
T.C.

ANKARA 

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

ANAYASAL DÜZENE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR SORUŞTURMA BÜROSU

TUTUKLU - İŞ

Soruşturma No : 2016/108299 

Esas No : 2017/12299

İddianame No : 2017/2168

İDDİANAME

ANKARA(    ) AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NE

DAVACI : K.H.

MAKTULLER : 1- ALİ MEHMET VUREL, ALİ MEHMET Oğlu 

MAKBULE'den olma, 10/11/1974 doğumlu

 2- BEYTULLAH YEŞİLAY, HACI BEKİR Oğlu 

TÜRKAN'den olma, 20/10/1984 doğumlu

 3- CENGİZ POLAT, FİKRET Oğlu FATMA'den olma, 

12/03/1973 doğumlu

4- FUAT BOZKURT, HASAN Oğlu SEBAHAT'den 

olma, 25/09/1985 doğumlu

 5- İBRAHİM ATEŞ, TAHSİN Oğlu ANAHANIM'den 

olma, 06/01/1986 doğumlu

 6- MEHMET KOCAKAYA, MEVLÜT Oğlu 

MERAL'den olma, 19/07/1994 doğumlu

7- MURAT İNCİ, FEVZİ Oğlu DÜRDANE'den olma, 

24/03/1974 doğumlu

8- MUSTAFA KARASAKAL, MUSTAFA Oğlu 

AYŞE'den olma, 11/09/1998 doğumlu

9- MUZAFFER AYDOĞDU, HAYATİ Oğlu 

ŞAZİYE'den olma, 12/03/1980 doğumlu

10- OSMAN ARSLAN, HASAN Oğlu HANİFE'den 
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olma, 01/01/1963 doğumlu

 11- OSMAN EVSAHİBİOĞLU, MUSTAFA Oğlu 

SAKİNE'den olma, 18/01/1987 doğumlu

12- ÖZCAN ÖZSOY, ZEYNEL ABİDİN Oğlu 

SIDDIKA'den olma, 25/07/1984 doğumlu

13- RAMAZAN KONUŞ, MAHMUT Oğlu 

NAZMİYE'den olma, 04/05/1967 doğumlu

14- SELİM CANSIZ, BAHİTTİN Oğlu HATİCE'den 

olma, 26/10/1988 doğumlu

15- SERHAT ÖNDER, İSMET Oğlu KEZBAN'den 

olma, 21/06/1975 doğumlu

16-SUAT AKINCI, FEVZİ Oğlu MÜFİDE'den olma, 

24/06/1984 doğumlu

17- SUAT ALOĞLU, KOÇALİ Oğlu FATMA'den olma, 

27/04/1977 doğumlu

18- SULTAN SELİM KARAKOÇ, İLYAS Oğlu 

HACERE'den olma, 30/09/1974 doğumlu

19- UHUD KADİR IŞIK, MEHMET Oğlu 

NACİYE'den olma, 11/10/1998 doğumlu

20-VEDAT BÜYÜKÖZTAŞ, MESUT Oğlu 

ADALET'den olma, 01/07/1980 doğumlu

21-YASİN NACİ AĞAROĞLU, OSMAN Oğlu 

ZEHRA'den olma, 31/01/1994 doğumlu

22- YUSUF ÇELİK, BEKTAŞ Oğlu PENBE'den olma, 

10/10/1951 doğumlu

23- YUSUF ELİTAŞ, HASAN Oğlu NURAY'den olma, 

27/11/1979 doğumlu

 24- AKİF KAPAKLI, MUSTAFA Oğlu AYŞE'den 

olma, 07/05/1954 doğumlu

 25- CUMA DAĞ, AHMET Oğlu AYSER'den olma, 

05/07/1977 doğumlu

 26- İZZET ÖZKAN, RECAİ EROL Oğlu ZELİHA'den 

olma, 05/05/1983 doğumlu

 27- NECMİ BAHADIR DENİZCİOĞLU, İSMAİL 
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YILMAZ Oğlu SEHER'den olma, 05/05/1966 doğumlu

 28- HALİL IŞILAR, HİCABİ Oğlu HÜLYA'den olma, 

14/01/1994 doğumlu

MAKTUL YAKINI 

MÜŞTEKİLER : 1- DENİZ VUREL, ALİ MEHMET Oğlu 

REYHAN'den olma, 10/05/1995 doğumlu, Bademlik 

Mah.Baruthane Caddesi No 26/1 Keçiören/ ANKARA 

2-HACI BEKİR YEŞİLAY, VELİ Oğlu 

GÜLÜSTAN'dan olma, 25/11/1959 doğumlu, Atapark 

Mah. 1376 Sk. No:3/13 Keçiören/ ANKARA

 3- FİKRET POLAT, İSMAİL Oğlu NACİYE'den olma, 

01/01/1945 doğumlu, Yakacık Mah. Çekirge Cad. 

No:65 İç Kapı No:5Keçiören/ ANKARA

4- FATİH BOZKURT, HASAN Oğlu SEBAHAT'den 

olma, 20/01/1983 doğumlu, Zaviye Mah. Ege Sk. Hilal 

Apt. SitesiNo: 14/ 4 Yeşilyurt / Malatya 

 5- MERVE ATEŞ, İBRAHİM Kızı FATMA'den olma, 

03/10/1991 doğumlu, Altınpark Mah. İrfan Baştuğ Cad. 

No:178/3Altındağ/ ANKARA

6-MEVLÜT KOCAKAYA, MEHMET Oğlu 

EMİNE'den olma, 19/12/1968 doğumlu, İnönü Mah. 

1769 Sok. No:1:/1 Yenimahalle / ANKARA

7- MESUT İNCİ, FEVZİ Oğlu DÜRDANE'den olma, 

28/11/1977 doğumlu, Başak Mah. 1668 Sk. 

No:11/11Mamak/ ANKARA

8- AYŞE ŞAHBAZ, HİDAYET Kızı YETER'den olma, 

02/04/1972 doğumlu, Oran Mah. Ahmet Rüstem Cad. 

No:4AÇankaya/ ANKARA

9- FATMA AYDOĞDU, MUSTAFA Kızı NİGAR'den 

olma, 10/10/1989 doğumlu, Aktaş Mah. Mevlana Cad. 

No:210A/22Altındağ/ ANKARA

10- KAZIM AYDOĞDU, HAYATİ Oğlu ŞAZİYE'den 

olma, 22/11/1982 doğumlu, Doğu LojmanlarıNo 

43/11Sarıkamış/ KARS
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11-HASAN ARSLAN, OSMAN Oğlu SATI'dan olma, 

10/04/1983 doğumlu, İnönü Mah. 1769 Sk. No:1B/1 

Yenimahalle/ANKARA

12-SAKİNE EVSAHİBİOĞLU, MEHMET Kızı 

FATMA'dan olma, 20/08/1939 doğumlu, Doğantepe 

Mah. 1328 Cad. No: 42A Altındağ/ANKARA

13-HÜLYA ÖZSOY, MEHMET Kızı MERYEM'den 

olma, 01/08/1991 doğumlu, Aktaş Mah. Şehit Talip 

Yener Cad. No: 128 Altındağ / ANKARA

14- HACER KONUŞ, MÜLAYİM Kızı YETER'den 

olma, 25/04/1975 doğumlu, Paşakonak Mah. Hamit 

Kaplan Cad. No:76/15Bandırma/ BALIKESİR

15-BAHİTTİN CANSIZ, İSMAİL Oğlu NAFİA'den 

olma, 15/03/1959 doğumlu, Kanuni Mah. 852 Sk. 

No:19/1Keçiören/ ANKARA

16-İSMET ÖNDER, NURETTİN Oğlu AYŞE'den olma, 

15/09/1950 doğumlu, Merkez/ ANKARA 

17- FEVZİ AKINCI, ŞÜKRÜ Oğlu FATMA'den olma, 

05/02/1950 doğumlu, Yakacık Mah. Bulut Sk. 

No:36/3Keçiören/ ANKARA

18-FUAT ALOĞLU, KOÇALİ Oğlu FATMA'den olma, 

04/06/1979 doğumlu, 

19-YUNUS KARAKOÇ, İLYAS Oğlu HACERE'den 

olma, 13/09/1983 doğumlu, İstasyon Mah. 2325 Sk. 

No:24/2Etimesgut/ ANKARA

20-MEHMET IŞIK, KADİR Oğlu GÜRCÜ'den olma, 

09/12/1972 doğumlu, Bağlarbaşı Mah. Kerim Sk. 

No:23/8Keçiören/ ANKARA 

21-SEDAT BÜYÜKÖZTAŞ, MESUT Oğlu 

ADALET'den olma, 21/05/1984 doğumlu, Bahçelerüstü 

Mah. 45 Sk. No:8/1Mamak/ ANKARA 

22- OSMAN AĞAROĞLU, İBRAHİM Oğlu 

HAVVA'den olma, 03/09/1958 doğumlu, Karşıyaka 

Mah. İstiklal Cad. No:52/9Korkuteli/ ANTALYA 

23-AYŞE ÇELİK, AHMET Kızı PEMBE'den olma, 
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03/06/1953 doğumlu, Abidinpaşa Mah. Şadırvan Cad 

No 15/12Mamak/ ANKARA,

 24- SERPİL ELİTAŞ, ABDULKERİM Kızı 

CAFİYE'den olma, 30/03/1985 doğumlu, Karapürçek 

Mah. 397 Cad. No:5/36Altındağ/ ANKARA

  25- EYÜP KAPAKLI, AKİF Oğlu FATMA'den olma, 

06/10/1984 doğumlu, Ahi Mesut Mah. 1890 Cad. 

No:10/:23Etimesgut/ ANKARA

26- ÖMER FARUK KAPAKLI, AKİF Oğlu 

FATMA'den olma, 11/04/1995 doğumlu, İstasyon Mah. 

2325 Sk. No:30/10Etimesgut/ ANKARA 

 27- RUKİYE DAĞ, ÖMER OSMAN Kızı FATMA'den 

olma, 09/12/1980 doğumlu, Bağlıca Mah. 1353 Sk. 

No:2/47Etimesgut/ ANKARA 

 28-SERAP ÖZKAN, ERDOĞAN Kızı NADİRE'den 

olma, 10/10/1988 doğumlu, Süvari Mah. 1682 Cad. 

Kardelen Apt. Siesi No:6/3 Etimesgut/ ANKARA 

29- PINAR HAZAN DENİZCİOĞLU, İSMAİL 

YALÇIN Kızı FAHRİYE'den olma, 22/10/1979 

doğumlu, Anadolu Mah. 499 Cad. No:55BYenimahalle/ 

ANKARA

30-HİCABİ IŞILAR, HALİL İZZET Oğlu CEMİLE'den 

olma, 18/06/1964 doğumlu, Kanuni Mah. Demirciler 

Sk. No:19/:13Keçiören/ ANKARA 

YARALANAN MÜŞTEKLER : 1- ABBAS MURAT DELİBAŞLAR, 

ŞAHZADE Oğlu FATMA'den olma, 01/06/1971 

doğumlu, Akpınar Mah. 671 Cadde Aydoğdu Apt. 

No:6/11 DikmenÇankaya/ ANKARA

  2- ABDİL MUHSİN TÜRKMEN, AHMET HAYRİ 

Oğlu SENEM'den olma, 08/03/1955 doğumlu, İlkadım 

Mah. Namdar Sk. No:19/13Çankaya/ ANKARA

 3- ABDULLAH BAHÇECİ, MUSTAFA Oğlu 

EMİNE'den olma, 05/09/1979 doğumlu, Plevne Mah. 

Bahadır Sk. No:1/5Sincan/ ANKARA 
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 4- ABDULLAH BULUT, BEKİR Oğlu NAZMİYE'den 

olma, 04/08/1981 doğumlu, Eymir Mah. Yedigöller 

Cad. No:4G/11Gölbaşı/ ANKARA /

 5- ABDULLAH CANSIZ, SEYFETTİN Oğlu 

MAHBUP'den olma, 15/12/1976 doğumlu, Kanuni 

Mah. 850 Sk. No:5/1Keçiören/ ANKARA/

 6- BARIŞ ÜNYAY, SEBAHATTİN Oğlu YÜKSEL'den 

olma, 17/05/1976 doğumlu, Server Somuncuoğlu 

Mahallesi 766/5 Cadde No 11/BAltındağ/ ANKARA/

7- ABDULLAH EROL, ERDOĞAN Oğlu HATİCE'den 

olma, 11/10/1998 doğumlu, Süvari Mah. 1682 Cad. 

No:48 İç Kapı No:4Etimesgut/ ANKARA 

8- ABDULLAH KESKİN, MEHMET Oğlu 

FADİME'den olma, 01/03/1964 doğumlu, Göksu Mah. 

2.Tbmm Cad. No:6/8 İç Kapı No:8Etimesgut/ 

ANKARA ikamet eder.

9- ABDULLAH SEZGİN, İSA Oğlu ZEYNEP'den 

olma, 01/01/1970 doğumlu, 326. Sokak Hisar Kent 

Sitesi No:2 E Blok No:15 Altındağ/ ANKARA ikamet 

eder.

 10- ABDULLAH TUNÇEL, KADİR Oğlu AKİLE'den 

olma, 30/10/1993 doğumlu, Selçuklu Mah. İmren Sk. 

No:9 İç Kapı No:1Sincan/ ANKARA ikamet eder.

11- ABDULVAHİT ÖZÇAVUŞ, OSMAN Oğlu 

MÜŞERREF'den olma, 19/05/1973 doğumlu, Yakacık 

Mah. Bahtiyar Sk. No:28 İç Kapı No:8Keçiören/ 

ANKARA ikamet eder.

 12- ABDÜLKADİR KAYAPINAR, SADULLAH Oğlu 

HACER'den olma, 08/07/1983 doğumlu, Karapürçek 

Mah. 476 Sk. No:4 İç Kapı No:13Altındağ/ ANKARA 

ikamet eder.

 13- ADEM ALTUNTAŞ, KEMALETTİN Oğlu 

KADRİYE'den olma, 16/02/1965 doğumlu, Karapürçek 

Mah. 348 Cad. No:28 İç Kapı No:13Altındağ/ 

ANKARA ikamet eder.
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 14- ADEM DEVECİ, FEHİM Oğlu PERİHAN'den 

olma, 14/12/1977 doğumlu, Cebeci Mah. Talatpaşa 

Bulvarı No.176/A Çankaya/ ANKARA ikamet eder.

 15- ADEM GÜL, NİZAM Oğlu ZÖHRE'den olma, 

11/12/1983 doğumlu, Bahçelerüstü Mah. 57 Sk. No:2 İç 

Kapı No:15Mamak/ ANKARA ikamet eder.

 16- ADEM PARLAK, HAMİT Oğlu AYİŞE'den olma, 

11/03/1972 doğumlu, Beşikkaya Mah. 1964 Sk. No:2 İç 

Kapı No:14Altındağ/ ANKARA ikamet eder.

17- ADNAN CEYLAN, MEVLIT Oğlu ZELİHA'den 

olma, 03/02/1967 doğumlu, Ali Ersoy Mah. 35 Cad. 

No:6 İç Kapı No:38Altındağ/ ANKARA ikamet eder.

 18- ADNAN ODABAŞI, RÜSTEM Oğlu EMİNE'den 

olma, 15/06/1965 doğumlu, Bağlıca Mah. Ulupınar 

Cad. No:35A İç Kapı No:25Etimesgut/ ANKARA 

ikamet eder.

19- AHMET ARIK, HÜSEYİN Oğlu HANIM'den olma, 

02/10/1969 doğumlu, Battalgazi Mah. 991 Sk. No:7 İç 

Kapı No:3Altındağ/ ANKARA ikamet eder.

 20- AHMET GENÇYİĞİT, BEKTAŞ Oğlu 

KEZİBAN'den olma, 03/09/1971 doğumlu, Türközü 

Mah. Ziya Oralay Cad. No:283/9 Mamak/ ANKARA 

ikamet eder.

 21- AHMET KAĞIZMANLI, HULÜSİ Oğlu 

GÜLÜ'den olma, 17/06/1980 doğumlu, Rabia Ana Mah. 

Aliravi İlk Okulu Önü Sk. No:7 İç Kapı No:4Yakutiye/ 

ERZURUM ikamet eder.

22- AHMET KARACA, ŞABAN Oğlu EMİNE'den 

olma, 02/10/1965 doğumlu, Zübeyde Hanım Mah. 

Sugüzeli Cad. No:26 İç Kapı No:4Altındağ/ ANKARA 

ikamet eder.

23- 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.
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24- 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.

 25- AHMET SALİH ÜNAL, HALİLİBRAHİM Oğlu 

KAFİYE'den olma, 06/09/1996 doğumlu, Yıldıztepe 

Mah. 834 Cad. No:1 İç Kapı No:18Altındağ/ ANKARA 

ikamet eder.

26- AHMET SEFA KAYA, BURHAN Oğlu SARE'den 

olma, 05/09/1995 doğumlu, Karapürçek Mah. 302 Sk. 

No:6 İç Kapı No:17Altındağ/ ANKARA ikamet eder.

27- AKIN GÜNBULAK, NURETTİN Oğlu 

YILDIZ'den olma,doğumlu, Süvari Mah. 1682 Cad. 

No:66 İç Kapı No:4Etimesgut/ ANKARA ikamet eder.

 28- ALAATTİN GÜMÜŞHAN, DURAN Oğlu 

SUNA'den olma, 03/09/1993 doğumlu, Bahçeleriçi 

Mah. 206 Cad. No:22 İç Kapı No:9Mamak/ ANKARA 

ikamet eder.

 29- ALAETTİN ALTINTAŞ, ALİ Oğlu MÜRVET'den 

olma, 23/01/1980 doğumlu, Yağlıpınar Mah. Türksat 

Küme Evleri No:1M İç Kapı No:8Gölbaşı/ ANKARA 

ikamet eder.

 30- ALİ BOLAT, HÜSEYİN Oğlu ZEMZİNUR'den 

olma, 04/03/1989 doğumlu, Aktepe Mah. 1000 Sk. No:7 

İç Kapı No:6Keçiören/ ANKARA ikamet eder.

31- ALİ DEMİRDAŞ, HÜSEYİN Oğlu AYŞE'den olma, 

18/07/1965 doğumlu, Bayraktar Mah. Akhisar Sk. 

No:10 İç Kapı No:11Çankaya/ ANKARA ikamet eder.

 32- ALİ DİNLER, HAMİK Oğlu SANİYE'den olma, 

20/02/1975 doğumlu, Bağlarbaşı Mah. Kızlar Pınarı 

Cad. No:140 İç Kapı No:10Keçiören/ ANKARA ikamet 

eder.

33- ALİ GÖK, HÜSEYİN Oğlu ZEYNEP'den olma, 

01/01/1966 doğumlu, Mini Sk. Ayvalı Mah. No:4 İç 

Kapı No:4Keçiören/ ANKARA ikamet eder.
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34- ALİ ÖLÇÜCÜ, MEHMET Oğlu SAKİNE'den olma, 

05/02/1961 doğumlu, Cumhuriyet Mah. 152 Sk. No:4 İç 

Kapı No:4Merkez/ ELAZIĞ ikamet eder.

35- ALİ SEZER, YUSUF Oğlu GÜLÜZAR'den olma, 

19/02/1975 doğumlu, Ahi Mesut Mah. 1904 Cad. 

No:34B İç Kapı No:6Etimesgut/ ANKARA ikamet eder.

36- ALİ OSMAN KAYA, CELAL Oğlu HAVVA'den 

olma, 25/09/1998 doğumlu, Kaletepe Mah. Ünsal Cad. 

No:6 İç Kapı No:17Yenimahalle/ ANKARA ikamet 

eder.

37- ALİŞAN ÇELİK, YAHYA Oğlu AYŞE'den olma, 

20/09/1962 doğumlu, Kale Mah. Yasa Sk. 

No:32AAltındağ/ ANKARA ikamet eder.

 38- ALPER KORKMAZ, ŞENER Oğlu MERAL'den 

olma, 05/10/1985 doğumlu, Pamuklar Mah. Mera Cad. 

No:3B İç Kapı No:18Yenimahalle/ ANKARA ikamet 

eder.

39- ALPER ÜNSAL, DURAN Oğlu SATI'den olma, 

19/02/1972 doğumlu, Karapınar Mah. 1165 Cad. No:11 

İç Kapı No:23Çankaya/ ANKARA ikamet eder.

 40- ASİYE ÇELEBİ, ABDULVAHAP Kızı BİLGİ'den 

olma, 10/03/1983 doğumlu, Atapark Mah. 1376 Sk. 

No:3/13 Keçiören Merkez/ ANKARA ikamet eder.

 41- ASLAN ÇİÇEK, OSMAN Oğlu PAKİZE'den olma, 

20/10/1980 doğumlu, Ahiler Mah. Uzayan Sok. 

No:102/2 Aydınlıkevler Altındağ/ ANKARA ikamet 

eder.

42- AYDIN GÜLGAN, ADNAN Oğlu NEZAKET'den 

olma, 27/06/1989 doğumlu, Ayvalı Mah. Rüzgar Cad. 

No:4 İç Kapı No:5Keçiören/ ANKARA ikamet eder.

 43- AYDOĞAN KONDU, AHMET Oğlu RAİFE'den 

olma, 01/11/1965 doğumlu, Durali Alıç Mah. 934 Sk. 

No:1 İç Kapı No:33Mamak/ ANKARA ikamet eder.

 44- AYHAN AKKANAT, HAMİT Oğlu HALİME'den 

olma, 02/03/1969 doğumlu, Keklik Pınarı Mah. 899 
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Cad. No:22 İç Kapı No:9Çankaya/ ANKARA ikamet 

eder.

45- AYHAN ERTUĞRUL, ETHEM Oğlu AYSEL'den 

olma, 13/02/1979 doğumlu, Burç Mah. 725 Sk. No:12 

İç Kapı No:5Yenimahalle/ ANKARA ikamet eder.

46- AYKUT TÜRKAN, HAYDAR Oğlu MESUDE'den 

olma, 21/01/1991 doğumlu, Piyade Mah. Şehit Taner 

Çiçek Cad. No:19 İç Kapı No:4Etimesgut/ ANKARA 

ikamet eder.

47- AYSEL SANCAK, SELAHATTİN Kızı 

HAYRİYE'den olma, 28/01/1973 doğumlu, Eryaman 

Mah. 3 Cad. No:16 İç Kapı No:3Etimesgut/ ANKARA 

ikamet eder.

48- YUSUF GÖKDEMİR, SABRİ Oğlu DÖNDÜ'den 

olma, 01/01/1963 doğumlu, 1060 Sk. Adnan Menderes 

Mah. No:2 İç Kapı No:6Keçiören/ ANKARA ikamet 

eder.

 49- YUSUF KURT, HÜSEYİN Oğlu FİDAN'den olma, 

02/01/1960 doğumlu, Eskiçöte Mah. Eskiçöte Sk. 

No:56Çubuk/ ANKARA ikamet eder.

 50- YÜKSEL ÖZDEMİR, HAMZA Oğlu HATİCE'den 

olma, 19/01/1978 doğumlu, Gökkuşağı Mah. 1200 Sk. 

No:6 İç Kapı No:21Çankaya/ ANKARA ikamet eder.

 51- ZAFER TAŞ, HÜSEYİN Oğlu HATİCE'den olma, 

20/05/1983 doğumlu, Bahçelerüstü Mah. 53 Cad. No:1 

İç Kapı No:12Mamak/ ANKARA ikamet eder.

 52- BARIŞ YILDIRIM, MUSA Oğlu GÜLLÜ'den 

olma, 12/11/1974 doğumlu, Sancak Tepe Mahallesi 28/9 

Keçiören/ ANKARA ikamet eder.

53- BAYRAM ÇAYLAK, MUHARREM Oğlu 

EMİNE'den olma, 21/07/1990 doğumlu, Mehtap Mah. 

305 Sok. No:19/26 Şelale Apt. Mamak/ ANKARA 

ikamet eder.

54- BAYRAM İNAÇ, ŞAHİN Oğlu SATI'den olma, 

23/11/1978 doğumlu, Topçu Mah. 1508 Sk. No:10 İç 

10/2489
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Kapı No:3Etimesgut/ ANKARA ikamet eder.

55- BEDRİYE TÜREMİŞ, OSMAN Kızı ZEYNEP'den 

olma, 04/11/1979 doğumlu, Piyade Mah. 1988 Sk. 

No:11 İç Kapı No:1Etimesgut/ ANKARA ikamet eder.

 56- BERAT BOZKURT, COŞKUN Oğlu 

SEVCAN'den olma, 25/10/1994 doğumlu, Akdere Mah. 

390 Sk. No:1 İç Kapı No:10Mamak/ ANKARA ikamet 

eder.

 57- BİLAL DAVUT HASETCİ, ALİ Oğlu 

HACİLE'den olma, 11/04/1990 doğumlu, Keklik Pınarı 

Mah. 890 Cad. No:9E İç Kapı No:20Çankaya/ 

ANKARA ikamet eder.

58- BİROL ÇEBİ, MEHMET Oğlu REMZİYE'den 

olma, 01/08/1968 doğumlu, Işınlar Mah. Levent Sok. 

48/1 Yenimahalle/ ANKARA ikamet eder.

 59- BİRŞAH YEŞİL, NAKİ Oğlu KEZBAN'den olma, 

13/03/1990 doğumlu, Pınarbaşı Mah. MacunSk. No:4 İç 

Kapı No:1Sincan/ ANKARA ikamet eder.

60- BURAK BALCI, ABDULLAH Oğlu 

GÜLÜZAR'den olma, 07/08/2000 doğumlu, Örnek 

Mah. İçli Sk. No:28 İç Kapı No:4Altındağ/ ANKARA 

ikamet eder.

 61- BURAK DEMİRCİ, VAHDET Oğlu NURİYE'den 

olma, 22/07/1994 doğumlu, Beşikkaya Mah. 2016 Sk. 

No:2 İç Kapı No:6Altındağ/ ANKARA ikamet eder.

 62- BURHAN DEMİR, HALİL İBRAHİM Oğlu 

ZELİHA'den olma, 07/05/1983 doğumlu, Ekin Mh 117 

Sk 10/5 Merkez/ ANKARA ikamet eder.

 63- BÜLEND BARAN, HACI HASAN Oğlu 

FATMA'den olma, 01/10/1969 doğumlu, İncirli Mah. 80 

Sk. No:6 İç Kapı No:18Keçiören/ ANKARA ikamet 

eder.

64- BÜLENT DURAK, MEHMET Oğlu 

MENŞURE'den olma, 15/04/1971 doğumlu, Ahmet 

Şefik Kolaylı Cad. No:18/1 EtlikKeçiören/ ANKARA 

11/2489
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ikamet eder.

 65- BÜNYAMİN ÖCAL, SADIK Oğlu EMİNE'den 

olma, 21/07/1981 doğumlu, Satıkadın Mah. Gazi 

Mustafa Kemal Cad. No:16 İç Kapı 

No:8Kahramankazan/ ANKARA ikamet eder.

 66- BÜŞRA ÖZYILMAZ, MEHMET Kızı AYNUR'den 

olma, 03/04/1988 doğumlu, Çağlayan Mah. Anadolu 

Cad. No:155 İç Kapı No:24Mamak/ ANKARA ikamet 

eder.

67- BÜŞRA SANCAK, EMİN BAKİ Kızı AYSEL'den 

olma, 09/01/2000 doğumlu, Eryaman Mah. 3 Cad. 

No:16 İç Kapı No:3Etimesgut/ ANKARA ikamet eder.

68- CAN METİN, GAZİ Oğlu BEDİHA'den olma, 

12/12/1993 doğumlu, Plevne Mah. Bosna Cad. No:120 

İç Kapı No:9Sincan/ ANKARA ikamet eder.

69- CAVİT ÖZTÜRK, HÜSEYİN Oğlu ŞAHİNDE'den 

olma, 05/05/1953 doğumlu, Necatibey Caddesi No:14/B 

Çankaya/ ANKARA ikamet eder.

 70- CEM KORAY ACAR, MAHMUT SABİT Oğlu 

SÜHEYLA'den olma, 07/03/1965 doğumlu, Tepebaşı 

Mah. Çaldağı Sok. 18/6Keçiören/ ANKARA ikamet 

eder.

71- CENGİZ DEĞİRMENCİ, SATILMIŞ Oğlu 

HATİCE'den olma, 04/04/1964 doğumlu, Yağlıpınar 

Mah. Türksat Küme Evleri No:1C İç Kapı No:4Gölbaşı/ 

ANKARA ikamet eder.

72- YUSUF AY, HALİL İBRAHİM Oğlu EMİNE'den 

olma, 22/06/1990 doğumlu, Ulubey Mah. 883/9 Sk. 

No:11 İç Kapı No:1Altındağ/ ANKARA ikamet eder.

73- CENGİZ UÇAR, ÖMER Oğlu GÜLİYE'den olma, 

15/10/1978 doğumlu, Altınevler Mah. Yatıkmusluk Cad. 

No:13 İç Kapı No:39Mamak/ ANKARA ikamet eder.

 74- 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.

12/2489
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75- 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.

 76- CESUR TEKİN, SÜREYYA Oğlu NESLA'den 

olma, 01/10/1973 doğumlu, Küçük Kayaş Mah. 1859 

Sk. No:7 İç Kapı No:1Mamak/ ANKARA ikamet eder.

77- ÇETİN ÖZSOY, AHMET Oğlu PENPE'den olma, 

15/01/1979 doğumlu, Merkez/ ANKARA ikamet eder.

  78- YUSUF ASLANHAN, HASAN Oğlu 

BAĞDAT'den olma, 15/05/1977 doğumlu, Yukarı 

Yahyalar Mah. 934 Sk. 5/6 Yenimahalle/ ANKARA 

ikamet eder.

79- DİLEK BURAN, AHMET Kızı CEMİLE'den olma, 

30/06/1968 doğumlu, Gülbağı Mah. Gülbağı Sk. 

No:102Bala/ ANKARA ikamet eder.

 80- DURAK DENİZ, İSMAİL Oğlu SULTAN'den 

olma, 01/02/1979 doğumlu, Karapürçek Mah. 339 Cad. 

No:7 İç Kapı No:9Altındağ/ ANKARA ikamet eder.

81- DURAY ERKAN, FAHRETTİN Oğlu 

MELİHAT'den olma, 04/06/1974 doğumlu, Süvari Mah. 

1544 Cad. No:28 İç Kapı No:4Etimesgut/ ANKARA 

ikamet eder.

 82- EKREM ÇAKIR, BAYRAM Oğlu EMİNE'den 

olma, 25/05/1969 doğumlu, Karargahtepe Mah. Atış 

Cad. No:111 İç Kapı No:1Keçiören/ ANKARA ikamet 

eder.

 83- EMİN KARABIYIK, ORHAN Oğlu ARİFE'den 

olma, 16/04/1989 doğumlu, Misket Mah. 17. Sok. 64/8 

Mamak/ ANKARA ikamet eder.

 84- EMİNE AYDINBELGE, MEHMET Kızı 

NACİYE'den olma, 14/09/1970 doğumlu, Tınaztepe 

Mah. Bağlar Cad. No:6 İç Kapı No:5Çankaya/ 

ANKARA ikamet eder.

 85- EMİNE NUR PARLAK, ADEM Kızı 

ŞAHİNAZ'den olma, 06/07/1991 doğumlu, Beşikkaya 

13/2489
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Mah. 1967 Sk. No:9 İç Kapı No:5Altındağ/ ANKARA 

ikamet eder.

86- EMRAH ÖZÇELİK, YUNUS Oğlu MERYEM'den 

olma, 20/05/1988 doğumlu, Merkez Mah. Hızır Sk. 

No:2 İç Kapı No:5Pursaklar/ ANKARA ikamet eder.

87- EMRE KAYA, CELAL Oğlu HAVVA'den olma, 

06/06/1989 doğumlu, Kaletepe Mah. Ünsal Cad. No:6 

İç Kapı No:17Yenimahalle/ ANKARA ikamet eder.

88- ENES GÖKCÜL, OSMAN Oğlu İSMİNAZ'den 

olma, 22/06/1989 doğumlu, Belediye Cad. Merkez 

Mah. No:9 İç Kapı No:4Pursaklar/ ANKARA ikamet 

eder.

 89- ENGİN ZENGİN, AHMET Oğlu SEVİM'den olma, 

21/11/1989 doğumlu, Ayvalı Mah. Seval Cad. No:27 İç 

Kapı No:18Keçiören/ ANKARA ikamet eder.

 90- ERAY ÜNLÜ, ERHAN Oğlu SEHER'den olma, 

25/06/1975 doğumlu, Y.Sindire Mevkıı No:37 İç Kapı 

No:1 Dereçatı MerkezAraç/ KASTAMONU ikamet 

eder.

 91- ERBİL PEHLİVAN, HACI AHMET Oğlu 

DURSEL'den olma, 04/10/1985 doğumlu, Yakacık 

Mah. Çakıllı Sk. No:3 İç Kapı No:5Keçiören/ 

ANKARA ikamet eder.

 92- ERDAL AÇIKGÖZ, ARİF Oğlu AYŞE'den olma, 

05/09/1963 doğumlu, Törekent Mah. 315 Sk. 

No:8Sincan/ ANKARA ikamet eder.

 93- ERDAL SÖĞÜNMEZ, CEBBAR Oğlu 

HATUN'den olma, 01/05/1971 doğumlu, Karşıyaka 

Mah. İlkokul Cad. No:7 İç Kapı No:5Gölbaşı/ 

ANKARA ikamet eder.

 94- EREN TEKİN, CİHANBEY Oğlu GÜLSEREN'den 

olma, 07/07/1989 doğumlu, Değirmenci Sokak Orkide 

Sitesi No:1/11 SincanANKARA ikamet eder.

 95- ERHAN ÇAYIR, FİKRET Oğlu GÜLER'den olma, 

09/08/1982 doğumlu, 1904 Sk. Ahi Mesut Mah. No:8B 

14/2489
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İç Kapı No:14Etimesgut/ ANKARA ikamet eder.

 96- ERHAN SÜR, ZAFER Oğlu FADİME'den olma, 

01/01/1990 doğumlu, BAĞLARBAŞI 431 CD 73/1 

GÜMÜŞLER APT KEÇİÖREN ANKARA ikamet eder.

 97- ERKAN KAYA, TURAN Oğlu DİLFEZ'den olma, 

01/01/1979 doğumlu, Osmanlı Mah. Sulu Sk. No:10 İç 

Kapı No:14Sincan/ ANKARA ikamet eder.

98- EROL KARACA, NAZMİ Oğlu SULTAN'den 

olma, 01/04/1974 doğumlu, Malazgirt Mah. İlgi Cad. 

No:6 İç Kapı No:5Sincan/ ANKARA ikamet eder.

99- EROL ÖLÇER, MEHMET Oğlu ZEYNEP'den 

olma, 20/05/1983 doğumlu, Kayalar Mah. Demirdağ 

Cad. No:19 İç Kapı No:8Yenimahalle/ ANKARA 

ikamet eder.

100- ERTUĞRUL ÇAĞLAYAN, SALİM Oğlu 

ARİFE'den olma, 01/03/1973 doğumlu, Şeyh Şamil 

Mah. 607. Sok Nergiz Apt 1-B Blok No:14 Eryaman 

Merkez/ ANKARA ikamet eder.

 101- ESAT KERİM SEÇKİN, MUSTAFA Oğlu 

SABİRE'den olma, 18/08/1991 doğumlu, Nurtaş Sk. 

Çiçekli Mah. No:28 İç Kapı No:1Keçiören/ ANKARA 

ikamet eder.

  102- YUNUS ÇELİK, GÜNAY Oğlu SALİÇ'den olma, 

07/11/1988 doğumlu, Peyami Sefa Mah. 333 Sk. 11/7 

Mamak/ ANKARA ikamet eder.

103- FARUK BAŞARAN, KASIM Oğlu HÜLYA'den 

olma, 17/04/1993 doğumlu, İlkyerleşim Mah. 1983 Cad. 

No:10/90Yenimahalle/ ANKARA ikamet eder.

 104- FATİH AKSOY, MUSTAFA Oğlu NAİMA'den 

olma, 10/08/1975 doğumlu, Şafak Mah. 877 Sk. No:1C 

İç Kapı No:10Gölbaşı/ ANKARA ikamet eder.

  105- YUNUS CAN, NİZAMİ Oğlu AYŞE'den olma, 

23/03/1978 doğumlu, İstasyon Mah. Ulubatlı Hasan 

Cad. No:10 İç Kapı No:4Etimesgut/ ANKARA ikamet 

eder.

15/2489
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 106- FATİH GÜRSES, MEHMET Oğlu NURİYE'den 

olma, 09/06/1981 doğumlu, Serhat Mah. Mehmet Zahit 

Kotku Cad. No:23B İç Kapı No:5Yenimahalle/ 

ANKARA ikamet eder.

107- FATİH KARATEKİN, HASAN Oğlu AYSEL'den 

olma, 02/05/1980 doğumlu, Yayla Mah. 1515 Sk. No:9 

İç Kapı No:7Keçiören/ ANKARA ikamet eder.

 108- FATİH KUBULAY, EKREM Oğlu SARİYE'den 

olma, 01/01/1981 doğumlu, Osmangazi Mah. Öztürk 

Sk. No:9 İç Kapı No:8Keçiören/ ANKARA ikamet eder.

 109- FATİH PİRE, SADIK Oğlu REFİKA'den olma, 

11/02/1984 doğumlu, Başpınar Mah. Şehit İsmail 

Başaran Cad. No:3A İç Kapı No:9Altındağ/ ANKARA 

ikamet eder.

110- FATİH POLAT, KADİR Oğlu PENBE'den olma, 

01/09/1977 doğumlu, Uyanış Mah. Itri Cad. No:45 İç 

Kapı No:7Keçiören/ ANKARA ikamet eder.

 111- FATİH ÜNVER, KEMAL Oğlu MAŞIKA'den 

olma, 03/01/1988 doğumlu, Elvan Mah. 1957 Cad. 

No:14 İç Kapı No:13Etimesgut/ ANKARA ikamet eder.

112- 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.

 113- YILDIRIM UZUN, MEHMET EMİN Oğlu 

NAZİK'den olma, 03/04/1971 doğumlu, Kardelen Mah. 

2037 Dostlar Sitesi Küme Evleri No:63 İç Kapı 

No:26Yenimahalle/ ANKARA ikamet eder.

114- FAZIL MACİT, SÜLEYMAN Oğlu ARİFE'den 

olma, 14/07/1954 doğumlu, Demetevler 12. Cadde No: 

7/1 Y.MahalleANKARA ikamet eder.

115- FAZLI ÇİÇEK, OSMAN Oğlu PAKİZE'den olma, 

01/07/1981 doğumlu, Aydınlıkevler Mah. Çağdaş Sk. 

No:120 İç Kapı No:4Altındağ/ ANKARA ikamet eder.

116- FERHAT DERECİK, YAŞAR Oğlu ZELİHA'den 

16/2489
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olma, 22/04/1978 doğumlu, Eymir Mah. Köyceğiz Gölü 

Cad. No:7F İç Kapı No:9Gölbaşı/ ANKARA ikamet 

eder.

  117- YASİN DEMİRCİ, İLYAS Oğlu 

MÜZEYYEN'den olma, 28/08/1996 doğumlu, Etlik 

Mah. Mustafa Üstündağ Cad. No:18 İç Kapı 

No:6Keçiören/ ANKARA ikamet eder.

118- YASİN GÖKGÖZ, OSMAN Oğlu MELİKE'den 

olma, 15/07/1987 doğumlu, Karapürçek Mah. 343 Sk. 

No:8 İç Kapı No:4Altındağ/ ANKARA ikamet eder.

119- 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.

120- FURKAN ÖZTÜRK, HARUN Oğlu FADİME'den 

olma, 28/03/1997 doğumlu, Şahintepe Mah. Hocalı 

Cad. No:87 İç Kapı No:10Mamak/ ANKARA ikamet 

eder.

121- FURKAN SANCAK, EMİN BAKİ Oğlu 

AYSEL'den olma, 03/02/1997 doğumlu,ikamet eder.

 122- GÖKHAN İLDEŞ, NAİL Oğlu GÜLAY'den olma, 

02/02/1986 doğumlu, Yeni Mah. Orhan Gazi Cad.16. 

Sk. No:28 İç Kapı No:AAyvalık/ BALIKESİR ikamet 

eder.

123- GÜLAY GÜVERCİN, HAMZA Kızı 

DURHANIM'den olma, 20/07/1966 doğumlu, İstasyon 

Mah. 1. Cd. 32. Sk. No:42/6 Etimesgut/ ANKARA 

ikamet eder.

124- GÜLÜZAR DEMİRCİ, RAHMİ Kızı EMİNE'den 

olma, 20/08/1969 doğumlu, Karargahtepe Mah. 

Rençber Sk. No:1 İç Kapı No:3Keçiören/ ANKARA 

ikamet eder.

125- GÜNER GANİ, İSMAİL Oğlu FATMA'den olma, 

01/06/1967 doğumlu, Serhat Mah. 1288 Cad. No:8A İç 

Kapı No:8Yenimahalle/ ANKARA ikamet eder.

17/2489
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 126- YAHYA MURAT İMAMOĞLU, ADEM Oğlu 

NURAN'den olma, 13/09/1986 doğumlu, Önder Mah. 

Bayram Cad. No:2 İç Kapı No:1Altındağ/ ANKARA 

ikamet eder.

 127- HACI HASAN OCAK, İHSAN Oğlu ESMA'den 

olma, 03/02/1955 doğumlu, Yunus Emre Mah. Farabi 

Cad. No:23 İç Kapı No:13Pursaklar/ ANKARA ikamet 

eder.

128- HACI İHSAN CEYLAN, MURAT Oğlu 

KETAYİN'den olma, 13/07/1998 doğumlu, Alsancak 

Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. No:63 İç Kapı 

No:4Etimesgut/ ANKARA ikamet eder.

129- HACI RAHİM ALLI, OSMAN Oğlu 

KEZBAN'den olma, 26/02/1946 doğumlu, Etlik, 

Esertepe 250. Sokak, No: 10/7, EtlikANKARA ikamet 

eder.

 130- HAKAN İLHAN, DURALİ Oğlu ANAKIZ'den 

olma, 09/05/1990 doğumlu, Tepebaşı Mah. Batur Cad. 

No:3 İç Kapı No:5Keçiören/ ANKARA ikamet eder.

131- HAKAN KARADUMAN, KADİR Oğlu 

YASEMİN'den olma, 25/01/1978 doğumlu, Mutlukent 

Mah. 1960 Cad. No:1B İç Kapı No:10Çankaya/ 

ANKARA ikamet eder.

132- 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.

133- HALİL YEŞİLÇİMEN, ABDÜLGAFUR Oğlu 

HASİME'den olma, 14/07/1962 doğumlu, İhsaniye 

Mah. Can(110) Sk. No:6 İç Kapı No:3Nilüfer/ BURSA 

ikamet eder.

 134- HALİL İBRAHİM BALGAT, ALİ YAVUZ Oğlu 

SÜHEYLA'den olma, 28/09/1981 doğumlu, Oğuzlar 

Mah. 1377 Cad. No:27 İç Kapı No:8Çankaya/ 

ANKARA ikamet eder.

18/2489
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 135- HALİT AYDOĞDU, DAVUT Oğlu EMİNE'den 

olma, 10/09/1990 doğumlu, İncirli Mah. Şal Sk. No:17 

İç Kapı No:20Keçiören/ ANKARA ikamet eder.

 136- HAMZA ÇAKALOĞLU, HÜSEYİN Oğlu 

GÜNER'den olma, 30/11/1985 doğumlu, Battalgazi 

Mah. 1017 Cad. No:30 İç Kapı No:13Altındağ/ 

ANKARA ikamet eder.

137- HANİFİ TÜMER, ABDULLAH Oğlu ATİYE'den 

olma, 01/03/1975 doğumlu, Ata Mah. 1081 Sk. No:2 İç 

Kapı No:19Çankaya/ ANKARA ikamet eder.

 138- HARUN ÇALI, RAFET Oğlu AYFER'den olma, 

07/01/1991 doğumlu, Topraklık Mah. Çamkoru Cad. 

No:22 İç Kapı No:6Çankaya/ ANKARA ikamet eder.

 139- HARUN DOĞAN, MUAMMER Oğlu AYŞE'den 

olma, 08/03/1967 doğumlu, Gültepe Mah. Plevne Cad. 

No:61 İç Kapı No:3Altındağ/ ANKARA ikamet eder.

 140- HASAN CEYLAN, METİN Oğlu HATİCE'den 

olma, 20/03/1972 doğumlu, Akşemsettin Mah. Saka Sk. 

No: 1/7 Sincan/ ANKARA ikamet eder.

 141- HASAN DEMİRKAN, BURHANETTİN Oğlu 

FEHİME'den olma,doğumlu, Şenlik Mah.Baykara 

Sk.No:21/1 06300 Keçiören/ ANKARA ikamet eder.

142- HASAN GÜLEÇ, TURGUT Oğlu ŞAZİYE'den 

olma, 28/10/1974 doğumlu, Başağaç Mah. Mevlana 

Celalettin Cad. No:16 İç Kapı No:7Beypazarı/ 

ANKARA ikamet eder.

 143- HASAN KAYNAKCI, HAMİT Oğlu 

KAMİLE'den olma, 01/07/1969 doğumlu, Papatya Sk. 

Gazi Mah. No:16 Yurtbeyli Beldesı Yenice 

BucagıHaymana/ ANKARA ikamet eder.

 144- HASAN KAZMAZ, UMMET Oğlu AYİSER'den 

olma, 10/10/1980 doğumlu, Etlik Mah. Mehterler Sk. 

No:16 İç Kapı No:9Keçiören/ ANKARA ikamet eder.

145- HASAN OLKUN, NECMETTİN Oğlu 

FİRDEVS'den olma, 19/02/1983 doğumlu, Tandoğan 

19/2489
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Mah. 163 Sk. No:13 İç Kapı No:3Sincan/ ANKARA 

ikamet eder.

 146- HASAN YAŞAR, MUTTALİP Oğlu YÜKSEL'den 

olma, 01/10/1985 doğumlu, Şirintepe Mah. 1001 Sk. 

No:1 İç Kapı No:13Mamak/ ANKARA ikamet eder.

 147- HATİCE TAVUKCU, HÜSEYİN Kızı 

EMİNE'den olma, 01/01/1962 doğumlu, Kuşcağız Mah. 

Gazeller Cad. No:60D İç Kapı No:31Keçiören/ 

ANKARA ikamet eder.

148- HAVVA ŞEN, ABDİL Kızı DÖNDÜ'den olma, 

01/05/2002 doğumlu, Altınevler Mah. Meydancık Cad. 

No:7D İç Kapı No:14Mamak/ ANKARA ikamet eder.

  149- ÜZEYİR KÜÇÜK, HASAN Oğlu AYNUR'den 

olma, 10/08/1978 doğumlu, 30 Ağustos Mah. Şehitler 

Sk. No:29 İç Kapı No:6Etimesgut/ ANKARA ikamet 

eder.

 150- ÜZEYİR YAVUZ, ÜZEYİR Oğlu FERİDE'den 

olma, 17/02/1981 doğumlu, Bahçelievler Mah. 300/1 

Sk. No:14 İç Kapı No:6Gölbaşı/ ANKARA ikamet eder.

151- HÜSAMETTİN DEMİREL, BEŞİR Oğlu 

MUZAFFER'den olma, 03/05/1976 doğumlu, Eymir 

Mah. Yedigöller Cad. No:12F İç Kapı No:8Gölbaşı/ 

ANKARA ikamet eder.

 152- HÜSEYİN AĞİR, MEMET Oğlu TELLİ'den 

olma, 24/07/1978 doğumlu, Ayyıldız Mah. 1649 Cad. 

No:7D İç Kapı No:11Etimesgut/ ANKARA ikamet eder.

153- HÜSEYİN ÇINAR, HALİL İBRAHİM Oğlu 

EMİNE'den olma, 13/04/1973 doğumlu, Yükseltepe 

Mah.1827.Sk.Lojman Blok,1/2 Keçiören/ ANKARA 

ikamet eder.

154- HÜSEYİN KAYA, MEHMET Oğlu 

MÜŞERREF'den olma, 10/04/1990 doğumlu, Plevne 

Mah. Destek Sk. No:13 İç Kapı No:8Sincan/ ANKARA 

ikamet eder.

155- HÜSEYİN TÜRKMEN, MUSTAFA Oğlu 
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KEMAN'den olma, 17/07/1984 doğumlu, Serhat Mah. 

1284 Sk. No:1A İç Kapı No:11Yenimahalle/ ANKARA 

ikamet eder.

 156- İBRAHİM ATİLA, ABDİ Oğlu SÜNDÜS'den 

olma, 29/05/1972 doğumlu, Şafak Mah. 838 Sk. No:11 

İç Kapı No:8Gölbaşı/ ANKARA ikamet eder.

 157- ÜVEYS ÖZCAN, ÜMÜT Oğlu EDA'den olma, 

27/05/1997 doğumlu, Yayla Mah. Şehit Mustafa Ercigez 

Cad. No:37 İç Kapı No:18Keçiören/ ANKARA ikamet 

eder.

 158- İBRAHİM SIĞIN, ÜZEYİR Oğlu MELİHA'den 

olma, 16/05/1978 doğumlu, Yakacık Mah. Fatih Cad. 

No:158 İç Kapı No:13Keçiören/ ANKARA ikamet eder.

 159- İBRAHİM ETHEM TOKATLIOĞLU, ALİ 

RIZA Oğlu TÜRKAN'den olma, 01/04/1971 doğumlu, 

13.Sokak No.2/A Mamak Abidin Paşa Mamak/ 

ANKARA ikamet eder.

 160- ÜMÜT EKİNCİ, YILMAZ Oğlu SEVİM'den 

olma, 16/03/1969 doğumlu, Kazım Orbay Mah. 450 Sk. 

No:12 İç Kapı No:3Mamak/ ANKARA ikamet eder.

161- İLHAN AYDIN, TOSUN Oğlu MÜRÜVVET'den 

olma, 09/02/1984 doğumlu, Çiğdemtepe Mah. 1090 Sk. 

No:2 İç Kapı No:3Yenimahalle/ ANKARA ikamet eder.

 162- İSA PİRİHAN, HÜSEYİN Oğlu HAYRİYE'den 

olma, 01/08/1985 doğumlu, Bağlarbaşı Mah. Gürses Sk. 

No:19 İç Kapı No:1Keçiören/ ANKARA ikamet eder.

 163- İSA SARITEPECİ, ÖMER Oğlu ESMA'den 

olma, 05/01/1991 doğumlu, Kültür Mah. Meşrutiyet 

Cad. No:54 İç Kapı No:21Çankaya/ ANKARA ikamet 

eder.

164- İSMAİL AÇIKAL, ABDULLAH Oğlu 

MENŞURE'den olma, 03/12/1980 doğumlu, 

Gaziosmanpaşa Mah. 389 Sk. No:6 İç Kapı 

No:15Gölbaşı/ ANKARA ikamet eder.

 165- İSMAİL SAMET MUTLU, FETHİ Oğlu 
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SAİME'den olma, 30/07/1990 doğumlu, Demetgül Mah. 

Şehit Rıfat Çelik Cad. No:12 İç Kapı No:6Yenimahalle/ 

ANKARA ikamet eder.

 166- ÜMİT YEŞİLMADEN, MEHMET Oğlu 

MELAHAT'den olma, 10/11/1961 doğumlu, Gizem 

Yapı Koop 1 Blk No:22 Çayyolu 2 TürkkonutANKARA 

ikamet eder.

167- KAAN ŞİMŞEK, CENGİZ Oğlu MÜZEHHER'den 

olma, 30/10/1981 doğumlu, Aktaş Mah. Mevlana Cad. 

No:121 İç Kapı No:15Altındağ/ ANKARA ikamet eder.

168- KADİR İNCİKUŞU, HACİ Oğlu ŞERİFE'den 

olma, 05/04/1959 doğumlu, Hisar Mah. Nazar Sk. 

No:14 İç Kapı No:12Keçiören/ ANKARA ikamet eder.

169- KADİR KARABIYIK, SUFAT Oğlu 

MÜZEYDE'den olma, 05/11/1982 doğumlu, Atapark 

Mah. 1327 Sk. No:4 İç Kapı No:9Keçiören/ ANKARA 

ikamet eder.

170- KADİR TUNÇEL, OSMAN Oğlu HATUN'den 

olma, 15/01/1968 doğumlu, Selçuklu Mah.İmren Sk. 

No:9/1 Sincan/ ANKARA ikamet eder.

  171- ÜMİT USLU, ALİ RIZA Oğlu MÜNİBE'den 

olma, 26/04/1985 doğumlu, Ahievran Mah. 700. Sk. 

No:8 İç Kapı No:9Merkez/ KIRŞEHİR ikamet eder

172- KAZIM ÇAKIR, MUSTAFA Oğlu İFAKAT'den 

olma, 01/08/1971 doğumlu, Feridun Çelik Mah. 1775 

Sk. No:25Altındağ/ ANKARA ikamet eder.

173- KEMAL KULLEBİ, BAHATTİN Oğlu 

SAFİYE'den olma, 06/01/1976 doğumlu, Ahlatlıbel 

Mah. 1838 Cad. No:109Çankaya/ ANKARA ikamet 

eder.

174- KEMAL TEZER, CUMA Oğlu ZÜBEYDE'den 

olma, 13/07/1992 doğumlu, Çamlık Mah. 1841 Sk. 

No:14AAltındağ/ ANKARA ikamet eder.

 175- KENAN ARTUĞER, KASIM Oğlu HALİSE'den 

olma, 01/04/1984 doğumlu, Gültepe Mah. 728/2 Sk. 
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No:5B İç Kapı No:BAltındağ/ ANKARA ikamet eder.

176- KENAN KONUK, KADİR Oğlu DÜRİYE'den 

olma, 01/03/1970 doğumlu, Ata Mahallesi 1075 Sk. No: 

5 ÇankayaANKARA ikamet eder.

177- KERİM TAŞKIRAN, AHMET Oğlu 

ZERNİŞAN'den olma, 05/04/1966 doğumlu, İşçi 

Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:44 İç Kapı 

No:6Çankaya/ ANKARA ikamet eder.

178- KORAY DEMİREL, RAMAZAN Oğlu 

GÜLLÜ'den olma, 31/07/1989 doğumlu, Mamak No:21 

Başak Mah 1663 Sok No :39 No:21Mamak-Ankara 

Mamak/Ankara/TürkiyeMamak/ ANKARA ikamet eder.

 179- LEVENT DİNÇ, HÜSEYİN Oğlu KADRİYE'den 

olma, 11/04/1981 doğumlu, Çiğdem Mah. 1586 Sok. 

No:62 B Çankaya Merkez/ ANKARA ikamet eder.

180- LOKMAN SONSOY, NEVZAT Oğlu AYSEL'den 

olma, 01/01/1982 doğumlu, Yaylabağ Mah. 

YaylabağKüme Evleri No:128Gölbaşı/ ANKARA 

ikamet eder.

181- MAHMUT BAŞPINAR, EMİN Oğlu 

RUKİYE'den olma, 01/11/1971 doğumlu, Şafak Mah. 

842 Cad. No:44 İç Kapı No:5Gölbaşı/ ANKARA ikamet 

eder.

182- MAHMUT GÜRPINAR, HAYATİ Oğlu 

HATİCE'den olma, 11/04/1974 doğumlu, Sancaktepe 

Mah. Mehtap Cad. No:48/134Keçiören/ ANKARA 

ikamet eder.

183- MAHMUT MERT KILINÇ, METİN Oğlu 

YASEMİN'den olma, 07/08/1995 doğumlu, Zübeyde 

Hanım Mah. Akçay Cad. No:23 İç Kapı No:12Altındağ/ 

ANKARA ikamet eder.

184- MEHMET AYDINBELGE, NAİM Oğlu 

NURİYE'den olma, 01/09/1964 doğumlu, Tınaztepe 

mah. bağlar cad. ordu apt. no:6/5 ikamet eder.

185- MEHMET BACIK, FERİT Oğlu TÜRKAN'den 
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olma, 18/05/1973 doğumlu, Sokullu Mehmet Paşa Cad. 

Harbiye Mah. No:73 İç Kapı No:1Çankaya/ ANKARA 

ikamet eder.

186- MEHMET BAYAR, MUZAFFER Oğlu 

SONGÜL'den olma, 10/05/1984 doğumlu, Güzelyaka 

Mah. Güventepe Cad. No:41 İç Kapı No:6Yenimahalle/ 

ANKARA ikamet eder.

187- MEHMET DALDA, ÖMER Oğlu HACER'den 

olma, 07/07/1970 doğumlu, Avcılar Mah. 1030 Sk. No:1 

İç Kapı No:5Yenimahalle/ ANKARA ikamet eder.

188- 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.

  189- UĞUR ŞAHAN, ALİ İHSAN Oğlu GÜLER'den 

olma, 27/12/1975 doğumlu, Yayla Mah. Şehit Mustafa 

Ercigez Cad. No:47A İç Kapı No:3Keçiören/ ANKARA 

ikamet eder.

190- MEHMET ALİ BULUT, YAHYA Oğlu 

PEMPE'den olma, 16/08/1980 doğumlu, Hürriyet 

Mh.Bademci Sk.No:243Merkez/ GAZİANTEP ikamet 

eder.

191- 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.

192- 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.

193- MEHMET FATİH ŞABA, ADİL Oğlu ZİLFİ'den 

olma, 14/04/1978 doğumlu, Ziraat Mah Muvazi Sk No 

8/8Altındağ/ ANKARA ikamet eder.

 194- MEHMET ÖZGÜR AKKOYUNLU, ŞEVKET 

Oğlu İKBAL'den olma, 19/08/1977 doğumlu, Kardelen 
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Mah. 1955 Cad. No:6 İç Kapı No:23Yenimahalle/ 

ANKARA ikamet eder.

 195- UFUK YAZICI, AHMET Oğlu EMİNE'den olma, 

26/11/1987 doğumlu,ikamet eder.

 196- UĞUR KÖSEOĞLU, OSMAN Oğlu MAHİ'den 

olma, 22/03/1971 doğumlu, Yükseltepe Mah. 1827 Sk. 

No:1 İç Kapı No:1Keçiören/ ANKARA ikamet eder.

 197- MESUT TEKİNIŞIK, CELAL Oğlu SEVDA'den 

olma, 09/11/1988 doğumlu, Durali Alıç Mah. 938 Cad. 

No:59 İç Kapı No:36Mamak/ ANKARA ikamet eder.

 198- UFUK KAYA, DURMUŞ ALİ Oğlu 

GÜLBEYAZ'den olma, 01/02/1982 doğumlu, Kayalar 

Mah. Erol Kaya Sk. No:117 İç Kapı No:5Yenimahalle/ 

ANKARA ikamet eder.

199- METİN İÇTÜZER, MUSTAFA Oğlu 

ŞÖHRET'den olma, 01/01/1965 doğumlu, Huzur Mah. 

1137 Sk. No:20 İç Kapı No:20Çankaya/ ANKARA 

ikamet eder.

200- METİN UZUN, HASAN Oğlu HALİME'den olma, 

19/07/1964 doğumlu, Doğanbey Mah. Rüzgarlı Cad. 

No:43 İç Kapı No:5Altındağ/ ANKARA ikamet eder.

201- MUAMMER ERKAYA, HACI Oğlu ALİME'den 

olma, 21/09/1988 doğumlu, Saimekadın Mah. Ortatepe 

Cad. No:16 İç Kapı No:1Mamak/ ANKARA ikamet 

eder.

202- MUHAMMED ŞAHBAZ, MÖHYEDDİN Oğlu 

HATİCE'den olma, 15/02/1995 doğumlu, Oran Mah. 

Ahmet Rüstem Cad. No:4AÇankaya/ ANKARA ikamet 

eder.

203- MUHAMMED BERDAN ÖLÇÜCÜ, FETHİ 

AHMET Oğlu SERPİL'den olma, 02/08/1990 doğumlu, 

E.Raştırma Ahastenesi Diyaliz Bölümü No:22 21000 

Merkez/ DİYARBAKIR ikamet eder.

204- MUHAMMED EMİN SERGİLİ, OSMAN Oğlu 

EMİNE'den olma, 25/03/1980 doğumlu, Seğmenler 
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Mah. 949 Sk. No:13 İç Kapı No:2Gölbaşı/ ANKARA 

ikamet eder.

205- MUHAMMED NURULLAH TAVUKCU, 

AHMET Oğlu HATİCE'den olma, 25/12/1982 doğumlu, 

Kuşcağız Mah. Gazeller Cad. No:60D İç Kapı 

No:31Keçiören/ ANKARA ikamet eder.

 206- MUHAMMET SAİT GÜNEŞ, ABDULLAH 

Oğlu NAİME'den olma, 01/10/1986 doğumlu, Aktepe 

Mah. 954 Sok. 3/3Keçiören/ ANKARA ikamet eder.

 207- MURAT AKGÜL, YUSUF Oğlu 

FERMUDİYE'den olma, 01/11/1994 doğumlu, 

Beşikkaya Mah. 1903 Sk. No:10 İç Kapı No:7Altındağ/ 

ANKARA ikamet eder.

208- MURAT AYKUT, SIDDIK Oğlu HACER'den 

olma, 03/01/1991 doğumlu, Gültepe Mah. 727 Cad. 

No:3A İç Kapı No:29Altındağ/ ANKARA ikamet eder.

209- MURAT BALGAT, ALİ YAVUZ Oğlu 

SÜHEYLA'den olma, 18/04/1978 doğumlu, Emek Mah. 

1 Sk. No:9 İç Kapı No:16Çankaya/ ANKARA ikamet 

eder.

210- MURAT CANTÜRK, HALİL Oğlu FATMA'den 

olma, 30/12/1988 doğumlu, Barıştepe Mah. 748 Sk. 

No:9 İç Kapı No:14Yenimahalle/ ANKARA ikamet 

eder.

 211- MURAT ÇETİN, MEVLÜT Oğlu NURDEN'den 

olma, 26/09/1983 doğumlu, Malazgirt Mah. 996/1 Sk. 

No:4 İç Kapı No:10Çankaya/ ANKARA ikamet eder.

212- MURAT DEMİRCİOĞLU, RAMAZAN Oğlu 

GANİME'den olma, 08/05/1984 doğumlu, Atapark 

Mah. 1296 Sk. No:3 İç Kapı No:4Keçiören/ ANKARA 

ikamet eder.

 213- MURAT UYGUN, ANAR Oğlu NECLA'den 

olma, 17/07/1972 doğumlu, Kutlu Mah. 458Sk. No:1 İç 

Kapı No:19Mamak/ ANKARA ikamet eder.

214- MUSTAFA ATEŞ, HÜSEYİN Oğlu 
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NERİMAN'den olma, 27/07/1986 doğumlu, Altınpark 

Mah. Mahmut Şevket Paşa Cad. No:19 İç Kapı 

No:8Altındağ/ ANKARA ikamet eder.

 215- MUSTAFA GÜLCAN, ELVAN Oğlu 

SANİYE'den olma, 11/03/1963 doğumlu, Bostancık 

Mah. 1577/3 Sok 6 Mamak/ ANKARA ikamet eder.

216- MUSTAFA GÜNEL, YAKUP Oğlu FATİME'den 

olma, 08/02/1988 doğumlu, Mareşal Çakmak Mah. 

Hürriyet Sok. No:61/12ANKARA ikamet eder.

 217- 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.

218- MUSTAFA KARKİN, HALİL İBRAHİM Oğlu 

FATMA'den olma, 13/01/1980 doğumlu, Beytepe Köyü 

48/3 BeytepeÇankaya/ ANKARA ikamet eder.

219- MUSTAFA ÖZ, HÜSEYİN Oğlu HATİCE'den 

olma, 01/04/1976 doğumlu, Hacıtoğrul Köyü Polatlı/ 

ANKARA ikamet eder.

 220- MUSTAFA ÖZYILMAZ, AHMET Oğlu 

FATMA'den olma, 01/03/1984 doğumlu, Çağlayan 

Mah. Anadolu Cad. No:155 İç Kapı No:24Mamak/ 

ANKARA ikamet eder.

221- MUSTAFA SEÇKİN, HÜSEYİN CAHİT Oğlu 

FATMA'den olma, 16/04/1964 doğumlu, Işınlar Mah. 

Levent Sk. No:41 İç Kapı No:5Yenimahalle/ ANKARA 

ikamet eder.

222- MUSTAFA SEMERCİ, İBRAHİM Oğlu 

NAZİK'den olma, 20/03/1990 doğumlu, Küçük Kayaş 

Mah. 1859 Sk. No:37Mamak/ ANKARA ikamet eder.

 223- MUSTAFA SIRAKAYA, TUNAY Oğlu 

AYSEL'den olma, 31/08/1969 doğumlu, Akdere Mah. 

380 Sk. No:6 İç Kapı No:6Mamak/ ANKARA ikamet 

eder.

224- MUSTAFA YILMAZ, NİYAZİ Oğlu HALİME'den 
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olma, 07/01/1979 doğumlu, Altıağaç Mah. Gazneli 

Mahmut Cad. No:33 İç Kapı No:9Mamak/ ANKARA 

ikamet eder.

225- MÜCAHİT GÜNDOĞDU, FİKRİ Oğlu 

FERDANE'den olma, 20/04/1994 doğumlu, Cebeci 

Mah. Uzun Gemiciler Sk. No:29 İç Kapı No:9Çankaya/ 

ANKARA ikamet eder.

226- NAZAR IRMAK, NASIR Oğlu MÜZEYYEN'den 

olma, 05/08/1989 doğumlu, Cumhuriyet Mah. 912 Sk. 

No:15 İç Kapı No:2Kızıltepe/ MARDİN ikamet eder.

227- NECATİ EKİZ, ALİ OSMAN Oğlu ELMAS'den 

olma, 22/07/1971 doğumlu, Yıldıztepe Mah. Celal Esat 

Arseven Cad. No:208 İç Kapı No:7Altındağ/ ANKARA 

ikamet eder.

 228- NECMETTİN ÇİMEN, SALİM Oğlu 

BEDRİYE'den olma, 18/01/1973 doğumlu, Bademlik 

Yolu Cad. Bademlik Mah. No:53 İç Kapı 

No:7Keçiören/ ANKARA ikamet eder.

229- NEVZAT YAPAN, CELAL Oğlu ATİKE'den olma, 

14/07/1968 doğumlu, Karapürçek Mah. 333 Sk. No:5 İç 

Kapı No:10Altındağ/ ANKARA ikamet eder.

 230- NİGAR SERT, İSMAİL Kızı MÜNİSE'den olma, 

15/09/1980 doğumlu, Demetevler Mah. Vatan Cad. 

No:78 İç Kapı No:14Yenimahalle/ ANKARA ikamet 

eder.

231- OĞUZHAN KONURALP, MUSTAFA Oğlu 

AYŞE'den olma, 15/04/1995 doğumlu, Gireniz Mevkıı 

No:34 Kapıkaya MerkezKozan/ ADANA ikamet eder.

232- OKAN DEMİRCİOĞLU, ZEKİ Oğlu RABİA'den 

olma, 23/07/1966 doğumlu, Ahi Mesut Bulvarı Andiçen 

Mah. No:186 İç Kapı No:4Sincan/ ANKARA ikamet 

eder.

233- OKTAY ŞENGÜL, ALİ Oğlu ŞERİFE'den olma, 

05/01/1985 doğumlu, 8 Mart Mah. Aram Sk. No:84 İç 

Kapı No:13Nusaybin/ MARDİN ikamet eder.
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234- ONUR CAN AÇIKGÖZ, ERDAL Oğlu 

YETER'den olma, 18/06/1993 doğumlu, Törekent Mah. 

315 Sk. No:8Sincan/ ANKARA ikamet eder.

235- ORHAN BURAN, RAMİS Oğlu 

MEMNUNİYE'den olma, 10/08/1966 doğumlu, 

Gülbağı Mah. Gülbağı Sk. No:102Bala/ ANKARA 

ikamet eder.

236- TURGUT AYÇİÇEK, SADETTİN Oğlu 

EMİNE'den olma, 01/02/1980 doğumlu, Şafak Mah. 

843 Sk. No:14 İç Kapı No:6Gölbaşı/ ANKARA ikamet 

eder.

237- OSMAN BÜTEV, TAHİR Oğlu GÜLFİDAN'den 

olma, 02/01/1973 doğumlu, Atapark Mah. 1282 Sk. 

No:8 İç Kapı No:9Keçiören/ ANKARA ikamet eder.

238- OSMAN KÖMÜR, RIZA Oğlu CEVHER'den 

olma, 10/11/1969 doğumlu, Pınarbaşı Mah. 123Sk. 

No:12 İç Kapı No:9Sincan/ ANKARA ikamet eder.

239- ÖMER FARUK ÇATAL, ZEKERİYA Oğlu 

ZEYNEP'den olma, 20/11/1983 doğumlu, Türközü 

Mah. 441 Sk. No:8 İç Kapı No:8Mamak/ ANKARA 

ikamet eder.

240- ÖMER FARUK EREN, MUZAFFER Oğlu 

ZEYNEP'den olma, 23/04/1983 doğumlu, Nadir Sk. 

Harbiye Mah. No:7 İç Kapı No:21Çankaya/ ANKARA 

ikamet eder.

 241- TUĞÇE SERÇE, KADİR Kızı HACER'den olma, 

20/09/1995 doğumlu, Yunus Emre Mah. Bağarası Cad. 

No:8 İç Kapı No:8Yenimahalle/ ANKARA ikamet eder.

242- ÖMER LÜTFİ PEKER, VAHAP Oğlu 

SANİYE'den olma, 20/02/1963 doğumlu, Ayrancı Mah. 

Reşat Nuri Sk. No:72 İç Kapı No:1Çankaya/ ANKARA 

ikamet eder.

243- ÖZCAN ŞEN, MUSTAFA Oğlu EMİNE'den olma, 

01/05/1975 doğumlu, Eymir Mah. Işıklı Gölü Cad. 

No:1C İç Kapı No:8Gölbaşı/ ANKARA 

29/2489
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  244- ŞENER ŞENER, ALİ Oğlu HACER'den olma, 

20/07/1982 doğumlu, Gültepe Mah. 718 Cad. No:28C 

İç Kapı No:16Altındağ/ ANKARA ikamet eder.

245- RAMAZAN GÜNDEŞLİ, HÜSEYİN Oğlu 

FATMA'den olma, 01/01/1973 doğumlu, Akşemsettin 

Mah. Çağlayan Cad. No:60 İç Kapı No:2Sincan/ 

ANKARA ikamet eder.

246- RAMAZAN TEKTAŞ, MEHMET Oğlu 

NEZAKET'den olma, 16/09/1984 doğumlu, Süvari 

Mah. 1733 Sk. No:16 İç Kapı No:11Etimesgut/ 

ANKARA ikamet eder.

 247- REGAİP YILDIRIM, ABDULLAH Oğlu 

GÜLLÜ'den olma, 27/01/1984 doğumlu, Pınarbaşı 

Mah. 141Sk. No:12 İç Kapı No:1Sincan/ ANKARA 

 248- REMZİ BAŞ, SADIK Oğlu HAYRİYE'den olma, 

05/04/1963 doğumlu, Kamil Ocak Mah. Akyazı Sk. 

No:15 İç Kapı No:6Keçiören/ ANKARA 

249- SALİH ATEŞ, EYÜP Oğlu SEHER'den olma, 

01/04/1988 doğumlu, Altınpark Mah. Mahmut Şevket 

Paşa Cad. No:19 İç Kapı No:14Altındağ/ ANKARA 

250- SALİH AYDEMİR, HALİL Oğlu BOSTAN'den 

olma, 04/07/1972 doğumlu, Aşık Veysel Mah. Tıp 

Fakültesi Cad. No:82 İç Kapı No:7Mamak/ ANKARA 

251- SATILMIŞ KOÇAK, HAKKI Oğlu NURİYE'den 

olma, 06/06/1974 doğumlu, Şehitler Sk. 30 Ağustos 

Mah. No:17 İç Kapı No:4Etimesgut/ ANKARA ikamet 

eder.

 252- SELAHATTİN KARAYEL, YUNUS Oğlu 

FATMA'den olma, 02/10/1983 doğumlu, Sancaktepe 

Mah. 1595 Sk. No:19 İç Kapı No:1Keçiören/ ANKARA 

ikamet eder.

253- SELİM ÖZDEMİR, FİKRİ Oğlu FADİME'den 

olma, 01/12/1990 doğumlu, 370 Sk. Peyami Sefa Mah. 

No:26 İç Kapı No:15Mamak/ ANKARA ikamet eder.

254- SELİM YILMAZ, AHMET Oğlu MÜŞKİNAZ'den 
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olma, 20/09/1954 doğumlu, Ertuğrulgazi Mah. Hürriyet 

Cad. No:55 İç Kapı No:13Sincan/ ANKARA ikamet 

eder.

 255- SERDAR DUMLUPINAR, REMZİ Oğlu 

NURAY'den olma, 08/05/1983 doğumlu, Serhat Mah. 

1393 Ostim Kent 1.Konutları Küme Evleri No:9 İç Kapı 

No:9Yenimahalle/ ANKARA ikamet eder.

256- SERDAR GÖZÜM, MEVLÜT Oğlu 

ŞÜKRAN'den olma, 14/02/1980 doğumlu, Atapark 

Mah. 1318 Sk. No:1 İç Kapı No:6Keçiören/ ANKARA 

ikamet eder.

257- SERDAR KARATAŞ, ALİ Oğlu ELİFE'den olma, 

01/01/1981 doğumlu, Basınevleri Mah. Mürettip Sk. 

No:5 İç Kapı No:1Keçiören/ ANKARA 

258- SERKAN BİLEN, ALİ Oğlu HAVVA'den olma, 

09/04/1982 doğumlu, Yağlıpınar Mah. Türksat Küme 

Evleri No:1L İç Kapı No:6Gölbaşı/ ANKARA 

259- SERKAN ERAYHAN, FERİT Oğlu SATI'den 

olma, 01/01/1982 doğumlu, Elvan Mah. 1544 Cad. 

No:130 İç Kapı No:10Etimesgut/ ANKARA 

260- SERKAN ERDİNÇ, SALİM Oğlu TEKMİLE'den 

olma, 01/08/1992 doğumlu, İstasyon Mah. Kartal Sk. 

No:18 İç Kapı No:3Sincan/ ANKARA ikamet eder.

 261- SİNAN ŞAHİN, EYYUP Oğlu HACER'den 

olma, 12/03/1984 doğumlu, Gültepe Mah. Şehit Talip 

Yener Cad. No:218A İç Kapı No:17Altındağ/ ANKARA 

ikamet eder.

262- ŞAFAK ÜLGEN, İRFAN Oğlu ÜLFET'den olma, 

17/06/1977 doğumlu, Mutlu Mah. 717 Cad. No:38 İç 

Kapı No:7Mamak/ ANKARA ikamet eder.

263- ŞENOL YEDİLER, HASAN Oğlu KİRAZ'den 

olma, 15/07/1973 doğumlu, WASSERBURG 

/ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ ikamet eder.

264- TAHA TETİK, İRFAN Oğlu DİLEK'den olma, 

13/06/1982 doğumlu, Mehmet Akif Ersoy Mah. Park 
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Avenue Sitesi Küme Evleri No:7 İç Kapı 

No:47Yenimahalle/ ANKARA ikamet eder.

265- TAHİR ŞEKER, BAYRAM Oğlu NADİYE'den 

olma, 01/03/1986 doğumlu, Pınarbaşı Mah. Mesai Cad. 

No:17 İç Kapı No:19Sincan/ ANKARA ikamet eder.

266- TALİP TOSUN, KEMAL Oğlu SEBAHAT'den 

olma, 01/01/1972 doğumlu, Sancak Mah. Turan Güneş 

Bulvarı No:11 İç Kapı No:14Çankaya/ ANKARA 

267- TARIK İNCEDERE, MUSTAFA Oğlu 

AYFER'den olma, 24/09/1983 doğumlu, Yayla Mah. 

1466 Sk. No:8 İç Kapı No:4Keçiören/ ANKARA 

268- TARIK FURKAN ERBAY, FEVZİ Oğlu 

İLKAY'den olma, 17/09/1991 doğumlu, Tepebaşı Mah. 

Fatih Cad. No:105 İç Kapı No:11Keçiören/ ANKARA 

269- TAYFUN ÖĞÜTLÜ, EROL Oğlu ZEYNEP'den 

olma, 10/03/1979 doğumlu, Ergenekon Mah. Sinop 

Cad. No:16 İç Kapı No:5Yenimahalle/ ANKARA 

  270-MİT PERSONELİ M-11125,Milli İstihbarat 

Teşkilatı Yenimahalle/ ANKARA

  271-MİT PERSONELİ M-11238,Milli İstihbarat 

Teşkilatı Yenimahalle/ ANKARA 

 272-MİT PERSONELİ T-02735,Milli İstihbarat 

Teşkilatı Yenimahalle/ ANKARA

  273-MUSTAFA AKPINAR, ALİ ve HATİCE oğlu, 

SAMSUN ili VEZİRKÖPRÜ ilçesi YAĞINÖZÜ köyü 

nüfusuna kayıtlı, Orta Cami Mah. Boyhane Sok. No:5 

Vezirköprü-SAMSUN adresinde ikamet eder. Şehit 

Orgeneral Eşref Bitlis Kışlası Jandarma Havacılık 

Komutanlığında Ulaştırma Er olarak askerlik yapar.

274-BİROL ALTAY, EROL ve SONGÜL oğlu, 

KAYSERİ 25/09/1991 doğ. SİVASili ŞARKIŞLA İlçesi 

KÖMÜRKAYA nüfusuna kayıtlı olup, Beşparmak Mah. 

Köroğlu Sok. Korkmaz Apt. 32/A Kocasinan/KAYSERİ 

adresinde ikamet eder.Şehit Orgeneral Eşref Bitlis 

Kışlası Jandarma Havacılık Komutanlığında Ulaştırma 
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Er olarak askerlik yapar.

YARALANAN MAĞDURLAR : 1- İHSAN ÇAĞ, İBRAHİM Oğlu 

BİNNAZ'den olma, 22/04/1979 doğumlu, Kazım Orbay 

Mah.42.Sk. 24/4 Mamak/ ANKARA

  2- RAHMİ ŞAHİN, CENGİZ Oğlu ÖZGÜL'den olma, 

10/09/2000 doğumlu, Malazgirt Mah. Maki Sk. No:13 /

1Sincan/ ANKARA

YARALANAN MAĞDURLARIN 

YASAL TEMSİLCİLERİ 

OLANMÜŞTEKİLER : 1- İBRAHİM ÇAĞ, NURİ Oğlu DÖNE'den olma, 

01/01/1948 doğumlu, Kutlu Mahallesi 449 Sokak No 

13/15 MamakANKARA ikamet eder.

 2- CENGİZ ŞAHİN, NAZIM Oğlu NAZENGÜL'den 

olma, 10/03/1980 doğumlu, Malazgirt Mah. Maki Sk. 

No:13 İç Kapı No:1Sincan/ ANKARA ikamet eder.

KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN 

YOKSUN BIRAKMA SUÇUNUN

MAĞDURLARI : 1- HULUSİ AKAR, İBRAHİM Oğlu NİMET'den 

olma, 12/03/1952 doğumlu, Genelkurmay Başkanı 

Merkez/ ANKARA

 2- SALİH ZEKİ ÇOLAK, OSMAN Oğlu 

SEHURE'den olma, 20/07/1954 doğumlu, Çankaya 

Mah. Prof. Dr. Aziz Sancar Cad. No:64Çankaya/ 

ANKARA

 3-YAŞAR GÜLER, FİKRET Oğlu BEHİCE'den olma, 

18/09/1954 doğumlu, Kazım Özalp Mah. Ziaur Rahman 

Cad. No:31-4Çankaya/ ANKARA

 4- İHSAN UYAR, MEHMET Oğlu BELKIZ'den olma, 

14/02/1956 doğumlu, Kazım Özalp Mah. Ziaur Rahman 

Cad. No:31-3Çankaya/ ANKARA

5-YUNUS CAN, Genelkurmay Başkanlığı ANKARA
33/2489
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6-UĞUR TARÇIN, HÜSEYİN Oğlu TÜRKAN'den 

olma, 14/10/1960 doğumlu, Devlet Mah. Türkocağı 

Cad. No:3A/10Çankaya/ ANKARA 

 7- METİN GÜRAK, ÖMER Oğlu GÜLSEREN'den 

olma, 20/08/1960 doğumlu, 4.KOLORDU 

KOMUTANLIĞI

 8-ATİLLA GÖKESAOĞLU, Genelkurmay Başkanlığı 

Merkez/ ANKARA

 9-ERTUĞRULGAZİ ÖZKÜRKÇÜ, Genelkurmay 

Başkanlığı Merkez/ ANKARA

 10-GÖKSEL SEVİNDİK, Genelkurmay Başkanlığı 

Merkez/ ANKARA

 11-HALİL GÖNCÜ, Genelkurmay Başkanlığı

12- HAKAN ATINÇ - Kara Havacılık Komutanlığı, 

Güvercinlik / Ankara

13-ABDULLAH KÜSMÜŞ, ERDEM Oğlu ÜLKÜ'den 

olma, 15/06/1989 doğumlu, Ekinoba Mah. Cümle Sk. 

No:3 İç Kapı No:5 Büyükçekmece / İSTANBUL

ASKERİ DARBE 

SUÇUNUN FAİLLERİNDEN 

OLUP HELİKOPTERLERDEN 

AÇILAN ATEŞ SONUCU 

YARALANANLAR :1- EKREM IŞIK, OSMAN Oğlu ŞEFİKA'dan olma, 

01/01/1974 doğumlu, Çankaya Mah. Profesör Doktor 

Aziz Sancar Cad. 42/2 Çankaya / ANKARA

2-ANIL AKTAŞ, NAİM Oğlu SEVGÜL'den olma, 

11/08/1976 doğumlu, Çankaya Lojmanları / ANKARA

3-ENSAR ATAMER, RAFİ Oğlu NECLA'dan olma, 

22/06/1995 doğumlu, Meşrutiyet Mah. Suna Kıraç Sk. 

Mutlu PAt. 12/12 Şişli / İSTANBUL

4-SERDAR ÇETİN, RAMAZAN Oğlu MEDİNE'den 

olma, 26/09/1995 doğumlu, Musalı Mah. Musalı Sk. 

No: 227 Toroslar/MERSİN
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5-MUHAMMET TANJU POSHOR, HÜSEYİN 

BEDRETTİN Oğlu MELİHA'dan olma, 17/07/1968 

doğumlu, Yukarı Ayrancı Mah. Tirebolu Sk. 52/18 

Çankaya / ANKARA

SUÇTAN ZARAR GÖRENLER : 1- EMNİYET GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ, Huk. Müşaviri Hayri Ateş (Aynı 

Yerde)Merkez/ ANKARA 

VEKİLİ : Av. ÖZGE YILDIRIM, Ankara Barosu

2-ÇİFTLİK POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ

3-MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI 

MÜSTEŞARLIĞI

ŞÜPHELİ :1- ÜNSAL ÇOŞKUN, NECATİOğlu FATMA'den olma, 

24/12/1969 doğumlu, MANİSA ili, SALİHLİ ilçesi, 

YAĞBASAN köy/mahallesi, 98 cilt, 12 aile sıra no, 26 

sıra no'da nüfusa kayıtlı İstanbul Merkez/ İSTANBUL 

ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. AHMET TAN, ANKARA

SUÇ :SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ YÖNETME, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, NİTELİKLİ ŞEKİLDE 

KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEK, NİTELİKLİ 

ŞEKİLDE KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK, NİTELİKLİ ŞEKİLDE 

KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN 

BIRAKMAK, ASKERİ KOMUTANLIĞIN GASBI

SUÇ TARİHİ : 15-16/07/2016
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TUTUKLAMA TARİHİ : 17/07/2016 Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

17/07/2016 tarih 2016/239 sayılı kararı

ŞÜPHELİ :2- MEHMET ŞAHİN, BAYRAMOğlu RAHİME'den 

olma, 18/03/1974 doğumlu, KONYA ili, MERAM 

ilçesi, MELİKŞAH köy/mahallesi, 68 cilt, 154 aile sıra 

no, 3 sıra no'da nüfusa kayıtlı İnönü Mah. 1715 Sk. 

No:2/46Yenimahalle/ ANKARA ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. TURGAY ÖZCAN, İSTANBUL

SUÇ :SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ YÖNETME, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, NİTELİKLİ ŞEKİLDE 

KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEK, NİTELİKLİ 

ŞEKİLDE KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK, NİTELİKLİ ŞEKİLDE 

KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMAK

SUÇ TARİHİ : 15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ :17/07/2016 Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

17/07/2016 tarih 2016/247 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 3- ÖZCAN KARACAN, YUSUFOğlu KAMİLE'den 

olma, 20/02/1975 doğumlu, ANTALYA ili, AKSU 

ilçesi, YURTPINAR köy/mahallesi, 106 cilt, 200 aile 

sıra no, 81 sıra no'da nüfusa kayıtlı Sedir Mah. 728 Sk. 

No:55 İç Kapı No:8Muratpaşa/ ANTALYA

SUÇ :SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ YÖNETME, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 
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GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, NİTELİKLİ ŞEKİLDE 

KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEK, NİTELİKLİ 

ŞEKİLDE KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK, NİTELİKLİ ŞEKİLDE 

KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMAK

SUÇ TARİHİ : 15-16/07/2016

YAKALAMA KARAR TARİHİ : 23/07/2016

ŞÜPHELİ :4- UĞUR KAPAN, ZİHNİOğlu GÜLNAZ'den olma, 

20/01/1972 doğumlu, TRABZON ili, MAÇKA ilçesi, 

KÖPRÜYANI köy/mahallesi, 33 cilt, 4 aile sıra no, 9 

sıra no'da nüfusa kayıtlı Yeni Batı Mah. 2429 Sk. No:2B 

İç Kapı No:32Yenimahalle/ ANKARA ikamet eder.

SUÇ :SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ YÖNETME, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, NİTELİKLİ ŞEKİLDE 

KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEK, NİTELİKLİ 

ŞEKİLDE KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK, NİTELİKLİ ŞEKİLDE 

KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMAK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ :20/07/2016 Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

20/07/2016 tarih 2016/492 sayılı kararı

ŞÜPHELİ :5-MUSTAFA DURMUŞ, ALAADDİNOğlu 
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MÜJGAN'den olma, 08/04/1972 doğumlu, KONYA ili, 

KADINHANI ilçesi, OSMANCIK köy/mahallesi, 25 

cilt, 19 aile sıra no, 28 sıra no'da nüfusa kayıtlı

MÜDAFİİ : Av. ARİF HAKAN GÜRDAL, ANKARA

SUÇ :SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ YÖNETME, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, NİTELİKLİ ŞEKİLDE 

KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEK, NİTELİKLİ 

ŞEKİLDE KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK, NİTELİKLİ ŞEKİLDE 

KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMAK

SUÇ TARİHİ : 15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 24/07/2016 Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

24/07/2016 tarih 2016/499 sayılı kararı

ŞÜPHELİ :6- HALİL GÜL, SAMİOğlu SEVİM'den olma, 

03/08/1972 doğumlu, TOKAT ili, ZİLE ilçesi, 

YILDIZTEPE köy/mahallesi, 76 cilt, 49 aile sıra no, 53 

sıra no'da nüfusa kayıtlı Uğur Mumcu Mah. 1616 Sk. 

No:2/28 İç Kapı No:16Yenimahalle/ ANKARA 

MÜDAFİİ : Av. MUSA GÜRSES, ANKARA

SUÇ :SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ YÖNETME, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

38/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



TEŞEBBÜS ETME, NİTELİKLİ ŞEKİLDE 

KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEK, NİTELİKLİ 

ŞEKİLDE KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK, NİTELİKLİ ŞEKİLDE 

KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMAK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ :17/07/2016 Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

17/07/2016 tarih 2016/247 sayılı kararı

ŞÜPHELİ :7- OĞUZ YALÇIN, MEHMETOğlu ASİYE'den olma, 

27/12/1972 doğumlu, MALATYA ili, ARAPGİR ilçesi, 

ORMANSIRTI köy/mahallesi, 35 cilt, 86 aile sıra no, 9 

sıra no'da nüfusa kayıtlı Yukarı Dikmen Mah. 647 Sk. 

No:4 İç Kapı No:1Çankaya/ ANKARA 

MÜDAFİİ : Av. FATİH YAMAN, ANKARA

SUÇ :SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ OLMAK, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, NİTELİKLİ ŞEKİLDE 

KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEK, NİTELİKLİ 

ŞEKİLDE KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 18/07/2016 Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

18/07/2016 tarih 2016/268 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 8- MURAT AĞIR, HACI ALİOğlu HAFİZE'den olma, 

15/08/1971 doğumlu, AKSARAY ili, MERKEZ ilçesi, 

SULTANHANI İSTİKAMET köy/mahallesi, 141 cilt, 

44 aile sıra no, 51 sıra no'da nüfusa kayıtlı İstanbul 

39/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



Merkez/ İSTANBUL

SUÇ :SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, NİTELİKLİ ŞEKİLDE 

KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS 

ETMEK

SUÇ TARİHİ : 15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ :18/07/2016 Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

18/07/2016 tarih 2016/271 sayılı kararı

ŞÜPHELİ :9-HAKAN CAFER ASLAN, MEHMETOğlu 

FATMA'den olma, 24/04/1968 doğumlu, KAYSERİ ili, 

KOCASİNAN ilçesi, OBRUK köy/mahallesi, 87 cilt, 

22 aile sıra no, 92 sıra no'da nüfusa kayıtlı Erler 

Mahallesi Çağlayan Lojmanları Küme Evleri No:166/2 

Merkez/ DİYARBAKIR

MÜDAFİİ : Av. ÖZGÜR KUMAŞ, ANKARA

SUÇ :SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME

SUÇ TARİHİ : 15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 17/07/2016 Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

17/07/2016 tarih 2016/248 sayılı kararı

40/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



ŞÜPHELİ :10- OKAN KOCAKURT, NAİMOğlu NERMİN'den 

olma, 08/02/1980 doğumlu, İSTANBUL ili, 

GÜNGÖREN ilçesi, MERKEZ köy/mahallesi, 28 cilt, 

193 aile sıra no, 26 sıra no'da nüfusa kayıtlı Cevizlidere 

Mah. 1226 Sk. No:9 İç Kapı No:14Çankaya/ ANKARA

MÜDAFİİ : Av. İNANÇ GÖRÜR, ANKARA

SUÇ :SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, NİTELİKLİ ŞEKİLDE KİŞİYİ 

HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA

SUÇ TARİHİ : 15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ :27/07/2016 Ankara(Kapatılan) 8. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

27/07/2016 tarih 2016/251 sayılı kararı

ŞÜPHELİ :11-YASİN CANDEMİR, MEVLÜTOğlu ZÜLİYE'den 

olma, 07/06/1975 doğumlu, KONYA ili, 

DOĞANHİSAR ilçesi, KARAAĞA köy/mahallesi, 15 

cilt, 121 aile sıra no, 64 sıra no'da nüfusa kayıtlı Kanuni 

Mah. 780 Cad. No:18 İç Kapı No:2Keçiören/ ANKARA 

ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. ARİF HAKAN GÜRDAL, ANKARA

SUÇ :SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

41/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ :24/07/2016 Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

24/07/2016 tarih 2016/499 sayılı kararı

ŞÜPHELİ :12- MUZAFFER KARTOPU, HÜSEYİNOğlu 

YETER'den olma, 31/01/1972 doğumlu, TOKAT ili, 

ZİLE ilçesi, KARAŞEYH köy/mahallesi, 125 cilt, 41 

aile sıra no, 30 sıra no'da nüfusa kayıtlı Barbaros Mah. 

Bülten Cad. No:39 İç Kapı No:7Çankaya/ ANKARA 

SUÇ :SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ :19/07/2016 Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

19/07/2016 tarih 2016/429 sayılı kararı

ŞÜPHELİ :13-SEZGİN UYANIK, CEMALOğlu AYŞE 

DUDU'den olma, 18/09/1976 doğumlu, ESKİŞEHİR ili, 

ÇİFTELER ilçesi, MERKEZ köy/mahallesi, 1 cilt, 1093 

aile sıra no, 8 sıra no'da nüfusa kayıtlı Kkk Lojmanları 

Özbay Apt No 7 Etimesgut ANKARA 

MÜDAFİİ : Av. TURGAY ÖZCAN, İSTANBUL

SUÇ :SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

42/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, NİTELİKLİ ŞEKİLDE 

KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS 

ETMEK,

SUÇ TARİHİ : 15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 19/07/2016 Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

19/07/2016 tarih 2016/74 sayılı kararı

:14-ABDULLAH ATEŞTEMUR, MUSAOğlu 

HİDAYET'den olma, 02/02/1980 doğumlu, 

KAHRAMANMARAŞ ili, DULKADİROĞLU ilçesi, 

KARACASU köy/mahallesi, 92 cilt, 47 aile sıra no, 59 

sıra no'da nüfusa kayıtlı Çiğdemtepe Mah. 1095/6 Sk. 

No:31Yenimahalle/ ANKARA ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. ZUHAL KONAN, İSTANBUL

Av. TURGAY ÖZCAN, İSTANBUL

SUÇ :SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, NİTELİKLİ ŞEKİLDE 

KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS 

ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 18/07/2016 Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

18/07/2016 tarih 2016/271 sayılı kararı

ŞÜPHELİ :15-AHMET SEREYİM, ŞABAN URALOğlu 

FATMA'den olma, 26/06/1977 doğumlu, KIRKLARELİ 

43/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



ili, LÜLEBURGAZ ilçesi, KARAMUSUL 

köy/mahallesi, 29 cilt, 2 aile sıra no, 19 sıra no'da 

nüfusa kayıtlı Karakavak Mah. Mesut Sk. No:5/1 İç 

Kapı No:30Yeşilyurt/ MALATYA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, NİTELİKLİ ŞEKİLDE 

KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS 

ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 18/07/2016 Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

18/07/2016 tarih 2016/259 sayılı kararı

ŞÜPHELİ :16-ALİ ERCAN, ALİ İSMETOğlu GÜLAY'den olma, 

23/02/1982 doğumlu, BALIKESİR ili, KEPSUT ilçesi, 

NUSRET köy/mahallesi, 48 cilt, 63 aile sıra no, 7 sıra 

no'da nüfusa kayıtlı 

SUÇ :SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, NİTELİKLİ ŞEKİLDE 

KASTEN İNSAN ÖLDÜRME, NİTELİKLİ 

ŞEKİLDE KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK,

SUÇ TARİHİ : 15-16/07/2016
44/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



TUTUKLAMA TARİHİ : 20/02/2017 - Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 

2017/171 sorgu sayılı kararı

ŞÜPHELİ :17-DENİZ ALDEMİR, AHMETOğlu 

GÜLAYHAN'den olma, 29/04/1977 doğumlu, 

KIRŞEHİR ili, MERKEZ ilçesi, BAĞBAŞI 

köy/mahallesi, 3 cilt, 178 aile sıra no, 86 sıra no'da 

nüfusa kayıtlı 274 Sokak No.1/19 ManavkuyuBornova/ 

İZMİR ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. MÜSLÜM KANDEMİR, ANKARA

SUÇ :ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, SİLAHLI TERÖR 

ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, NİTELİKLİ ŞEKİLDE 

KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS 

ETMEK,

SUÇ TARİHİ : 15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 25/07/2016 Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

25/07/2016 tarih 2016/512 sayılı kararı

ŞÜPHELİ :18-ERDAL BAŞLAR, ALAETTİNOğlu YAŞAR'den 

olma, 04/03/1974 doğumlu, DİYARBAKIR ili, SUR 

ilçesi, CAMİİ NEBİ köy/mahallesi, 4 cilt, 89 aile sıra 

no, 9 sıra no'da nüfusa kayıtlı Sincan 1 Nolu F Tipi 

Kapalı Cezaevi Merkez/ ANKARA ikamet eder.

SUÇ :SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

45/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME,NİTELİKLİ ŞEKİLDE 

KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEK, NİTELİKLİ 

ŞEKİLDE KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ :19/07/2016 Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

19/07/2016 tarih 2016/433 sayılı kararı

ŞÜPHELİ :19-ERDOĞAN  ERDEM, YAŞAROğlu  CEMİLE'den 

olma, 19/07/1966 doğumlu, AFYONKARAHİSAR ili, 

İSCEHİSAR ilçesi,  BAHÇECİK köy/mahallesi,  8 cilt, 

17 aile sıra no, 12 sıra no'da nüfusa kayıtlı Basınevleri 

Mah.  Selçuklu  Cad.  No:24A İç  Kapı  No:14Keçiören/ 

ANKARA ikamet eder.

SUÇ :SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, NİTELİKLİ ŞEKİLDE 

KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS 

ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 17/07/2016 Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

17/07/2016 tarih 2016/242 sayılı kararı

ŞÜPHELİ :20-  GÜRÇAY  BAYLAR, MEHMET  ARİFOğlu 

SEVİM'den olma,  16/02/1977 doğumlu,  DENİZLİ  ili, 

BULDAN ilçesi,  YEŞİLDERE köy/mahallesi,  16  cilt, 

46/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



48 aile sıra no, 11 sıra no'da nüfusa kayıtlı 455 Sok. No: 

34 D: 4 ŞirinyerİZMİR ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. TURGAY ÖZCAN, İSTANBUL

SUÇ :SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME

SUÇ TARİHİ : 15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 17/07/2016 Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

17/07/2016 tarih 2016/248 sayılı kararı

ŞÜPHELİ :21-  HAKAN  EROL, ALİOğlu  ÜNZÜLE'den  olma, 

01/05/1973  doğumlu,  ANKARA ili,  POLATLI  ilçesi, 

HACITOĞRUL köy/mahallesi, 39 cilt, 29 aile sıra no, 

41 sıra no'da nüfusa kayıtlı Çilesiz Mahallesi Mıhlıdut 

Sokak Vera Park 1 Sitesi No:2Yeşilyurt/ MALATYA 

MÜDAFİİ :Av. MUSTAFA NURİ SILAYDIN, ANKARA

SUÇ :SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ :19/07/2016 Ankara(Kapatılan) 8. Sulh Ceza 

Hâkimliğinin 19/07/2016 tarih 2016/204 sayılı kararı

47/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



ŞÜPHELİ :22-HAKAN  SANDIK, AHMETOğlu  FATMANA'den 

olma,  01/01/1981  doğumlu,  KONYA ili,  BEYŞEHİR 

ilçesi,  KURUCUOVA köy/mahallesi,  60 cilt,  109 aile 

sıra no, 54 sıra no'da nüfusa kayıtlı Sultan Selim Mah. 

Bayram Sk. No:2 İç Kapı No:7Kağıthane/ İSTANBUL 

ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. GÜRKAN İYGÜN, İSTANBUL

Av. SAMET TOPÇU, İSTANBUL

Av. ELİF ESRA KIRIMLI, İSTANBUL

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, NİTELİKLİ ŞEKİLDE 

KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEK, NİTELİKLİ 

ŞEKİLDE KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK, 

SUÇ TARİHİ : 15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 23/07/2016 İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

23/07/2016 tarih 2016/266 sayılı kararı

ŞÜPHELİ :23-İLKAY  ATEŞ, AYHANOğlu  SEMİHA'den  olma, 

16/04/1977 doğumlu,  SAMSUN ili,  İLKADIM ilçesi, 

FATİH köy/mahallesi,  5  cilt,  537  aile  sıra  no,  2  sıra 

no'da nüfusa kayıtlı Bağlıca Mah. Aymer Cad. No:6B İç 

Kapı No:8Etimesgut/ ANKARA ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. İSMAİL AYKUL, İSTANBUL

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

48/2489
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GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, NİTELİKLİ ŞEKİLDE 

KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEK, NİTELİKLİ 

ŞEKİLDE KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ : 15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ  :29/07/2016 Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

29/07/2016 tarih 2016/537 sayılı kararı

ŞÜPHELİ :24-İSMAİL YOLCU, AHMETOğlu  AYŞE'den  olma, 

23/02/1968  doğumlu,  İZMİR  ili,  TİRE  ilçesi, 

ÜZÜMLER köy/mahallesi, 69 cilt, 61 aile sıra no, 4 sıra 

no'da nüfusa kayıtlı Merkez/ ANKARA

MÜDAFİİ : Av. YUNUS ŞAHİN, ANKARA

SUÇ :SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, NİTELİKLİ ŞEKİLDE 

KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS 

ETMEK,

SUÇ TARİHİ : 15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 19/07/2016 Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

19/07/2016 tarih 2016/456 sayılı kararı

ŞÜPHELİ :25-İZZET ÇAKAN, MUSTAFAOğlu AYİŞE'den olma, 

06/03/1984  doğumlu,  YOZGAT  ili,  MERKEZ  ilçesi, 

AKTAŞ köy/mahallesi,  2 cilt,  7 aile  sıra no,  124 sıra 

no'da nüfusa kayıtlı Göksu Mah. 85 Sk. No:2A İç Kapı 

49/2489
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No:26Etimesgut/ ANKARA ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. GÜRKAN İYGÜN,

Av. SAMET TOPÇU, İSTANBUL

 Av. ELİF ESRA KIRIMLI, İSTANBUL

SUÇ :SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME,

SUÇ TARİHİ : 15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 23/07/2016 İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

23/07/2016 tarih 2016/266 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 26- AHMET YENGİL, ALİOğlu GÜLSEREN'den 

olma, 30/12/1976 doğumlu, MANİSA ili, TURGUTLU 

ilçesi, CAMİKEBİR köy/mahallesi, 5 cilt, 150 aile sıra 

no, 22 sıra no'da nüfusa kayıtlı Eryaman Mah. 271 Cad. 

No:2F İç Kapı No:10Etimesgut/ ANKARA

MÜDAFİİ : Av. FATİH BURHAN ÖZTÜRK, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK, NİTELİKLİ ŞEKİLDE 

KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS 

ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

50/2489
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TUTUKLAMA TARİHİ : 26/07/2016 Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

26/07/2016 tarih 2016/478 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 27- AHMET SEMİH BACANAK, MEHMETOğlu 

SÜLBİYE'den olma, 11/06/1993 doğumlu, AMASYA 

ili, MERKEZ ilçesi, İHSANİYE köy/mahallesi, 10 cilt, 

472 aile sıra no, 10 sıra no'da nüfusa kayıtlı Bahçeleriçi 

Mah. Miraç Sk. No:11 İç Kapı No:10Merkez/ 

AMASYA ikamet eder.

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 28/07/2016 Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

28/07/2016 tarih 2016/136 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 28- ALAATTİN CEM ERSUZ, ÖMEROğlu 

ÇİLER'den olma, 14/05/1988 doğumlu, BALIKESİR 

ili, MANYAS ilçesi, ESKİÇATAL köy/mahallesi, 12 

cilt, 115 aile sıra no, 30 sıra no'da nüfusa kayıtlı Turgut 

Özal Mah. Fahri Kayahan Bulvarı No:3/1 İç Kapı 

No:15Yeşilyurt/ MALATYA ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. İLTER AKSOYLU, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

51/2489
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HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ : 15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 19/07/2016 Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

19/07/2016 tarih 2016/451 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 29- ALİ SERT, SALİHOğlu FATMA'den olma, 

01/10/1993 doğumlu, BURDUR ili, MERKEZ ilçesi, 

AZİZİYE köy/mahallesi, 37 cilt, 128 aile sıra no, 24 

sıra no'da nüfusa kayıtlı Yeni Mah. 1209 Sk. 

No:5BBucak/ BURDUR ikamet eder.

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ : 15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 25/07/2016 Ankara(Kapatılan) 8. Sulh Ceza 

Hâkimliğinin 25/07/2016 tarih 2016/213 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 30- ALİ KEMAL EREN, FİKRETOğlu HÜLYA'den 

olma, 14/11/1986 doğumlu, İZMİR ili, BEYDAĞ ilçesi, 

TABAKLAR köy/mahallesi, 19 cilt, 10 aile sıra no, 64 

sıra no'da nüfusa kayıtlı Sokullu Mehmet Paşa Mah. 

Nimet Cad. No:57 İç Kapı No:10Çankaya/ ANKARA

MÜDAFİİ : Av. MEHMET BAŞBUĞA, ANKARA

 Av. MURAT ALPER BAKICI, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

52/2489
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MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ : 15-16/07/2016, 

TUTUKLAMA TARİHİ : 24/07/2016 Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

24/07/2016 tarih 2016/506 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 31- ALİ TUNÇ AVŞAR, ALİ İHSANOğlu SEVGİ'den 

olma, 10/12/1992 doğumlu, ANKARA ili, MAMAK 

ilçesi, KAYAŞ köy/mahallesi, 26 cilt, 12 aile sıra no, 36 

sıra no'da nüfusa kayıtlı Üreğil Mah. 1166 Cad. No:1B 

İç Kapı No:32Mamak/ ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 25/07/2016 Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

25/07/2016 tarih 2016/512 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 32- ALİCAN KOÇ, MUZAFFEROğlu NURAY'den 

olma, 02/05/1990 doğumlu, ANKARA ili, SİNCAN 

ilçesi, ATATÜRK köy/mahallesi, 1 cilt, 12 aile sıra no, 

149 sıra no'da nüfusa kayıtlı İstasyon Mah. Fırat Cad. 

No:21 İç Kapı No:4Sincan/ ANKARA ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. MUSTAFA HAKAN ÜNALACAK, ANKARA

53/2489
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SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 29/07/2016 Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

29/07/2016 tarih 2016/537 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 33- ANIL KORKMAZ, TURABİOğlu HALİME'den 

olma, 18/08/1989 doğumlu, OSMANİYE ili, MERKEZ 

ilçesi, SAKARCALIK köy/mahallesi, 62 cilt, 47 aile 

sıra no, 19 sıra no'da nüfusa kayıtlı Kardelen Mah. 2047 

Sk. No:1/14 İç Kapı No:7Yenimahalle/ ANKARA 

ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. ENGİN ATİK, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 25/07/2016 Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

25/07/2016 tarih 2016/520 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 34- BAYRAM KUTLU, CEBRAİLOğlu NAHİDE'den 

olma, 17/10/1974 doğumlu, AKSARAY ili, 

54/2489
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SARIYAHŞİ ilçesi, SİPAHİLER köy/mahallesi, 10 cilt, 

25 aile sıra no, 75 sıra no'da nüfusa kayıtlı Peyami Sefa 

Mah. 344 Cad. No:24 İç Kapı No:11Mamak/ ANKARA 

ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. ŞENGÜL UYAR, ANKARA

İlkiz Sokak No:26/9 Sıhhıye Merkez / ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA

SUÇ TARİHİ : 2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 10/10/2016 Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

10/10/2016 tarih 2016/703 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 35- BİLAL BOZDUĞAN, ŞÜKRÜOğlu DÖNDÜ'den 

olma, 29/05/1993 doğumlu, KAYSERİ ili, 

KOCASİNAN ilçesi, ÇEVRİL köy/mahallesi, 50 cilt, 

59 aile sıra no, 62 sıra no'da nüfusa kayıtlı Mevlana 

Mah. Ömer Seyfettin Sok. No:10 Kocasinan/Kayseri 

Adresinde Oturur.

MÜDAFİİ : Av. FATMA ÇİFTLİK, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 28/07/2016 Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

28/07/2016 tarih 2016/136 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 36- BİLGEHAN GÖRGÖZ, BİLALOğlu 

PERİHAN'den olma, 23/01/1990 doğumlu, ELAZIĞ ili, 

MERKEZ ilçesi, GÜNBAĞI köy/mahallesi, 81 cilt, 22 

aile sıra no, 42 sıra no'da nüfusa kayıtlı Süvari Mah. Ahi 

55/2489
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Mesud Bulvarı No:24 İç Kapı No:2Etimesgut/ 

ANKARA ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. GAMZE DENİZ YILDIZ, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 25/07/2016 Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

25/07/2016 tarih 2016/520 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 37- BİLGİN KUĞU, HALİLOğlu HATİCE'den olma, 

22/05/1967 doğumlu, GİRESUN ili, ÇANAKÇI ilçesi, 

BAKIMLI köy/mahallesi, 24 cilt, 46 aile sıra no, 72 sıra 

no'da nüfusa kayıtlı 2.Kara Havacılık Alayı Birlik 

Bakım Taburu Tulga 1 Kışlası,Cevatpaşa Mah. 

MALATYA ikamet eder.

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 14/12/2016 Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

14/12/2016 tarih 2016/989 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 38- BURAK ÖNAL, YUSUFOğlu NİĞMET'den olma, 

03/01/1990 doğumlu, KIRIKKALE ili, MERKEZ ilçesi, 

YENİDOĞAN köy/mahallesi, 18 cilt, 572 aile sıra no, 

30 sıra no'da nüfusa kayıtlı Eryaman 6. Etap Atakent 

Vadisi B 21 Blok No:31 Merkez/ ANKARA ikamet 

eder.

MÜDAFİİ : Av. MURAT ALPER BAKICI, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

56/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 19/07/2016 Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

19/07/2016 tarih 2016/71 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 39- BURAK HAN İLGÜN, APTULLAHOğlu 

ŞEYDA'den olma, 22/06/1992 doğumlu, AKSARAY ili, 

MERKEZ ilçesi, YEŞİLOVA KÖSELİ köy/mahallesi, 

171 cilt, 52 aile sıra no, 107 sıra no'da nüfusa kayıtlı .... 

Merkez/ ANKARA ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. RABİA BETÜL KAHRAMAN, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 27/07/2016 Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

27/07/2016 tarih 2016/510 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 40- CEBRAİL SERT, ABDULLAHOğlu 

REMZİYE'den olma, 05/01/1984 doğumlu, MALATYA 

ili, BATTALGAZİ ilçesi, 

57/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



HACIHALİLOĞLUÇİFTLİĞİ köy/mahallesi, 75 cilt, 

40 aile sıra no, 20 sıra no'da nüfusa kayıtlı Konaklar 

Mah. Org. İzzettin Aksalur Cad. No:1-10B İç Kapı 

No:7Beşiktaş/ İSTANBUL ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. GÜRKAN İYGÜN, İSTANBUL

Av. SAMET TOPÇU, İSTANBUL

   Av. ELİF ESRA KIRIMLI, İSTANBUL

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK, NİTELİKLİ ŞEKİLDE 

KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEK, NİTELİKLİ 

ŞEKİLDE KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 23/07/2016 İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

23/07/2016 tarih 2016/266 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 41- CİHANGİR CAN, MEHMETOğlu NAZİRE'den 

olma, 15/02/1993 doğumlu, ANKARA ili, 

KIZILCAHAMAM ilçesi, PAZAR BAŞÖREN 

köy/mahallesi, 35 cilt, 7 aile sıra no, 84 sıra no'da 

nüfusa kayıtlı Eryaman Şeyh Şamil Mah. Özahi Kent 

Sitesi 606. Sok. Yaprak Apt. 3/8 Etimesgut/Ankara 

Merkez/ ANKARA ikamet eder.

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

58/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 28/07/2016 Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

28/07/2016 tarih 2016/484 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 42- CUMALİ BOLAT, SABRİOğlu NURAY'den 

olma, 01/01/1984 doğumlu, ADANA ili, KARAİSALI 

ilçesi, BOLACALI köy/mahallesi, 16 cilt, 31 aile sıra 

no, 111 sıra no'da nüfusa kayıtlı Cumhuriyet Mah. 

İstanbul Sk. No:17 İç Kapı No:2Çubuk/ ANKARA 

MÜDAFİİ : Av. NADİYE CAN, ANKARA

Av. DİLEK ARAS, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ :22/07/2016 - Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 

2016/485 sorgu sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 43- CUMHUR AYDINLI, HÜSEYİNOğlu ATİFE'den 

olma, 29/10/1972 doğumlu, VAN ili, İPEKYOLU ilçesi, 

ŞEREFİYE köy/mahallesi, 12 cilt, 256 aile sıra no, 32 

sıra no'da nüfusa kayıtlı Yenibatı Mahallesi 2430 Sokak 

Yükseller Apartmanı No:2/9 Yenimahalle/ ANKARA 

ikamet eder.

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

59/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



YAKALAMA KARAR TARİHİ : 09/09/2016

ŞÜPHELİ : 44- ÇAĞATAY TAHA ÇOLAKOĞLU, 

MUSTAFAOğlu ŞERİFE'den olma, 08/09/1993 

doğumlu, ÇANKIRI ili, ORTA ilçesi, KALFAT 

köy/mahallesi, 13 cilt, 104 aile sıra no, 191 sıra no'da 

nüfusa kayıtlı Merkez Mah. Öztürk Sk. No:3 İç Kapı 

No:10Pursaklar/ ANKARA ikamet eder.

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 28/07/2016 Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

28/07/2016 tarih 2016/136 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 45- DOĞAN GÜVEN, MUSTAFAOğlu ŞERİFE'den 

olma, 19/10/1987 doğumlu, BALIKESİR ili, 

ALTIEYLÜL ilçesi, KOZÖREN köy/mahallesi, 100 

cilt, 8 aile sıra no, 79 sıra no'da nüfusa kayıtlı Ahi 

Mesut Mah. 2215 Cad. No:1A İç Kapı No:33Etimesgut/ 

ANKARA ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. GAMZE DENİZ YILDIZ, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

60/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 25/07/2016 Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

25/07/2016 tarih 2016/520 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 46- EMİN TÜREL, LÜTFİOğlu UMMAHAN'den 

olma, 01/01/1989 doğumlu, BURDUR ili, 

KARAMANLI ilçesi, KARAMAN köy/mahallesi, 5 

cilt, 47 aile sıra no, 30 sıra no'da nüfusa kayıtlı 

Cevatpaşa Mah. Nefer Sk. No:7 İç Kapı 

No:17Yeşilyurt/ MALATYA ikamet eder.

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 20/07/2016 Ankara(Kapatılan) 9. Sulh Ceza 

Hâkimliğinin 20/07/2016 tarih 2016/3 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 47- EMRE ERKAN, ABDULLATİFOğlu 

CEMİLE'den olma, 22/11/1980 doğumlu, MUŞ ili, 

MALAZGİRT ilçesi, ADAKSU köy/mahallesi, 6 cilt, 

20 aile sıra no, 84 sıra no'da nüfusa kayıtlı Erler Mah. 

Çağlayan Lojmanları Küme Evleri No:168 İç Kapı 

No:6Etimesgut/ ANKARA ikamet eder.

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

61/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 29/07/2016 Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

29/07/2016 tarih 2016/538 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 48- EMRE GÜREL, ORHANOğlu FATMANUR'den 

olma, 21/08/1989 doğumlu, ANKARA ili, ALTINDAĞ 

ilçesi, ATIFBEY köy/mahallesi, 42 cilt, 1068 aile sıra 

no, 4 sıra no'da nüfusa kayıtlı Kuşcağız Mah. Gün 

Sazak Cad. No:74 İç Kapı No:2Keçiören/ ANKARA 

ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. MUAZZEZ GÖRKEM ZAİFOĞLU, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK, NİTELİKLİ ŞEKİLDE 

KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS 

ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 23/07/2016 Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

23/07/2016 tarih 2016/453 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 49- EMRE NAZLIGÜLOĞLU, AHMETOğlu 

FERİDE'den olma, 23/01/1992 doğumlu, YOZGAT ili, 

SORGUN ilçesi, DİŞLİ köy/mahallesi, 46 cilt, 22 aile 

sıra no, 92 sıra no'da nüfusa kayıtlı Maraşal Çakmak 

62/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



Mah. Yavuz Cad. No:25 İç Kapı No:6Sincan/ ANKARA 

ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. UTKU COŞKUNER SAKARYA, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 28/07/2016 Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

28/07/2016 tarih 2016/629 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 50- EMRE TEMİZKAN, MUSTAFAOğlu 

FATMA'den olma, 18/10/1993 doğumlu, KAYSERİ ili, 

YAHYALI ilçesi, ÇİĞİLLİ köy/mahallesi, 2 cilt, 54 aile 

sıra no, 31 sıra no'da nüfusa kayıtlı Gesi Fatih Mah. Şht. 

J. Onb. Hakan Türk Cad. No:52 İç Kapı 

No:28Melikgazi/ KAYSERİ

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 28/07/2016 Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

28/07/2016 tarih 2016/629 sayılı kararı

63/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



ŞÜPHELİ : 51- ENGİN GÖZ, SEBAHATTİNOğlu MÜRVET'den 

olma, 01/05/1969 doğumlu, BİLECİK ili, SÖĞÜT 

ilçesi, SAVCIBEY köy/mahallesi, 32 cilt, 31 aile sıra 

no, 65 sıra no'da nüfusa kayıtlı Mevlana Mah. 424 Sk. 

No:2 İç Kapı No:1Sincan/ ANKARA 

SUÇ :SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK, NİTELİKLİ ŞEKİLDE 

KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMAK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 18/07/2016 Ankara Batı 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

18/07/2016 tarih 2016/220 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 52- ENGİN SARITAŞ, MEHMET ALİOğlu 

SERDEGÜL'den olma, 20/05/1980 doğumlu, ANKARA 

ili, ÇUBUK ilçesi, DEDELER köy/mahallesi, 29 cilt, 7 

aile sıra no, 62 sıra no'da nüfusa kayıtlı ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. FATİH BURHAN ÖZTÜRK, ANKARA

SUÇ :SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

64/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



TUTUKLAMA TARİHİ : 25/07/2016 Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

25/07/2016 tarih 2016/512 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 53- ERCAN URAL, YILMAZOğlu FAHRİYE'den 

olma, 28/11/1969 doğumlu, ANKARA ili, POLATLI 

ilçesi, ÇEKİRDEKSİZ köy/mahallesi, 24 cilt, 43 aile 

sıra no, 15 sıra no'da nüfusa kayıtlı Eryaman Mah. 

Devrimler Cad. No:12 İç Kapı No:28Etimesgut/ 

ANKARA ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. ALPER İÇİNGİR, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 23/07/2016 Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

23/07/2016 tarih 2016/452 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 54- ERDEM ARIKAN, İSMAİLOğlu NALAN'den 

olma, 05/05/1982 doğumlu, BURDUR ili, YEŞİLOVA 

ilçesi, MERKEZ köy/mahallesi, 4 cilt, 224 aile sıra no, 

14 sıra no'da nüfusa kayıtlı Susuz Mah. Gökay Cad. 

No:6D İç Kapı No:16Yenimahalle/ ANKARA

MÜDAFİİ : Av. MURAT TEZCAN, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
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HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 22/07/2016 Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

22/07/2016 tarih 2016/485 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 55- ERGÜN YAKUT, MEHMETOğlu CAVİDE'den 

olma, 17/11/1974 doğumlu, BURSA ili, KARACABEY 

ilçesi, TOPHİSAR köy/mahallesi, 75 cilt, 6 aile sıra no, 

41 sıra no'da nüfusa kayıtlı Eryaman Mah. Dil Devrimi 

Cad. No:60 İç Kapı No:28Etimesgut/ ANKARA ikamet 

eder.

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 26/07/2016 Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

26/07/2016 tarih 2016/478 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 56- ERKAN ÇETİN, KADİROğlu KEZİBAN'den 

olma, 13/06/1975 doğumlu, ANKARA ili, GÖLBAŞI 

ilçesi, AHİBOZ köy/mahallesi, 5 cilt, 82 aile sıra no, 26 

sıra no'da nüfusa kayıtlı Eryaman Mah. 275 Sk. No:1M 

İç Kapı No:1Etimesgut/ ANKARA ikamet eder.

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

66/2489
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GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 18/07/2016 Ankara Batı 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

18/07/2016 tarih 2016/220 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 57- ERSEL ERSOY, ŞAHİNOğlu HATİCE'den olma, 

20/06/1975 doğumlu, ESKİŞEHİR ili, MİHALICÇIK 

ilçesi, YUNUSEMRE köy/mahallesi, 53 cilt, 58 aile sıra 

no, 24 sıra no'da nüfusa kayıtlı Eryaman Mah. 1 

Meşrutiyet Cad. No:38 İç Kapı No:10Etimesgut/ 

ANKARA ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. ŞEMSETTİN TOLGA ALTAN, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 10/09/2016 -Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 

2016/4738 sorgu sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 58- ERTAN DERİN, HÜSEYİNOğlu 

MÜKERREM'den olma, 14/08/1978 doğumlu, 

KOCAELİ ili, KANDIRA ilçesi, ÇERÇİLİ 

köy/mahallesi, 20 cilt, 37 aile sıra no, 57 sıra no'da 

nüfusa kayıtlı Ege Mah. 804 Cad. No:3 İç Kapı 

No:13Mamak/ ANKARA ikamet eder.
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MÜDAFİİ : Av. ÜZEYİR TERMELİ, ANKARA

SUÇ :SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 23/07/2016 Ankara(Kapatılan) 9. Sulh Ceza 

Hâkimliğinin 23/07/2016 tarih 2016/2 sayılı kararı

TAHLİYE TARİHİ : 24/04/2017 Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 

2017/2819 sayılı tahliye kararı

ŞÜPHELİ : 59- ERTUĞRUL ALTUN, KÖKSALOğlu SAİME'den 

olma, 26/06/1977 doğumlu, TRABZON ili, SÜRMENE 

ilçesi, YENİAY köy/mahallesi, 8 cilt, 60 aile sıra no, 26 

sıra no'da nüfusa kayıtlı Ata Mah. 3762 Sk. No:4B İç 

Kapı No:23Yenimahalle/ ANKARA 

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 18/07/2016 Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

18/07/2016 tarih 2016/268 sayılı kararı

ŞÜPHELİ :60- EYÜP ÜNAL, HÜSEYİN HAYATİOğlu 
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FATMA'den olma, 01/04/1975 doğumlu, ANKARA ili, 

AYAŞ ilçesi, SİNANLI/CUMA köy/mahallesi, 27 cilt, 

149 aile sıra no, 11 sıra no'da nüfusa kayıtlı Basınevleri 

Mah. Selçuklu Cad. No:211 İç Kapı No:4Keçiören/ 

ANKARA ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. SEYHAN SAĞLAM, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK, NİTELİKLİ ŞEKİLDE 

KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEK, NİTELİKLİ 

ŞEKİLDE KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 20/07/2016 Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

20/07/2016 tarih 2016/464 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 61- FATİH KARAGÖZ, YÜKSELOğlu NAZLI'den 

olma, 07/07/1981 doğumlu, ANKARA ili, ÇUBUK 

ilçesi, KARADANA köy/mahallesi, 50 cilt, 12 aile sıra 

no, 80 sıra no'da nüfusa kayıtlı Ege Mah. 804 Cad. No:3 

İç Kapı No:32Mamak/ ANKARA ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. CAFER ATALAR, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

69/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK, NİTELİKLİ ŞEKİLDE 

KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 17/07/2016 Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

17/07/2016 tarih 2016/247 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 62- FATİH SEVİNÇ, MAHMUTOğlu FATMA'den 

olma, 28/01/1984 doğumlu, SAMSUN ili, LADİK 

ilçesi, SARAY köy/mahallesi, 6 cilt, 34 aile sıra no, 17 

sıra no'da nüfusa kayıtlı Ergazi Mah. Özler 95 Sitesi B 

Blok No:7 Yenimahalle/ ANKARA ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. MEHMET ALİ ÇERKEZ, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 18/11/2016 Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

18/11/2016 tarih 2016/785 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 63- FATİH TEKKOL, LUTFİOğlu ZAHİRE'den 

olma, 09/01/1978 doğumlu, ÇORUM ili, 

BOĞAZKALE ilçesi, EVCİ köy/mahallesi, 6 cilt, 133 

aile sıra no, 10 sıra no'da nüfusa kayıtlı P.Sefa Mah 327 

Sokak N0:45/12 Mamak/ ANKARA ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. MUSTAFA ÇAÇA, ANKARA

Av. DİLEK ARAS, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 
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TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 23/07/2016 Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

23/07/2016 tarih 2016/452 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 64- FATMA İNCE, EKREMKızı FİKRİYE'den olma, 

12/05/1992 doğumlu, AMASYA ili, MERKEZ ilçesi, 

SOMA köy/mahallesi, 77 cilt, 55 aile sıra no, 95 sıra 

no'da nüfusa kayıtlı Tınaztepe Mah. 3025. Sk. No:86 İç 

Kapı No:15Melikgazi/ KAYSERİ ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. MUSTAFA MURAT ŞAHİN, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 29/07/2016 Ankara(Kapatılan) 8. Sulh Ceza 

Hâkimliğinin 29/07/2016 tarih 2016/262 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 65- FIRAT DARENDE, YILMAZOğlu ELMAS'den 

olma, 02/08/1988 doğumlu, MERSİN ili, TARSUS 

ilçesi, YUNUSOĞLU köy/mahallesi, 206 cilt, 45 aile 

sıra no, 11 sıra no'da nüfusa kayıtlı 2. Meşrutiyet Cad. 

Atakent Sitesi 46538 Ada B51 Blok No:29 Etimesgut/ 

71/2489
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ANKARA ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. MEHMET ERKAN AKKUŞ, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 18/11/2016 Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

18/11/2016 tarih 2016/904 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 66- GALİP ŞİMŞEK, MEHMETOğlu BİRCAN'den 

olma, 30/04/1993 doğumlu, AYDIN ili, İNCİRLİOVA 

ilçesi, İKİZDERE köy/mahallesi, 23 cilt, 60 aile sıra no, 

21 sıra no'da nüfusa kayıtlı Kurtuluş Mah. Yahya Ümit 

Orbay Cad. No:45 İncirliova/Aydın İncirliova/ AYDIN 

ikamet eder.

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 28/07/2016 Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

28/07/2016 tarih 2016/484 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 67- GÖKHAN ÇİÇEK, YAŞAROğlu EMİNE'den 
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olma, 26/02/1977 doğumlu, KIRIKKALE ili, 

BALIŞEYH ilçesi, KILEVLİ köy/mahallesi, 55 cilt, 15 

aile sıra no, 34 sıra no'da nüfusa kayıtlı Kardelen Mah. 

2040 Cad. No:2G İç Kapı No:41Yenimahalle/ 

ANKARA ikamet eder.

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 22/07/2016 Ankara Batı 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

22/07/2016 tarih 2016/252 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 68- GÖKHAN LÜTFÜ REYHAN, SÜMEROğlu 

EMİNE'den olma, 30/04/1972 doğumlu, BİLECİK ili, 

İNHİSAR ilçesi, İNHİSAR köy/mahallesi, 21 cilt, 11 

aile sıra no, 11 sıra no'da nüfusa kayıtlı Ahi Mesut Mah. 

1870 Sk. No:3 İç Kapı No:13Etimesgut/ ANKARA 

ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. OSMAN OĞUZHAN, ANKARA

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:83/20 Maltepe ... 

Çankaya / ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA

SUÇ TARİHİ : 15/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 27/07/2016 Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

27/07/2016 tarih 2016/477 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 69- HALİL KARABULUT, ALİOğlu EMİNE'den 

olma, 09/05/1965 doğumlu, KAYSERİ ili, TOMARZA 

ilçesi, GÜLVEREN köy/mahallesi, 24 cilt, 70 aile sıra 
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no, 14 sıra no'da nüfusa kayıtlı Yunus Emre Mah. 

Dereboyu Sk. No:94 İç Kapı No:5Yenimahalle/ 

ANKARA ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. GÖZDE BIYIKLI, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA

SUÇ TARİHİ : 15/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 14/12/2016 Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

14/12/2016 tarih 2016/989 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 70- HÜSEYİN ZENGİN, FUATOğlu FATMA'den 

olma, 24/03/1993 doğumlu, KARS ili, KAĞIZMAN 

ilçesi, KÜMBET köy/mahallesi, 2 cilt, 47 aile sıra no, 

47 sıra no'da nüfusa kayıtlı Selçukbey Mah. 648. Sok. 

Ümitkent 2 B12 Kat:3 No:13 Merkez/Denizli Merkez/ 

DENİZLİ ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. MEHMET AKİF ÖZTÜRK, İSTANBUL

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 28/07/2016 Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

28/07/2016 tarih 2016/484 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 71- İBRAHİM MERT, ŞERAFETTİNOğlu 

MERYEM'den olma, 10/01/1994 doğumlu, GİRESUN 

ili, GÜCE ilçesi, TEVEKLİ köy/mahallesi, 68 cilt, 41 

aile sıra no, 16 sıra no'da nüfusa kayıtlı Basınevleri 

Mah. Basın Cad. No:47/1 Merkez/ ANKARA

MÜDAFİİ : Av. İSMAİL GÜR, ANKARA

74/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 28/07/2016 Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

28/07/2016 tarih 2016/487 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 72- İBRAHİM TEPELİ, NUSRATOğlu FERİDE'den 

olma, 10/03/1991 doğumlu, YOZGAT ili, AYDINCIK 

ilçesi, BAŞTÜRK köy/mahallesi, 35 cilt, 111 aile sıra 

no, 42 sıra no'da nüfusa kayıtlı Arka Topraklık 

Mahallesi Çam Koru Sokak 14/3 ANKARA

MÜDAFİİ : Av. ERKAN ASLIM, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 27/07/2016 Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

27/07/2016 tarih 2016/128 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 73- İBRAHİM FURKAN GÜLCAN, ADEMOğlu 

HATİCE'den olma, 16/04/1993 doğumlu, KONYA ili, 

BOZKIR ilçesi, SAZLI köy/mahallesi, 63 cilt, 24 aile 

75/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



sıra no, 44 sıra no'da nüfusa kayıtlı Beyhekim Mah. 

Gümüştarak Sk. No:29 İç Kapı No:20Selçuklu/ 

KONYA ikamet eder.

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 28/07/2016 Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

28/07/2016 tarih 2016/487 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 74- İDRİS FEYZİ OKAN, MUZAFFER ADİLOğlu 

ÖMRİYE'den olma, 01/03/1968 doğumlu, İZMİR ili, 

BAYINDIR ilçesi, BURUNCUK köy/mahallesi, 17 cilt, 

45 aile sıra no, 19 sıra no'da nüfusa kayıtlı Erler Mah. 

Çağlayan Lojmanları Küme Evleri No:164 İç Kapı 

No:3Etimesgut/ ANKARA ikamet eder.

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 20/01/2017 Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

20/01/2017 tarih 2017/61 sayılı kararı

76/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



ŞÜPHELİ : 75- İLHAN OCAKCIOĞLU, DURMUŞOğlu 

NEZİHE'den olma, 28/07/1971 doğumlu, ADANA ili, 

CEYHAN ilçesi, BURHANİYE köy/mahallesi, 5 cilt, 

665 aile sıra no, 6 sıra no'da nüfusa kayıtlı Aşağı 

Dikmen Mah. 584 Cad. No:8A İç Kapı No:3Çankaya/ 

ANKARA ikamet eder.

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK, NİTELİKLİ ŞEKİLDE 

KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEK, NİTELİKLİ 

ŞEKİLDE KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 27/07/2016 Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

27/07/2016 tarih 2016/129 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 76- İLYAS BARUT, ÜZEYİROğlu HANİFE'den olma, 

16/03/1982 doğumlu, BİLECİK ili, PAZARYERİ ilçesi, 

BULDUK köy/mahallesi, 13 cilt, 20 aile sıra no, 36 sıra 

no'da nüfusa kayıtlı Şeyh Şamil Mah. Bozhöyük Cad. 

No:84 İç Kapı No:6Etimesgut/ ANKARA ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. AHMET TAN, ANKARA

 Av. HASAN AŞKIN, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

77/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK, NİTELİKLİ ŞEKİLDE 

KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA, 

NİTELİKLİ ŞEKİLDE KASTEN İNSAN 

ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 23/07/2016 Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

23/07/2016 tarih 2016/466 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 77- İRFAN KANTARCI, MEHMETOğlu NECLA'den 

olma, 12/12/1988 doğumlu, İZMİR ili, KONAK ilçesi, 

GÜZELYALI köy/mahallesi, 41 cilt, 637 aile sıra no, 7 

sıra no'da nüfusa kayıtlı Turgut Özal Mah. Fahri 

Kayahan Bulvarı No:3/3 İç Kapı No:21Yeşilyurt/ 

MALATYA ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. İLTER AKSOYLU, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 25/07/2016 Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

25/07/2016 tarih 2016/520 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 78- İRFAN OKUMUŞ, RECEPOğlu GÜLSÜM'den 

olma, 06/10/1993 doğumlu, DENİZLİ ili, BAKLAN 

ilçesi, İCİKLİ köy/mahallesi, 35 cilt, 13 aile sıra no, 143 

sıra no'da nüfusa kayıtlı Gerzele Mah. Hakkı Dere 

Köylü Caddesi, 509 Sok. No:3 Kat:4Merkez/ DENİZLİ 

78/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. MEHMET AKİF ÖZTÜRK, İSTANBUL

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 28/07/2016 Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

28/07/2016 tarih 2016/487 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 79- KADİR BAYRAM, SELÇUKOğlu ADİLE'den 

olma, 25/08/1978 doğumlu, AFYONKARAHİSAR ili, 

ÇAY ilçesi, AKTAŞ köy/mahallesi, 1 cilt, 10 aile sıra 

no, 46 sıra no'da nüfusa kayıtlı Yunus Emre Mah. Deniz 

Sk. No:2/A İç Kapı No:2Yenimahalle/ ANKARA 

ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. DENIS TERESHENKO, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK, NİTELİKLİ ŞEKİLDE 

KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEK, NİTELİKLİ 

ŞEKİLDE KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

79/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 23/07/2016 Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

23/07/2016 tarih 2016/443 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 80- KAZIM HAMZAÇEBİ, HASANOğlu HÜDA'den 

olma, 26/11/1993 doğumlu, TRABZON ili, SÜRMENE 

ilçesi, GÜLTEPE köy/mahallesi, 12 cilt, 53 aile sıra no, 

65 sıra no'da nüfusa kayıtlı İsmet Paşa Mah. Mehmetçik 

Sk. No:11 İç Kapı No:2Bayrampaşa/ İSTANBUL 

ikamet eder.

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 25/07/2016 Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

25/07/2016 tarih 2016/92 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 81- KEMAL KİRAZLI, İBRAHİMOğlu HATİCE'den 

olma, 01/01/1993 doğumlu, ISPARTA ili, SENİRKENT 

ilçesi, HAMİDİYE köy/mahallesi, 3 cilt, 198 aile sıra 

no, 35 sıra no'da nüfusa kayıtlı Ankara Merkez/ 

ANKARA ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. UTKU COŞKUNER SAKARYA, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

80/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 26/07/2016 Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

26/07/2016 tarih 2016/522 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 82- KEMAL KOCAASLAN, MESUTOğlu 

MELEK'den olma, 02/05/1981 doğumlu, 

AFYONKARAHİSAR ili, MERKEZ ilçesi, BURMALI 

köy/mahallesi, 5 cilt, 14 aile sıra no, 27 sıra no'da 

nüfusa kayıtlı - Varlık Mah   Tanzimat Cd513 06070 

Yenimahalle/ ANKARA ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. EBRU GÜNGÖR, ANKARA

Atatürk Bulvarı 169/69Kavaklıdere Çankaya / ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA

SUÇ TARİHİ : 2016

ŞÜPHELİ : 83- KERİM CAN KAMAN, MURATOğlu 

REFİYE'den olma, 14/09/1993 doğumlu, KONYA ili, 

EREĞLİ(Konya) ilçesi, BATIALAGÖZLÜ 

köy/mahallesi, 4 cilt, 161 aile sıra no, 8 sıra no'da 

nüfusa kayıtlı Barış Mah. Eğitim Vadisi Bulvarı Bulvarı 

No:18 İç Kapı No:8Beylikdüzü/ İSTANBUL 

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

81/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



TUTUKLAMA TARİHİ : 28/07/2016 Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

28/07/2016 tarih 2016/484 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 84- KORKMAZ GÜLAL, HÜSEYİNOğlu 

KEZİBAN'den olma, 14/02/1974 doğumlu, AMASYA 

ili, MERZİFON ilçesi, HOCASÜLEYMAN 

köy/mahallesi, 8 cilt, 239 aile sıra no, 20 sıra no'da 

nüfusa kayıtlı Eryaman Mah. Dil Devrimi Cad. Doğan 

Kaya Sitesi No:108/31 Etimesgut/ ANKARA

MÜDAFİİ : Av. ALİ OSMAN KIRMAN, ANKARA

Av. FERİT BAYHAN, ŞANLIURFA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK, KASTEN NİTELİKLİ 

ŞEKİLDE İNSAN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS 

ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 21/07/2016 Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

21/07/2016 tarih 2016/446 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 85- MAHİR FURKAN HASDEMİR, EKREMOğlu 

İLKNUR'den olma, 02/03/1992 doğumlu, SAMSUN ili, 

ÇARŞAMBA ilçesi, OYMALI köy/mahallesi, 110 cilt, 

37 aile sıra no, 74 sıra no'da nüfusa kayıtlı Çay Mah. 50. 

Sk. No:6 İç Kapı No:3Çarşamba/ SAMSUN ikamet 

eder.

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

82/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 29/07/2016 Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

29/07/2016 tarih 2016/533 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 86- MAHMUT ŞAKRAK, CEMALOğlu ESMA'den 

olma, 15/10/1986 doğumlu, İZMİR ili, ÇİĞLİ ilçesi, 

KÖYİÇİ köy/mahallesi, 36 cilt, 25 aile sıra no, 4 sıra 

no'da nüfusa kayıtlı Eryaman Mah. 2. Meşrutiyet Cad. 

Atakent Sitesi A Blok 30 No.28 Etimesgut/ ANKARA 

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 18/11/2016 Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

18/11/2016 tarih 2016/785 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 87- MEHMET DEMİRHİSAR, CEMAL 

İBRAHİMOğlu FATMA'den olma, 17/06/1975 

doğumlu, İSTANBUL ili, BEYKOZ ilçesi, ÇUBUKLU 

köy/mahallesi, 5 cilt, 171 aile sıra no, 17 sıra no'da 

nüfusa kayıtlı Merkez Cumhuriyet MahAsımpaşaBatı 

Lojmanları-GültekinBatı Lojmanları-Gültekin 5 0 

Sarıkamış/ KARS ikamet eder.
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MÜDAFİİ : Av. FATİH YAMAN, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK, NİTELİKLİ ŞEKİLDE 

KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEK, NİTELİKLİ 

ŞEKİLDE KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 19/07/2016 Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

19/07/2016 tarih 2016/431 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 88- MEHMET KARAKAŞ, AHMETOğlu 

MELEK'den olma, 01/06/1993 doğumlu, SİVAS ili, 

MERKEZ ilçesi, AĞILKAYA köy/mahallesi, 42 cilt, 15 

aile sıra no, 65 sıra no'da nüfusa kayıtlı ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. GAMZE DENİZ YILDIZ, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 25/07/2016 Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

25/07/2016 tarih 2016/520 sayılı kararı

84/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



ŞÜPHELİ : 89- MEHMET KAYA, FAHRİOğlu KAYA'den olma, 

12/03/1994 doğumlu, BURSA ili, KARACABEY ilçesi, 

KULAKPINAR köy/mahallesi, 58 cilt, 1 aile sıra no, 67 

sıra no'da nüfusa kayıtlı Işınlar Mah. Levent Sk. No:31 

İç Kapı No:2Yenimahalle/ ANKARA ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. GAMZE DENİZ YILDIZ, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 25/07/2016 Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

25/07/2016 tarih 2016/520 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 90- MEHMET SÜMER, MAHMUTOğlu 

MÜYESSER'den olma, 07/06/1980 doğumlu, 

İSTANBUL ili, MALTEPE ilçesi, BAĞLARBAŞI 

köy/mahallesi, 4 cilt, 493 aile sıra no, 5 sıra no'da 

nüfusa kayıtlı Eryaman Mah. 2.Meşrutiyet Cad. No:51 

İç Kapı No:14Etimesgut/ ANKARA ikamet eder.

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016
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TUTUKLAMA TARİHİ : 27/07/2016 Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

27/07/2016 tarih 2016/477 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 91- MEHMET ŞAMCI, AHMETOğlu NACİYE'den 

olma, 01/07/1978 doğumlu, KARS ili, SELİM ilçesi, 

CUMHURİYET köy/mahallesi, 1 cilt, 89 aile sıra no, 

18 sıra no'da nüfusa kayıtlı Cevatpaşa Mah. 

Endamlı(Org Cemal Tural) Cad. No:53 İç Kapı 

No:5Yeşilyurt/ MALATYA ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. MEHMET ALİ ÇERKEZ, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 23/07/2016 Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

23/07/2016 tarih 2016/443 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 92- MEHMET BARIŞ ÇAYIRLI, HASANOğlu 

HİDAYET'den olma, 09/11/1973 doğumlu, 

GAZİANTEP ili, ŞAHİNBEY ilçesi, SAÇAKLI 

köy/mahallesi, 97 cilt, 28 aile sıra no, 19 sıra no'da 

nüfusa kayıtlı MACKENBACH /ALMANYA ikamet 

eder.

MÜDAFİİ : Av. LEYLA SARISOY, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 
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TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 27/07/2016 Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

27/07/2016 tarih 2016/477 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 93- MEHMET FATİH ARMAĞAN, 

HAYRULLAHOğlu HATİCE'den olma, 28/10/1990 

doğumlu, ISPARTA ili, EĞİRDİR ilçesi, TEPELİ 

köy/mahallesi, 36 cilt, 63 aile sıra no, 38 sıra no'da 

nüfusa kayıtlı Bahçelievler Mah. Azerbaycan Cad. 

No:27 İç Kapı No:5Çankaya/ ANKARA ikamet eder.

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 27/07/2016 Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

27/07/2016 tarih 2016/477 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 94- MEHMET SEMİH ÜSKAYA, SÜLEYMANOğlu 

HATİCE'den olma, 09/10/1975 doğumlu, ISPARTA ili, 

ULUBORLU ilçesi, HALINCA köy/mahallesi, 9 cilt, 

50 aile sıra no, 12 sıra no'da nüfusa kayıtlı Yeni Batı 

Mah. Şehit Mehmet Kolcu Cad. No:8/14 İç Kapı 

No:9Yenimahalle/ ANKARA 

MÜDAFİİ : Av. SÜLEYMAN YÜKSEL, ANKARA

Korkut Reis Mahallesi Hanımeli Sokak No:30/8 - 

87/2489
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Çankaya06430 Çankaya / ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 22/07/2016 Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

22/07/2016 tarih 2016/613 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 95- MEMDUH KARAGÖL, ALİ ERDALOğlu 

ŞENGÜL'den olma, 19/01/1980 doğumlu, ORDU ili, 

ULUBEY ilçesi, EYMÜR köy/mahallesi, 16 cilt, 1 aile 

sıra no, 84 sıra no'da nüfusa kayıtlı Cevatpaşa Mah. 

Endamlı Cad. No:17 İç Kapı No:3Yeşilyurt/ MALATYA 

ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. İLTER AKSOYLU, ANKARA

Balıkçıoğlu İş Merkezi Necatibey Caddesi 4/162Sıhhıye 

Çankaya / ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 19/07/2016 Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

19/07/2016 tarih 2016/473 sayılı kararı
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ŞÜPHELİ : 96- MİKAİL AYDOĞAN, MEHMETOğlu ADİLE'den 

olma, 17/09/1993 doğumlu, BAYBURT ili, 

DEMİRÖZÜ ilçesi, ELMALI köy/mahallesi, 14 cilt, 35 

aile sıra no, 26 sıra no'da nüfusa kayıtlı Sincan 1 Nolu L 

Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Sincan/ ANKARA 

ikamet eder.

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 28/07/2016 Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

28/07/2016 tarih 2016/487 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 97- MUHSİN YİĞİT ÖZDAMAR, ALİOğlu EMİNE 

DEFNE'den olma, 27/11/1987 doğumlu, ISPARTA ili, 

SENİRKENT ilçesi, ULUĞBEY köy/mahallesi, 26 cilt, 

229 aile sıra no, 33 sıra no'da nüfusa kayıtlı ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. İLTER AKSOYLU, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

89/2489
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TUTUKLAMA TARİHİ : 19/07/2016 Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

19/07/2016 tarih 2016/71 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 98- MUHTEREM YAMAN, LOKMANOğlu 

EMİNE'den olma, 27/05/1993 doğumlu, KÜTAHYA ili, 

ÇAVDARHİSAR ilçesi, HACIKEBİR köy/mahallesi, 

51 cilt, 115 aile sıra no, 20 sıra no'da nüfusa kayıtlı 

Akkent Mahallesi 3. Ak Sokak No. 58/25Merkez/ 

KÜTAHYA ikamet eder.

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 28/07/2016 Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

28/07/2016 tarih 2016/484 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 99- MURAT BOLAT, ŞABANOğlu AYŞE'den olma, 

10/04/1974 doğumlu, SAMSUN ili, TERME ilçesi, 

KESİKKAYA köy/mahallesi, 50 cilt, 130 aile sıra no, 52 

sıra no'da nüfusa kayıtlı Öz Elif Sitesi 3 Blok No:54 

DemetevlerANKARA ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. TÜLAY ÇELİKYÜREK, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

90/2489
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GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 25/07/2016 Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

25/07/2016 tarih 2016/512 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 100- MURAT GÜLERDİ, BÜLENTOğlu 

ŞADUMAN'den olma, 16/02/1993 doğumlu, 

TRABZON ili, ORTAHİSAR ilçesi, YALI 

köy/mahallesi, 23 cilt, 386 aile sıra no, 28 sıra no'da 

nüfusa kayıtlı 1 Nolu Beşirli Mah. Devlet Sahilyolu 

Cad. No:230 İç Kapı No:6Ortahisar/ TRABZON ikamet 

eder.

MÜDAFİİ : Av. UTKU COŞKUNER SAKARYA, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 27/07/2016 Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

27/07/2016 tarih 2016/510 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 101- MURAT KARAKAŞ, ÖMEROğlu 

SELVERE'den olma, 30/01/1977 doğumlu, 

KASTAMONU ili, TAŞKÖPRÜ ilçesi, KILIÇLI 

köy/mahallesi, 106 cilt, 52 aile sıra no, 83 sıra no'da 

nüfusa kayıtlı Ata Mah. 3762 Sk. No:4C İç Kapı 

No:5Yenimahalle/ ANKARA ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. TURGAY ÖZCAN, İSTANBUL

91/2489
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SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK, NİTELİKLİ ŞEKİLDE 

KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEK, NİTELİKLİ 

ŞEKİLDE KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 17/07/2016 Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

17/07/2016 tarih 2016/241 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 102- MURAT ÖZEL, MUSTAFAOğlu VESİLE 

GÜLTEN'den olma, 01/01/1985 doğumlu, ISPARTA ili, 

KEÇİBORLU ilçesi, YUKARI köy/mahallesi, 8 cilt, 87 

aile sıra no, 28 sıra no'da nüfusa kayıtlı Eryaman Mah. 

Meşrutiyet Cad. Aşiyan Sitesi 46534 Ada B/13 Daire:23 

Etimesgut/ ANKARA ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. MEHMET ERKAN AKKUŞ, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 18/11/2016 Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

18/11/2016 tarih 2016/904 sayılı kararı

92/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



ŞÜPHELİ : 103- MUSTAFA ÇİN, AHMETOğlu HAYRİYE'den 

olma, 16/11/1971 doğumlu, KONYA ili, SELÇUKLU 

ilçesi, BAĞRIKURT köy/mahallesi, 43 cilt, 11 aile sıra 

no, 50 sıra no'da nüfusa kayıtlı Ümit Mah. 2547 Cad. 

No:7A İç Kapı No:51Çankaya/ ANKARA ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. VAHİDE GÜZELCAN DERE, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 25/07/2016 Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

25/07/2016 tarih 2016/493 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 104- MUSTAFA ORMANTEPE, ABDÜLOğlu 

UMMAHAN'den olma, 17/09/1981 doğumlu, 

AFYONKARAHİSAR ili, BOLVADİN ilçesi, 

AYDINLAR köy/mahallesi, 4 cilt, 16 aile sıra no, 10 

sıra no'da nüfusa kayıtlı Cevatpaşa Mah. Avni Akdağ 

Sk. No:3 İç Kapı No:8Yeşilyurt/ MALATYA ikamet 

eder.

MÜDAFİİ : Av. AHMET TAN, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

93/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 27/07/2016 Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

27/07/2016 tarih 2016/477 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 105- MUSTAFA ÖZKARDEŞLER, ŞAHİNOğlu 

EMEL'den olma, 08/10/1992 doğumlu, KAYSERİ ili, 

TALAS ilçesi, HARMAN köy/mahallesi, 4 cilt, 73 aile 

sıra no, 43 sıra no'da nüfusa kayıtlı Mevlana Mah. 

Metehan Sk. No:28 İç Kapı No:12Talas/ KAYSERİ 

ikamet eder.

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 29/07/2016 Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

29/07/2016 tarih 2016/533 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 106- MUSTAFA SELEN, MEHMETOğlu 

KADİRİYE'den olma, 16/09/1983 doğumlu, KAYSERİ 

ili, İNCESU ilçesi, SÜKSÜN köy/mahallesi, 19 cilt, 62 

aile sıra no, 29 sıra no'da nüfusa kayıtlı Atatürk Mah. 

Badem Cad. No:14 İç Kapı No:5Kahramankazan/ 

ANKARA ikamet eder.

MÜDAFİİ : AV. EDA ÖZTÜRK, Kayseri

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA

SUÇ TARİHİ : 2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 14/12/2016 Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

94/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



14/12/2016 tarih 2016/989 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 107- MUTLU AÇIKGÖZ, SALİMOğlu EMİNE'den 

olma, 10/01/1986 doğumlu, KONYA ili, BEYŞEHİR 

ilçesi, AKÇABELEN köy/mahallesi, 14 cilt, 142 aile 

sıra no, 28 sıra no'da nüfusa kayıtlı CumhuriyetMah. 

Ekin Sk. No:4 İç Kapı No:9Silivri/ İSTANBUL ikamet 

eder.

MÜDAFİİ : Av. MUAZZEZ GÖRKEM ZAİFOĞLU, ANKARA

Tunus Caddesi No:6/8Çankaya / ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 24/07/2016 Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

24/07/2016 tarih 2016/469 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 108- MÜSLİM ÇAĞIRICI, FAHREDDİNOğlu 

ARZU'den olma, 12/03/1993 doğumlu, GİRESUN ili, 

BULANCAK ilçesi, ELMALI köy/mahallesi, 46 cilt, 3 

aile sıra no, 132 sıra no'da nüfusa kayıtlı Merkez Mevkıı 

No:36 Elmalı MerkezBulancak/ GİRESUN ikamet eder.

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

95/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 28/07/2016 Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

28/07/2016 tarih 2016/629 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 109- NURİ OSMANCIOĞLU, MUAMMEROğlu 

AYSEL'den olma, 02/11/1981 doğumlu, KÜTAHYA ili, 

GEDİZ ilçesi, SAYGILAR köy/mahallesi, 6 cilt, 68 aile 

sıra no, 44 sıra no'da nüfusa kayıtlı Kazım Özalp Mah. 

Küçüksu Sk. No:11 İç Kapı No:12Çankaya/ ANKARA 

ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. İLTER AKSOYLU, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 25/07/2016 Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

25/07/2016 tarih 2016/482 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 110- NURİ TUNCEL, CELİLOğlu ŞERİFE'den olma, 

14/11/1973 doğumlu, KONYA ili, BEYŞEHİR ilçesi, 

ÜSTÜNLER köy/mahallesi, 69 cilt, 88 aile sıra no, 24 

sıra no'da nüfusa kayıtlı Atakent Mah. 805 Cad. No:2/5 

İç Kapı No:6Etimesgut/ ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

96/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 09/09/2016 Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

09/09/2016 tarih 2016/645 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 111- NURİ YÜKSEL, EKREMOğlu NERMİN'den 

olma, 01/08/1992 doğumlu, ADANA ili, SARIÇAM 

ilçesi, ÇAYLI köy/mahallesi, 87 cilt, 2 aile sıra no, 295 

sıra no'da nüfusa kayıtlı Karadolap Mah. Fuar Sk. 

No:4/1 İç Kapı No:1Eyüp/ İSTANBUL ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. FATİH GÖKHAN KÖKSAL, ADANA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 27/07/2016 Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

27/07/2016 tarih 2016/510 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 112- OSMAN ÇAYIR, AHMETOğlu AYŞE'den olma, 

15/02/1972 doğumlu, ÇANKIRI ili, ORTA ilçesi, 

KAYIÖREN köy/mahallesi, 16 cilt, 47 aile sıra no, 71 

sıra no'da nüfusa kayıtlı Eymir Mah. Tuz Gölü Cad. 

No:14B İç Kapı No:11Gölbaşı/ ANKARA 

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

97/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 17/07/2016 Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

17/07/2016 tarih 2016/248 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 113- OSMAN ONGUN, MEHMET DURANOğlu 

REYHAN'den olma, 23/09/1989 doğumlu, NİĞDE ili, 

ÇAMARDI ilçesi, BEREKETLİ köy/mahallesi, 1 cilt, 

40 aile sıra no, 91 sıra no'da nüfusa kayıtlı Aşağı 

Eğlence Mah. Sarar Sk. No:1 İç Kapı No:10Keçiören/ 

ANKARA ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. AZİZ ERGÜN, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 27/07/2016 Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

27/07/2016 tarih 2016/128 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 114- OSMAN TEKE, ABDULKADİROğlu 

RUKİYE'den olma, 28/03/1993 doğumlu, MUĞLA ili, 

ORTACA ilçesi, EKŞİLİYURT köy/mahallesi, 12 cilt, 

98/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



59 aile sıra no, 40 sıra no'da nüfusa kayıtlı Emrah Mah. 

Basın Cad.Rieder Paşa Apt Blokno: 77/39 Keçiören/ 

ANKARA ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. ABDURRAHMAN LEVENT KOÇER, 

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 28/07/2016 Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

28/07/2016 tarih 2016/487 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 115- ÖMER DERELİOĞLU, MUTTALİPOğlu 

NAZLI'den olma, 19/08/1984 doğumlu, ÇORUM ili, 

SUNGURLU ilçesi, CEVHERİ köy/mahallesi, 42 cilt, 

13 aile sıra no, 19 sıra no'da nüfusa kayıtlı 25 Mart 

Mah. Kaşifler Cad. No:3/7 İç Kapı No:4Yenimahalle/ 

ANKARA ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. EGEMEN TOMAK, ANKARA  

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 19/09/2016 - Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 

99/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



2016/742 sorgu sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 116- ÖMER GÜLER, NİYAZİOğlu HÜSNİYE'den 

olma, 01/06/1979 doğumlu, İSTANBUL ili, KARTAL 

ilçesi, SOĞANLIK ORTA köy/mahallesi, 32 cilt, 292 

aile sıra no, 14 sıra no'da nüfusa kayıtlı Çöşnük Mh 

Necip Fazıl Kısakürek Cd 3 Sk 11/14MALATYA 

ikamet eder.

SUÇ :SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 17/07/2016 Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

17/07/2016 tarih 2016/247 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 117- ÖMER KIZILOVA, KAMİLOğlu 

GÜLÜZAR'den olma, 25/07/1980 doğumlu, ÇORUM 

ili, SUNGURLU ilçesi, YEŞİLYURT köy/mahallesi, 

112 cilt, 11 aile sıra no, 41 sıra no'da nüfusa kayıtlı 

Piyade Mah. 2006 Sk. No:10 İç Kapı No:7Etimesgut/ 

ANKARA ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. HAKAN YILDIRIM, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

100/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 21/07/2016 Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

21/07/2016 tarih 2016/446 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 118- ÖMER SEZEN, EMİROğlu SULTAN'den olma, 

15/09/1974 doğumlu, YOZGAT ili, SORGUN ilçesi, 

ÇİĞDEMLİ KASABASI köy/mahallesi, 95 cilt, 39 aile 

sıra no, 59 sıra no'da nüfusa kayıtlı Cevatpaşa Mah. 

Faruk Gürler Sk. No:4 İç Kapı No:3Yeşilyurt/ 

MALATYA ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. SERHAT GÖKSU, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 24/07/2016 Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

24/07/2016 tarih 2016/469 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 119- ÖMER FARUK ALBUNAR, VELİOğlu 

NEJLA'den olma, 12/10/1991 doğumlu, ANKARA ili, 

MAMAK ilçesi, KIBRIS köy/mahallesi, 48 cilt, 65 aile 

sıra no, 185 sıra no'da nüfusa kayıtlı Kıbrısköy Mah. 

Mavigöl Cad. No:192C İç Kapı No:6Mamak/ 

ANKARA ikamet eder.

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

101/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 18/11/2016 Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

18/11/2016 tarih 2016/904 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 120- ÖMER FARUK TÜRKMEN, OSMANOğlu 

HATİCE'den olma, 24/02/1992 doğumlu, ÇANKIRI ili, 

ELDİVAN ilçesi, GÖLEZKAYI köy/mahallesi, 9 cilt, 

26 aile sıra no, 80 sıra no'da nüfusa kayıtlı İstasyon 

Mah. Or Sk. No:25 İç Kapı No:5Etimesgut/ ANKARA 

ikamet eder.

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 29/07/2016 Ankara(Kapatılan) 8. Sulh Ceza 

Hâkimliğinin 29/07/2016 tarih 2016/262 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 121- ÖZGÜR TOSUN, REMZİOğlu ZEYNEP'den 

olma, 15/03/1993 doğumlu, AMASYA ili, MERKEZ 

ilçesi, EZİNEPAZAR köy/mahallesi, 99 cilt, 89 aile sıra 

no, 84 sıra no'da nüfusa kayıtlı İstasyon Mah. 2318 Cad. 

No:35 İç Kapı No:8Etimesgut/ ANKARA 

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

102/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 24/07/2016 Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

24/07/2016 tarih 2016/472 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 122- RAFET KALAYCI, NİYAZİOğlu AYŞE'den 

olma, 24/08/1977 doğumlu, ANKARA ili, 

KIZILCAHAMAM ilçesi, AŞAĞIADA köy/mahallesi, 

15 cilt, 28 aile sıra no, 68 sıra no'da nüfusa kayıtlı Vatan 

Mah. 9195/7 Sk. No:17 İç Kapı No:12Karabağlar/ 

İZMİR ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. BERRİN AKYOL, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK, NİTELİKLİ ŞEKİLDE 

KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEK, NİTELİKLİ 

ŞEKİLDE KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 24/07/2016 Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

24/07/2016 tarih 2016/472 sayılı kararı

103/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



ŞÜPHELİ : 123- RESUL BARDAKKAYA, RAMAZANOğlu 

ŞÜKRET'den olma, 16/06/1984 doğumlu, SİVAS ili, 

GEMEREK ilçesi, KARAGÖL köy/mahallesi, 28 cilt, 

282 aile sıra no, 45 sıra no'da nüfusa kayıtlı Ahimesut 

Mah. 1904 Cad. Nevbahar Evleri No:34/A D:36 

Etimesgut/ ANKARA ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. ŞEYMA YÜCESOY ÇELİK, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 22/10/2016 Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

22/10/2016 tarih 2016/762 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 124- RIZA AKINCI, ŞEREF GÜLEROğlu AYŞE'den 

olma, 22/09/1975 doğumlu, RİZE ili, MERKEZ ilçesi, 

ELMALI köy/mahallesi, 73 cilt, 49 aile sıra no, 58 sıra 

no'da nüfusa kayıtlı Altay Mah. 2663 Cad. No:8 İç Kapı 

No:5Etimesgut/ ANKARA 

MÜDAFİİ : Av. TURGAY ÖZCAN, İSTANBUL

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK, NİTELİKLİ ŞEKİLDE 

104/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS 

ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 24/07/2016 Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

24/07/2016 tarih 2016/89 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 125- RIZA YÜKSEL, MAHMUTOğlu AYŞE'den 

olma, 08/01/1979 doğumlu, ANKARA ili, POLATLI 

ilçesi, HACITOĞRUL köy/mahallesi, 39 cilt, 10 aile 

sıra no, 95 sıra no'da nüfusa kayıtlı Kardelen Mah. 2078 

Cad. No:2/39Yenimahalle/ ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 25/07/2016 Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

25/07/2016 tarih 2016/520 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 126- SADULLAH ABRA, SEYİTOğlu FERİDE'den 

olma, 19/11/1977 doğumlu, AKSARAY ili, MERKEZ 

ilçesi, FATİH köy/mahallesi, 179 cilt, 8 aile sıra no, 4 

sıra no'da nüfusa kayıtlı Susuz Mahallesi 3267 Sokak 

Seçkin Atasayanlar Sitesi Blok No:19 Yenimahalle/ 

ANKARA 

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

105/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK, NİTELİKLİ ŞEKİLDE 

KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEK, NİTELİKLİ 

ŞEKİLDE KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 18/07/2016 Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

18/07/2016 tarih 2016/268 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 127- SEBAHATTİN ŞAHİN, SELAHADDİNOğlu 

ZEYNEP'den olma, 23/07/1987 doğumlu, 

ÇANAKKALE ili, MERKEZ ilçesi, BODURLAR 

köy/mahallesi, 15 cilt, 25 aile sıra no, 44 sıra no'da 

nüfusa kayıtlı İsmetpaşa Mah. Adnan Adıvar Sk. No:21 

İç Kapı No:2Merkez/ ÇANAKKALE ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. ÇAĞLAR ALTUN, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 27/07/2016 Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

27/07/2016 tarih 2016/128 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 128- SELİM GÖREN, ADNAN ALİOğlu FUNDA'den 

olma, 26/03/1993 doğumlu, ISPARTA ili, ATABEY 

ilçesi, İSLAMKÖY köy/mahallesi, 12 cilt, 309 aile sıra 

no, 52 sıra no'da nüfusa kayıtlı ... Merkez/ ANKARA 

106/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. UTKU COŞKUNER SAKARYA, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 27/07/2016 Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

27/07/2016 tarih 2016/510 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 129- SERDAR ERCAN, ALİ İSMETOğlu 

GÜLAY'den olma, 10/02/1984 doğumlu, BALIKESİR 

ili, KEPSUT ilçesi, NUSRET köy/mahallesi, 48 cilt, 63 

aile sıra no, 8 sıra no'da nüfusa kayıtlı Umut Mah. Park 

Sok. No:3/24 S. BağlarıÇankaya/ ANKARA

MÜDAFİİ : Av. FATMA AYGÖREN, İSTANBUL

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 29/07/2016 Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

29/07/2016 tarih 2016/539 sayılı kararı

107/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



ŞÜPHELİ : 130- SERKAN NAVRUZ, ABDURREZAKOğlu 

GÜLHANIM'den olma, 30/06/1988 doğumlu, KONYA 

ili, BEYŞEHİR ilçesi, AVDANCIK köy/mahallesi, 18 

cilt, 26 aile sıra no, 42 sıra no'da nüfusa kayıtlı Emrah 

Mah. Yusufcuk Sk. No:5 İç Kapı No:15Keçiören/ 

ANKARA 

MÜDAFİİ : Av. MURAT ALPER BAKICI, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 02/08/2016 Ankara Batı 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

02/08/2016 tarih 2016/277 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 131- SERKAN YILDIZ, NURETTİNOğlu 

HACER'den olma, 09/06/1979 doğumlu, DÜZCE ili, 

MERKEZ ilçesi, FEVZİÇAKMAK köy/mahallesi, 7 

cilt, 55 aile sıra no, 5 sıra no'da nüfusa kayıtlı Kardelen 

Mah. 2040 Cad. No:2F İç Kapı No:22Yenimahalle/ 

ANKARA ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. AHMET DİNÇ, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

108/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 27/07/2016 Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

27/07/2016 tarih 2016/477 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 132- SONER GÖKÇE, ABDULLAHOğlu 

NADİRE'den olma, 02/12/1984 doğumlu, AMASYA ili, 

MERKEZ ilçesi, AVŞAR köy/mahallesi, 92 cilt, 16 aile 

sıra no, 68 sıra no'da nüfusa kayıtlı Eryaman Mah. Dil 

Devrimi Cad. No:106 İç Kapı No:17Etimesgut/ 

ANKARA ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. AYHAN ŞİMŞEK, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 05/10/2016 - Ankara4. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 

2016/677 sorgu sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 133- SÜLEYMAN NAZİF TÜRKOĞLU, AHMET 

ASIMOğlu MAKSUDE'den olma, 13/07/1973 

doğumlu, AFYONKARAHİSAR ili, DİNAR ilçesi, 

CAMİKEBİR köy/mahallesi, 1 cilt, 965 aile sıra no, 4 

sıra no'da nüfusa kayıtlı Davraz Mah. 3980 Sk. No:10 İç 

Kapı No:5Merkez/ ISPARTA ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. DİLEK YILMAZ ŞAHİN, ANKARA

Av. FATİH BURHAN ÖZTÜRK, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

109/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 25/07/2016 Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

25/07/2016 tarih 2016/520 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 134- TAHA FATİH ÇELİK, ZEKERİYA 

NECDETOğlu ŞÜKRAN'den olma, 13/08/1980 

doğumlu, EDİRNE ili, MERİÇ ilçesi, 

BÜYÜKDOĞANCA köy/mahallesi, 1 cilt, 15 aile sıra 

no, 46 sıra no'da nüfusa kayıtlı Siyavuşpaşa Mah. Irmak 

Sk. No:31 İç Kapı No:15Bahçelievler/ İSTANBUL 

ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. CANAN YAŞAR OKTAY, ANKARA

Av. ABDUL HALİM TOPALOĞLU, İSTANBUL

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK, NİTELİKLİ ŞEKİLDE 

KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEK, NİTELİKLİ 

ŞEKİLDE KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 06/09/2016 Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

110/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



06/09/2016 tarih 2016/643 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 135- TALAT URAL, MEHMETOğlu NESİBE'den 

olma, 07/05/1977 doğumlu, ELAZIĞ ili, MERKEZ 

ilçesi, MOLLAKENDİ köy/mahallesi, 122 cilt, 36 aile 

sıra no, 28 sıra no'da nüfusa kayıtlı Ayyıldız Mah. 1641 

Sk. No:6 İç Kapı No:10Etimesgut/ ANKARA 

MÜDAFİİ : Av. BİLAL KOLBÜKEN, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 18/07/2016 Ankara Batı 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

18/07/2016 tarih 2016/221 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 136- TAMER ÖĞÜT, TAYYİPOğlu GÜLER'den 

olma, 08/03/1979 doğumlu, ESKİŞEHİR ili, 

ODUNPAZARI ilçesi, KARAÇAY köy/mahallesi, 136 

cilt, 99 aile sıra no, 19 sıra no'da nüfusa kayıtlı Eryaman 

Mah. 260 Sk. No:3 İç Kapı No:27Etimesgut/ ANKARA 

ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. TÜLAY ÇELİKYÜREK, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 
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GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 22/10/2016 Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

22/10/2016 tarih 2016/762 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 137- TANER BEKTAŞ, NECMETTİNOğlu 

ÜLÜFER'den olma, 01/07/1975 doğumlu, BURSA ili, 

KARACABEY ilçesi, YENİSARIBEY köy/mahallesi, 

80 cilt, 13 aile sıra no, 23 sıra no'da nüfusa kayıtlı 

Eryaman Mah. 1 Meşrutiyet Cad. No:78 İç Kapı 

No:5Etimesgut/ ANKARA ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. MEHMET ALİ ÇERKEZ, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 19/07/2016 Ankara(Kapatılan) 8. Sulh Ceza 

Hâkimliğinin 19/07/2016 tarih 2016/203 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 138- TEKİN TAŞDEMİR, İSAOğlu SUSAN'den 

olma, 28/08/1977 doğumlu, İSTANBUL ili, 

ÜMRANİYE ilçesi, YUKARIDUDULLU 

köy/mahallesi, 9 cilt, 115 aile sıra no, 11 sıra no'da 

nüfusa kayıtlı Şehit Cevdet Özdemir Mah. Kabil Cad. 

No:67 İç Kapı No:7Çankaya/ ANKARA ikamet eder.

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 
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MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

YAKALAMA KARAR TARİHİ : 23/07/2016

ŞÜPHELİ : 139- TEMÜR AYDIN, ENVEROğlu MECBURE'den 

olma, 16/11/1976 doğumlu, BAYBURT ili, 

DEMİRÖZÜ ilçesi, DEVETAŞI köy/mahallesi, 13 cilt, 

6 aile sıra no, 38 sıra no'da nüfusa kayıtlı Şehit Osman 

Avcı Mah. Şehit Mehmet Çavuş Cad. No:21D İç Kapı 

No:22Etimesgut/ ANKARA ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. MÜSLÜM KANDEMİR, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK, KASTEN NİTELİKLİ 

ŞEKİLDE İNSAN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS 

ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 01/08/2016 Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

01/08/2016 tarih 2016/561 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 140- TOLGAHAN AKBUĞA, MEHMETOğlu 

HALİDE'den olma, 26/08/1993 doğumlu, 

AFYONKARAHİSAR ili, MERKEZ ilçesi, 

HACIABDURRAHMAN köy/mahallesi, 20 cilt, 56 aile 
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sıra no, 28 sıra no'da nüfusa kayıtlı Güvenevler Mah. 

Yahya Kemal Cad. Arıcan Apt. No:10/5 Afyonkarahisar 

Adresinde Oturur. Merkez/ ANKARA 

MÜDAFİİ : Av. FATMA ÇİFTLİK, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 28/07/2016 Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

28/07/2016 tarih 2016/136 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 141- TÜRKER GÖKDEMİR, YAHYAOğlu 

GÜLER'den olma, 10/04/1986 doğumlu, KIRŞEHİR ili, 

KAMAN ilçesi, BAĞBAŞI köy/mahallesi, 12 cilt, 12 

aile sıra no, 106 sıra no'da nüfusa kayıtlı Ergenekon 

Mah. Altıntepe Cad. No:49 İç Kapı No:1Yenimahalle/ 

ANKARA ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. YAKUP ATEŞ, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 29/07/2016 Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 
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29/07/2016 tarih 2016/533 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 142- ÜMİT ALPAR, ARAP ALİOğlu GÜLSÜM'den 

olma, 08/03/1973 doğumlu, KIRIKKALE ili, MERKEZ 

ilçesi, KARACALI köy/mahallesi, 50 cilt, 30 aile sıra 

no, 21 sıra no'da nüfusa kayıtlı Ayyıldız Mah. Ahi 

Mesud Bulvarı No:105F İç Kapı No:10Etimesgut/ 

ANKARA ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. AHMET TAN, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 27/07/2016 Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

27/07/2016 tarih 2016/477 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 143- ÜMRAN TAŞ, HALEFOğlu ŞİRİN'den olma, 

01/01/1975 doğumlu, BATMAN ili, MERKEZ ilçesi, 

KISMET köy/mahallesi, 12 cilt, 420 aile sıra no, 1 sıra 

no'da nüfusa kayıtlı Ege Mah. 800/1 Sk. No:4 İç Kapı 

No:39Mamak/ ANKARA ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. TURGAY ÖZCAN, İSTANBUL

Bağdat Cad Ömür Apt. No:211/1 A.Blok İdealtepe-

Küçükyalı Maltepe / İSTANBUL

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 
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TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK, NİTELİKLİ ŞEKİLDE 

KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS 

ETMEK, NİTELİKLİ ŞEKİLDE KİŞİYİ 

HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 21/07/2016 Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

21/07/2016 tarih 2016/598 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 144- VEDAT SEVEN, CEVATOğlu MÜŞERREF'den 

olma, 20/04/1969 doğumlu, SAKARYA ili, 

ADAPAZARI ilçesi, OZANLAR köy/mahallesi, 12 cilt, 

95 aile sıra no, 16 sıra no'da nüfusa kayıtlı Yeni Batı 

Mah. 2386 Cad. No:3 İç Kapı No:14Yenimahalle/ 

ANKARA ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. DİLEK ARAS, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 21/07/2016 Ankara(Kapatılan) 9. Sulh Ceza 

Hâkimliğinin 21/07/2016 tarih 2016/11 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 145- VOLKAN CESUR, RESULOğlu FERİHA'den 

olma, 01/08/1992 doğumlu, BALIKESİR ili, BALYA 

ilçesi, ÖREN köy/mahallesi, 41 cilt, 31 aile sıra no, 33 

sıra no'da nüfusa kayıtlı 694/33 No:8 K.1 Buca/ İZMİR 
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ikamet eder.

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 28/07/2016 Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

28/07/2016 tarih 2016/629 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 146- VOLKAN TÜRKKORKMAZ, KAYAOğlu 

FİKRİYE'den olma, 12/08/1982 doğumlu, SİVAS ili, 

SUŞEHRİ ilçesi, TEPEARDI köy/mahallesi, 10 cilt, 70 

aile sıra no, 15 sıra no'da nüfusa kayıtlı Cevatpaşa Mah. 

Ali Fuat Cebesoy Sk. No:1 İç Kapı No:1Yeşilyurt/ 

MALATYA ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. MERTER YETER, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 24/07/2016 Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

24/07/2016 tarih 2016/455 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 147- YAKUP YAYLA, CİHANOğlu AYŞE'den olma, 
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23/05/1977 doğumlu, ANKARA ili, BALA ilçesi, 

ERGİN köy/mahallesi, 30 cilt, 15 aile sıra no, 54 sıra 

no'da nüfusa kayıtlı Karapınar Mah. 1186 Cad. No:15 İç 

Kapı No:19Çankaya/ ANKARA ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. ÇİĞDEM ÇEBİ YAYLA, ANKARA

SUÇ :SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK, NİTELİKLİ ŞEKİLDE 

KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS 

ETMEK,

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 23/07/2016 - Ankara Batı 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 

2016/2262 sorgu sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 148- YAREN KARAOĞLU, MUSAOğlu 

NURDAN'den olma, 14/02/1990 doğumlu, 

BALIKESİR ili, SINDIRGI ilçesi, PÜRSÜNLER 

köy/mahallesi, 60 cilt, 20 aile sıra no, 84 sıra no'da 

nüfusa kayıtlı 1200 Evler Mah. 2037 Sk. No:3B İç Kapı 

No:1Merkezefendi/ DENİZLİ ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. MEHMET ALİ ÇERKEZ, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 
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TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 25/07/2016 Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

25/07/2016 tarih 2016/512 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 149- YASİN KÖROĞLU, AHMETOğlu HAVA'den 

olma, 15/07/1993 doğumlu, KAHRAMANMARAŞ ili, 

GÖKSUN ilçesi, KAVŞUT köy/mahallesi, 35 cilt, 12 

aile sıra no, 101 sıra no'da nüfusa kayıtlı Erciyesevler 

Mah. Mazı Sk. No:11 İç Kapı No:1Kocasinan/ 

KAYSERİ ikamet eder.

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 27/07/2016 Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

27/07/2016 tarih 2016/510 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 150- YUNUS AYDOĞAN, YAVUZOğlu GÖNÜL'den 

olma, 30/03/1991 doğumlu, BİTLİS ili, AHLAT ilçesi, 

KIRKLAR köy/mahallesi, 7 cilt, 1 aile sıra no, 78 sıra 

no'da nüfusa kayıtlı Piyade Mah. Atilla Eşer Cad. No:59 

İç Kapı No:6Etimesgut/ ANKARA 

MÜDAFİİ : Av. ALPARSLAN AYDOĞAN, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

119/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 24/07/2016 Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

24/07/2016 tarih 2016/89 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 151- YUSUF ORHAN, HALİLOğlu HÜRİYE'den 

olma, 01/06/1978 doğumlu, MERSİN ili, MUT ilçesi, 

MEYDAN köy/mahallesi, 8 cilt, 365 aile sıra no, 8 sıra 

no'da nüfusa kayıtlı Dumlupınar Bul. Küme Evleri 

Çağlayan Ask. Loj. 161/7Etimesgut/ ANKARA 

MÜDAFİİ : Av. AYŞEGÜL YALVAÇ, ANKARA

Av. KÜBRA ÖLMEZ, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 26/07/2016 Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

26/07/2016 tarih 2016/478 sayılı kararı

TAHLİYE TARİHİ : 02/12/2016

ŞÜPHELİ : 152- YUSUF ÖZCAN, ZEKİOğlu HABİBE'den olma, 

10/08/1965 doğumlu, SAKARYA ili, AKYAZI ilçesi, 

YENİORMAN köy/mahallesi, 76 cilt, 6 aile sıra no, 24 

sıra no'da nüfusa kayıtlı Eryaman Mah. 263 Sk. No:1A 

İç Kapı No:11Etimesgut/ ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 
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ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 18/07/2016 Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

18/07/2016 tarih 2016/257 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 153- YÜCEL ERSÜREN, YÜKSELOğlu SEBİLE'den 

olma, 20/09/1971 doğumlu, BALIKESİR ili, KARESİ 

ilçesi, YENİKÖY köy/mahallesi, 141 cilt, 21 aile sıra 

no, 32 sıra no'da nüfusa kayıtlı Eryaman Mah. 

Dildevrimi Caddesi Eryaman Evleri Sitesi C 19 B1 

Daire:21Etimesgut/ ANKARA ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. CEREN AVŞAR, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 19/07/2016 Ankara(Kapatılan) 8. Sulh Ceza 

Hâkimliğinin 19/07/2016 tarih 2016/204 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 154- ZAFER DOLU, ÖMEROğlu ELFİZE'den olma, 

16/08/1980 doğumlu, ANKARA ili, 

KAHRAMANKAZAN ilçesi, ORHANİYE 
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köy/mahallesi, 25 cilt, 18 aile sıra no, 42 sıra no'da 

nüfusa kayıtlı 19 Mayıs Mah Kilyos Sk 

No51/6ANKARA 

MÜDAFİİ : Av. KURTULUŞ AYKAL, İSTANBUL

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK, NİTELİKLİ ŞEKİLDE 

KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS 

ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016

TUTUKLAMA TARİHİ : 19/07/2016 Ankara(Kapatılan) 8. Sulh Ceza 

Hâkimliğinin 19/07/2016 tarih 2016/202 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 155- ZİYA KOPAR, ALİOğlu FATMA'den olma, 

17/04/1989 doğumlu, KIRŞEHİR ili, KAMAN ilçesi, 

TATIK köy/mahallesi, 74 cilt, 162 aile sıra no, 16 sıra 

no'da nüfusa kayıtlı 30 Ağustos Mahallesi 2078 Sokak 

No:2/5 Etimesgut/ ANKARA ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. MEHMET ALİ ÇERKEZ, ANKARA

SUÇ : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA, 

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETME, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA VEYA 

GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE 

TEŞEBBÜS ETMEK

SUÇ TARİHİ :15-16/07/2016
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TUTUKLAMA TARİHİ : 18/11/2016 Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

18/11/2016 tarih 2016/785 sayılı kararı

DELİLLER : Bilirkişi raporları, Olay yerlerinde ve helikopterler 

üzerinde yapılan incelemeler sonucunda düzenlenen 

tutanaklar, kriminal raporları, görev belgeleri, teşhis 

tutanakları, tanık beyanları, yazı cevapları, güvenlik 

kamera görüntüleri inceleme tutanakları, Olay yeri 

inceleme raporları, kurumlara yazılan yazılara verilen 

yazı cevapları, şüpheli beyanları, araştırma tutanakları, 

yer gösterme tutanakları, olay yerlerinde ele geçirilen 

suç delili niteliğindeki materyaller v.s.

SORUŞTURMA   EVRAKI İNCELENDİ:

15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü mensubu değişik rütbelerdeki bir 

kısım askerler ile onlarla birlikte hareket eden sivil şüphelilerin  "Yurtta Sulh Konseyi" adı 

altında  hareket  ederek  askeri  darbe  girişiminde  bulunmaları  eylemi  kapsamında,  Kara 

Havacılık  Komutanlığı'nda  görevli  askeri  personelden  bu  askeri  darbe  girişime  katılanlar, 

askeri  darbe  girişimi  ile  ilgili  Kara  Havacılık  Komutanlığı'nda  meydana  gelen  olaylar, 

girişime  katılan  personel  ve  girişim esnasında  meydana  gelen  olaylarla  bağlantıları  tesbit 

edilen  şüpheliler  hakkında  Cumhuriyet  Başsavcılığımız  tarafından  soruşturma yürütülmüş, 

gerekli  araştırmalar  ve  incelemeler  yapılmış,  deliller  toplanmış,  mağdur-müşteki,  tanık 

ifadeleri  alınmış,  şüphelilerin  ifadeleri  alınmış,  bilirkişi  raporları  düzenlettirilmiş 

veşüphelilerle ilgili gerekli güvenlik tedbirleri talep edilmiş, soruşturma yukarıda açık kimlik 

bilgileri yazılı şüpheliler açısından soruşturmaya konu eylemleri için tamamlanmıştır.

Soruşturmaya konu eylemlerden dolayı 28 kişinin öldürüldüğü, 276 kişiyaralandığı, 

kamu kurumlarına ait binalar, araçlar ve kişilerin malları zarar gördüğü, belirlenmiş, kamu 

düzeninin  geçici  olarak  önemli  derecede  bozulduğu  ve  kamu  otoritesi  zarar  gördüğü 

anlaşılmıştır.

Askeri darbe girişimi ile devletin yasal kolluk birimi olarak yasal sınırlar içerisinde 

hareket eden 'emniyet  mensupları'  ve bu emniyet mensuplarıyla birlikte hareket eden ülke 

halkı ile ülkeyi dış tehditlere karşı korumakla görevli olmasına rağmen yasalara aykırı hareket 

ederek suç işleyen bir kısım Türk Silahlı Kuvvetler mensubu 'asker' karşı karşıya getirilmiştir.

Askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine askeri darbe girişimine 
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yönelik eyleme katılanlar hakkındaki soruşturmanın, eyleme katılanların sayıca fazla olması, 

eylem sonrasında yakalanlarla ilgili  gözaltı  sürelerindeki sınırlamalar,  soruşturmada kolluk 

olarak görev yapan Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün hem 

binasının  -  özellikle  Fetullahçı  Terör  Örgütüne  Yönelik  kolluk  görevi  yapan  D  Büro 

Amirliğinin  -  arşivinin,  araçlarının  hem de  personelinin  askeri  darbe  kapsamında  darbeci 

askerler  tarafından  doğrudan  hedef  alınması  gibi  nedenlerden  kaynaklanan  zorluklarla 

karşılaşılmıştır.

Soruşturmaya  konu  eylemlerin  anlatımında;  15/07/2016  tarihinde  meydana  gelen 

askeri  darbe  girişimine  ilişkin  terör  eylemleri  konusunda  genel  bilgiler  verilecek,  bu 

eylemlerle  Fetullahçı  Terör  Örgütünün  bağlantısı,  Emniyet  Genel  Müdürlüğü  tarafından 

düzenlenen raporlardan yararlanılarak Fetullahçı  Terör  Örgütünün yapılanması,  soruşturma 

kapsamında  bu  örgüt  yapılanmasına  ilişkin  elde  edilen  bilgiler 

sonucundayapılandeğerlendirmeler anlatılacak, 15/072016 tarihindeki askeri darbe girişimi ile 

ilgili  Kara  Havacılık  Komutanlığı'nda  meydana  gelen  olaylar,  soruşturma  kapsamında 

toplanan tüm deliller, girişime katılan personel ve girişim esnasında meydana gelen olaylarla 

bağlantıları tesbit edilen şüphelilerin eylemleri belirtilecek ve son olarak da her bir şüpheliyle 

ilgili delil belirtilerek soruşturmaya konu suç vasıflandırması usulü takip edilecektir.

1-Giriş:

1-1-  Genel  Olarak  15  Temmuz  2016 Tarihindeki  Askeri  Darbe 
Girişimi; 

Hakkında  Cumhuriyet  Başsavcılığımızın  2016/103583  ve  2016/103566  sayılı 

dosyalarından soruşturma yürütülüp hakkında aynı suçlardan kamu davaları açılan ve halen 

ABD'nin  Pennsylvania  eyaletinde  yaşayan şüpheli  Fetullah  GÜLEN'in  emir  ve talimatları 

doğrultusunda hareket eden Fetullahçı Terör Örgütümensubu değişik rütbelerdeki bir kısım 

askerler ile onlarla birlikte hareket eden sivil şüphelilerin "Yurtta Sulh Konseyi" adı altında 

hareket  ederek  15/07/2016  tarihinde  devlet  yönetimini  ele  geçirmek  için  askeri  darbe 

girişiminde bulunmuşlardır.

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensupları  Türkiye  Cumhuriyeti  Devleti  Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan'a suikast teşebbüsünde bulunmuşlar. Fetullahçı Terör Örgütü mensubu 

30  kadar  asker  Cumhurbaşkanına  suikast  düzenlemek  için  3  adet  askeri  helikopter  ile 

Cumhurbaşkanının  konakladığı  Muğla  ili  Marmaris  ilçesindeki  otele  gitmişlerdir. 

Cumhurbaşkanının darbe teşebbüsünü öğrenir öğrenmez bulunduğu otelden kısa bir zaman 

önce  ayrılması  nedeniyle  Cumhurbaşkanının  şahsına  yönelik  her  hangi  bir  eylemde 
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bulunamamışlar  ancak  otelden  ayrılma  fırsatı  bulamayan  Cumhurbaşkanı  korumalarından 

Mehmet ÇETİN ve Nedip Cengiz EKER isimli polis memurlarını öldürmüşlerdir. 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerlerce  TRT  Televizyonu  Sunucusu  Tijen 

KARAŞ'a  silah  zoruyla  okutulan"Yurtta  Sulh  Konseyi"  bildirisinde  Türkiye  Cumhuriyeti 

Anayasa'sının yürürlükten kaldırıldığı ve yeni bir anayasanın hazırlanacağını belirtmişlerdir. 

Milletvekilleri,  Türkiye  Büyük  Millet  Meclisi  Genel  Kurul  Salonunda 

televizyonlarda  canlı  olarak  yayınlanan  bir  toplantıyaparlarken  bu  binasavaş 

uçaklarıncabombalanmıştır.Uçaktan  atılan  bombalar  sonucu  Hacı  Bayram  TÜRKOĞLU 

isimli  milletvekili  ile  meclis  çalışanlarından  ve  güvenliği  sağlayan  polislerden  oluşan  20 

civarında kişi yaralanmıştır. 

Darbe  girişiminde  bulunan  askerler,  Başbakan  ve  Bakanları  görevlerinden  almak 

istemişler ve Hükümetin görev yapmasını engellemeye çalışmışlardır. Fetullahçı Terör Örgütü 

mensubu askerlerce TRT Televizyonu Sunucusu Tijen KARAŞ'asilah zoruyla okutulan"Yurtta  

Sulh  Konseyi" bildirisinde  de  "siyasi  iktidara  el  çektirildiği" yani  hükümetin  ortadan 

kaldırıldığını  açıkça  belirtmişlerdir.  İstanbul'dan  Ankara'ya  karayoluyla  gelmekte  olan 

Başbakan ve beraberindeki konvoya darbeci askerler tarafından silahlı saldırıda bulunulmuş, 

Başbakanın  konvoyunun  yolu  değiştirilerek  başka  bölgeye  intikal  etmesi  ve  korumaların 

karşılık vermesi sayesinde Başbakan kurtulmuştur.

15  Temmuz  gecesi  başlayan  darbe  teşebbüsü  sırasında,  Türk  Silahlı  Kuvvetleri 

içerisinde yapılanmış Fetullahçı Terör Örgütü mensubu silahlı teröristler, F-16 savaş uçakları 

ve savaş helikopterlerini kullanarak, Ankara'da, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi, Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı binası, Ankara Emniyet Müdürlüğü Ana 

Binası,  Milli  İstihbarat  Teşkilatı  Yerleşkesi,  Televizyon,  Radyo,  İnternet  gibi  yayınların 

sağlandığı TÜRKSAT uydu haberleşme binası, Jandarma Genel Komutanlığı ana binası ile 

çeşitli  askeri  birliklere  ve  sivil  halkın  bulunduğu  alanlara  bombalı  ve  silahlı  saldırılar 

gerçekleştirmişlerdir.

İstanbul'da, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul 

Valiliği, Çengelköy Polis Merkezi, Atatürk Havalimanı gibi yerler, teröristler tarafından ele 

geçirilen  uçak  ve  helikopterler  ile  bombalanmış  ve  bu  yerlere  silahlı  saldırılar 

gerçekleştirilmiştir. 

Darbeci  teröristler  tarafından  haberleşmeyi  sağlayan  ve  televizyon  yayını  yapan 

resmi ve özel kurumların da hedef alınmış,  Ankara'da Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 

(TRT) binası, Türk Telekom binası, İstanbul'da CNN Türk Televizyonu binası, TRT binası 

gibi değişik kurumlara ait binaların işgal edilmiştir.

Savaş  uçaklarıyla,  ses  hızını  aşacak  şekilde  şehirlerin  üzerinde  alçak  uçuşlar 

yapılmak suretiyle bomba etkisi oluşturulmuş ve sivil halk darbeciler tarafından baskı altına 
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alınmaya çalışılmıştır.

Askeri  darbe  teşebbüsü  sırasında,  darbecilerin  sivil  halkı  uçaklarla  bombalaması, 

helikopterlerden ve tanklardan ağır ateşli silahlarla ateş etmeleri sonucu büyük bir kısmı sivil 

olmak üzere oluşan toplam 246 kişi ölmüş ve 3000 civarında kişi de yaralanmıştır.Kamu'ya ait 

çok sayıda bina ile şahıslara ait binalar ve araçlar zarar görmüştür.

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler  gerçekleştirmeye  çalıştıkları  askeri 

darbenin planlaması çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri KASIRGA, Genel 

Kurmay  Başkanı  Orgeneral  Hulusi  AKAR,  Genel  Kurmay  2.Başkanı  Orgeneral  Yaşar 

GÜLER,  Kara  Kuvvetleri  Komutanı  Orgeneral  Salih  Zeki  ÇOLAK,  Jandarma  Genel 

Komutanı  Orgeneral  Galip  MENDİ,  Hava  Kuvvetleri  Komutanı  Orgeneral  Abidin 

ÜNALbaşta  olmak üzere çok sayıda askeri  birlik  komutanını rehin almışlar ve bu kişileri 

darbe  girişiminin  sevk  ve  idaresinin  yapıldığı  Ankara  Akıncı  4.Ana  Jet  Hava  Üssüne 

götürerek orada zorla  alıkoymuşlardır.  Terörle  Mücadele Dairesi  Başkanı  Turgut ASLAN'ı 

rehin almışlar ve daha sonra da silahla kafasına ateş ederek ağır şekilde yaralamışlardır.

1-2- Soruşturmanın konusu

15/07/2006  tarihinde  akşam 20:00-21:00  sıralarındabaşlayıp  16/07/2006  tarihinde 

sabah  saatlerinde  başarısızlıkla  sonuçlanan  askeri  darbe  girişimine  Kara  Havacılık 

Komutanlığı'nda  görevli  personelden  katılanlarla  ve  askeri  darbe  girişimi  ile  ilgili  Kara 

Havacılık Komutanlığı'nda meydana gelen olaylar soruşturmanın konusunu oluşturmaktadır.

Kara  Havacılık  Komutanlığına  ait  kobra,  süper  kobra  ve  atak  gibi  taarruz 

helikopterleri  ve  bixi  makineli  tüfek  yerleştirilmiş  skorsky,  cougar  gibigenel  maksat 

helikopterleri  ile  Ankara'da  Beştepe,  Kızılay  -  Genelkurmay  Başkanlığı  civarı,  Ankara 

Emniyet Müdürlüğü, Mit Müsteşarlığı Yenimahalle yerleşkesi, Oran Şehri TRT binası civarı, 

Gölbaşı  Özel  Kuvvetler  Komutanlığı,  Gölbaşı  Türksat  yerleşkesi  gibi  bölgelere  bombalı 

saldırılarda bulunulmuştur. Yine Kara Havacılık Komutanlığına ait Skorsky, Cougar, UH-1 

gibi  genel  maksat  helikopterleri  ile  darbeci  askerler  operasyon  merkezlerine  sevkedilmiş, 

askeri darbe girişiminde kullanılacak mühimmatlar taşınmış, rehin alınan komutanlar Akıncı 

üstünde taşınmıştır.

Askeri  darbe  girişimine  yönelik  hazırlıklara  katılanlar,  olay gecesi  helikopterlerin 

uçuş  hattına  çıkarılması,  uçuş  için  hazırlanması,  yakıt  ikmali  yapılması,  mühimmat 

yüklenmesi,  eylem  gerçekleştirilecek  bölgelere  sevk  edilmeleri  gibi  aşamalara  katılanlar, 

mühimmat  temini  faaliyetine  katılanlar,  askeri  darbeye  ilişkin  bu  hareketliliklerin  Kara 

Havacılık Komutanlığı'nda gerçekleşmesi ve bu askeri birliğin askeri darbeye katılan askerler 
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için güvenli bir yer haline getirenler, askeri darbenin başarıya ulaşması için her türlü katkı 

sağlayan  tüm  şüphelilerin  eylemleri  soruşturmanın  konusunu  oluşturmaktadır.  Bununla 

birlikte Fetullahçı Terör Örgütü yapılanması içerisinde askeri şahıslara 'abi'lik yapan onlara 

emir  ve talimat  veren sivil  şahıslar  ile  Kara Havacılık  Komutanlığı'nda görevli  Fetullahçı 

Terör Örgütü mensubu oldukları belirlenenler de soruşturmaya dahil edilmişlerdir.

2-Fetullahçı Terör Örgütü :

2-1  15/07/2016  Tarihinde  Meydana  Gelen  Askeri  Darbe  Girişimi 
Kapsamında  Gerçekleştirilen  Terör  Eylemleri  İle  Fetullahçı  Terör 
Örgütünün Bağlantısı;

Fetullah  GÜLEN'in  emir  ve  talimatlarıyla  başlayan  askeri  darbe 

hazırlıklarıkapsamında, Ankara'da değişik tarih ve yerlerde, değişik askeri birliklerde görev 

yapan  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler  ile  bu  askerlere  emir  ve  talimat  veren 

Fetullahçı  Terör  Örgütüüyesi  sivilkişilerin  katılımı  ile  askeri  darbenin  icrasına  yönelik 

planlamaların yapıldığı toplantılar gerçekleştirilmiştir. 

Ankara'da Çankaya ilçesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi 2880. Cadde No:3adresinde 

bulunan evde askeri darbe girişimi öncesinde 05/07/2016 tarihinde başlayıp 5 gün süreyle 

devam eden  askeri  darbe  planlaması  toplantısına  Tuğgeneral  Halil  İbrahim YILDIZ,  Adil 

ÖKSÜZ, Tuğamiral Ömer Faruk HARMANCIK, Tuğamiral Sinan SÜRER, Kurmay Albay 

Bilal AKYÜZ, Kurmay Albay Barış AVIALAN, Tuğgeneral Mehmet PARTİGÖÇ, Tuğgeneral 

Gökhan  Şahin  SÖNMEZATEŞ,  Yarbay Turgay SÖKMEN,  Ali  Osman  GÜRCAN,  Hakan 

BIYIK gibi çok sayıda asker ve sivil Fetullahçı Terör Örgütü mensubukatılmıştır.

Askeri  darbe toplantısı  yapılan bu evde darbe sonrasında polis  tarafından yapılan 

incelemede  darbe  toplantısına  katıldığı  belirlenen  Tuğamirel  şüpheli  Ömer  Faruk 

HARMANCIK'ın parmak izi bulunduğu tespit edilmiştir. 

Bu askeri darbe toplantısına katılanlardan Halil İbrahim YILDIZ 04/08/2016 tarihli 

ifadesinde,  Türk  Silahlı  Kuvvetlerinde  Tuğamiral  rütbesi  ile  görev  yaptığını,  Üsteğmen 

rütbesindeyken  Fetullahçı  Terör  Örgütü  yapılanmasına  katıldığını,  15/07/2016  tarihindeki 

darbe girişiminden önce 9 günlük bayram tatilinde  Ankara'da bir  kısım askerlerle  birlikte 

darbe planlamasına ilişkin toplantı yaptıklarını, bu toplantıya Adil ÖKSÜZ isimli Fetullahçı 

Terör  Örgütü  imamının  (yöneticisinin)  katıldığını,  toplantıda  Adil  ÖKSÜZ'ün  kendilerine 

"ben  bu  çalışmaları  Amerika'ya  gidip  Fetullah  GÜLEN  hocama  sunacağım" dediğini, 
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darbe  planlaması  yapılan  toplantıda  darbeye  karşı  olan  bir  kısım  Generalleri  rehin  alma 

görevinin kendisine verildiğini, kendisinin de darbe girişimi sırasında bu generallerden ikisini 

rehin aldığını belirtmiştir.

İzmir  Cumhuriyet  Başsavcılığınca  'Şapka'  kod  ismiyle  alınan  18/08/2016  tarihli 

ifadede, 'Şapka' kod isimli şüpheli katıldığı askeri darbe girişimine ilişkin toplantılarla ilgili 

olarak"...daha sonrasında bizler de orada bir yer bulup oturduk. Cihan ... İsimli şahıs bana ve  

Turgay SÖKMEN'e hitaben 'arkadaşlar burada çalışmalar olacak, detayları  bilmeseniz de  

şimdilik takip edin. Jandarma ile ilgili diğer kuvvetlerden herhangi bir talep olursa not alın'  

dedi  ve  akabinde  oradan ayrıldı.  Ben ilk  salona girdiğimde gördüğüm şahıslar  arasında  

Kurmay  Albay  Bilal  AKYÜZ,  Kurmay  Albay  veya  Yarbay  Barış  AVIALAN,  Tuğgeneral  

Mehmet  PARTİGÖÇ isimli  şahıslar  vardı.  Ancak  bunların  haricinde  o  an  için  isimlerini  

bilmediğim  sonradan  isimlerini  öğrenmiş  olduğum  Havacı  Tümgeneral  Gökhan  Şahin  

SÖNMEZATEŞ,  Denizci  Koramiral  Ömer  Faruk  HARMANCIK  isimli  şahısları  gördüm.  

Bunların haricinde  tanımadığım 4-5 kişi  daha vardı.  Bu şekilde  yukarıda belirttiğim gibi  

odada  bir  yere  oturduk.  Ben  tüm  gün  boyunca  villanın  içerisinde  fazla  muhatap  

bulamadığımdan  dolayı  kendi  içerisinde  (karacı  karacıyla,  denizci  denizciyle,  havacı  

havacıyla,  jandarma  jandarmacıyla)  ayrılmış,  ev  içerisindeki  grupların  yapmış  oldukları  

herhangi bir  çalışmaya müdahil  olamıyordum. Benim yanımda bulunan Turgay SÖKMEN  

isimli  arkadaş  diğer  grupların  yapmış  olduğu çalışmalara ve  konuşmalara zaman zaman  

müdahil  olarak  jandarma  birliklerinin  yeri  kuvveti  ve  ihtiyaç  olması  halinde  ne  gibi  

yardımlarda bulunacağı ile ilgili  bilgileri  aktarıyordu. Bu şekilde ev içerisinde çalışmalar  

devam  ederken  namaz  vakitlerinde  villa  içerisinde  bulunan  herkes  abdest  alıp  namaz  

kılıyordu. Ancak namazın farzını orada bulunan sivil bir şahıs kıldırıyordu. Ben bu şahsın 15  

Temmuz sonrası yazılı ve görsel medyada çıkan haberlerden gördüğüm kadarı ile Türk Silahlı  

Kuvvetleri'nde Havacı İmam diye adı geçen Adil ÖKSÜZ olduğunu anladım. Bu şahıs villaya  

girdiğim ilk gün olduğu gibi orada bulunduğum diğer günlerde de sürekli  olarak villanın  

diğer  katlarında  da  gezerek  villada  bulunan  ve  yapılacak  olan  askeri  darbe  ile  ilgili  

çalışmaları yürüten diğer örgüt mensupları ile görüşmeler yapıyordu. Yine Adil ÖKSÜZ isimli  

örgüt mensubu kılınan vakit namazlarının sonrasında bazen dini konular ile ilgili sohbet vari  

konuşmalar  yapıyordu.  Adil  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.  Sizlere  selamı  var'  demişti.  Adil  ÖKSÜZ'ün  bu  

konuşmasında  büyüğümüz  diye  bahsetmiş  olduğu  kişinin  örgüt  lideri  Fetullah  GÜLEN 
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olduğunu  orada  bulunan  herkesin  anladığını  düşünüyorum.  Adil  ÖKSÜZ  yine  başka  bir  

konuşmasında 'Arkadaşlar ben cumartesi ve pazar İstanbul'da olacağım, oradan yurt dışına  

uçacağım,  bir  aksilik  olmazsa  salı  günü  büyüğümüzle  görüşüp  çarşamba  ve  perşembe  

döneceğim'  demişti.  Yine  burada  şunu  da  belirtmek  isterim.  Adil  ÖKSÜZ  ile  benim  

sorumluluğumu  yapan  Cihan...isimli  örgüt  mensubu  zaman  zaman  kendi  aralarında  ikili  

görüşmeler yapıyorlardı. Villa içerisindeki çalışmalar esnasında halka rağmen söz konusu  

silahlı  darbe girişiminin başarı ile sonuçlanamayabileceği görüşü dile getirildiğinde; Adil  

ÖKSÜZ  tarafından  orada  bulunan  herkese  'Bu  tür  olumsuz  düşüncelerle  şeytanı  içimize  

karıştırmayalım. Allah'ın yardımı ile bu iş olumlu sonuçlanacaktır  meailinde dini ağırlıklı  

kısa  bir  sohbetle'  fikirlerimizi  bastırıcı  ve  engelleyici  bir  tavır  sergilemiştir.  ..."şeklinde 

beyanda bulunmuştur.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde uçak pilotu olarak görev yapan Şüpheli Müslim MACİT 

avukatının  katılımı  ile  hiçbir  baskı  altında  kalmadan  özgür  iradesiyle  verdiği  03/08/2016 

tarihli  ifadesinde, "Adil  ÖKSÜZ'ü daha önce tanımıyordum.İfademde belirttiğim gibi  143.  

filoda Adil ÖKSÜZ'ü sosyal medyadan eşgalinden tanıdığım kadarıyla gördüğümü sonradan  

hatırlıyorum.  Elindeki  telefonla  görüşme  yapıyordu.  Etrafında  yine  sivil  kıyafetli  kişiler  

vardı."şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Darbe  planlamasına  ilişkin  tüm  planlama  hazırlıkları  tamamlandıktan  sonra 

şüpheliler  Adil  ÖKSÜZ ile Kemal BATMAZ, 11/07/2016 tarihinde İstanbul Atatürk Hava 

Limanından çıkış yaparakaynı uçakla Amerika Birleşik Devletlerine gitmişler, askeri darbe 

toplantısı  sonucu  kararlaştırılan  askeri  darbe  planını  Amerika'nınPennsylvania  eyaletinde 

yaşayan örgüt kurucusu ve yöneticisi şüpheli Fetullah GÜLEN'e anlatmışlar ve onun onayını 

aldıktan  sonra  13/07/2016  tarihinde  de  tekrar  birlikte  aynı  uçakla  İstanbul  Atatürk  Hava 

Limanından Türkiye'ye giriş  yapmışlardır.  Şüpheliler  Adil  ÖKSÜZ ve Kemal BATMAZ'ın 

yurtdışına beraber çıktıkları ve beraber döndükleri havaalanında bulunan güvenlik kamerası 

görüntüleri ve uçuş kayıtları ile tespit edilmiştir. Askeri darbe gecesi hem Adil ÖKSÜZ hem 

de Kemal BATMAZ'ın, askeri darbe girişiminin sevk ve idare edildiği Akıncı Hava Üssünde 

oldukları belirlenmiştir. Her ikisi de 16/07/2016 tarihinde Akıncı üssünde yakalanmışlardır.

Askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine darbe girişimine katılan 

çok sayıda askeri  personel darbenin sevk ve idare edildiği AkıncıHava Üssünde ya  da bu 

üsden kaçarken yakınlardaki  arazide  kolluk  görevlileri  tarafından yakalanmışlardır.  Askeri 

personel ile birlikte askeri darbeyi sevk ve idare ettikleri değerlendirilen sivil şahıslar da aynı 

şekilde  AkıncıHava  Üssünde  ya  da  bu  üsden  kaçarkenyakalanmışlardır.  Şüpheliler  Adil 

ÖKSÜZ ile Kemal BATMAZ dışında Hakan ÇİÇEK, Nurettin ORUÇ ve Harun BİNİŞ isimli 

Fetullahçı  Terör  Örgütü mensubu sivil  şahıslar  da askeri  darbe girişimi sonrasında Akıncı 

Hava Üssü yakınlarında yakalanmışlardır. 
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Soruşturma kapsamında etkin pişmanlık gösteterek samimi beyanlarda bulunan İlkay 

ATEŞ  27/07/2016  tarihli  ifadesinde  "Gökhan  ÇİÇEK’in  ağabeyi  FETÖ/PYD  örgütü  

içerisinde  Ağabey  statüsünde  olan  ve  Kurmay  Subaylara  da  ağabeylik  yapan,  yukarıdan  

aldığı  talimatları  Kurmay  Subaylara  ileten  bir  konumdadır.  Ayrıca  Gökhan  ÇİÇEK’in  

akrabalarından bir kısmı halen Fetullah GÜLEN’in yakınında korumalığını yaptığını Gökhan  

ÇİÇEK’in bana anlattıklarından biliyorum. " şeklinde beyanda bulunmuştur. Beyanda ismi 

geçen ve Kara Havacılık Komutanlığında Binbaşı  rütbesiyle  görev yapan Gökhan ÇİÇEK 

askeri darbe girişimindeki eylemleri nedeniyle tutuklanmıştır. Gökhan ÇİÇEK'in ağabeyi olan 

Hakan ÇİÇEK ise yukarıda belirtildiği üzere 16 Temmuz 2016 tarihindeaskeri darbenin sevk 

ve idare edildiği Akıncı Hava Üssünden kaçarken yakalanmıştır. 

Müşteki  Hulusi  AKAR  19/07/2016  tarihli  ifadesinde,  darbeci  askerler  tarafından 

rehin  alındıktan  sonra  darbecilerin  karargah  olarak  kullandıkları  Akıncı  Hava  Üssüne 

götürüldüğünde Fetullahçı Terör Örgütü mensubu olan darbeci askerlerden Hakan EVRİM'in 

kendisine  'dilerseniz  sizi  kanaat  önderimiz  Fetullah  GÜLEN  ile  görüştürürüz'  dediğini 

belirtmiştir. 

Genelkurmay Başkanı  Hulusi AKAR'ın yaveri  olarak görev yapan Yarbay Levent 

TÜRKKAN  18/07/2016  tarihli  ifadesinde,  kendisinin  15/07/2016  tarihi  öncesinde  Yarbay 

rütbesiyle  Genelkurmay  Başkanının  emir  subayı  olarak  görev  yaptığını,  Fetullahçı  Terör 

Örgütü üyesi olduğunu, bu örgütle lise yıllarından itibaren irtibatının bulunduğunu, askeri lise 

ve Harp Akademisi dönemleri dahil bugüne kadar örgüt tarafından görevlendirilen 'abi' tabir 

edilen  örgüt  mensubu farklı  kişilerle  haftalık  ve  aylık  örgütsel  toplantılar  yaptıklarını,  bu 

toplantılarda  kendisinin  ve  örgütten  görevlendirilen  'abi'lerin  kod  adı  kullandıklarını, 

kendisinin kod isminin 'Ahmet' olduğunu, örgütsel görüşmelerde gizliliğe riayet ederek örgüt 

deyimi ile tedbir uyguladıklarını, örgütsel olarak kendisinin bağlı bulunduğu 'Murat' kod adlı 

'abi'nin talimatıyla Genelkurmay Başkanı ve Genelkurmay 2. Başkanı'nın odalarına dinleme 

cihazı yerleştirdiğini,  haftalık olarak 2 ya da 3 adet boş dinleme cihazlarını 'Murat'  kodlu 

'abi'den alarak ses kaydedilmiş dolu cihazları ona teslim ettiğini, bu şekilde uzun süre örgüt 

adına ses kaydı ve dinleme faaliyeti yaptığını, 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilecek olan 

askeri  darbe  teşebbüsünden  bir  gün  önce  yapılan  darbe  planlamalarında  kendisine 

Genelkurmay  Başkanı  Hulusi  AKAR'ın  etkisiz  hale  getirilmesini  kolaylaştırma  görevi 

verildiğini,  bu  görevin  icrası  ile  ilgili  olarak  örgütte  'abi'  konumunda  bulunan  'Adil'  ve 

'Selahattin'  kod  isimli  şahıslarla  görüştüğünü,  onların  kendisine  gizlilik  konusunda  sıkı 

talimatlar  verdiklerini,  15/07/2016  tarihinde  saat  21:00  sıralarında  örgüt  mensubu  diğer 

askerlerle birlikte  hareket  ederek Genelkurmay Başkanı Orgeneral  Hulusi  AKAR'ı makam 

odasında rehin aldıklarını,  rehin alma sırasında kendisinin elinde silah bulunduğunu, daha 

sonra Orgeneral Hulusi AKAR'ı Özel Kuvvetlerden oluşturulmuş örgüt mensubu askerlere 
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teslim ettiklerini, onların da Orgeneral Hulusi AKAR'ı helikopterle darbe girişiminin sevk ve 

idaresinin yapıldığı Akıncı Hava Üssüne götürdüklerini belirtmiştir. 

Şüpheli  Muhammet  USLU  21/07/2016  tarihli  ifadesinde,  Türkiye  Cumhuriyeti 

Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğünde Başbakan'a gelen davetiyeleri Özel Kalemine sunma 

görevini  yürüttüğünü,  Fetullahçı  Terör  Örgütünün  mensubiyeti  bulunduğunu  ve  örgüt 

içerisinde  'abi'  denilen  kişilerden  olduğunu,  değişik  yerlerde  ve  kademelerde  örgüt  adına 

sorumlu olduğu sivil ve asker kişilere örgütsel eğitim verdiğini, 2010 yılından itibaren Kara 

Kuvvetleri  Komutanlığındaki asker kişilere 'abi'lik  yaparken 'Murat'  kod adını  kullanmaya 

başladığını,  örgüte  finansal  kaynak  sağlamak  amacıyla  örgüt  tarafından  himmet  olarak 

adlandırılan  para  topladığını,  bu  topladığı  paraları  örgüt  içinde  kendisinden  üst  konumda 

bulunan 'Selahattin' kod adlı örgüt mensubuna verdiğini, 15/07/2016 tarihindeki askeri darbe 

kalkışma eyleminde Genelkurmay Başkanı Hulusi AKAR'ın emir subayı olan ve onun rehin 

alınması eylemine doğrudan katılan Levent TÜRKKAN'ın ifadelerinde belirttiği gibiLevent 

TÜRKKAN'ın  sorumlu  abisi  konumunda  olduğunu,  Genelkurmay  Başkanları  ve 

Genelkurmay  2.  Başkanlarının  dinlenmesi  amacıyla  odalarına  verdiği  talimatlar 

doğrultusunda Levent TÜRKKAN'ın 'radyo' tabir edilen ses kayıt cihazlarını yerleştirdiğini, 

cihazlara  ses  kaydı  yapıldıktan  sonra  Levent  TÜRKKAN'ın  kendisine  geri  getirdiğini, 

kendisinin  de  bu kayıtları  'Selahattin'  kod isimli  örgüt  mensubuna verdiğini,  askeri  darbe 

teşebbüsünden bir  gün önce 14/07/2016 tarihinde kendisi  evinde yok iken 'Selahattin'  kod 

isimli örgüt mensubunun askeri darbeye katılanlardan 'Ahmet' kod isimli Levent TÜRKKAN 

ve  'Salih'  kod  isimli  Yarbay  Gökhan  ile  kendi  evinde  askeri  darbe  ile  ilgili  toplantı 

yaptıklarını,  bunu eşinden duyduğunu, 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen askeri  darbeyi 

Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının planlayıp gerçekleştirdiklerini belirtmiştir. 

Askeri  darbe  girişimi  sırasındaki  eylemlerinden  dolayı  hakkında  soruşturma 

yürütülen şüpheli Arif KALKAN 14/08/2016 tarihli ifadesinde, Jandarma Genel Komutanlığı 

bünyesindeki  birimde  Albay  rütbesiyle  görev  yaptığını,  askeri  lise  yıllarından  itibaren 

Fetullahçı Terör Örgütü olarak tanınan örgütün içerisinde yer aldığını, bu örgütün lideri olan 

Fetullah  GÜLEN  ile  2  kez  yüzyüze  görüştüğünü,  askeri  lise  öğrencisi  iken  yaptığı  bu 

görüşmelerden  birisinde  Fetullah  GÜLEN'in  kendisine  'Baki'  kod  ismini  verdiğini, 

15/07/2016  tarihinde  gerçekleştirilen  askeri  darbe  öncesinde  Fetullahçı  Terör  Örgütüne 

mensup askerlerle Ankara'da toplantı yaptıklarını, kendisine Ankara Güvercinlik'te bulunan 

bir  kısım Generallerin  rehin alınarak darbe girişiminin merkezi  olan Akıncı  Hava Üssüne 

götürme görevi verildiğini, kendisine ve kendisi gibi Türk ordusunda değişik rütbede görev 

yapan ve darbeye katılan subaylara Fetullah GÜLEN'in Türkiye'de bulunan örgüt yöneticileri 

aracılığıyla talimatlar verdiğini, kendilerinin de aldıkları bu talimatlar doğrultusunda hareket 

ederek 15/07/2016 tarihinde darbe girişiminde bulunduklarını belirtmiştir. 
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Askeri  darbe  girişiminin  Kara  Havacılık  Komutanlığı  ile  ilgili  kısımlarının 

planlamaları,  Kara  Havacılık  Komutanlığında  görev  yapan  şüphelilere  ait  Güvercinlik 

kışlasında bulunan odalar ile şüpheli Muhammet BARAN'a ait Ankara İli Yenimahalle İlçesi 

Aşağı Yahyalar Mah. 978. Cadde Saray sitesi no:10/29 adresindeki evde yapılmıştır. Bu darbe 

planlaması toplantılarına Ünsal ÇOŞKUN, Mehmet ŞAHİN, Halil GÜL, Ümran TAŞ, Özcan 

KARACAN,  Erdal  BAŞLAR,  Taha  Fatih  ÇELİK,  Murat  BOLAT,  İlkay  ATEŞ,  Okan 

KOCAKURT,  Sadullah  ABRA gibi  şüphelilerin  katıldıkları  belirlenmiştir.  Bu  şüpheliler 

hakkında Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduklarına dair bilgiler elde edilmiştir.

Aşağıda  ayrıntıları  ile  anlatılacağı  üzere  soruşturma kapsamında şüpheliler  Murat 

BOLAT, Deniz ALDEMİR, İlkay ATEŞ, Taha Fatih ÇELİK, Ali ERCAN ve Yunus ORHAN 

gibi şüpheliler etkin pişmanlık göstererek Fetullahçı Terör Örgütünün yapılanmasına ve bu 

örgütle irtibatlarına dair samimi beyanlarda bulunmuşlardır. 

15/07/2016  tarihine  gerçekleştirilen  askeri  darbe  girişiminin,  Fetullah  GÜLEN'in 

emir ve talimatları ile hareket eden Fetullahçı Terör Örgütümensubu değişik rütbelerdeki bir 

kısım askerler ile onlarla birlikte hareket eden sivil şüpheliler tarafından gerçekleştirildiği, 

gerek yukarıda belirtilen irtibatlar  ve delillerden gerekse hem Cumhuriyet  Başsavcılığımız 

tarafından  yürütülen  değişik  soruşturmalar  sonucunda  hem de  askeri  darbe  kapsamındaki 

eylemlerden  dolayı  başka  yer  Cumhuriyet  Başsavcılıklarınca  yürütülen 

soruşturmalarsonucunda elde edilen delillerle hiçbir  tereddüte mahal bırakmayacak şekilde 

açıkça anlaşılmaktadır. 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  olan  değişik  rütbelerdeki  askerler  ile  sivil 

şahısların15/07/2016 tarihinde  askeri  darbe  gerçekleştirmeye  yönelik  olarak  daha  önceden 

başta Ankara'daki kuvvet komutanlıkları olmak üzere bir çok askeri birliği kapsayacak şekilde 

planlamalar  yapmışlar  ve  bir  takım  kararlar  almışlar.  Türk  Silahlı  Kuvvetleri  içerisinde 

yapılanmış  terör  örgüt  mensupları  bu  planlamalar  doğrultusunda  gerekli  olan  hazırlıkları 

yapmışlar,değişik adlar altında personel, araç ve mühimmat tedarik etmişler,alınan bu kararlar 

ile  yapılan hazırlıklar  örgüt  yapılanması  içerisinde  büyük bir  gizlilikle  planlamadaki  emri 

yerine getirecek örgüt mensubu olan askerlere iletilmiştir.

16/07/2016 tarihinde saat 02: 00 - 03:00 sıralarında faaliyete geçilmesi planlanan ve 

şüpheli  Fetullah  GÜLEN  tarafından  onaylanan  askeri  darbe  girişimine  ilişkin  her  türlü 

hazırlık 15/07/2016 tarihi itibariyla tamamlanmıştır.  Ancak Genelkurmay Başkanınca Hava 

sahasının uçuşa kapatılması ve Kara Havacılık Komutanlığında yerinde denetimler yapması 

için Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki ÇOLAK'ı görevlendirmesi üzerine askeri  darbe 

girişimine planlanandan daha erken saatlerde başlanılmıştır.

Yukarıda açıklandığı üzere askeri darbe girişimi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu 

şüphelilerce  gerçekleştirildiğinden,  öncelikle  bu  örgüte  ve  yapılanmasına  ilişkin  raporlara 
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değinmekgerekecektir.

2-2-Fetullahçı Terör Örgütü Yapılanması; 

Fetullahçı Terör Örgütünün yapılanması, örgütlenmesine ilişkin ilgili Emniyet 

birimleri  tarafından  düzenlenen  raporlar  ile  bu  örgüt  yapılanmasına  ilişkin 

Mahkemeler tarafından verilen kararlar incelendiğinde;

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 1'inci maddesinden hareketle terör örgütü, 

cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden 

biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hukukî, sosyal, laik, ekonomik 

düzeni  değiştirmek,  Devletin  ülkesi  ve  milletiyle  bölünmez  bütünlüğünü  bozmak,  Türk 

Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak 

veya  yıkmak veya ele  geçirmek,  temel  hak ve hürriyetleri  yok etmek,  Devletin  iç  ve dış 

güvenliğini,  kamu düzenini veya genel sağlığı  bozmak amacıyla  her türlü suç teşkil  eden 

eylemleri işleyecek kişi veya kişilerin mensup olduğu örgüt olarak tanımlanabilir.

Bir  terör  örgütünün  varlığının  kabul  edilebilmesi  için,  örgütlü  bağlılık,  üyeler 

arasında  görev  bölüşümü,  kod  isimleri,  bir  hiyerarşi  ve  bu  örgütün  ideolojisini  savunan 

insanların olması gerekir. Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının hücresel şekilde birbirleriyle 

bağlantıları, kendi aralarında bir rapor, talimat alışverişi bulunmaktadır. Alttan yukarıya doğru 

rapor,  yukarıdan  aşağıya  doğru  talimat  verilmekte,  örgüt  mensuplarının,  kendilerine  yeni 

örgüt mensupları kazanma faaliyetleri bulunmakta, yeni çocuk ve gençler örgüte alınmakta, 

eğitilip, yetiştirilerek bu örgütün kadrolarına ilave edilmektedir. Örgütün eğitim malzemeleri, 

kitabı,  bildirisi,  ideolojisini  anlatan  belgeler,  evraklar,  dokümanları,  ordu  ve  emniyet 

içerisinde teşkilatlanmış silahlı gücü bulunmaktadır.

Fetullahçı  Terör  Örgütü  de  diğer  terör  örgütleri  gibi  bir  inanca  dayanmaktadır. 

Fetullahçı  Terör  Örgütü,  üyelerinin  uğrunda  zorluklarına  katlanabildiği,  fedakârlıkta 

bulunduğu, amacına yönelik bir şeyler yapabildiği, bir inanç, bir ideoloji sistemidir. Örgüt 

kadrolarının sızdığı devletin güvenlik kurumlarının silahlı  olması ve bu silahları  kullanma 

yetkisinin  bulunması,  örgütün  silahlı  ve  askeri  eğilimini  göstermesi  açısından  çok 

önemlidir.Fetullahçı  Terör  Örgütü  üyelerimutlak  itaat  ve  cennete  kavuşacakları  saiki  ile 

hareket ederek devlet içinde suikast benzeri hareketlere başvurmuştur.

Dini  unsurları  temel  alarak  hareket  ettiğini  iddia  eden  örgütün,  dini  değerler 

değişmezken,  zamana ve  şartlara  göre  kendisini  değiştirmesi,  ülkesi  ve  devleti  ile  barışık 

olması beklenirken devleti kendisine hasım ve karşı cephe olarak görmesi, tüm yapısıyla açık 
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ve şeffaf olması gerekirken bir istihbarat örgütü gibi kod isimler, özel haberleşme kanalları, 

kaynağı bilinmeyen paralar kullanması, yönetim kadrosunun faaliyetlerini yurt dışından idare 

etmesi ve Türkiye’ye gelmekten ısrarla imtina etmesi, hasımlarını saf dışı etmek için her türlü 

baskı, şantaj ve yasa dışı faaliyeti kullanması, çeşitli yabancı misyon temsilcileriyle mahiyeti 

bilinmeyen  görüşmelerde  bulunması,  diğer  terör  örgütleriyle  temas  kurması  ve  onlara 

istihbarat,  lojistik,  eylem  tarzı  türü  destek  sağlaması,  söz  konusu  yapının  casusluk 

faaliyetlerini de kapsayan organize bir terör örgütü olduğunu ortaya koyan unsurlardır.

2-2-1-)Örgütün Kuruluşu;

Erzurum-Pasinler-Korucuk köyü nüfusuna kayıtlı Ramiz ve Rabia oğlu 27.04.1941 

doğumlu Fetullah GÜLEN, 1959 yılından itibaren çeşitli illerde imam ve vaiz olarak görev 

yapmıştır.  1970’li  yıllara  kadar  Yeni Asya Grubu içerisinde yer  alan Fetullah GÜLEN bu 

tarihten sonra İzmir  Kestanepazarı  Kuran  Kursu’nda  görev  yaptığı  dönemde  çevresinde 

bulunan  arkadaşları  ile  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.

2-2-2-)Örgütün Amacı;

Kuruluş yıllarından itibaren toplumun dini duygularını suiistimal ederek ‘Himmet’ 

adı  altında  topladığı  finans  ile  yurtiçi/yurt  dışında  faaliyete  geçirdiği  eğitim müesseseleri 

üzerinden amaç ve ilkeleri doğrultusunda yetiştirdiği öğrencilerini, elde ettiği finans ve siyasi 

gücünü,  örgütsel  menfaat  ve  ideolojisi  çerçevesinde  kullanarak,  Türkiye  Cumhuriyeti 

Devleti’nin tüm anayasal kurumlarını (yasama, yürütme, yargı erklerini) ele geçirmek, aynı 

zamanda uluslararası  düzeyde büyük ve  etkili  siyasi/ekonomik güç  haline  gelmek olduğu 

geçmişte örgüt içinde faaliyet göstermiş kişilerin beyanlarından anlaşılmaktadır.

2-2-3-)Amaca Göre Örgütlenme Stratejisi;

Örgüt 1970’li yıllardan günümüze kadar uygulamış olduğu 'örgütlenme yöntemleri', 
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'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 Fetullahçı Terör Örgütünün; 

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 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 

ve  bu  kadrolara  kendi  örgüt  elemanlarını  yerleştirme  yöntemlerini  amacına  ulaşmak  için 

kullandığı anlaşılmaktadır.

1970’li  yıllardan  itibaren  devlet  içerisine  sızarak,  özellikle,  "Mülkiye,  Adliye, 

Emniyet,  Milli  Eğitim ve  TSK” içerisinde  kendi  özel  hiyerarşisi  ile  illegal  kadrolaşmaya 

gidildiğini; Fetullah 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  
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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 değişik kuvvetleri 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...  çok  iyi  bilecek,  çokiyi  planlayacak  ona  göre  

yürüyeceksiniz.Kuvvet dengesi, olmadığı bir yerde kuvvete başvurmayacaksınız, teknik, taktik,  

yerine sizin kalbiniz önemlidir.”

“Ben  yine  kuvvet  dengesinin  olmadığı  için  şahsen o  yol  yerine  kendi  düşüncemi  

yayma, kendi düşünce sistemim adına varlığı her tarafı fethetme,ele geçirme yolunu şahsen  

tercih ederim.”

"Zaman henüz uygun değil. Bütün dünyayı omuzlayıp taşıyabileceğimiz zamana dek,  

tamam olacağınız ve koşulların uygun olacağı zamana dek beklemelisiniz! Bilhassa, haber  

alma hususunda her zaman hasım cephenin çok önünde olunmalıdır.”; 

“Toplumun büyük kesimlerine, büyük kısımlarına, bu duygu ve düşünceyle ulaşma  

açısından, belli bir noktaya, belli bir kıvama gelecekleri ana kadar, bu şekilde hizmet etmeleri  

şart, zaruri, lüzumlu……yanlışı telafi edemeyiz.”

“Türkiye’deki devlet  yapısı  ölçüsüne göre bütün anayasal müesseselerdeki güç ve  

kuvveti cephemize çekeceğimiz ana kadar her adım erken sayılır. (…) bunca kalabalık içinde  

ben bu dünyayı ve düşüncemi sözde mahremiyet içinde anlattım. (…) sırrınız sizin sırrınızdır.  

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  
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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. himmetler 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 hocalarım olacaklar.”

Bu sözler, kasetlerdeki vaazları, röportajları ile kitaplarda yer alan taktik ve strateji 

içeren sözlerdir.  Pensilvanya örgütünün strateji  ve hedeflerini  adeta  özetleyen bu ifadeler; 

fetvalarla  “Tedbir  ve  İstihbarat”,  “Maarif  ve  Şirket"  ilkesine  göre  yetiştirilen  örgüt 

mensuplarının, amaçlarına giden yolda hasım olarak gördükleri diğerlerini de etkisiz kılarak, 

devlet içinde etkin bir duruma gelmeleri hedefini göstermektedir.

2-2-4-)Örgütün Sosyo-Kültürel ve Zihinsel Yapısı;

Örgüt  içerisinde  Fetullah  GÜLEN'in  "Olağanüstü  haller  yaşamış  bir  veli  olduğu" 

görüşü  yaygındır.  Etrafında  bu  kadar  çok insanı  toplayabilmesinin  arkasında  bu  anlayışın 

yattığı  söylenebilir.  Fetullah  GÜLEN,  örgüt  üyelerine  gelişen  teknoloji  ile  birlikte  teyp 

kasetleri,  videokasetleri,  kitapları,  çeşitli  dergilerde  yer  alan  başyazıları,  internet  siteleri, 

radyo ve televizyon programları ile görüşlerini rahatça iletebilmiştir. 

Gülen'in,  örgüt  üyeleri  üzerinde,  kendi  ifadesiyle  "uyarılarının  ve  tavsiyelerinin, 

birinci  derecede  hareket  ettirici  etkiye  sahip  olduğu"  söylenebilir.  Bu  nedenle,  Fetullah 

GÜLEN'in kişisel görüşleri; aynı zamanda örgütün görüşleri anlamına geldiğinden, Gülen’in 

düşüncelerinin analizi, örgüt hakkında da ayrıntılı bilgilere ulaşılması anlamına gelmektedir.

2-2-5-)Örgütün Yönetim Modeli;

Pensilvanya  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. 

Fetullahçı  Terör  Örgütünün  örgütlenmesi;  gizlilik,  hiyerarşik  yapılanma,  pelür 

kağıtları ile haberleşme, özgeçmiş raporu verme (CV) ve kod adı kullanma gibi özellikleri ile 
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yasadışı  terörist  örgütlenmelerin  taktiklerini  kullanmaktadır.  Fetullahçı  Terör  Örgütünde 

Fetullah 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.  Fetullah  GÜLEN  başta  olmak  üzere  örgüt 

yöneticileri,  halka hitap ederken büyük bir  tevazu sergilerken,  örgüt  içerisinde mutlak bir 

otorite ile hareket etmekte olup, örgüt içerisinde ödül ve ceza sistemi uygulanmaktadır.

Örgüt mensuplarının evlilikleri dahi bağlı bulundukları imamların izin ve talimatları 

doğrultusunda gerçekleşmektedir. Evlilik kararı veren örgüt mensubu bu durumu kendisinden 

sorumlu  imama  iletmekte,  müstakbel  eşini  yine  örgüte  bağlı  olan  bayanların  resimlerinin 

bulunduğu bir katalogdan seçmektedir. 

Böylelikle hem mensupların örgüte bağlılığı  artırılmakta hem de örgütten ayrılma 

durumunda ayrılan kişilerin  eş  ve çocukları  örgüt  talimatı  ile  kendisinden uzaklaştırılarak 

baskı oluşturulmaktadır. 

Örgüt mensuplarının iş ve özel hayatlarındaki bütün kararlarını örgütün tasarrufuna 

bırakmış  olmalarının  altında  yatan  sebeplerden en  önemlisi,  bağlı  oldukları  imamların  ve 

Fetullah  GÜLEN’in  hata  yapmayacağına  inanmış  olmalarıdır.  Ayrıca  örgüt  mensuplarının 

tamamına belli görev ve sorumluluklar verilerek bağlılıkları perçinlenmektedir.

Yazarı  M.Abdülfettah  ŞAHİN (Fetullah  GÜLEN)  olan  “Ölçü  ve  Yoldaki  Işıklar” 

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  kendi  rütbesi  değil  de  hizmetin  

rütbesini 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. ‘sıfır’ 

olun. Olun ki büyük makamlarda 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 Fetullahçı Terör Örgütünün, 

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 
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unsurlardır.

2-2-6-)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  çalışmalarda  örgütün  mevcut  yapılanmasının  aşağıda 

gösterildiği şekilde olduğu anlaşılmıştır.

Fetullahçı Terör Örgütü, 'coğrafi', 'sektörel' ya da 'kurumsal' anlamda, "imam" olarak 

ifade edilen sorumlulardan oluşan bir çalışma ve hiyerarşik düzene sahiptir. Mensuplarınca 

‘Kâinat İmamı’ ve ‘Mehdi’ olarak kabul edilen Fetullah GÜLEN’in liderliğini yaptığı örgüt; 

Danışman  Kadrosu,  Kıta  İmamları,  Ülke  İmamları,  Bölge  İmamları,  İl  İmamları,  İlçe 

İmamları,  Esnaf  İmamları,  Semt  İmamları,  Ev  İmamları  üzerinden örgütlenmiş  ve  tabana 

yayılmıştır.

Kıta,  ülke,  bölge,  şehir,  ilçe,  semt  ve  ışık  evi  sorumlularının  yanı  sıra  kamuda 

(Bakanlıklar ve taşra teşkilatları, yerel yönetimler, üniversiteler, kamu iktisadi teşebbüsleri) ve 

özel sektörde (Hukuk büroları,  bilişim şirketleri,  muhasebe firmaları  vb.) faaliyet gösteren 

kurumların her birinin başına örgüt tarafından “imam” olarak adlandırılan ilgili kurumların 

hiyerarşik yapıları dışında sorumlular atanmaktadır.
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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.

Bu arada her küçük bölge en az 7 - 8 evden oluşur; kimi bölgelerde ise 13 - 14 ev  

bulunmaktadır.  Her  büyük  bölgenin  bir  'Zaman  Gazetesi  Sorumlusu'  bulunmaktadır.  Bu 

kişinin görevi,  mütevelli  esnaflar üzerinden gazeteye abone bulmak ve abonelerin takibini 

yapmaktır. Her mütevellinin belirli bir 'gazete aboneliği'  hedefi vardır. Tiraj önemli olduğu 
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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. 

2-2-7-)Örgütün Kuruluşundaki Yemin Metni;

-Gücüm yettiği kadar Kuran’ı hayatıma gaye edineceğime;

-Kardeşlerime karşı sadakat izinde bulunacağıma;

-Halkın  ve  talebe  arkadaşların  izzet  ve  onurlarını  izzetim  ve  onurum  kadar 

yükseltmeye çalışacağıma;

-Kusurlarımın hatırlatılması karşısında memnuniyet ihzar edeceğime;

-Dahilden ve hariçten gelen bilumum taarruz ve tenkitleri, 'nefsime yapılmış' gibi 'ret' 

edeceğime; 

-Bilumum karar listesindeki esaslara riayette bulunacağıma;

-Hizmet  adına  uhdeme  aldığım  vazifeleri  veya  kararla  bana  tahmil  edilen 

mükellefiyetleri, 'itirazsız' yerine getirmeye çalışacağıma;

-Kur’an’a sadakatten hiçbir surette ayrılmayacağıma;

-Münferit hareket edip bu kararlara muhalif davrandığım an, ihtiyarımla bu kadrodan 

kendimi ıskat edip, 'herhangi bir talebe gibi' dershanede vazifeme devam edeceğime;

-Vallah-Billah  kasemleriyle  yemin ediyor  ve  bu  yeminin  'La  Yen Kati'  olmasına, 
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'Cenab-ı Hakkı istişhadda' bulunuyorum.

Yemin  edenler,  hazırlanan  prensiplere  uymakla  mükelleftir.  Bu  prensipler  '18 

maddelik kurallar' içermektedir, bu kurallar; 

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. Onbeş 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 
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bilmeyecektir. Işık evlerinde kalan öğrenciler arasında lise öğrencileri de vardır. Üniversite 

öğrenci evlerine, lise öğrencileri de verilerek; hem öğrencilerin kaynaşması sağlanmış, hem 

de aileler nazarında güven sağlanmıştır.  Ancak rakamlar büyüyünce bu evlerin finansmanı 

için  maddi  destek  bulunması  gerekliliği  ortaya  çıkmış;  bu  sorun  'şirketler'  ya  da  'küçük 

esnaflar' yolu ile aşılarak, evlerin ihtiyacı olan bütün eşyalar örgütün esnaf kadrosu tarafından 

alınmıştır.  Öğrencilerin  kendileri  de  güçleri  yettiği  kadar  'ışık  evlerinin'  ihtiyaçlarının 

karşılanması için katkıda bulunmuşlardır. Bu yardımlar Fetullahçı Terör Örgütünün 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  öğrencileri  çağın  gereksinimleri  doğrultusunda  yönlendirmiş  ve 

geleceğin  elitlerini  yetiştirmeye  başlamıştır.  Eğitim  gönüllüsü  diğer  kuruluşların  ve  dini 

referanslı yapıların aksine Fetullahçı Terör Örgütü 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; Fetullah GÜLEN’in, 1970’li yılların 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. 

Fetullah GÜLEN ilk etapta devlete karşı savaş vererek hedeflere ulaşmanın yıpratıcı 

olacağını teşhis etmiş; bu nedenle, mevcut sistemi yıkmak yerine, devletin tüm kurumlarını 

ele geçirmeyi hedeflemiştir. 

Fetullahçı Terör Örgütü, 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 
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planlı, programlı ve gizli olarak faaliyetlerini yürütmüştür.

Fetullahçı  Terör  Örgütünün,  diğer  devlet  kurumları  gibi  polis  teşkilatı  içinde  de 

örgütlendiği, öteden beri kamuoyu tarafından bilinmektedir. Örgütün ulaşmak istediği nihai 

hedefler  göz  önünde  bulundurulduğunda,  bu  son  derece  'anlaşılabilir'  bir  durumdur.  Zira 

Emniyet Genel Müdürlüğü; adli, idari ve istihbari kolluk görevi ifa eden ve aynı zamanda güç 

kullanma yetkisine sahip olan bir devlet kurumudur.

Bu  nedenle,  örgütün  sızıp  kontrolü  altına  almaya  çalıştığı  kurumların  başında 

gelmesi de oldukça doğaldır. Örgüt, Emniyet Teşkilatı'ndaki kadrolaşmasını belirli bir düzeye 

ulaştırdıktan  sonra,  buradaki  gücünü  operasyonlarının  ana  aracı  olarak  kullanmaya 

başlamıştır. 

2-2-8-)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. 

Fetullahçı  Terör  Örgütü,  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, Fetullahçı Terör Örgütünün 

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 

Fetullah GÜLEN’in, sahip olduğu ileri sürülen arşivdir. Bu yasadışı arşivde; örgütün yasadışı 
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adli ve önleme dinlemeleri,  kendine ait gelişmiş cihazlarla yaptığı teknik takip, telefon ve 

ortam  dinleme  kayıtları,  kamu  personeline  yönelik  fişlemeler  ile  örgütle  teması  olan 

öğrencilerin ve ailelerinin bilgileri bulunmaktadır.

Her  bir  ilçe  imamı,  sorumluluğu  altındaki  ilçede,  sohbet  toplantısı  olarak 

adlandırdıkları  toplantıya  katılan  esnaf,  memur  vb.  listesini,  bunların  irtibat  bilgilerini, 

anılanlardan  ne  kadar  himmet  alındığını,  kendilerine  bağlılık  derecesini,  ne  iş  yaptığını, 

sohbetlerdeki tutum ve davranışlarını,  ilçede örgüte bağlı  menkul  ve gayrimenkul  listesini 

tutmakta,  ilçeye  yeni  atanan  kamu kurum/kuruluş  yetkililerinin  tutum davranışlarını  takip 

etmekte,  kendilerinden  olan  ve  olmayanları  belirlemekte,  kişisel  zaafları  dahil  şahıslar 

hakkında biyografik bilgi formları tutmaktadır. 

Kamu kurumlarında çalışan örgüt mensuplarının bilgileri de örgüt tarafından güncel 

olarak arşivlenmektedir.

Fetullahçı  Terör  Örgütü  '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. 

2-2-9-)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. 
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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  Fetullah GÜLEN ile yüz yüze görüşülmekte ve 

talimatlar  bizzat  alınmaktadır.  Fetullah  GÜLEN'in,"çok  önemli  hususların  yüz  yüze 

görüşülmesi" yönünde talimatlarının olduğuna dair bilgiler mevcuttur.

Örgüt  mensupları,  tedbir  olarak  haberleşme  araçlarını  değiştirdikleri  gibi  isim 

zikretmekten imtina etmekte, "abi" ya da "hocam" şeklinde genel ifadeler kullanılmaya özen 

gösterilmekte, il ve ilçe imamları ise genel olarak "Kod" isim kullanmaktadırlar.

Örgütsel  görüşmeler  sırasında  ‘hizmet,  şakirt,  Fetullah  GÜLEN,  cemaat’  gibi 

kelimelerin telefonda zikredilmemesine özen gösterilmekte, buluşma yeri söyleneceği zaman 

şifreli ifadeler kullanılmasına önem verilmektedir. 

Örgüt  toplantılarında  verilen  talimatlar  ufak  kağıtlara  yazılmakta  hatta  bunların 

lüzumu dahilinde yok edilebilmesi için yenilebilir özellikte olması sağlanmaktadır. 

- BYLOCK; 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarının  gerçekleştirmeye  çalıştıkları  askeri  darbe 

girişimi öncesinde, birbirleri arasında yapmış oldukları görüşmeleri gizli tutabilmek için,örgüt 

yöneticisi olan Fetullah GÜLEN’in talimatıyla, özel bir server üzerinden yalnızca Fetullahçı 

Terör  Örgütü  mensuplarının  kullanabileceği  özel  bir  yazılım  olarak  üretilen  ve  örgüt 

mensuplarının  deşifre  olmadan  kendi  aralarındaki  haberleşmeleri  sağlamaları  amacıyla 

kullanımına sunulan Bylock isimli kriptolu program üzerinden haberleşmeyi sağladıkları,

15.07.2016  günü  hükümeti  devirmeye  ve  anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya 

yönelik Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen ve başarısızlıkla sonuçlanan 

darbe  girişi  sonrası  örgüt  mensuplarına  yönelik  yürütülen  soruşturmalarda  örgüt 

mensuplarının  Bylock,  Eagle,  Line,  Whatsapp,  Viber,  Hi,  Kakao  Talk,  Cover  Me  vb. 

programlar  ile  birbirleriyle  haberleştikleri,  Fetullahçı  Terör  Örgütünün  gizliliği  en  üst 

seviyede tuttuğu, 17 Aralık 2013 tarihinden sonra Fetullahçı Terör Örgütü üyeleri tarafından 
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telefon dinlemeleriyle ilgili tedbir alınmaya başlandığı, Türkiye‘de bulunan tüm telefonların 

güvenlik  zafiyetleri  ve  dinlenmesinin  çok  kolay  olduğunun  örgüt  tarafından  bilindiği,  bu 

konunun sohbetlerde anlatılıp toplantılarda örgüt görüşmelerinin Line, Whatsapp, Viber, Hi, 

Kakao Talk, Cover Me vb. programlar üzerinden yapıldığı, bu programların güvenlik zafiyeti 

olduğundan örgütün bu programları kullanmaktan vazgeçtiği, örgütün önemli işlerine bakan 

tüm üyelerinin yoğun olarak Bylock denilen programı kullandığı,  örgüt üyelerinin Bylock 

üzerinden  mesajlaşmak  suretiyle  bilgi  alışverişini  sağladıkları,  Bylock  ile  ilgili  Fetullahçı 

Terör  Örgütünün  yöneticisi  Fetullah  GÜLEN’den  gelen  talimatta  “Tüm  Üyeler  Bylock 

Programı Üzerinden Görüşmeler Yapsın, Normal Telefonla Görüşme Yapanlar Hizmete İhanet 

Etmiş  Olur”  denildiği,  Fetullah  GÜLEN’in  örgüte  yönelik  emir  ve  talimatlarının  Bölge 

İmamlarına, Bölge İmamları vasıtası ile, il ve ilçe imamlarına gelen tüm emir ve talimatların 

Bylock üzerinden ulaştırıldığı, 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  üyelerince,  akıllı  telefonlara  yüklenen  kriptolu  bir 

haberleşme aracı olan “ByLock (ByLock: Chat and Talk)” adlı mobil uygulamasında; 

- Kriptolu anlık mesajlaşma, 

- Kriptolu sesli görüşme, 

- Grup mesajlaşmaları, 

- Dosya paylaşımı, 

- E-posta iletimi, 

- Arkadaş ekleme özelliklerinin mevcut olduğu, 

Arkadaş  ekleme  işlemi,  anılan  uygulamaya  kayıt  olurken  kullanıcı  tarafından 

belirlenen  ve  “Kullanıcı  Adı  (Kodu/Rumuzu)”  olarak  isimlendirilen  şahsa  özel  kodun 

girilmesi suretiyle gerçekleştirildiği, uygulama üzerinden telefon numarası veya “ad soyad” 

bilgileriyle  arama  yapılarak  kullanıcı  eklenmesine  imkan  bulunmadığı,  diğer  taraftan, 

ByLock’da, muadil veya yaygın mesajlaşma uygulamalarında bulunan; telefon rehberindeki 

kişilerin  uygulamaya  otomatik  olarak  eklenmesi  özelliğinin  bulunmadığı,  kullanıcıların 

birbirleriyle Bylock uygulaması üzerinden iletişime geçebilmeleri için tarafların birbirlerinin 

“Kullanıcı Adı/Kodu” bilgilerini bilmeleri ve her iki tarafın diğerini arkadaş olarak eklemesi 

gerektiği, anlık mesajlaşma uygulamalarının çoğunun, kullanıcılara kolay kullanım özelliği 

sunduğu,  Bylock  uygulamasında  ise,  uygulamayı  kullanan  şahıs,  iletişim  kurmak  istediği 

şahsa ait “Kullanıcı Adı” bilgisine sahip değilse, bu kişi ile iletişim kuramadığı, 

Anlık  mesajlaşma  uygulamaları,  kullanıcılarına  hızlı  iletişim  imkânı  sunduğu, 

Bylock  uygulamasını  kullanan  bir  şahsın,  uygulamayı  cep  telefonuna  yüklediğinde, 

rehberindeki  diğer  şahısların  uygulamayı  kullanıp  kullanmadığını  göremediği,  şahıslar  ile 

doğrudan iletişime geçemediği, anlık mesajlaşma uygulamalarının çoğu, reklam vb. servisler 

ile  uygulamanın  olabildiğince  çok  kullanıcı  tarafından  kullanılmasını  sağlamak  suretiyle 
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uygulamanın  marka  değerini  ve  kazancını  arttırmayı  hedeflemekte  iken,  Bylock 

uygulamasında ise daha fazla kullanıcıya ulaşmak ve ticari bir değer haline gelmek yerine 

‘anonimlik’ temelinde belirli bir kullanıcı sayısını aşmamak istendiği anlaşılmaktadır. 

Anlık mesajlaşma uygulamalarında, şahıslar sosyal çevresiyle günlük ve çoğunlukla 

rutine  dair  iletişime  geçmektedir.  Bylock  uygulamasında  ise,  örgütsel  amaçlı  kullanım 

görülmektedir.

Uygulamanın  akıllı  telefonlara  yüklendikten  sonra  kullanılabilmesi  için  kullanıcı 

adı/kodu  ve  parolanın,  akabinde  cihaz  üzerinde  oluşturulan  kullanıcıya  özel  güçlü  bir 

kriptografik  şifrenin  belirlenmesi  ve  bu  bilgilerin  uygulama  sunucusuna  kriptolu  olarak 

iletilmesi  işlemleriyle,  kullanıcı  bilgilerinin  ve  iletişimin  güvenliğinin  azami  şekilde 

korunmasının amaçlandığı görülmektedir.

Diğer taraftan,  kullanıcı  hesabı  oluşturulması sırasında kişiye ait  özel  bir  bilginin 

(telefon numarası,  kimlik  numarası,  e-posta  adresi  vb.)  talep  edilmemesi,  global  ve  ticari 

benzer  uygulamalarda olduğu şekilde kullanıcı  hesabını  doğrulamaya yönelik bir  işleyişin 

(sms  şifre  doğrulaması,  eposta  doğrulaması  vb.)  bulunmamasının  esaslı  sebebinin, 

anonimliğin  sağlanması  ve  kullanıcı  tespitinin  zorlaştıracak  önlemlerin  kurgulanmasından 

kaynaklandığı değerlendirilmiştir.

Uygulamaya  kayıt  işleminin,  sistemde  kayıtlı  kullanıcılarla  iletişim  kurmak  için 

yeterli olmaması, iki kullanıcının haberleşmesi için her iki tarafın, çoğunlukla yüz yüze veya 

bir aracı (kurye, mevcut Bylock kullanıcısı üzerinden vb.) vasıtasıyla temin edilen kullanıcı 

adlarının/kodlarının eklemesinin gerekmesi, mesajlaşmanın, her iki kullanıcının da birbirini 

eklemesinden sonra başlatılabilmesi sebebiyle haberleşmenin, sadece oluşturulan hücre tipine 

uygun şekilde gerçekleştirilmesine imkan verecek şekilde kurgulandığı değerlendirilmiştir.

Uygulama  üzerinden  sesli  arama,  yazılı  mesajlaşma,  e-posta  iletimi  ve  dosya 

transferi  gerçekleştirilebildiği  bununla,  kullanıcıların  örgütsel  mahiyetteki  haberleşme 

ihtiyaçlarının, başka herhangi bir haberleşme aracına ihtiyaç duyulmadan gerçekleştirildiği ve 

tüm iletişim sunucu üzerinden geçtiğinden oluşturulan grupların ve haberleşme içeriklerinin 

uygulama yöneticisinin denetim ve kontrollerinde olmasını sağlandığı değerlendirilmiştir.

Gerçekleştirilen  haberleşmenin,  cihaz  üzerinden  belirli  sürelerde  manuel  işleme 

gerek  duymaksızın  otomatik  olarak  silinmesi,  kullanıcıların,  haberleşme  güvenliği 

bakımından silmeleri gereken verileri silmeyi unutsa dahi sistemin gerekli tedbirleri alacak 

şekilde  tasarlandığını  göstermektedir.  Böylece  Bylock  uygulamasının,  olası  bir  adli  işlem 

neticesinde cihaza el konulması durumunda dahi uygulamada yer alan kullanıcı listesindeki 

diğer  kullanıcılara  ve  uygulamadaki  haberleşmelere  ilişkin  geçmiş  verilere  erişimi 

engelleyecek  şekilde  kurgulandığı  değerlendirilmiştir.  Kullanıcıların  kendilerini  gizlemek 

amacıyla; 
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-Belirli  bir  tarihten sonra uygulamanın Android Market veya Apple AppStore’dan 

indirilmesi yerine, kullanıcıların cihazlarına manuel olarak yüklendiği, 

-Uygulamaya kayıt esnasında gerçek isimlerin “Kullanıcı Adı” olarak belirlenmediği, 

-Haberleşme  içeriklerinde  ve  uygulamadaki  arkadaş  listelerinde  kişilerin  gerçek 

bilgileri yerine örgüt içerisindeki kod adlarına yer verildiği anlaşılmıştır.

Yukarıda  izah  edilen  durumların  hepsi  birlikte  değerlendirildiğinde,  Bylock 

uygulamasının, global bir  uygulama görüntüsü altında münhasıran Fetullahçı Terör Örgütü 

mensuplarının kullanımına sunulduğu sonucuna ulaşılmıştır.

2-2-10-)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.  Fetullahçı  Terör 

Örgütünün, 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 aracılığıyla 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,  istemdışı  tayin  edilmesi,  hak  edildiği  halde 

ödüllendirilmemesi,  yurt  dışında  eğitim  imkânlarından  faydalandırılmaması,  vb.  olarak 

sıralamak mümkündür.

Ancak örgüt kullanmış olduğu bazı yasadışı yöntemler vardır ki bunlar söz konusu 

şahsı hem madden hem de manen bitirmeye, yok etmeye yönelik eylemlerdir. Bu yöntemlerle 
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şahıs,  aile,  sosyal  ve  iş  hayatında  yıpratılarak  itibarsızlaştırılmakta,  kişi  bu 

iftiraların/saldırıların  kimden  geldiğini  bilse  de  direnememekte,  belli  bir  süre  sonra  istifa 

etmekte  ya  da  örgütün  istemiş  olduğu  davranışları  sergilemek  zorunda  kalmaktadır.  Bu 

suçların bir kısmı örgütün legal uzantıları ile koordineli olarak yürütülen planlı çalışmalardır.

-Söz Konusu Yöntemlerden Bazıları;

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  aracılığıyla  hizmete  sokulmuş  internet  sitelerinden 

çeşitli  kamu  kurum/kuruluşları  ya  da  yöneticileri/çalışanları  aleyhine  çeşitli  iddialarda 

bulunmak,  doğrudan özel  hayata müdahale eden ve doğruluğu bilinmeyen şahsı  kamuoyu 

nazarında  yargısız  infaz  eden  görüntü  ve  sesler  yayınlamak,  legal  uzantıları  vasıtasıyla 

internetteki bu tür yayınları sözkonusu siteyi kaynak göstererek" yayımlamak ve daha geniş 

kitlelere duyurmak,

Güvenlik  birimleri  ya  da  stratejik  kurumlardaki  uzantıları  vasıtasıyla  illegal 

yöntemlerle temin edilen ve üzerinde oynanmış çeşitli dijital verileri kamuoyuna sunmak,

Hakkında ceza ya da hukuk davası açılarak meslekten menedileceği, ellerinde özel 

hayatına dair  açıklanmasını  istemediği  dijital  veriler  olduğu şeklinde tehditler  ve şantajla, 

şahsı örgüte büyük miktarlarda himmet ödemeye mahkûm etmek ya da istenen işi yapmaya 

zorlamak şeklinde sıralamak mümkündür.

2-2-11-)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. 
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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,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  olarak 

ulusal ve uluslararası politikalara yön verebilmek adına başta algı operasyonu olmak üzere her 

türlü yolu denemektedir.

Bunların yanı sıra örgüt, mensuplarını milletvekili olarak meclise sokmayı istemekte, 

ilgi gösterdiği kanun tasarıları hakkında hukuk büroları aracılığı ile çalışmalar yapıp medya 

organlarının da katılımı ile yasama sürecine müdahil olmaya çalışmaktadır. 

2-2-12-)Medya ve Psikolojik Harekât - Propaganda Araçları;

Fetullahçı  Terör  Örgütünün  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  antidemokratik  girişimler 

grubun  medya  organlarınca  desteklenmiş  ve  dönemin  hükümetini  devirmeyi  hedefleyen 

yayınlar  yapılmıştır.  Yine  1980  askeri  müdahalesinin  hemen  ardından  Fetullah  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.

2-2-13-)Eğitim Alanı: Dershaneler, Işık Evleri ve Öğrenci Yurtları ;

Örgütün  önemli  bir  ayağını  'öğrenciler'  oluşturmaktadır.  Bu  öğrenciler,  toplumun 
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çeşitli kesimlerinden özellikle de kırsal bölgelerden şehirlere gelen fakir aile çocuklarından 

oluşmaktadır.  Örgütün,  okul  ve  dershanelere  yönelmesinin  temel  amacı  örgüte  öncülük 

edebilecek ve zamanla kadrolarında yer alabilecek zeki kişileri yetiştirmektir. Bugün gelinen 

noktada; yıllardır her dile getirildiğinde reddedilmeye çalışılan ve tepki gösterilen; "Fetullah 

Gülen ve örgütünün amacının, açtıkları okulları sayesinde Türkiye'de ve çevre ülkelerde bir 

yönetici sınıfı oluşturmak" iddiasının doğrulandığı görülmüştür. 

Işık evleri ile alakalı olarak Fetullah GÜLEN; “Bu evler; bir medrese gibi işler, bir 

mektep gibi işler, hususu ile her şeyin kapandığı bütün kapılara kilit vurulduğu bir dönemde 

bu evler geçmişte olan misyonlarından daha büyük misyon yüklenirler, çünkü geçmişte bu 

evlerin  yaptığı  vazifelerin  bazılarını  medrese  yapar,  bazılarını  zaviye  yapar.  “  ifadelerini 

kullanmıştır.

Örgüt  evleri,  yurtları  ya  da  dershanelerinden  yetişerek  kendilerine  değişik  görev, 

sorumluluk ve misyon yüklenmiş  kişilerin kamuoyuna yansımış  açıklamalarından sistemin 

işleyişine ilişkin aşağıdaki bazı tespitleri yapmak mümkündür: 

(1)  Örgütle  ilk  karşılaşmalar  genellikle  dershanelerde  ya  da  benzeri  eğitim 

kurumlarında olmaktadır.

(2) Temas sağlanan öğrenciler, abilerin sorumlu oldukları evlere dağıtılmaktadır.

(3) Öğrenciler belirli bir okula yerleştirilmek isteniyorsa,  sınavlara birkaç ay kala 

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

ayrılmaktadır.

(4)  Her  öğrenciye  'kod'  adı  verilmektedir.  'Paralel  Devlet'  denilen  yapılanma 

içerisinde,  aslında  bölgesinden  birimlerine  kadar  tüm  örgüt  mensupları  'kod  isim' 

kullanmaktadır. 

(5) Mülki İdare,  Emniyet,  TSK ve Yargı  gibi stratejik kurumlar  için hazırlanacak 

öğrenciler, daha özel şartlarda seçilip, özel şartlarda hazırlanmaktadır. Bunlar özellikle 'dörder 

kişilik  gruplar'  halinde  hazırlanmakta  ve  bunların  mümkün  olduğunca  diğerleriyle  teması 

sınırlanmaktadır. Bunlara 'hücre tipi' yapılanma modeli uygulanmakta; askeri okullara, Polis 

Akademisi ve Polis Koleji’ne sokulacak öğrenciler,  kesinlikle kendi dershanelerine gerçek 

isimleri ile kayıt edilmemektedir. Bu öğrencilere sınav soruları sınavlardan önceden verilir. 

Buna örgüt  jargonunda 'Fetih  okutmak'  denir.  'Fetih  okutmak',  "sınavda  çıkacak  soruların 

öğrencilere okutulup ezberletilmesi"demektir.

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

taktırarak,  girecekleri  ortamda  kimliklerini  gizlemeleri  için  'stil  çalışması'  yaptırdıkları 

bilinmektedir.

(7) Dershaneler, örgütün adeta vesayet araçlarıdır. Çocukların ve ailelerin bilgilerinin 

depolandığı bir veri tabanıdır. Bu yapının, her ilde en az bir okulu olmakla birlikte, aileler 
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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,  örgütün  dershaneler  üzerinden  çocuklara,  ailelere,  il  ve  ilçelere, 

köylere ulaştığı ve kontrol ettiği anlaşılmaktadır.  Bu bağı kopartacak şekilde,  dershanelere 

gerek  kalmayan  bir  sistem  getirildiğinde  artık  örgüte  ya  da  benzeri  bir  yapıya  ihtiyaç 

kalmayacaktır.

(8)  Fetullahçı  Terör  Örgütü  '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 Fetullahçı Terör Örgütünün elinde, 'geniş bir demografik arşivin 

olduğu' bilinmektedir.

Sonuçta 'eğitim alanı', örgüt için adeta bir 'arayüz' 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.

2-2-14-)Örgütün Mali Yapısı ve Genel Durumu;

Fetullah GÜLEN, 1960'lı  yılların sonlarında İzmir/Merkez vaizi  ve Kestanepazarı 

Camisi İmamı olarak görev yaptığı dönemde, küçük bir cami cemaatine hitap eden bir din 

adamı profilini taşırken, zamanla sayıları milyonlarla ifade edilen bir kitleye hitap eder hale 

gelmiştir. 

İlk yola çıkarken "Altın  Nesil"  oluşturma söylemleriyle  ihtiyaç sahibi  öğrencilere 

eğitim  ve  burs  imkânları  sağlamayı  amaçladığını  iddia  ederek  maliyesini  de  buna  göre 

oluşturmuş,  pek  çok  kişi  ve  kesim  tarafından  desteklenmiş  ve  takdir  görmüştür.  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 
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dev  bir  organizasyon  haline  gelmiştir.  Denetimindeki  eğitim  kurumları  ve  diğer 

kurum/kuruluşları aracılığı  ile topladığı yardımlar veya ticaret  yoluyla elde ettiği  kazancın 

miktarını  belirlemek mümkün görünmemektedir.  Sistem,  kurumsal  bir  yapıya  oturtulmaya 

çalışılsa da gelenekçi gelir toplama yöntemleri hala varlığını ağırlıklı olarak devam ettirmekte 

ve gelir kalemleri içerisinde önemli bir yer tutmaktadır.

2-2-15-)Mütevelli Heyetleri ve İllerin Mali Yapılanması;

Örgütün himmet yolu ile sağladığı gelirler genel olarak mütevelli heyetleri vasıtası 

ile  toplanmaktadır.  Örgütün  sohbet  gruplarında  yer  alan  kişilerden;  sohbet  toplantılarına 

düzenli  olarak  katılıp  verilen  görevleri  yerine  getiren,  örgütün  verdiği  talimatları 

sorgulamaksızın itaat eden ve maddi gücü yerinde olan kimseler seçilerek mütevelli heyeti 

üyesi yapılmaktadır.

Sohbet gruplarında zekat, burs, kurban ve himmet adı altında paralar toplanırken; 

mütevelli  heyeti  üyesi  kişiler  ayrıca  bir  ışık  evinin  maddi  ihtiyaçlarından  sorumlu 

tutulmaktadır.

Mütevelliler  topladıkları  parayı sohbet hocasının yanında getirdiği muhasebecilere 

vermektedir.  Örgütün  mali  kayıtlarını  bu  muhasebeciler  tutmaktadır.  İl  imamının  da  bir 

muhasebecisi bulunmakta ve il genelinde mali kayıt tutmaktadır. 

Mütevellide yer alanlar arasından her üç mütevelli heyetinden bir mali heyet teşekkül 

edecek şekilde isimler  seçilmektedir.  Mali  heyetler  yurtdışında bulunan örgüte ait  yurt  ve 

okulların  yapımı  için  ihtiyaç  duyulan  paranın,  hangi  mütevelli  heyetinden  ne  kadar 

toplanacağına karar  vermektedir.  Mali  heyet  toplantıları  dünyanın her yerinde Salı  günleri 

sabah namazından sonra gerçekleştirilmekte ve bu toplantılara mütevelli heyet sohbet hocaları 

da katılmaktadır.

İlçe  imamlarının  sorumluluğu  altında  bulunan  mütevelli  heyetlerinin  üstünde,  il 

imamlarının sorumluluğundaki il mütevelli heyeti yer almaktadır. İl genelinde ne kadar para 

toplanacağına ise ilin bağlı bulunduğu bölgenin toplantısında karar verilmektedir. 

Burada alınan karar mütevelli heyet toplantısı adı altında yılda bir kez düzenlenen 

gizli toplantıda mensuplara aktarılmaktadır. Kişilerden alınan himmet vaadi nakit, çek, senet 

karşılığı  olarak  tahsil  edilmekte;  çek  ve  senetlerin  ödenememesi  halinde  icra  yoluna 

başvurulmaktadır.

İl imamının koordinesinde yılda en az bir kez mütevelli heyeti üyelerinin katılımı ile 

kamp düzenlenmektedir. Kamplar esnasında dini duygular istismar edilerek himmet, zekat, 

kurban  ve  öğrenci  bursu  adı  altında  toplanan  paraların  artırılması  sağlanmakta,  toplanan 

paraların karşılığının Cennet ile mükafatlandırılmak olacağı vurgulanmaktadır.
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Mütevelli heyeti mensupları, iş adamlarının kurduğu sivil toplum kuruluşlarına üye 

yapılmakta, kimin hangi STK’ya üye olacağı sohbet abisi tarafından belirlenmektedir. Örgüt 

bu kuruluşların başkan ve üye seçimlerinde söz sahibi olmayı böylelikle de hükümete baskı 

yapabilmeyi hedeflemektedir.

2-2-16-)Örgütün Gelir Kaynakları;

a-Kamu kaynaklarından elde edilen gelirler (Borsa Spekülasyonları) 

b-İşadamlarından sağlanan gelirler (Şantaj, Tehdit)

c-Gönüllülük esaslı sağlanan gelirler (Himmet, Kurban)

d-Örgüte  ait  şirket,  holding,  banka,  vakıf  ve  dernek  faaliyetlerinden  elde  edilen 

gelirler 

e-Eğitim faaliyetleri gelirleri (Dershaneler, Özel Okullar, Öğrenci Yurtları, Yardımcı 

Sınav Kitapları)

f-Örgüte ait basın ve yayın organlarına verilen reklam ve aboneliklerden elde edilen 

gelirler

g-STK’lardan sağlanan gelirler

2-2-17-)İşadamlarından Sağlanan Gelirler;

1.İşadamlarından, adli-idari süreçlerdeki işlemlerini iş adamları lehine sonuçlandırma 

karşılığı alınan paralar,

2. İşadamlarının özel hayatları ile ilgili çeşitli zafiyetlerini “ses ve görüntü” kaydına 

aldırarak tehdit ve şantaj yoluyla alınan paralar,

3. İşadamlarından, iş bağlantılarını sağlama karşılığı alınan paralar.

2-2-18-)STK’lardan Sağlanan Gelirler;

1.TUSKON ve bağlı Federasyon, Dernek, Şirket ile Vakıflardan toplanan aidatlar,

2.Yazılı-görsel medya sektöründen sağlanan gelirler,

3.Kimse  Yok  Mu?  Benzeri  bağlı  STK’lar  aracılığı  ile  yardım  adı  altında 

vatandaşlardan toplanan paralar,

4.Ticaret Odaları Yönetimlerini ele geçirerek, kamu hizmet alımlarındaki rayiç bedel 

belirlenmelerinde örgütle ilişkili vakıf, dernek ve firmalar lehine hareket edilmesi.

2-2-19-)Gönüllülük Esaslı Sağlanan Gelirler;
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1.Kurban Bayramı öncesi iş adamlarından firmalardan ve esnaftan, adlarına kurban 

kesileceğini belirterek Kurban adı altında toplanan paralar,

2.İl ve ilçelerde iş adamlarının katıldığı mütevelli heyetleri oluşturarak zekât ve burs 

adı altında toplanan paralar,

3.Memur  maaş  ve  ödüllendirmelerinden  %5-%10  himmet  adı  altında  toplanan 

paralar,

4.Devlet  kurumlarına  yerleştirilen  örgüt  mensuplarının  ilk  maaşlarını  örgüte 

vermeleri ile elde edilen paralar. 

2-2-20-)Eğitim Faaliyetleri Gelirleri;

1.  Yaklaşık  154  ülkede  bulunan  örgütle  ilişkili  eğitim  kurumlarında  okuyan 

öğrencilerden alınan paralar,

2.Yurtiçinde  faaliyet  gösteren  örgütle  ilişkili  eğitim  kurumlarında  okuyan 

öğrencilerden alınan paralar,

3.Eğitim  kurumlarında  okuttukları  öğrencilerden  ücret  aldıkları  halde, 

işadamlarından fakir öğrencilerin okutulacağından bahisle burs adı altında toplanan paralar,

2-2-21-)Fetullahçı Terör Örgütünün Mali Yapıya Sızma Amacı;

1.İhracatta kolaylık ve öncelik sağlama,

2.Kamu destek ve teşviklerini grup şirketlerine yönlendirme,

3.Mali Denetim faaliyetlerinden haberdar olma ve denetimleri yönlendirme,

4.Kamu ihalelerini örgütle bağlantılı şirketlere verme,

5.Bilişim  altyapısı  ve  kurum  arşivini  örgütle  bağlantılı  şirketlerin  menfaatine 

kullanma,

Sonuç  itibariyle,  örgüt  sayıları  yüzleri  aşan  sözkonusu  kurum  /  kuruluşları 

aracılığıyla mali açıdan da ülke içerisinde “Devlete Paralel” olarak da örgütlenen organize bir 

yapıdır.

2-2-22-)Örgüt Adına Elde Edilen Gelirlerin Sisteme Sokulması;

Örgütün,  kurumsal  gelirleri  konusunda  herhangi  bir  sıkıntı  bulunmamakta  olup, 

“Şirket” ya da “Anonim Şirket” olarak kurulan söz konusu kuruluşlar, elde ettikleri kazançları 

ticaret veya bankacılık üzerinden sisteme sokmaktadır. Vakıflar adı altında faaliyet gösteren 

156/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



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. 

2-2-23-)Fetullahçı Terör Örgütü Türk Silahlı  Kuvvetlerindeki Yapılanması ve 

Faaliyetleri;

15 Temmuz 2016 gecesi  meydana gelen darbe teşebbüsünün daha iyi  anlaşılması 

bakımından  Fetullahçı  Terör  Örgütünün  Türk  Silahlı  Kuvvetlerindeki  yapılanması, 

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. Fetullahçı Terör Örgütünün en çok önem verdiği kurumun TSK olduğu,

b. Fetullahçı Terör Örgütünün en fazla kadrolaştığı ve egemen hâle geldiği devlet 

kurumunun TSK olduğu,
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c.TSK’daki  kadrolaşmanın  uzun  yıllar  önce  başladığı  ve  ilk  yerleştirilen  örgüt 

mensuplarının general veya albay rütbesine yükseldikleri,

d.  Fetullahçı  Terör  Örgütünün subay ve astsubay olacak mensuplarını özel olarak 

yetiştirdiği,

e.2003 yılına kadar yaklaşık 400 personelin bu yapıya mensubiyeti nedeniyle ilişiği 

kesilirken bu tarihten sonra bu sebeple ilişiği kesilen personelin bulunmadığı,

f.Yapılanmaya  mensup  olmayan  personelin  bazı  soruşturma  ve  davalarla  tasfiye 

edildiği ve bu personelin yerine örgüt mensuplarının terfi etmesinin sağlandığı,

g.Özellikle  bu  yapılanmaya  mensup  olmayan  askeri  pilotların  çeşitli  yöntemlerle 

kurumdan uzaklaştırıldığı,

h.Kurmay  subay  kadrosunun  önemli  bir  bölümünün  Fetullahçı  Terör  Örgütü 

mensubu olduğu, 

i. Fetullahçı Terör Örgütünün 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 

zaafiyet oluşturacak bir yoğunluğa ulaştığı,

k.  Fetullahçı  Terör  Örgütünün  kuvvet  komutanlıkları,  jandarma  ve  emniyet 

teşkilatları içindeki mensuplarından oluşan ve on binleri bulan devletten ayrı hiyerarşiye bağlı 

silahlı bir yapılanmasının olduğu,

l.  Fetullahçı  Terör  Örgütünün  Türkiye  Cumhuriyeti  Devletinin  tarihi  boyunca 

gördüğü en büyük, en tehlikeli ve en organize terör örgütlenmesi olduğu,

m. Fetullahçı Terör Örgütünün anayasal düzeni değiştirecek veya ortadan kaldıracak 

silahlı güce ulaştığı ve bir askeri darbe yapabilecek tek organize güç olduğu, 

n.Fetullahçı Terör Örgütünün TSK içerisindeki etkinliğine dayanarak askeri darbe ve 

iç savaş tehditlerinde bulunduğu, 

o.  Fetullahçı  Terör  Örgütünün  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.  Fetullahçı Terör Örgütünün tasfiyesinin devlet  için artık varlık  yokluk meselesi 

hâline geldiği.

2-2-24-)  Milli  Güvenlik  Kurulunun  Fetullahçı  Terör  Örgütü  Hakkındaki 

Değerlendirmesi;

Milli Güvenlik Kurulu'nun yaptığı toplantılarda, 
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1-26/2/2014 Tarihli Toplantıda,  "Ülke genelinde güvenliği ilgilendiren hususlar ve 

yürütülen  çalışmalar  değerlendirilmiş;  bu  kapsamda  halkımızın  huzurunu  ve  ulusal 

güvenliğimizi tehdit eden yapılanmalar ve faaliyetler görüşülmüştür.”

2-30/4/2014 Tarihli Toplantıda, “Ulusal güvenliğimizi tehdit eden yapılanmalar ve 

bunlara yönelik olarak alınan tedbirler değerlendirilmiştir.”

3-26/6/2014 Tarihli Toplantıda, “Devlet içindeki illegal yapılanmalara yönelik olarak 

yürütülen adli ve idari işlemler hakkında Kurul’a bilgi sunulmuştur.”

4-30/10/2014 Tarihli Toplantıda, “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.”

5-30/12/2014 Tarihli Toplantıda, “Paralel devlet yapılanması ve illegal oluşumlarla 

yürütülen  mücadele  hakkında  Kurul’a  bilgi  arz  edilmiş,  mücadelenin  kararlılıkla 

sürdürüleceği vurgulanmıştır.”

6-26/2/2015 Tarihli Toplantıda, “Paralel devlet yapılanması ve legal görünüm altında 

faaliyet gösteren illegal oluşumlara karşı yürütülen ulusal ve uluslararası çalışmalar hakkında 

Kurul’a bilgi sunulmuştur.”

7-29/4/2015  Tarihli  Toplantıda,  “Milli  güvenliği  tehdit  eden  paralel  devlet 

yapılanması  ve  illegal  oluşumlara  karşı  yürütülen  mücadele  hakkında  tafsilatlı  bilgi  arz 

edilmiş, mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesine vurgu yapılmıştır.”

8-29/6/2015 Tarihli Toplantıda, “Milli güvenliğimizi tehdit eden, başta paralel devlet 

yapılanması  olmak üzere,  tüm yasadışı  oluşumlara karşı  yürütülen mücadeleye  kararlılıkla 

devam edileceği bir kez daha dile getirilmiştir.”

9-02/9/2015 Tarihli Toplantıda, "Paralel devlet yapılanmasıyla, yurt içinde ve yurt 

dışında,  illegal  ekonomik  boyutu  da  dâhil  olmak  üzere  sürdürülmekte  olan  mücadelenin 

kararlılıkla devam ettirileceği belirtilmiştir.”

10-21/10/2015  Tarihli  Toplantıda,  “Milli  güvenliğimizi  tehdit  eden  ve  terör 

örgütleriyle  işbirliği  içerisinde  hareket  eden  paralel  devlet  yapılanmasına  karşı  yürütülen 

kararlı mücadelenin çok yönlü olarak sürdürüleceği teyit edilmiştir.”

11-18/12/2015 Tarihli Toplantıda, “Paralel devlet yapılanmasıyla yurt içinde ve yurt 

dışında sürdürülmekte olan mücadelenin kararlılıkla devam ettirileceği teyit edilmiştir.”

12-27/01/2016 Tarihli Toplantıda, “Millî güvenliğimize yönelik iç ve dış tehditler ile 

… paralel  devlet  yapılanmasına … karşı  yurt  içinde ve yurt  dışında sürdürülen mücadele 

etraflıca değerlendirilmiştir.”

13-24/03/2016 Tarihli  Toplantıda,  "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği ile kamu 

düzeninin  sağlanması  amacıyla  yürütülen  faaliyetler  kapsamlı  şekilde  görüşülmüştür.  Bu 

çerçevede;  … paralel  devlet  yapılanmasına  karşı  alınan  tedbirlerin  uygulanması  üzerinde 
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durulmuştur.”

14-26/05/2016 Tarihli  Toplantıda,  “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.”

Şeklinde  Fetullahçı  Terör  Örgütü  yapılanmasıyla  ilgilideğerlendirmeler  yapıldığı, 

Fetullahçı Terör Örgütünün milli güvenliği tehdit ettiği, bir terör örgütü olduğu ve diğer terör 

örgütleri ile işbirliği yaptığı sonucuna varılmıştır. 

2-2-25-) Fetullahçı Terör Örgütüne ilişkin verilen mahkeme kararları; 

2-2-25-1- Anayasa Mahkemesi kararı;

Anayasa Mahkemesinin 04.08.2016 karar tarihli  ve 2016/6 Değişik İşler,  2016/12 

sayılı kararında;

667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde 

Kararname’nin  (KHK)  “Yargı  mensupları  ile  bu  meslekten  sayılanlara  ilişkin  tedbirler” 

başlıklı 3. maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca Anayasa Mahkemesi Üyeleri Alparslan 

ALTAN ve Erdal TERCAN’ın hukuki durumlarının değerlendirilmesine ilişkin olarak,

Ankara  Cumhuriyet  Başsavcılığınca  Anayasal  düzeni  cebir  ve  şiddet  kullanarak 

ortadan kaldırmaya teşebbüs  etme suçuna ilişkin olarak  başlatılan  soruşturma kapsamında 

Anayasa Mahkemesi Üyeleri Alparslan ALTAN ve Erdal TERCAN’ın 16/07/2016 tarihinde 

Fetullahçı Terör Örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alındıkları öğrenilmiş, 

KHK’nın 3. maddesinde yargı mensuplarının meslekten çıkarılmasına ilişkin tedbirin 

gerekçesi şöyle ifade edilmiştir:

“Anayasanın  139  uncu  maddesinde  hâkimlik  ve  savcılık  teminatı  düzenlenerek 

azlolunamayacakları  hükme bağlanmış ise de,  aynı  maddede meslekte kalmalarının uygun 

olmadığına  karar  verilenler  hakkında  kanundaki  istisnalar  saklı  tutulmuştur.  Benzer 

düzenleme  2802  sayılı  Hakimler  ve  Savcılar  Kanununun  44  üncü  maddesinde  de  yer 

almaktadır.  15  Temmuz  2016  tarihinde  gerçekleştirilen  darbe  teşebbüsü  ve  kalkışmanın 

sorumlusu olan FETÖ/PDY ile bağlantılı yargı mensuplarının görevde tutulmaları en başta 

yargı  bağımsızlığı  ve  tarafsızlığı  ilkeleriyle  bağdaşmamaktadır.  Anayasanın  138  inci 

maddesine göre Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatine göre hüküm 

verme ödevi altındaki yargı mensuplarının bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesiyle hiçbir biçimde 

bağdaşmayacak yapılanmaların içine girmesi,  örgüt  hiyerarşisi  içinde ve ideolojik  bağlılık 

duygularıyla hareket etmesi en başta yargının saygınlığı ve güvenilirliğine zarar vermektedir. 

Devlet organizasyonu dışındaki başka bir hiyerarşik yapının talimatlarına boyun eğen yargı 

160/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



mensuplarının varlığı, vatandaşların yine Anayasanın teminatı altındaki adil yargılanma hakkı 

önünde  büyük  bir  engel  teşkil  etmektedir.  Bu  nedenlerle,  belirtilen  türde  irtibatları 

değerlendirilen yargı mensuplarının meslekte kalmalarının doğuracağı sakıncaları gidermek 

amacıyla,  Anayasanın  139  uncu  maddesinin  ikinci  fıkrasında  tanınan  takdir  hakkı  da 

gözetilerek bu düzenleme yapılmaktadır.” denildiğinden,

Somut olayın yukarıda ifade edilen özellikleri, anılan yapı ile ilgileri olduğuna dair 

sosyal çevre bilgisi ve Anayasa Mahkemesi Üyelerinin zaman içinde oluşan ortak kanaatleri 

birlikte  dikkate  alınarak,  Üyeler  Alparslan  ALTAN  ve  Erdal  TERCAN’ın  KHK’nın  3. 

maddesinin  (1)  numaralı  fıkrası  kapsamında  söz  konusu  yapı  ile  meslekte  kalmalarıyla 

bağdaşmayacak nitelikte bağlarının olduğu değerlendirilmiştir.

Durumları  bu  şekilde  değerlendirilen  üyelerin,  temel  görevi  demokratik  anayasal 

düzen ile temel hak ve hürriyetleri  korumak olan Anayasa Mahkemesinde görev yapmaya 

devam etmesinin yargının güvenilirliğini ve saygınlığını da zedeleyeceği açıktır.

Açıklanan  nedenlerle  Üyeler  Alparslan  ALTAN  ve  Erdal  TERCAN’ın  meslekte 

kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verilmesi gerekir denilerek 

oy  birliği  ile  meslekte  kalmalarının  uygun  olmadığına  ve  meslekten  çıkarılmasına  karar 

verilmiştir.

2-2-25-2 Diğer Mahkeme Kararları:

-Tokat Ağır Ceza Mahkemesinin 16.12.2016 tarih ve 2013/302 esas, 2016/334 karar 

sayılı kararı,

-Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkesinin 05/01/2017 tarih ve 2016/216 Esas,2017/2 karar sayılı 

kararı,

-Erzincan Ağır Ceza Mahkemesinin 16/06/2016 tarih ve 2016/74 esas, 2016/127 karar sayılı  

kararı, 

-Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinin 27/10/2016 tarih ve 2016/88 esas, 2016/118 karar sayılı 

kararı ile Fetullahçı Terör Örgütü yapılanmasının silahlı terör örgütü olduğu tespit edilmiştir. 

2-2-26-Hâkimler  ve  Savcılar  Yüksek  Kurulu  Genel  Kurulunun  24/08/2016 

Tarihli ve 2016/426 Sayılı Kararı;

23/07/2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 667 

Sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 

3/1'inci  maddesinde;  'Terör  örgütlerine  veya  Milli  Güvenlik  Kurulunca  Devletin  milli 

güvenliğine karşı  faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı,  oluşum veya gruplara üyeliği, 
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mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen Anayasa Mahkemesi 

üyeleri  hakkında Anayasa Mahkemesi  Genel  Kurulunun salt  çoğunluğunca; Yargıtay daire 

başkanı ve üyeleri hakkında Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca; Danıştay daire başkanı ve 

üyeleri  hakkında Danıştay Başkanlık Kurulunca;  hâkim ve savcılar  hakkında Hâkimler  ve 

Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunca ve Sayıştay meslek mensupları hakkında Sayıştay 

Başkanının başkanlığında, başkan yardımcıları ile Sayıştay Başkanı tarafından belirlenecek 

bir daire başkanı ve bir üyeden oluşan komisyonca meslekte kalmalarının uygun olmadığına 

ve meslekten çıkarılmalarına karar verilir...' düzenlemesine yer verilmiştir.

Hâkimler  ve  Savcılar  Yüksek  Kuruluna  intikal  eden  şikâyet,  ihbar,  inceleme  ve 

soruşturma  dosyaları  ile  bu  dosyalar  hakkında  verilen  kararlar,  mahallinde  yapılan 

araştırmalar, FETÖ/PDY terör örgütü ile ilintili dosyalarda görev alan hâkim ve Cumhuriyet 

savcılarının  bu  dosyalarda  yapmış  oldukları  işlemler  ve  verdikleri  kararlar,  örgüt 

mensuplarının haberleşme için kullandıkları şifreli programlarda yer alan kayıtlar, Hâkimler 

ve Savcılar  Yüksek Kurulunun FETÖ/PDY mensubu oldukları  Emniyet  Genel  Müdürlüğü 

terörle mücadele birimlerince düzenlenen raporlarla sabit olan örgüt üyeleri hakkında tayin 

ettiği  disiplin  cezaları  ve  muhalefet  şerhleri,  sosyal  çevre  bilgileri,  Ankara  Cumhuriyet 

Başsavcılığından  temin  edilen  bilgi  ile  belgeler,  ilgililer  hakkında  Ankara  Cumhuriyet 

Başsavcılığınca  başlatılan  soruşturmanın  niteliği  ve  isnat  edilen  suçlamalar  ile  gözaltı  ve 

tutuklama  kararları,  soruşturma  kapsamında  ifadelerine  başvurulan  hâkim ve  Cumhuriyet 

savcılarının  ifade  ve  sorgu  tutanakları,  itirafçıların  beyanları  ile  diğer  bilgi  ve  belgeler 

Hâkimler  ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerinin incelemesine sunulmuş olup Hâkimler  ve 

Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu'nun 24/08/2016 tarih, 2016/426 Karar no.lu kararıyla, 

ekli listede yer alan 2847 hâkim ve Cumhuriyet savcısının FETÖ/PDY örgütü ile irtibat ve 

iltisakları bulunduğu değerlendirildiğinden 667 sayılı KHK'nın 3. maddesi uyarınca meslekten 

çıkarılmalarına oybirliği ile karar verilmiştir’ denilmektedir.

2-3  Kara  Havacılık  Komutanlığında  Görevli  Personelden  Elde 
Edilen Bilgilere Göre Fetullahçı Terör Örgütü Yapılanması :

Cumhuriyet  Başsavcılığımızca  yürütülen  soruşturmada,  etkin  pişmanlık 

göstererek  samimi  beyanlarda  bulunan  şüphelilerin  bu  beyanları  bir  bütün  olarak 

değerlendirildiğinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.

Fetullahçı  Terör  Örgütü,  bir  çok stratejik  öneme sahip  kurumu olduğu gibi  Türk 

Silahlı  Kuvvetleri  içerisine  de  mensuplarını  yerleştirmeye  çalışmıştır,  bunda  da  önemli 

derecede başarılı olmuştur. Dershaneye gidecek ekonomik gücü olmayan ya da dini eğilimleri 
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bulunan  ortaokul  çağlarındaki  öğrencilerle  bir  şekilde  irtibat  kurarak  onların  üniversite 

öğrencilerinin kaldığı örgüt evlerine devamını sağlamışlardır. Bu evlerde bu çocuklar askeri 

lise  sınavlarına  hazırlandıkları  gibi  Fetullah  GÜLEN'in  kitaplarının  okunması,  konuşma 

kasetlerinin  dinletilmesi  gibi  yöntemlerle  de  hizmet  hareketi  olarak  lanse  edilerek  örgüt 

sempatisi ve örgüt ile bağ oluşturulmaya çalışılmıştır. Örgüt ile bağ oluşturulmaya başlanılan 

bu öğrencileri,  askeri lise sınavlarına hazırlayarak onların bu sınavlarda başarılı olmalarını 

temine  yönelik  özel  dersler  verilmiştir.  Bu sayede Türk  Silahlı  Kuvvetlerinde  kadrolaşma 

amaçlanmıştır.

Askeri  lise  sınavlarını  kazanan  ve  örgüt  ile  bağı  güçlenerek  devam  eden  bu 

öğrenciler  askeri  liseleri  kazanıp  bu  okullarda  öğrenim  görmeye  başladıklarında  'Abi' 

konumunda bulunan örgüt üyeleri ile irtibatı devam etmiştir. 

Örgüt, 'Abi' konumundaki kişi ileöğrenciyi 15 günlük, 3 haftalık periyotlarla düzenli 

buluşmasını  ve  görüşmesini  sağlayarak,  bu  'Abi'ler  vasıtasıyla  örgüt  mensubu  öğrencileri 

sürekli kontrol altına tutmaktadır. Bu buluşmalarda dini içerikli konuşmalar yapıldığı, namaz 

kılındığı,  Fetullah  GÜLEN'in  kitapları  okunduğu  gibi  öğrencinin  kişisel  sorunlarının  da 

konuşulmaktadır.  Dini  içerikli  konuşmalar  yapmak,  namaz  kılmak,  kuran  okumak  gibi 

faaliyetler bir motivasyon aracı olarak kullanılmıştır.

'Abi' konumundaki kişiler, irtibatta oldukları bu öğrencilerden, askeri okulda okuyan 

başka  öğrencilerin  duygu,  düşünce  ve  kişisel  özellikleri  öğrenerek  geleceğin  askeri 

komutasını oluşturacak tüm askerlerin kişisel özelliklerini toplamaya çalışmışlardır.Bu şekilde 

tüm askeri personele ilişkin bir fişleme denilen bilgi havuzu oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Bununla  birlikte  örgüt,  mensubu  olan  öğrencileri  de  örgüt  mensubu  olan  başka 

öğrenciler aracılığıyla takip ettirmiştir. Mensubunu bu şekilde sürekli takip ederek elde ettiği 

bilgilerle onun üzerinde bir otorite ve baskı oluşmuştur.  Çünkü gizli  bir  şeyler yapsa bile 

'Abi'nin bir şekilde bundan haberdar olacağını düşünen bir kişi, bir süre sonra kendisini karşı 

koyamayacağı  bir  otorite  altında  hissetmeye  başlayacaktır.  Bu  durum  bu  kişinin  örgüte 

bağlılığı  daha  da  artıracaktır.  Şüpheli  Taha  Fatih  ÇELİK  ifadesinde  geçen  "  Bu  arada 

Ankara'da  görüşmediğim  süre  içerisinde  ne  yaptığımı  İstanbul’a  gidince  Tarık  bana  

söylüyordu, bunun için beni okul içerisinde de takip ettiklerini düşünüyorum.  " şeklindeki 

beyanından da örgüt içi takip açıkça anlaşılmaktadır.

Bu açıklamalar özelde askeri lise dönemi için yazılmış ise de bu yöntem ve çalışma 

biçiminin, askeri lise sonrasındaki Harp Okulu ve kıta görevleri için de geçerli olduğu izahtan 

varestedir.

Gerek  askeri  öğrencilik  döneminde  gerekse  sonraki  dönemlerde  örgüt  mensubu 

öğrenci  ya  da  asker  aynı  birlikte  görev  yapan  örgüt  mensubu  başka  öğrenci  ve  askerle 

tanıştırılmış  ve  bu  buluşmalara,  toplantılara  bu  tanıştırılanlar  bir  grup  /  hücre  olarak 
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katılmışlardır.1-2 ya da 3-4 kişilik gruplar şeklinde abilerle yapılan bu görüşmeler örgütün 

hücre tipi yapılanmasının bir sonucudur. Hangi grupta / hücrede kimin olacağını, kimin kimle 

görüşeceğini  /  görüşebileceğini,o  hücreden  sorumlu  olan  'Abi'  belirlemektedir.  Bir  örgüt 

mensubu  kendi  hücresi  dışında  bulunan  örgüt  mensuplarını  -  aynı  askeri  birlikte  görev 

yapsalar hatta aynı çalışma odasını paylaşsalar dahi - bilmemekte ve tanımamaktadır. Sadece 

kendi grubunda / hücresinde bulunanları tanımakta ve onlarla örgütün belirlediği çerçevede 

iletişime ve etkileşime geçebilmektedir Bu gruplarda / hücrelerde bulunan kişiler de yaşanan 

tayinler,  görev  değişiklikleri,  kurslar  vs.  nedenlerle  değişebilmektedir.  Örgüt  grubunun  / 

hücresinin, 'Abi' ile bu buluşmaları kimi zaman 'Abi'nin güvenli kabul edilen evinde, kimi 

zaman da örgütmensubu bir askerin evinde gerçekleştirilebilmektedir. Bu toplantılar sırasında 

evde 'Abi' ve örgüt mensubu askerler dışında kimse bulunmamasına özen gösterilmektedir. 

'Abi'nin ilgilendiği  birden fazla  hücre var ise  'abi'  bu farklı  hücrelerde bulunan askerlerin 

birbirleri ile karşılaşmamaları için çok özen gösterdiği şüpheli Deniz ALDEMİR " Bu eve ben 

ve  İlkay  ATEŞ gittiğimizde  bu  evde  sadece  Akif  ve  eşi  olurdu.  Başka herhangi  bir  şahıs  

olmazdı.  Yani  demek  istediğim  şudurki  Akif  bizi  FETÖ  mensubu  olan  sivil  veya  askeri  

herhangi bir şahısla karşılaştırmazdı." şeklindeki beyanından anlaşılmaktadır.

Örgütün,  evli  olan  asker  mensuplarını  kendi  aralarındayine  bekar  olanları  kendi 

aralarındagruplandırılmış,  hücre  yapılanmasının  oluşmasında  evlillik  ve  bekarlık  bir  kriter 

olarak  uygulanmştır.  Bekar  olan  örgüt  mensubu  asker  evlendiğinde  evlilerden  oluşan  bir 

başka hücreye dahil edilmiştir.

Örgüt mensubu askerin irtibatta olduğu, tanıdığı ve kendisine güvendiği 'Abi'si, tayin 

ya da örgüt içi bir görev değişikliği gibinedenlerden dolayı artık asker kişi ile ilgilenemeyecek 

ise bu 'Abi' kendisinden sonra bu asker kişi ile ilgilenecek 'Abi' konumundaki kişiyi asker kişi 

ile tanıştırarak aradaki irtibat ve güven sağlamaya çalışmaktadır. Şüpheliler bu şekildeki 'abi' 

değişikliğini, kendilerinin başka bir 'Abi'ye devredilmesi olarak ifade etmişlerdir.Eski'Abi'nin 

görevi sona erdiğinden, yeni'Abi',eski'Abi'nin yerini alacak ve örgüt içi bu irtibat bu şekilde 

sürekli  devam edecektir.  Asker  kişi  eski 'Abi'ye  duyduğu güveni  artıkyeni'Abi'ye karşı  da 

duymaya başlayacaktır. Şüphelilerin bir kısmıalınan savunmalarında bu 'abi' değişikliklerinin 

genelde  eski  'abi'nin  asker  kişiyi  yeni  'Abi'nin  evine  götürmesi  ve  tanıştırılması  şeklinde 

gerçekleştirildiğini ifade etmişlerdir.

Asker kişiyi kendisinden sonra ilgilenecek yeni 'Abi'ye devreden eski 'Abi' asker kişi 

ile ilgili bildiği her türlü kişisel ve özel bilgiyi yeni 'Abi'ye aktarmaktadır. 

Fetullah GÜLEN'den örgüt yapılanması içerisinde gelen örgütsel talimatlar 'Abi'ler 

vasıtasıyla  askerlere  iletilmektedir.  'Abi'lerin  asker  kişilerle  gerçekleştirdikleri  bu 

buluşmalarda / toplantılarda, 'Abi'ler örgüt hiyerarşisi içinde aldıkları talimat doğrultusunda 

merkezden belirlenen konuları / gündemi, örgütün güncel konulara yaklaşımını asker kişilere 
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aktarmaktadırlar.  Bu şekilde değişik askeri  birliklerde değişik rütbelerde görev yapan tüm 

örgüt mensubu askerler aynı bilgiye sahip olabilmişlerdir.

Fetullahçı Terör Örgütünün, Silahlı Kuvvetler içerisinde yapılanmasında 'Abi' ya da 

'imam'  olarakrütbeli  askeri  personel  görevlendirmemiştir.'Abi'  ve  daha  üst  düzey  örgüt 

yöneticileri  olarak  genelde  öğretmenler  görevlendirilmişler.  'Abi'  konumundaki 

öğretmenlerin, genelde örgüt yapısı içerisinde bulunan eğitim kurumlarında çalıştıklarından, 

mesaileri,  askeri  öğrenci  ya  da  askeri  personel  ile  sürekli  olarak  ilgilenmeye  ve  irtibat 

kurmaya çok uygun olmasıdır. Ayrıca öğretmenler aldıkları pedagojik formasyon nedeniyle 

asker  kişilere  örgütsel  bilgi  aktarımını,  motivasyon  sağlamayı  daha  ustalıkla 

yapabilmektedirler.

Örgüt  içerisinde,  askeri  hiyerarşi  içerisindeki  rütbe  ve  kıdem anlayışının  dışında 

örgüte daha önce girenin sonra girenden daha kıdemli olduğu bir kıdem anlayışı vardır. Bu 

durumda çocukluğundan beri örgüt yapısı içerisinde bulunan bir Astsubay kendisinden sonra 

örgüte girmiş ve sonradan General olmuş bir kişiye göre örgüt içerisinde daha kıdemli ve daha 

üst bir konumda kabul edilmektedir.

Örgüt  içerisinde sivil  mensuplar  askeri  mensuplara göre örgüte daha bağlı  olarak 

kabul  edilmektedir.  Fetullahçı  Terör  Örgüt'ü  eğitim  sistemi  ve  öğretmenler  üzerinden 

kurulduğundan, öğretmenler örgüt için çok önemli bir insan kaynağı olmakla birlikte ayrıca 

da bu yönüyle de ayrı bir öneme sahiptir.Asker 'Abi'lerin sivil kişilerden oluşmasının önemli 

nedenlerinden birisi de budur.

Örgüt içersinde 'Abi' ya da daha üst düzey örgüt yöneticileri olarak kendi isimlerini 

kullanmamaktadırlar.  Yıllarca  'Abi'  ile  görüşen,  evine  giden,  yolculuk  eden  asker  kişi 

'Abi'sinin gerçek ismini bilmemektedir. Soruşturma kapsamında şüpheli Mustafa SELEN'in 

'Halil'  ve  'Bahtiyar'  kod isimlerini,  hakkında  tefrik  kararı  verilen  İsmail  Hakkı  UZUN'un 

'İbrahim  'kod  ismini,  şüpheli  Yaşar  ADIGÜZELLİ'nin  'Esat'  kod  ismini,  şüpheli  Zeynal 

KARAKÖSE'nin 'Emre' kod ismini, şüpheli Muhsin BİNGÜL'ün ' İhsan' kod ismini, şüpheli 

Mustafa TÜREN'in 'Sadık' kod ismini, şüpheli Adnan SUBAŞ'ın 'İzzet' kod ismini, şüpheli 

Bayram KUTLU'nun 'Barış' kod ismini, şüpheli Ozan YAREN'in 'Arif'  kod ismini, şüpheli 

Cumhur ÖZAYDINLI'nın 'Cüneyt'  kod ismini,  şüpheli  Fatih ELGÜN'ün 'Akif'  kod ismini, 

şüpheli Abdurrahman YILDIRIM'ın 'İhsan' kod ismini ve şüpheli Serhan ŞANLI'nın 'Cüneyt' 

kod ismini kullandıkları belirlenmiştir.

Örgüt  içerisinde  kod  ismi  kullanma  örgütün  yaygın  olarak  uyguladığı  gizlilik 

anlayışının  bir  uzantısıdır.  Örgüt,  mensuplarına,askerilise  veya  Harp  Okulu 

yıllarındanitibaren, hep kendilerini gizlemenin gerekliliği,  örgüt ile irtibatın hiç bir şekilde 

ortaya çıkarılmaması gerektiği gibi konularda devamlı telkin ve tavsiyelerde bulunulmaktadır. 

Örgüt  mensubu  asker,  'Abi'  ile  ancak  yüzyüze  görüşebilmektedir.  Özellikle  2013 
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yılından itibaren telefon ile veya başka bir  iletişim aracı ile iletişim kurulmamaktır.  Asker 

kişide, kendisi ile ilgilenen 'Abi'nin telefon numarası bulunmaz. Asker kişi için acil görüşmek 

ihtiyacı  oluştuğunda,  'Abi'nin  evi  bilindiğinden  bu  evine  kadar  gidilerek  bu  görüşme 

gerçekleştirilir.  Bir  şekilde  'Abi'  -  asker  şahıs  zincirinde  bir  irtibatsızlık  oluştuğunda, 

'Abi'ankesörlü  telefondan  asker  kişinin  telefonunu  arayıp  buluşma  yeri  bildirerek  irtibat 

yeniden bu şekilde sağlanabilmektedir.

Türk  Silahlı  Kuvvetlerinde  General  olabilmek  için  en  önemli  aşamalardan  birisi 

kurmaylık  sınavlarını  kazanıp  Harp  Akademisinde  okuyarak  kurmay subay olarak  mezun 

olmaktır. Kurmaylık sınavından sonra en prestijli sınav ise KOMKARSU denilenkomutanlık 

ve karargâh subaylığı sınavıdır.

Bu sınavlar için örgüt mensubu askerlere,  sınavlarda çıkabilecek sorular verilmek 

suretiylesınav sonuçlarında örgüt mensuplarının mutlak başarı  kazanmaları  temin edilmeye 

çalışılmıştır. Kurmaylık sınavlarına katılmaları ve hazırlanmaları için örgüt mensupları teşvik 

edilmiştir. Bu sınavlarda hazırlık dokümanı olarak adlandırılan veiçerisindeki dokümanların 

önem derecesine göre sarı, yeşil ve mavi renklerle altları çizilmiş olan, içinde sorular bulunan 

şifreliCD'ler örgüt mensubu askerlere çalışmaları için verilmiştir.

Yine KOMKARSU sınavları için örgüt mensubu askerlere Kuran-ı Kerim'eel bastırıp 

yemin ettirmek suretiyle çıkacak olan soruların verildiği belirlenmiştir. şüpheli Ali ERCAN'ın 

" Emre isimli abinin evinde iken daha önce hiç görmediğim 40 yaşlarında, 1.80 boylarında,  

hafif  esmer,  siyah asker  traşlı  bir  şahıs  geldi  ve  bana kuranı  kerime el  bastırıp  kimseye  

söylemeyeceğime yemin ettirdikten sonra bilgisayarını açarak bana KOMKARSU sınavında  

çıkacak sorular olabilir diyerek bana bilgisayardaki soru ve cevapları okutturdular ben yanlış  

hatırlamıyorsam bana üç kez tekrar yaptırdılar, daha sonra da bu şahsı görmedim. 2016 yılı  

Ocak  ayında  girmiş  olduğum  KOMKARSU  sınavından  75  alarak  sınavı  kazandım.Bana  

gösterilen soru ve cevaplar bu sınavda çıktı galiba üç beş tanesi çıkmadı." şeklindeki beyanı 

ile şüpheli İlkay ATEŞ'in " Akif kod adlı ağabey 1 yıl önce bana ileri bir tarihte yapılacak  

olan Komutanlık ve Karargah Subaylığı Öğrenimi Sınavlarına hazırlanmak maksadıyla, bir  

adet SD hafıza kartı içerisinde daha önceden çıkmış sorular ile yine önem derecesine göre  

altları sarı, yeşil ve mavi renklerle çizilmiş dijital hazırlık kitaplarını verdi. ...... 2015 yılı ocak  

ayında  yapılan  Komutanlık  Ve  Karargah  Subaylığı  Öğrenimi  Sınavında  76  not  aldım  ve  

kazandım......Bu kursun sınavında çıkan sorular ile bize verilen dijital belge ve daha önce  

çıkmış soruların oranlaması % 50 civarına denk geldiğini anladım. " şeklindeki beyanı bu tür 

sınavlarda Fetullahçı Terör örgütüne mensup askerlerin sistematik olarak kopya çektiklerinin 

kanıt niteliğindedir.

Örgüt, mensubu olan askerlerden evlililerden maaşının % 5'i kadar, bekar olanlardan 

%10'u kadar himmet adı altında örgütü finanse etmek için para topladığı anlaşılmıştır.
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Örgüt yapılanması içerisinde, örgüt mensubu erkek askerlerin yine örgüt mensubu 

olan  bayanlarla  evlenmelerini  teşvik  edilmiş  hatta  bu  yönde  evlilik  yapılması  konusunda 

baskılar uygulanmıştır.

Şüpheli İlkay ATEŞ el yazısı ile yazdığı 23 Temmuz 2016 dilekçede; "2007-2008 

yılları  arasında  Nevzat  kod  adlı  şahıs  ile  bir  gün  evinde  oturuyorken  terör  konusunda  

konuşuyorduk.  Bize PKK'lı teröristlerin dinsiz imansız olarak öldüğünü, bunlara bir şans  

tanınırsa doğru yola girecekleri,  bunları vurmamamızın daha iyi olabileceğini ifade etti. 

Ben de biz onları vurmazsak bizim imanlıgençlerimizin karakollarını bastığını ve şehit ettiğini  

söyleyince konuyu çok uzatmadı. Sanki bize PKK'lıları vurmayın der gibi bir havası vardı. " 

şeklindeki  ifadelerinden,  örgüt  abilerinin  askerlere  askeri  görevlerini  yaparlarken  örgütün 

amaçları  ve  hedefleri  doğrultusunda  hareket  etmeleri  yönünde  telkinlerde  bulundukları 

anlaşılmıştır.

3-1 Askeri Darbe Girişiminin Kara Havacılık Komutanlığı Kısmı İle 
İlgili Yapılan Toplantılar ve Hazırlık Faaliyetleri;

3-1-1- Askeri Darbe Planlama Toplantıları;

Fetullah  GÜLEN'in  emir  ve  talimatlarıyla  başlatılan  askeri  darbe  planlamaları 

kapsamında,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  asker  ve  sivil  kişilerin  katılımı  ile 

gerçekleştirilen  toplantılarda,  askeri  darbenin  nasıl  icra  edeceği,  hangi  askeri  birliğin  bu 

kapsamda hangi görevi yerine getireceği,  askeri birlikler ve sıkıyönetim komutanlıkları  ile 

sıkıyönetim  mahkemelerinde  kimlerin  görev  yapacağı  gibi  genel  harekat  planları 

belirlenmiş,görev  verilen  askeri  birliğin  bu  görevi  nasıl  yerine  getireceği,  gerekli  olan 

personel,  araç  ve  mühimmatı  nasıl  temin  edeceğinin  planlaması  ise  bu  askeri  birlik  için 

görevlendirilen örgüt mensuplarına bırakılmıştır.

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarınca,  askeri  darbe  girişiminin  nasıl 

gerçekleştirileceği,  bu  darbe  girişiminde  Kara  Havacılık  Komutanlığının  operasyonel 

araçlarından olan helikopterlerin nasıl kullanılacağına ilişkin çalışma ve hazırlıklara 2016 yılı 

Mayıs ayı içerisinde başlandığı, şüpheli Deniz ALDEMİR 20/07/2016 tarihli ifadesinde "2016 

Mayıs içerisinde görev yaptığım Güvercinlik üssünde Yarbay Mehmet ŞAHİN, Yarbay Halil  

GÜL,  Yarbay  Özcan  KARACAN  isimli  rütbeliler  konuştukları  esnada  Güvercinlik  ve  

Genelkurmaya saldırı  olacağını ve bizim görevimizin de hava araçları olan helikopterleri  

güvenli bir şeklinde Akıncı üssüne götüreceğimizi konuşuyordular." şeklindeki beyanından 

anlaşılmıştır. 
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Yukarıda  belirtildiği  üzere  askeri  darbe  girişimine  ilişkin  planların  12/07/2016 

tarihinde şüpheli Fetullah GÜLEN tarafından onaylandığı, bu plan henüz Fetullah GÜLEN 

tarafından  onaylanmadan  hatta  Çukurambar  ve  Çayyolu  gibi  semtlerde  askeri  darbe 

planlaması toplantıları devam ederken, Kara Havacılık Komutanlığında görevli şüphelilerin 

askeri  darbe  kapsamında  uçuş  gerçekleştirmesi  planlanan  pilotları  8  Temmuz'dan  itibaren 

arayarak 15 Temmuz günü için Ankara'da bulunmaları gerektiğini söylemişlerdir. 

12/07/2016 tarihinde  askeri  darbe  planlarının  şüpheli  Fetullah  GÜLEN tarafından 

onaylanması üzerine Kara Havacılık Komutanlığındaki askeri darbeyi yönetecek şüpheliler 

tarafından  askeri  darbe  girişiminde  Kara  Havacılık  Komutanlığı  Güvercinlik 

Kışlasınınkontrolünün sağlanması, bu kapsamda 15/07/2016 tarihine ilişkin nöbet listelerinin 

gözden  geçirilip  kimi  nöbetçilerin  nöbetlerinin  değiştirilmesi,  darbe  faaliyeti  kapsamında 

helikopterlerde  uçacak  pilotların,  yine  helikopterlerde  ve  hangarlarda  görev  yapacak 

teknisyenlerin,  Güvercinlik  Kışlasının  kontrolünü  sağlayacak  personelin  belirlenmesi, 

helikopterlerde  kullanılacak  mühimmat  ile  askerlerin  kullanılacakları  mühimmatın  temin 

edilmesi gibi darbe hazırlığı faaliyetlerine hız verilmiştir. Bu hazırlıklar yapılırken bunların 

rutin bir askeri faaliyet olarak algılanması için azami derecede gayret gösterilmiştir. 

15/07/2016  tarihinde  gerçekleştirilecek  askeri  darbe  girişiminin  Kara  Havacılık 

Komutanlığı ile ilgili kısımlarının planlama toplantıları, Kara Havacılık komutanlığında görev 

yapan şüphelilere ait Güvercinlik kışlasında bulunan odalar ile şüpheli Muhammet BARAN'a 

ait  Ankara  İli  Yenimahalle  İlçesi  Aşağı  Yahyalar  Mah.  978.  Cadde  Saray  sitesi  no:10/29 

adresinde yapıldığı, 13/07/2016 ve 14/07/2016 tarihlerinde bu adreste yapılan askeri darbe 

planlama  toplantılarına  şüpheliler  Halil  GÜL,  Özcan  KARACAN,  Erdal  BAŞLAR,  Taha 

Fatih  ÇELİK,  Murat  BOLAT,  İlkay  ATEŞ,  Deniz  Okan  KOCAKURT,  Sadullah 

ABRA'nınkatıldıkları belirlenmiştir. 

Yukarıda belirtildiği üzere şüpheli Muhammet BARAN'a ait ev dışında şüphelilerin 

Kara  Havacılık  Komutanlığında  bulunan  odalarında  da,  içeride  konuşulanların  dışarıda 

bulunanlarca duyulmaması ve muhtemel birteknik takibe karşı önlem olarak her zaman açık 

duran oda kapılarını kapatarak, telefonlarını oda dışında bırakarak ve bulundukları odadaki 

televizyonun sesini açarak görüşmeler ve toplantılar yapmışlardır. Kimi zaman gece yarılarına 

kadar  devam  eden  bu  toplantılaraşüpheliler  Ünsal  ÇOŞKUN,  Mehmet  ŞAHİN,  Murat 

BOLAT,  İlkay  ATEŞ,  Taha  Fatih  ÇELİK,  Sadullah  ABRA,  Rafet  KALAYCI,  Deniz 

ALDEMİR,  Oğuz  YALÇIN,  Sezgin  UYANIK,  Mustafa  DURMUŞ,  Muzaffer 

KARTOPU,Gökhan  ÇİÇEK,  Yücel  ERSÜREN,  Hakan  Cafer  ARSLAN,  Mehmet 

DEMİRHİSAR, Ümran TAŞ, Fatih KARAGÖZ, Okan KOCAKURT, Özcan KARACAN ve 

Halil GÜL'ün de aralarında bulunduğu şüphelilerin katıldığı belirlenmiştir. Şüpheli Mehmet 

ŞAHİN'in  14/07/2016  tarihindegece  geç  saatlere  kadar  toplantı  yaptıktan  sonra  evine 
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gitmeyerek geceyi Güvercinlik kışlasındaki odasında geçirdiği belirlenmiştir. 

Askeri darbe girişimi planlaması kapsamında yapılan bu toplantılarda;

1-  Cumhurbaşkanının  İstanbul  ilinde  rehin  alınmasının  planlandığı, 

Cumhurbaşkanını rehin alacak SAT / SAS komandolarından oluşan ekibin belirlendiği, ancak 

Cumhurbaşkanının Marmaris’e gitmesi nedeniyle bu planın değiştirildiği, İstanbul'daki SAT / 

SAS komandolarından oluşan ekibinkışlalarındaki silah depolarından silah çalacakları, daha 

sonraİstanbul'da  bulunan  4.  Kara  Havacılık  Alay Komutanlığı'na  ait  skorsky helikopterler 

ileİzmir  Çiğli'ye  gidecekleri,  İzmir  3.Havacılık  Alay  Komutanlığı'ndan  gelecek  olan  ve 

personel taşıyan 3 cougarhelikopterin ekibiyle Çiğli'de buluşacakları,  3 skorskyve 6 cougar 

helikopter ile 80-90 kişilik bir gücün bulunacağı bir filo oluşacağı, 80-90 kişilik bu ekibin 

Marmaris'e Cumhurbaşkanını rehin almaya gideceği, Cumhurbaşkanının kaldığı otelden bir 

şekilde  rehin  alınarak  skorsky  helikopter  ile  Milas  üzerinden  Çiğli'ye  getirileceği, 

Cumhurbaşkanının yerinin tespit  edilememesi halinde gerekirse Amerikalı'lardan yer 

tespiti ve net konum tespiti ile ilgili olarak yardım alınacağı,3-4 kişiliksivil kıyafetli bir 

ekibinCumhurbaşkanını takip ettiği, Cumhurbaşkanını taşıyacakskorsky helikopterin yakıt 

ikmalinin  Milas'da  yapılacağı,karşı  bir  operasyon  olması  durumunda  rehin  alan  ekibin 

Cumhurbaşkanını öldüreceği,  İzmir'deki cougar helikopterlerin pilotlarının ise Albay Zeki 

GÖÇMEN  Albay  Murat  DAĞLI,  Yarbay  Murat  BAĞ  olduğu,  planın  eş  zamanlı  olarak 

16/07/2016 tarihinde gece 03:00 da devreye gireceği planlanmıştır.

2-  Başbakan  Binali  YILDIRIM’ın  rehin  alınması  içinÇankaya  Köşküne  veya 

Dikmen  Vadisindeki  evine  karadan  girileceği,gerekirse  çatışmaya  girerek  Başbakan  rehin 

alınacağı planlanmıştır. 

3- İçişleri Bakanı Efkan ALA tespit edilen birisi Dikmen Vadisinde olmak üzere 2 

ikamet adresi için karadan müdahale edilerek, yaya olarak ikametlere yaklaşılacağı, ikamet 

nöbetçilerinin etkisiz hale getirileceği ve gerekirse silahlı çatışmaya girilerek Efkan ALA'nın 

rehin alınacağı planlanmıştır.

4-  Mit  müsteşarıHakan  FİDAN'ın  Yenimahalle'de  bulunan  MİT  Lojmanlarındaki 

Batıtarafındaki  villasından alınacağı,  Hakan FİDAN'ın  ikametinin bahçe  kapısı  2  metrelik 

demir kapı olduğundansaldırı helikopteri olan kobra ile bu kapıya vurularak kapının açılacağı, 

1 skorsky ve 2 cougar ile taşınacak ekibin helikopterler yere indirilmeden halatlar ile MİT 

yerleşkesine indirileceği ve bu ekibin açılan bu kapıdan içeri girerekHakan FİDAN’ı rehin 

alacağı,  MİT  içerisinde  karşı  bir  operasyon  yapılırsa  kobranın  bunları  da  vuracağı 

planlanmıştır.

Taarruz helikopterlerine,yerden ve havadan bu faaliyetleri yerine getirecek ekipleri 

havadan, silah ateş desteği ile korumak görevi verilmiştir. 
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Cumhurbaşkanının rehin alınamaması durumunda Hava Kuvvetlerininülkeyi 

yerle bir edeceği de yine bu toplantılarda konuşulmuştur.

Askeri darbe planlamaları kapsamında, Kara Havacılık Komutanlığına ait taarruz 

helikopterler  pilot  ve teknisyenlerinin planlanması  işini  şüpheli  Özcan KARACAN, Genel 

Maksat helikopterleri olan Skorsky S-70 helikopterlerinin planlamasını ise şüpheli Mehmet 

ŞAMCI  gerçekleştirmiştir.  Bu  kapsamda;  AH-1P  kobra  tipi  helikopter  pilotları  olarak 

şüpheliler  Sadullah  ABRA,  Hakan  SANDIK,  Murat  KARAKAŞ,  Rafet  KALAYCI,  İzzet 

ÇAKAN,  AH-1W  süperkobra  tipi  helikopter  pilotları  olarak  şüpheliler  İlkay  ATEŞ,  Ali 

ERCAN, Taha Fatih ÇELİK , Cebrail SERT, Atak helikopter pilotları olarak şüpheliler Erdal 

BAŞLAR,  Eyüp  ÜNAL,  Hakan  EROL,  Muhsin  Yiğit  ÖZDAMAR,  İrfan  KANTARCI, 

Memduh KARAGÖL, Skorsky S-70 tipi helikopter pilotu olarak şüpheliler Vedat SEVEN, 

İsmail  YOLCU,  Yücel  ERSÜREN,  Osman  ÇAYIR,  Mehmet  Fatih  ARMAĞAN  ,  Uğur 

KAPAN, Yakup YAYLA ,  Temür  AYDIN, Ahmet  SEREYİM, Gürçay BAYLAR, Mustafa 

ÇİN, Erdoğan ERDEM, Gökhan Lütfü REYHAN, Tekin TAŞDEMİR, Muzaffer KARTOPU, 

Ümran  TAŞ,  Gökhan  ÇİÇEK,  Mehmet  DEMİRHİSAR,  Osman  KARACAN,  Abdullah 

ATEŞTEMUR,  AS-532  Cougar  tipi  helikopter  pilotu  olarak  şüpheliler  Sezgin  UYANIK, 

Deniz  ALDEMİR,  Rıza  AKINCI  ve  Zafer  DOLU  planlama  kapsamında  önceden 

belirlenmişlerdir. 

Erkan ÇETİN, Ergün YAKUT, Engin GÖZ , Talat  URAL, Yusuf ORHAN, Yusuf 

ÖZCAN,  Ertan  DERİN,  Serkan  NAVRUZ,  Ahmet  YENGİL,  Kadir  BAYRAM,  Ömer 

KIZILOVA,  Korkmaz  GÜLAL,  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU,Engin  SARITAŞ  ,  Ömer 

GÜLER,  Resul  BARDAKKAYA,  Ümit  ALPAR,  Mustafa  ORMANTEPE,  Tamer  ÖĞÜT, 

Volkan  TÜRKKORKMAZ,  Ömer  SEZEN,  Mutlu  AÇIKGÖZ  gibi  şüpheliler  bu 

helikopterlerde  teknisyenlik  yapacak  personel  olarak  yine  planlama  kapsamında  önceden 

belirlenmişlerdir. 

Askeri  darbe  girişimi  sonrasında  Güvercinlik  Kışlasında  yapılan  aramada şüpheli 

Özcan KARACAN'a ait uçuş tulumunun paça cebinden çıkan kağıt parçası üzerinde el yazısı 

ile  yazılmış; "Ah-1P 1-Nazif  TÜRKOĞLU  2-  Fatih  BAL ??  (  Üstü  çizilmiş)  3-  Ömer 

GÜLER  4-Abdullah  ARSLAN???  5-Volkan  TÜRKKORMAZ  (  MLT)  6-Mustafa  

ORMANTEPE ( MLT ) 7- Yusuf AKBAŞ ?? ( Üstü çizilmiş)  8- Engin SARITAŞ 9- Bilal  

KURUGÜL 10- Resul BARDAKKAYA ??? 11- Mustafa AL 12- Mustafa SİPAHİ 13- Uğur  

ALNIDELİK  14-Osman  CAYVAZ  ??  15-Hasan  URKAN  ??? "  rakam  ve  isimlerin 

bulunduğu mavi tükenmez kalem ile yazılmış kişi listesi bulunduğunun belirlendiği, askeri 

darbe  planlamalrı  kapsamında  alıdığı  değerlendirilen  bo  not  kağıdındaki  listede  isimleri 

bulunanlardan  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU,  Ömer  GÜLER,  Volkan  TÜRKKORKMAZ, 

Mustafa ORMANTEPE, Engin SARITAŞ ve Resul BARDAKKAYA'nın olay gecesi askeri 
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darbe faaliyetine katılan helikopterlere teknisyenlik yaptıkları anlaşılmıştır.

Şüpheli  Özcan  KARACAN'ın  odasında  yapılan  aramada,  ele  geçirilen 

notkağıtlarında  'Taha -  Cebrail',  'Ateş -' 'İlkay - Ali',  'Özcan - Sado', 'Taha - Ateş' ve 

'Başlar  -  Ünal' 'Ercan  -  Sert' ,'Karacan  -  Sado'  'Kalaycı  -  Karakaş' kişi  isimleri  ile 

'TÜRKSAT', 'ALA', 'MİT', '(BB)', 'TİB' hedef isimlerinin bulunduğu, bu notlarda isimleri 

bulunan şüpheliler  Taha Fatih ÇELİK, Cebrail  SERT, İlkay ATEŞ, Ali  ERCAN, Sadullah 

ABRA, Erdal BAŞLAR, Eyüp ÜNAL, Rafet KALAYCI ve Murat KARAKAŞ'ın olay gecesi 

askeri darbe faaliyetine katılan taarruz helikopterlerinde pilotlukyaptıkları, bu notlarda geçen 

'MİT', 'TÜRKSAT', 'ALA' '(BB)' ve 'TİB' gibi hedef isimlerinin,askeri darbe kapsamında olay 

gecesi helikopterlerle saldırı gerçekleştirilmesi planlanan Milli İstihbarat Teşkilatı, TÜRKSAT 

Uydu Haberleşme Merkezi, İçişleri Bakanı Efkan ALA'nın konutu, Başbakanlık konutu ve 

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı gibi bölgeler olduğu anlaşılmıştır. 

Askeri  darbe kapsamında görevlendirilen taarruz helikopter pilotlarına olay gecesi 

uçuş  faaliyeti  planlanan  TİB,  TÜRKSAT,  MİT,  Çankaya  Köşkü  ve  Dikmen  Vadisi’nin 

bulunduğu yerlere Google Haritalar üzerinden bakmaları talimatı verilmiştir. 

Şüpheli Halil GÜL'ün cep telefonu üzerinde yapılan inceleme üzerinde düzenlenen 

bilirkişi  raporunda,  cep  telefonundan  15/07/2016  tarihinde  saat  18:23  ve  18:24'te  Google 

arama motorunda "Dikmen Vadisi  Teras  Evler"  ibarelerinin  arandığı  belirtilmiştir.  şüpheli 

Halil GÜL'ün olay gecesi askeri darbe kapsamında faaliyet gerçekleştirilecek yerlerden birisi 

olarak daha önceden belirlenen Dikmen Vadisi ile ilgili aldığı talimat doğrultusunda gerekli 

araştırmalar yaptığı anlaşılmıştır. 

13/07/2016 tarihinde şüpheli Muhammet BARAN'a ait evde gerçekleştirilen askeri 

darbe hazırlık toplantısı sonrası saat 23:00 - 24:00 sıralarında, şüpheli Özcan KARACAN'ın 

uçakla  İzmir'e  gittiği,  İzmir'de  bulunan  3.  Havacılık  Alay  Komutanlığındaki  birlik 

komutanlarından Fetullahçı Terör Örgütü mensubu  olan şüpheliler Zeki GÖÇMEN ve Murat 

DAĞLI  ile  görüştüğü,  onlara  askeri  darbe  kapsamında  İzmir  3.  Havacılık  Alay 

Komutanlığı'nın  yerine  getireceği  görevleri  bildirdiği  ve  gerekli  talimatları  verdiği,  bu 

görüşme sonrasında da sabahleyin tekrar uçakla Ankara'ya döndüğü belirlenmiştir. Şüpheliler 

Zeki GÖÇMEN ve Murat DAĞLI hakkında bu suçtan dolayı soruşturma evrakı tefrik edilerek 

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiştir.

Şüpheli  Özcan  KARACAN'ın  askeri  darbe  planlaması  kapsamında,  04/07/2016  - 

07/07/2016  tarihleri  arasında  4  günsüreyle  Malatya  ilinde  bulunduğu,  yine  12/07/2016 

tarihinde  öğle  saatlerinde  Kara  Havacılık  Komutanlığına  ait  uçakla  gündüz  saatlerinde 

Malatya iline gittiği orada 2. Kara Havacılık Alay Komutanı Mustafa ÖZKAN ile görüştüğü 

ve ona beraberinde götürdüğü cep telefonunu verdiği belirlenmiştir.  Bu görüşmede şüpheli 

Özcan  KARACAN'ın,  askeri  darbe  kapsamında  Malatya2.  Kara  Havacılık  Alayı'ndan 
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mühimmat,  personel  ve  helikopterlerin  Ankara'ya  gönderilmesi  gibi  hususlarda  şüpheli 

Mustafa  ÖZKAN'a  talimatlar  verdiği  değerlendirilmiştir.  Bu  talimatlar  sonucunda  şüpheli 

Mustafa ÖZKAN'ın aralarında Yakup YAYLA, Gürçay BAYLAR, Hakan EROL, Memduh 

KARAGÖL,  İrfan  KANTARCI,  Muhsin  Yiğit  ÖZDAMAR,  Volkan  TÜRKKORKMAZ, 

Mustafa  ORMANTEPE'nin  bulunduğu  şüphelilerin  askeri  darbe  kapsamında  faaliyette 

bulunmak üzere 15/07/2016 tarihinde Ankara'da bulunmalarını sağlamış, olay gecesi askeri 

darbe kapsamında uçuş faaliyeti gerçekleştirmek için 2 Atak ve 1 UH-1 helikopteri Ankara'ya 

göndermiş,  olay  gecesi  saldırı  helikopterlerinde  kullanılan  1500  adet  20  x  102  mm 

mühimmatı da yine 14/07/2016 tarihinde Kara Havacılık Komutanlığına göndermiştir. 

Şüphelilerin askeri  darbe hazırlığı  yaparken darbe kapsamında görevlendirecekleri 

personeli  Fetullahçı  Terör  Örgütü mensupları  arasından seçtikleri  tesbit  edilmiştir.  Şüpheli 

İlkay ATEŞ 27/07/2016 tarihli ifadesinde "13 Temmuz Çarşamba günü ben tekrar mesaiye  

gittim ve öğleden sonra Alay Karargahına çıktığımda aynı binada odası olan Yarbay Özcan'ın  

yanına uğradım.  Ben gittiğimde odada Binbaşı  Sadullah  ABRA’nın  da olduğunu gördüm.  

Odasında  iken  Özcan  Yarbay  bize  hitaben  (cemaatte  olduğunu  kast  ederek)  siz  beni  

bilmiyorsunuz ama ben sizi biliyorum, o yüzden beni test  etmeyin diye söyledi. " şeklinde 

beyanda bulunduğu, bu beyandan askeri darbe girişiminin Kara Havacılık Komutanlığındaki 

kısmının planlaması ve yönetilmesini gerçekleştirecek olan şüpheli Özcan KARACAN gibi 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarına,örgüt  yöneticileri  tarafından  askeri  birlikte  kimlerin 

örgüt ile irtibatlı ya da iltisaklı olduğunun önceden bilgisinin verildiği, bir askeri personele 

askeri darbe girişimi kapsamında bir görev verilirken ya da başka bir askeri birlikte bulunan 

veya  izinli  olan  personeli  olay gecesi  Kara  Havacılık  Komutanlığındaki  darbe  faaliyetine 

çağırırkenbu bilgiyle  hareket  ettikleri,  sadece örgüt  mensubiyeti  bulunanlara bu kapsamda 

görev verildiği anlaşılmıştır. 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensupları  tarafından  yapılan  planlar  uyarınca  alınan 

kararlar, örgütün emir ve talimatı olarak hücresel ağ biçiminde yapılanmış örgüt mensuplarına 

büyük bir gizlilik içerisinde iletilmiştir.

Askeri  darbe  planı  kapsamında,  şüpheli  Ünsal  ÇOŞKUN'un  yayınlanacak  olan 

sıkıyönetim direktifi  atama listesi  ile  Kara Havacılık  Komutanı  olan  atanmasının  ve  olay 

gecesi Kara Havacılık Komutanlığını sevk ve idare etmesinin planlanmış, ilgili kısımda da 

belirtildiği üzere bu planlama uygulamaya konulmuş ve olay gecesi şüpheli Ünsal ÇOŞKUN 

askeri darbeciler tarafından Kara Havacılık ve Okul Komutanı olarak görevlendirilmiş, askeri 

darbe faaliyeti başlaması üzerine de Kara Havacılık Komutanlığının Komutasını ele geçirerek 

ve bu askeri birliğisevk ve idare etmiştir.
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3-1-2- Askeri Darbe Hazırlık Faaliyetleri;

3-1-2-1-Askeri Darbe Kapsamında Görevlendirilecek Fetullahçı Terör Örgütü 

Mensubu Askerlerin Belirlenmesi ve Teminine Yönelik Hazırlık Faaliyetleri;

Askeri  darbe  kapsamında  Kara  Havacılık  Komutanlığının  yerine  getireceği 

faaliyetler için bu komutanlıkta görev yapan Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askerler her 

türlü  hazırlığa  başlamışlar.  İzinde  olan  askeri  personel  değişik  adlar  altında  Ankara'ya 

çağrılmış,Güvercinlik kışlasının kontrolünün nasıl sağlanacağı, hangi personelin hangi görevi 

yerine getireceği tüm ayrıntıları ile belirlenmiştir.

Şüpheli  Mehmet  ŞAHİN'e  ait  olduğu  anlaşılan  ajanda  arasından  çıkan  üzerinde 

GÜVERCİNLİK KIŞLA KOMUTANLIĞI TEMMUZ 2016 AYI NÖBET ÇİZELGESİ başlığı 

bulunan Temmuz ayına ait nöbetçi personellerin isimlerinin olduğu listede, 15.07.2016 tarih 

kısmındaki  nöbetçi  olan  personel  isimlerinin  el  ile  yeşil  renkli  kalem  ile  çizildiği,  bu 

evrakınarka kısmında el yazısı ile; "1- Kışla Nöb. A: (Kışla Nöbetçi Amiri)-Perşembe-Cuma:  

Yasin  CANDEMİR  -C.tesi  :  Veli  UYAR  2-Görüntü  izleme  merkezi  :  Hakan  Cafer  Aslan  

(Emniyeti  görüş)3-Kh.Bl.  Kışla  Hizmet  Des.  Tb.  Buğra  Ütgm4-Kışla  alarm  seviyesi  -->  

kırmızıya  çıkarılacakMeydan  Hrk.  Tb.  Sevk  ve  idaresi  ele  geçirilecekKışla  hizmet  Tb.  " 

kırmızı kalemle yazılmışibarelerinin bulunduğu, yazının alt kısmında mavi renkli kalem ile 

çizilmiş  kroki bulunduğu, bu notun askeri  darbe kapsamında şüpheliler  tarafından yapılan 

planlama  olduğu  ve  bu  planlamanın  notlarda  yazılı  şekilde  olay  gecesi  uygulandığının 

anlaşılmıştır.

Ajandanın  arasından  çıkan  üzerinde  Karahavacılık  Komutanlığı  Karargah  ve 

Karargah Destek Bölüğü ve Kışla Gazino Müdürlüğü Personeli isim listesi başlıklı toplam 

116 kişilik personel isim listesi olduğu listede Mehmet Barış ÇAYIRLI, Erdoğan ERDEM, 

Okan KOCAKURT, Fatih KARAGÖZ isimli şahısların üstleri Yeşil renkli kalem ile boyanmış 

olduğunun görüldüğü, şüphelilerin askeri darbe planlaması kapsamında kışlada görev yapan 

tüm personeli bir bir değerlendirdiklerinin, nöbet değişikliklerinin, olay gecesi kışlaya gelen 

personelin içeriye alınıp alınmamasının, bu değerlendirmelere göre yapıldığı anlaşılmıştır. 

Askeri darbe planlaması kapsamında Güvercinlik Kışlasının kontrolünü temin için 

Kara Havacılık Okul Komutanlığı Öğrenci ve Kurslar Tabur Komutanlığı Subay Temel Kurs 

Bölüğünde kursiyer olarak bulunan Teğmenlerden oluşturulacak askeri birliğin, mühimmat ve 

silah verilerek silahlandırılması ve olay gecesi Güvercinlik Kışlasındaki nizamiyeler, karargah 

binası,  helikopterlerin  iniş  kalkış  gerçekleştirecekleri  Meydan  Harekat  Taburu  gibi 

bölgelerdegörevlendirilmeleri planlamışlardır. 

Askeri  liselerde  ve  Harp  okullarında  Fetullahçı  Terör  Örgütü  yapılanmasının 
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boyutları,  olay  gecesi  görevlendirilen  teğmenlerden  Osman  TEKEve  Mahir  Furkan 

HASDEMİR'den Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının birbirlerini tanımakta kullandıkları 

değerlendirilen  1  Amerikan  doları  banknotu  ele  geçirilmesi,  Teğmen  Galip  ŞİMŞEK'in 

parmak  izlerinin  Akdere  Semtinde  atılımış  bir  vaziyette  bulunan  bir  poşet  içerisinde  ele 

geçirilen  Fetullahçı  Terör  Örgütüne  müzahir  yayınevleri  tarafından  basılmış  "Aşkın 

Gözyaşları"  ve"Nurlardan Seçmeler"  isimli  kitaplarda bulunduğunun belirlenmesi,  Teğmen 

Ahmet Semih BACANAK'ın babasının telefon konuşmasında Kara Havacılık Okul Komutanı 

Osman DİRMENCİOĞLU'na, oğlunun daha önce Fetullahçı yapılanma ile irtibatı olduğuna 

ilişkin  beyanı,  şüpheli  Emre  NAZLIGÜLOĞLU'nun  Fetullahçı  Terör  Örgütü  yapılanması 

içerisinde yer aldığına ilişkin şüpheli Anıl UÇA'nın beyanı, birlikte değerlendirildiğinde olay 

gecesi  askeri  darbe  girişimi  kapsamında  görevlendirilen  7.  Dönem Kursiyer  Teğmenlerin 

tamamı  ile  6.  Dönem  Kursiyer  Teğmenlerden  Alican  KOÇ'un  Fetullahçı  Terör  Örgütü 

mensubu  oldukları  ve  bu  mensubiyetleri  dolayısıyla  olay  gecesi  askeri  darbe  girişimi 

kapsamında kendilerine görev verildiği, askeri darbe girişiminin Kara Havacılık Komutanlığı 

kısmını yöneten şüpheliler bu Teğmenlerin kendileri gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu 

olduklarını bilerek olay gecesi görevlendirdikleri anlaşılmıştır. 

Şüpheli  Mehmet  ŞAHİN'e  ait  Kara  Havacılık  Komutanlığı'nda  bulunan  odasında 

yapılan  arama  sonucunda  ele  geçirilen  A4  kağıdı  kağıdında  el  yazısı  ile  yazılmış"Barış 

Çayırlı + 2 teğmen + Emre Erkan" , "Mete Oğuz Yalçın + 5 teğmen" , "fener, düdük, çakı, 

cherekes,  telsiz",  "sosyal  tesis"  ibarelerinden,  askeri  darbe  girişiminde  görevlendirilecek 

teğmenlerin dağıtımına ilişkin önceden planlamalar yapıldığı anlaşılmıştır.

Öğrenci ve Kurslar Tabur Komutanlığında Subay Temel Kurs Bölük Komutanı olan 

şüpheli Emre ERKAN, 12/07/2016 tarihinde 7. dönem kursiyer teğmenlere '15/07/2016 günü 

için  hiçbir  plan  yapmayın,  Tabur  Komutanımız  Yasin  CANDEMİR  gelecek  ve  sizinle  

görüşecek' diyerek 30 kadar kursiyer teğmene 15 temmuz tarihi için Güvercinlik kışlasında 

bulunmaları  talimatı  vermiştir.  Ayrıca6.  Dönem  kursiyerlerinden  olan  Üsteğmen  Alican 

KOÇ’u  daYarbay Yasin  CANDEMİR talimatı  ile  bu  gruba  eklemiş  aynı  talimatı  şüpheli 

Alican  KOÇ'a  da  vermiştir.  Ayrıca  Tanık  Mehmet  DİKKATLİ'nin  beyanına  göre  isminin 

'Yurtta Sulh' olduğu anlaşılan 7. dönem kursiyer teğmenlerden oluşan whatsapp grubundan 

da bu emir kursiyerlere bildirilmiştir.

Askeri  Darbe  kapsamında  görev  verilen  personelin  olay  günü  Ankara'da 

bulunabilmesi  için  askeri  darbe  planlamasını  yapanlar,  değişik  yasal  ve  mevzuata  uygun 

gerekçeler  üretmiştir.  Bunlardan  birisi  de  askeri  darbe  girişiminde  görev  verilen askeri 

personelin tazeleme ve idame eğitimi almak bahanesiyle Ankara'ya gönderilmeleridir. Askeri 

darbe yapılacak tarih kesin olarak belirlendikten sonra 13/07/2016 tarihindeMalatya 2. Kara 
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Havacılık Alayı'ndan görev yapan KaraPilot Kurmay Yarbay şüpheli Yakup YAYLA ile Kara 

Pilot  Binbaşı  şüpheli  Gürçay  BAYLAR,  tazeleme  eğitimi  ve  idame  eğitimi  almak  için 

14/07/2016 tarihinde Albay Mustafa ÖZKAN tarafından yazılı emir ile görevlendirilmişlerdir. 

ŞüphelilerYakup  YAYLA  ve  Gürçay  BAYLAR  da  14/07/2016  tarihinde  10980  kuyruk 

numaralı S-70 helikopter ile tazeleme eğitimi ve idame eğitimialmak gerekçesiyle Ankara'ya 

gelmişlerdir. İlgili kısımda da belirtildiği üzere gelirken olay gecesi kullanılacak helikopter 

mühimmatının bir kısmını bu helikopter ile Malatya'dan Ankara'ya getirilmiştir.

Malatya'da  2.  Kara  Havacılık  Alayında  teknisyen  olarak  görev  yapan  şüpheliler 

Volkan TÜRKKORKMAZ ve Mustafa ORMANTEPE, darbe girişimi kapsamında faaliyette 

bulunacak helikopterlerde teknisyenlik yapmak üzere 15/07/2016 tarihinde sabah saatlerinde 

otobüsle Ankara'ya gelmişlerdir. 

Askeri  darbe  kapsamında  saldırı  helikopter  pilotu  olarak  olay  gecesi  uçmaları 

planlanan ve İstanbul'da Kara Harp Akademisinde öğrenim gören şüphelilerİzzet ÇAKAN ve 

Hakan SANDIK'ın 14/07/2016 tarihinde Kağıthane Devlet Hastanesinden 2 günlük istirahat 

gerektirecek  hastalıkları  bulunduğuna  dair  doktor  raporu  alarak  15/07/2016  tarihinde 

Ankara'ya gelmişlerdir. 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Tayin Dairesinde görev yapan şüpheliRıza AKINCI ve 

Temür AYDIN'ın yurt dışında izinde bulunmalarına rağmen, Abdullah ATEŞTEMUR, Yücel 

ERSÜREN, Yusuf ÖZCAN, Kadir BAYRAM, Mehmet DEMİRHİSAR ve Rafet KALAYCI 

gibi kimi şüpheliler yıllık izinde olmalarına rağmen Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askerler 

tarafından planlanıp gerçekleştirilecek askeri darbe kapsamında kendilerine verilecek emir ve 

talimatları  yerine  getirmek  üzere  izinlerini  keserek  15/07/2016  tarihinde  Ankara'da 

bulundukları  ve  olay  gecesi  askeri  darbe  kapsamındaki  faaliyetlere  iştirak  ettikleri 

anlaşılmıştır.  İzinde  olan  örgüt  mensubu  askerin  iznini  keserek  askeri  darbe  girişimi 

kapsamında faaliyette  bulunmak üzere Kara Havacılık  Komutanlığı  Güvercinlik  Kışlası'na 

gelmesinin,  Fetullahçı  Terör  Örgütünün  mensupları  üzerindeki  yaptırım  gücünü,  örgüt 

mensubunun örgütün emir ve talimatlarına bağlılığını gösterdiği anlaşılmış, bu durumun örgüt 

içi hiyerarşik yapının boyutlarını ortaya çıkarması açısından çok önemli görülmüştür. 

Bu  örgüt  bağlılığı  aynı  şekilde,  başka  bir  birlikte  görevli  olduğu  halde  darbe 

planlaması  kapsamında  kendisine  verilen  görevi  yerine  getirmek  üzere  olay akşamı  Kara 

Havacılık  Komutanlığına  gelip  orada  sıralı  amir  ve  komutanları  dışında  başka  asker 

şahıslardan  verilen  emri  yerine  getren  askerler  için  de  geçerlidir.  211  sayılı  Türk  Silahlı 

Kuvvetleri  İç Hizmet Kanunu 19. maddesinde " Astlar, üniformalı  veya üniformasız asker 
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amirleri  ile  sivil  amirlerinin  verdiği  emirleri  yerine  getirmek  zorundadır  "  şeklindeki 

düzenlemede de açıkça belirtildiği üzere bir asker ancak kendi sıralı komutan ve amirlerinden 

emir ve talimat alır. Bu yasal düzenlemeye rağmen soruşturma kapsamında bulunan bir kısım 

şüphelilerin Kara Havacılık Komutanlığı Personeli olmadığı halde olay gecesi Güvercinlik 

Kışlasında sıralı amir ve komutanlarından olmayan askeri kişilerden emir talimat aldıkları, 

personeli olmadıkları bir askeri birlikte faaliyette bulundukları tespit edilmiştir. 

Malatya ilinde bulunan 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığında Helikopter Pilotu 

olarak görev yapan ve yıllık izninde bulunan şüpheli Ahmet SEREYİM'in, 

İstanbul  ilinde  Kara  Harp  Akademisinde  Öğrenci  Subayı  olarak  görev  yapan 

şüpheliler Hakan SANDIK, Ali ERCAN, İzzet ÇAKAN ve Cebrail SERT'in, 

İzmir 3. Kara Havacılık Alayında görev yapan şüpheli Rafet KALAYCI'nın, 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Tayin dairsinde görev yapan şüpheli Rıza AKINCI'nın, 

Kara  Kuvvetleri  Komutanlığı'nda  proje  subayı  olarak  görev  yapan  şüpheli  Erdal 

BAŞLAR'ın,

5. Ana Bakım Merkezinde görev yapan şüpheli Eyüp ÜNAL'ın

Malatya  2.Kara  Havacılık  Alayında  Helikopter  Tabur  Komutanı  olarak  görev 

yapmakta  iken  2016  yılı  Mayıs  ayında  Kara  Kuvvetleri  Komutanlığına  atanan  şüpheli 

Mehmet DEMİRHİSAR'ın,

2016  yılı  Haziran  ayında  Kara  Kuvvetleri  Komutanlığı  Personel  Temin  Merkezi 

Komutanlığına Şube Müdürü olarak atanan şüpheli Ümran TAŞ'ın ,

Askeri  Yüksek  İdare  Mahkemesi  Başkanı  Hakim Tümgeneral  Abdullah  Arslan'ın 

emir astsubayı olarak görev yapan Ömer GÜLER'in,

Kara  Kuvvetleri  Komutanlığında  görev  yapan  şüphelilerSerkan  NAVRUZ,  Ömer 

KIZILOVA, Korkmaz GÜLAL Ertan DERİN'in,

Afyonkarahisar'da bulunan Lojistik Komutanlığına bağlı 5. Ana Bakım merkezinde 

Döner Sistemler Kalite Kontrol astsubayı olarak görev yapan ve yıllık izinini geçirmek üzere 

Afyonkarahisar ili Çay ilçesinde bulunan şüpheli Kadir BAYRAM'ın,

Malatya 2.Kara Havacılık Alayında taarruz teknisyeni olarak görev yapan şüpheliler 

Mustafa ORMANTEPE ve Volkan TÜRKKORKMAZ'ın,

Malatya  2.Kara  Havacılık  Alayında  helikopter  pilotu  veteknisyeni  olarak  görev 

yapan  şüpheliler  Hakan  EROL,  Memduh  KARAGÖL,  Gürçay  BAYLAR,  Muhsin  Yiğit 

ÖZDAMAR, İrfan KANTARCI, Alaattin Cem ERSUZ, Emin TÜREL, Ömer SEZEN, Mutlu 

AÇIKGÖZ ve Yakup YAYLA'nın, 

Kara Kuvvetleri Komutanlığında Kara Havacılık Daire Başkanlığında görev yapan 

şüpheli  Vedat SEVEN'in,  Kara Havacılık  Komutanlığı Güvercinlik kışlasında görev yapan 
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personel  olmadıkları  halde  Fetullahçı  Terör  Örgütü mensubu askerler  tarafından planlanıp 

gerçekleştirilecek  askeri  darbe  kapsamında  kendilerine  verilecek  yasal  olmayan  emir  ve 

talimatları  yerine  getirmek  üzere  15/07/2016  tarihinde  Kara  Havacılık  Komutanlığı 

Güvercinlik kışlasına geldikleri ve olay gecesi askeri darbe kapsamındaki faaliyetlere iştirak 

ettikleri anlaşılmıştır.

Yine benzer şekilde Kara Harp Okulunda geçici olarak görevlendirilmiş olan şüpheli 

Yasin CANDEMİR'in, askeri darbe kapsamında kendisine verilen emir ve talimatları yerine 

getirmek üzere, olay günü erken saatlerde Kara Havacılık Komutanlığı Güvercinlik kışlasına 

gelerek  mühimmat  temini  ve  personelin  planlanması  gibi  bir  takım askeri  darbe  hazırlığı 

faaliyetlerine katılmıştır. 

İzne ayrılan Kara Havacılık İstihbarat Şube Müdürü tanık Özgür SARICA yerine 

genel  uygulamaların  dışına  çıkılarak  askeri  darbe  kapsamında  şüphelilerle  fikir  ve  eylem 

birliği içerisinde hareket eden şüpheli Hakan Cafer ARSLAN görevlendirilmiştir.

Güvercinlik  kışlasında  görev  yapan  personel  ile  yüzyüze  yapılan  görüşmelerde 

15/07/2016 tarihinde kendilerine verilen görevler bildirilmiştir.

Yapılan  bu  çalışmlar  sonucunda,  15/07/2016  tarihindeki  askeri  darbe  girişiminin 

Kara Havacılık Komutanlığı kısmı ile ilgili personel belirlenmesi ve temini tamamlanmış. Bu 

hazırlılar  neticesinde  olay  gecesi  Güvercinlik  kışlasının  komutasının  ele  geçirilmesi  ve 

Güvercinlik meydanından helikopterlerin sevk ve idareleri gerçekleştirilebilmiştir.

3-1-2-2-15/07/2016  Tarihindeki  Bir  Kısım  Nöbetçi  Personelin  Nöbetlerinin 

Değiştirilmesi;

Fetullahçı Terör Örgütü mensupları askeri darbe planlaması kapsamında 15/07/2016 

tarihi  gecesi  için  Güvercinlik  kışlasının  tam olarak  kontrolünü temin edebilmek amacıyla 

12/07/2016 tarihi ve takip eden günlerde kendileri ile fikir ve eylem birliği içerisinde olmayan 

nöbetçi personelin yerine Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askeri personeli nöbetçi olarak 

görevlendirdikleri, şüphelilerin nöbet değişikliklerini dikkat çekmemesi için farklı günlerde 

gerçekleştirdikleri, kendileri ile fikir ve eylem birliği içinde olan nöbetçileri ise nöbetlerine 

devam etmelerini sağladıkları;

Bu kapsamda;

Kara Havacılık Komutanlığı Güvercinlik Kışlasının 15/07/2016 tarihindeki nöbetçi 

amiri  Yarbay Serkan ÇOLAK olarak daha önceden belirlenmiş olmasına rağmen, Kurmay 

Başkanı olan şüpheli Mehmet ŞAHİN'in 12/07/2016 tarihinde nöbetçi değişikliği yaparak bu 

nöbeti tutması için şüpheliÖzcan KARACAN'ı görevlendirdiği, 

Kara Havacılık Okulu Komutanlığında, 15/07/2016 tarihindeki nöbetçi amiri olarak 
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Kara Pilot Binbaşı Sonay GÜLER daha önceden belirlenmiş olmasına rağmen, Okul Bakım 

Komutanı  olan  şüpheli  Muzaffer  KARTOPU'nun  13/07/2016  tarihinde  nöbetçi  değişikliği 

yaparak bu nöbeti tutması için şüpheli Gökhan ÇİÇEK'i görevlendirdiği, 

Kara  Havacılık  Okulu  Bakım  Komutanlığında,  bakım  nöbetçi  astsubayı  olarak 

Başçavuş  Göksel  AK'ın  daha  önceden  belirlenmiş  olmasına  rağmen,13/07/2016  tarihinde 

şüpheli  Gökhan  ÇİÇEK'in,  şüpheli  Fatih  TEKKOL'u  bakım  nöbetçi  astsubayı  olarak 

görevlendirdiği,

Hat  Bakım  Uçuş  Hattı  Nöbetçisi  olarak  astsubay  Kıdemli  Çavuş  Serdar  Savaş 

ULUSOY daha  önceden  belirlenmiş  olmasına  rağmen,  13/07/2016  tarihinde  Okul  Bakım 

Komutanı olan şüpheli Muzaffer KARTOPU'nun şüpheli Türker GÖKDEMİR'i Hat Bakım 

Uçuş Hattı Nöbetçisi olarak görevlendirdiği,

Kara Havacılık Okulu Komutanlığı Öğretim Başkanlığı Kurs Tabur Devriye Nöbetçi 

Subayı Murat Zafer ARAS olarak daha önceden belirlenmiş olmasına rağmen, 14/07/2016 

tarihinde şüpheli  Uğur KAPAN'nın şüpheli  Cumali  BOLAT'ı  Kurs Tabur Devriye Nöbetçi 

Subayı olarak görevlendirdiği, 

Türkiye'deki  Kara  Havacılık  uçuşlarını  takip  edildiği  Kara  Havacılık  Harekat 

Merkezi Nöbetçi Amiri Mehmet KAYA olarak daha önceden belirlenmiş olmasına rağmen 

Mehmet KAYA'nın Fetullahçı olduğu için nöbet tutması sakıncalı olduğu şeklindeki uydurma 

bir gerekçeyle12/07/2016 tarihinde nöbetçi amirin şüpheli Mehmet Semih ÜSKAYA olarak 

değiştirildiği, 

1. Kara Havacılık Alayında, Acil Durum Helikopter Bekleme Nöbetçisinin2. Pilotu 

olarakAhmet  Evren  GÜNEY'in  daha  önceden  belirlenmiş  olmasına  rağmen,  14/07/2016 

tarihinde şüpheli Halil GÜL'ün şifai emriyle şüpheli Mehmet Fatih ARMAĞAN'ın acil durum 

helikopter bekleme nöbetçisi olarak değiştirildiği, 

1.Kara  Havacılık  Alayı  Bakım  Tabur  Komutanlığının  Güney  Bölge  Devriye 

Nöbetçisinin  şüpheli  Özgür  TOSUN  ve  Kara  Havacılık  Astsubay  Çavuş  Ali  POLAT 

olarak,Hizmet Destek Tabur Karargah Kışla Hizmetleri Birlik Nöbetçi Astsubaylığının şüpheli 

Ziya KOPAR olarak ve Fidanlık Nizamiye Astsubaylığının şüpheli  İbrahim TEPELİolarak 

görülen  lüzum üzerine  14/07/2016 tarihinde  Tabur  Komutan Vekili  sıfatıyla  şüpheli  Ersel 

ERSOY tarafından değiştirildiği anlaşılmıştır. 

Yukarıda belirtildiği üzere bu nöbet değişiklikleri yapılırken Fetullahçı Terör Örgütü 

mensubu olan personelin ise nöbetinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bu kapsamda, 

olay  gecesi  askeri  darbe  faaliyetine  katılanlardan  şüpheli  Taha  Fatih  ÇELİK'in  1.  Kara 

Havacılık Alayı Nöbetçi Amiri, şüpheli Halil GÜL'ün ise Acil Durum Helikopter Bekleme 

Nöbetçisi 1. Pilotu olarak Haziran ayı sonunda hazırlanan nöbet listeleriyle bu nöbetlerinin 

belirlenmiş  olmasına  rağmen  bu  şüphelilerin  nöbetlerinde  herhangi  bir  değişiklik 
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yapılmamıştır. 

Şüpheli Taha Fatih ÇELİK 01/09/2016 tarihli ifadesinde; "  15.07.2016 günü sabah 

saat 07:30 sıralarında mesaiye gelerek 08:30 daki nöbet toplantısına katıldım. O gün birinci  

Kara Havacılık Alayı Nöbetçi Amiri idim. Kışla nöbet toplantısında rutin nöbet faaliyetleri  

konuşuldu dikkatimi çeken husus o günkü nöbetçi heyetinin daha sonra gördüğüm kadarı ile  

hepsi  bu  faaliyete  iştirak  etmişlerdi. "  şeklindeki  beyanı  da  yukarıda  açıklanan  nöbet 

değişikliklerinin  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  hazırlık  faaliyeti  olarak 

gerçekleştirildiğini göstermektedir. 

3-1-2-3-15/07/2016 Tarihindeki  Bir Kısım Personelin İzin  Verilerek Mesaiden 

Erken Gönderilmesi;

Olay günün Güvercinlik kışlasının tüm nöbetçilerini değerlendirerek Fetullahçı Terör 

Örgütü mensubu olmayan nöbetçilerin nöbetlerini değişik gerekçelerle değiştiren şüphelilerin 

kışlada görevli bir kısım personele de gerek 15/07/2016 tarihinden önce, gerekse 15/07/2016 

tarihinde izin vererek mesaiyi terketmelerini ve bu şekilde askeri darbe faaliyeti başlamadan 

önce bu kişilerin Güvercinlik Kışlasında bulunmamalarını sağladıkları anlaşılmıştır. 

Bu kapsamda; 

Kara Havacılık 1. Alay Komutan Yardımcısı olan şüpheli Halil GÜL'ün, 15/07/2016 

tarihinde saat 14:00-15:00 arasında Orta Genel Maksat Hücum Helikopter taburu personeline 

havanın sıcak olduğu ve böyle bir havada uçuş görevi yapılamayacağını gerekçe göstererek 

mesaiyi erken terketmelerini emrettiği;

Şüpheli  Mehmet  ŞAHİN'in,  Kara  Havacılık  Komutanı  olan  Tümgeneral  müşteki 

Hakan  ATINÇ'ın  makam  aracının  şoförü  olan  tanık  Doğan  ATAVCI'yı  kendi  makam 

arabasıyla evine bıraktırdığı, 

Şüpheli  Özcan  KARACAN'ın  15/07/2016  tarihinde  saat  14:00  sıralarında, 

Malatya'dan gönderilen mühimmatın depoda bulunduğunu bilen Astsubay Mustafa SERT'i 

ertesi  gün  Kurmay  Başkanının  geleceğini  bu  nedenle  dinlenip  hazır  olmasını  gerekçe 

göstererek eve gönderdiği, 

Yine  mühimmattan  haberdar  olan  Astsubay  Erhan  TARHAN'ın  da  saat  14:00 

sıralarında 'öğleden sonra izinlisiniz, mesaiyi terk edebilirsiniz' diyerek gönderildiği, 

Şüpheli Halil GÜL'ün, olay günü helikopterlerde kullanılacak 4.000 normal, 1.000 

izli mermiyi şüpheli Erdem ARIKAN'a teslim eden tanık Murat Fatih İLİKCİ'yi mesai bitmek 

üzereyken kendi makam arabasıyla evine bıraktırdığı, 

Okul  Bakım  Komutanı  şüpheli  Muzaffer  KARTOPU'nun,  tanık  Ferhat 

ATAY'a18.30'dan  sonra  da  karargahta  bulunmamasını  söylediği,  tanığında  saat:  19.15'de 

179/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



karargahtan ayrılarak evine gittiği, 

Şüpheli Halil GÜL'ün,l. Kara Havacılık Alayı İkmal Kısım amiri olarak görev yapan 

ve çocuğunun rahatsızlığı  nedeniyle kısa süreliğine izin alarak kışladan ayrılan tanık İlker 

TEKER'i 15/07/2016 tarihinde saat 15:00 sıralarında mesaiye gelmesine gerek olmadığına 

ilişkin  telefon  mesajı  gönderdiği,  bu  telefon  mesajı  üzerine  tanığın  Güvercinlik  kışlasına 

gelmediği, 

Şüpheli Okan KOCAKURT'un 15/07/2016 tarihinde kendisinden 1 - 2 saatlik izin 

isteyen  tanıkErtuğrul  ÇIRMIK'a  'komutanım  siz  2  gün  mesaiye  gelmeyin'  dediği,  tanığın 

devam  eden  çalışması  nedeniyle  15/07/2016  tarihinde  saat  15:00  sıralarında  kışlaya 

geldiği,kendisini  mesaide  gören  şüpheli  Okan  KOCAKURT'un  'komutanım  niye  geldiniz,  

boşverin  bu  evrakları'  gibi  sözler  söyleyerek  tanık  Ertuğrul'un  mesaiyi  terk  etmesini 

sağlamaya çalıştığı, tanık Ertuğrul ÇIRMIK'ın çalışmasının mesai sonrasına sarktığını gören 

şüpheli Okan KOCAKURT'un 3 - 4 defa odasına gelip mesaiyi terk etmesini söylediği ancak 

onu ikna  edip  askeri  birlikten  gönderemeyince  durumu Kurmay Başkanı  Yarbay Mehmet 

ŞAHİN'e bildirdiği, şüpheli Mehmet ŞAHİN'in deşüpheli Okan KOCAKURT ile birlikte tanık 

Ertuğrul ÇIRMIK'ın odasına geldiği ve 'Okan personeli niye mesaiye bırakıyorsun' dediği, 

tanık Ertuğrul'un 'Okan ile alakası yok, bir evrağım var, onu hazırlamam lazım' dediği, daha 

sonra  şüpheli  Okan  KOCAKURT'un  tekrar  odasına  gelerek  tanık  Ertuğrul  ÇIRMIK'a 

'komutanım Kara Kuvvetleri Komutanı birliğe geliyor, odalarda dolaşacakmış' dediği, bunun 

üzerine de tanık Ertuğrul ÇIRMIK'an saat 20:20 sıralarında mesaiyi  terk ettiği,  şüphelinin 

askeri darbe faaliyetine başlanacağı zaman tanık Ertuğrul ÇIRMIK'ın Güvercinlik kışlasından 

bulunmamasını temine çalıştığı anlaşılmıştır.

3-1-2-4-Mühimmat Temini ve Hazırlanması;

Askeri  darbe  kapsamında uçuş  gerçekleştirecek olan  helikopterler  ile  Güvercinlik 

Kışlasında  görevlendirilen  askerler  için  gerekli  olan  mühimmat  Fetullahçı  Terör  Örgütü 

mensubu askerler tarafından rutin askeri faaliyetler gerekçe gösterilerek temin edilmiştir. 

Yukarıda belirtildiği üzereaskeri darbe girişimi öncesinde 04/07/2016 - 07/07/2016 

tarihleri arasında 4 günsüreyle Malatya'da bulunan ve12/07/2016 tarihinde öğle saatlerinde 

Kara  Havacılık  Komutanlığına  ait  uçakla  gündüz  saatlerinde  Malatya2.  Kara  Havacılık 

Alayına 2 saatliğine giden şüpheli  Özcan KARACAN'ın,2.  Kara Havacılık  AlayKomutanı 

Mustafa  ÖZKAN  ile  görüşmesini  takiben  14/07/2016  tarihinde  Mustafa  ÖZKAN,  Topçu 

Astsubay  Kıdemli  Başçavuş  Çağdaş  ÇANKAYA'ya,şüpheliler  Yakup  YAYLA ve  Gürçay 

BAYLAR'ın Ankara'ya eğitim için giderken kullanacakları helikoptere 1500 adet 20 x 102 
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mm  mühimmatı  yüklemesini  emretmiştir.  Tanık  Çağdaş  ÇANKAYA da  aldığı  bu  emir 

uyarınca14/07/2016  tarihinde  istenilen  miktar  mühimmatı  10980  kuyruk  numaralı  S-70 

helikoptere  yüklemiştir.  14/07/2016 tarihinde  Malatya'dan  gelen  bu  helikopter  mühimmatı 

depoya konumuş ve ertesi  gün askeri  darbe girimi kapsamında uçuş gerçekleştiren saldırı 

helikopterlerinde kullanılmıştır.

Şüpheli  Özcan  KARACAN'ın,  olay  günü  mühimmatlarla  ilgilenen  Mustafa 

Başçavuşa " çok güzel bir gösterimiz olacak onun için istiyorum. Mühimmatlar gelmezse  

çok  üzülürüz.  Özellikle  jandarmaya  çok  güzel  bir  gösteri  yapacağız"  şeklinde  müstehzi 

ifadelerle  mühimmat  talebinde  bulunduğu,mühimmatın  akşama  kadar  gelmesi  gerektiğini 

söylediği, Mustafa Başçavuş'un da 'zor ama elimden geleni yapacağım' dediği ve saat 18.00 

sıralarında şüpheli Özcan KARACAN'ın talep ettiği mühimmatları teslim etmiştir.

15/07/2016 günü Taarruz Tabur Komutanı şüpheli Özcan KARACAN, Tanık Murat 

Fatih İLİKCİ'ye hafta sonu Jandarma ile ortak bir gösteri / tatbikat yapılacağını, konunun acil 

olduğunu belirterek kışla envanterinde beton delici mühimmat olup olmadığını sormuş, ani 

gelişecek eskort görevleri için geçici mühimmat depolama konteynırında 800 adet 20 mm'lik 

top mühimmat bulunduğunu öğrenmiş, bu mühimmat şüpheli Halil GÜL'ün emriyle aynı gün 

saat 16:00'da o sıra Teröristle Mücadele Harekat Bölgesinde dış görevde bulunan 1. Bölük 

Komutanı olan Binbaşı Fatih TİFTİK'in odasına konulmuş ve askeri darbe girimi kapsamında 

uçuş gerçekleştiren saldırı helikopterlerinde kullanılmıştır.

Kara  Havacılık  Okul  Komutanı  olan  şüpheli  Ünsal  ÇOŞKUN,  askeri  darbe 

girişiminde kullanılacak mühimmatı temin edebilmek için Astsubay Temel Kurs Bölüğündeki 

kursiyerlerin  kıtalarına gitmeden önce hava-yer  atış  eğitimini  gerçekleştirmiş  bir  vaziyette 

gitmeleri gerektiğini bahane ederek, hafif makinelı tüfek ile 2 nolu güç kazandırma atışı ve 

K/PMTN  hava  yer  atışı  yapılmasında  kullanılacağı  gerekçesiyle  mühimmat  talebinde 

bulunulmuştur. Şüpheli Halil GÜL, 15/07/2016 tarihinde tanık Murat Fatih İLİK'e 16/07/2016 

tarihinde  atış  olduğunu,  durumun  acil  geliştiğini  belirtmiş  ve  ihtiyaç  olan  mühimmatı 

getirmesini emretmiştir. Tanık Murat Fatih İLİK de şüpheli Halil GÜL 012400 plakalı Renoult 

19  Europa  marka  makam  arabasıyla  cephanelerin  bulunduğu  Etimesgut  Zırhlı  Birlikler 

içindeki cephaneliğe gitmiş, oradan 4000 adet normal 1000 adet izli mermiyialarak saat 17:15 

sıralarındaGüvercinlik  Kışlasına  getirmiştir.  Mühimmat  teslim  alma  yetkisi  sadece  S-4 

görevlisine ait olduğu için bu mühimmatı teslim alma yetkisi bulunmayan Yüzbaşı Erdem 

ARIKAN  bu  mühimmatı  senetle  teslim  almıştır.Teslim  alınan  bu  mühimmattan  birlik 

deposunda  ve  kullanılan  helikopterler  içerisinde  bulunan  1980  adedinin  askeri  darbe 

girişimisonrasında  Astsubay Kıdemli  Başçavuş  Güray GÜLSOY'a  teslim  edildiğinin,  geri 

kalan 3020 adet mühimmatın ise olay gecesi şüpheliler tarafından Skorsky S-70 ve AS-532 

Cougar tipi helikopterlerde kullanıldığı anlaşılmıştır.
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Şüpheli  Erdem  ARIKAN'ın  teslim  aldığı  bu  mühimmatın  şeride  geçirilmesi 

içinşüpheliler Yasin CANDEMİR ve Özcan KARACAN talimatı ile bu işi yapabilecek olan 

ve nizamiyede nöbet tutan Ali AYDOĞAN Uzmançavuş’u araçla alarak depoya götürdüğü, 

depoda  bulunan  mayon  dizme  aparatını  masaya  monte  ettikleri,  oraya  kontrol  için  gelen 

şüpheli Yasin  CANDEMİR'in  talimatı  ile  iki  kişi  atış  yapacak  şekilde  mermileri  200'lük 

olarak  şüpheli  Erdem  ARIKAN  ve  tanık  Ali  AYDOĞAN'ın  saat  20:19’a  kadar  şeride 

dizdikleri, kullanılacak hale getirdikleri, şüpheliler Erdem ARIKAN ve Yasin CANDEMİR ile 

Uzman Çavuş Ali AYDOĞAN'ın depoya giriş çıkışlarının güvenlik kamera görüntüleri  ile 

tesbit edilmiştir. 

Kara  Havacılık  Okulu  Öğretim  ve  Kurslar  Tabur  Komutanlığı'nın  14/07/2016 

tarihinde yapılacak olan Subay Temel Bölük Kursiyerlerinin 2 nolu Tek Er Muharebe Atışı 

İcrasında kullanılacağı gerekçesiyle 13/07/2016 tarihinde 402 adet G-3 piyade tüfeği mermisi 

talebinde bulunulmuş, bu mühimmat 14/07/2016 tarihinde Dursun ERGEN tarafından teslim 

alınmış ancak kullanılmamıştır. 18/07/2016 tarihinde planlanan atışta kullanılacağı gerekçeyle 

iade  edilmemiş  ve  birlik  üzerinde  muhafaza  edilmiştir.  Şüpheli  EmreERKAN,  Dursun 

ERGEN'den bu mühimmatı odasına koyabileceğini söylemiş ama bunu Dursun ERGEN kabul 

etmemiştir. Bunun üzerine Şüpheli Yasin CANDEMİR'in, 15/07/2016 tarihinde mühimmatın 

bulunduğu Dursun ERGEN'e ait odanınanahtarını Tekin TAŞDEMİR'in uçuş kaskı bulunduğu 

bahanesiyle almıştır. Bu mühimmat olay gecesi Güvercinlik kışlasının kontrolünü sağlayan 

teğmenlere dağıtılmıştır.

Şüpheli  Muzaffer  KARTOPU'nun  sözlü  emri  ile  Kara  Havacılık  Okul  Bakım 

Komutanlığı Karargah Bölük Komutanlığı'nın 13/07/2016 tarihinde Kara Pilot albay Muzaffer 

KARTOPU'nun  sözlü  emri  ile  2.  Nolu  Nizamiye  bölgesi  Doldur-Boşalt  İstasyonundaki 

emniyet maksatlı kullanılan mühimmat miktarının arttırılması amacıyla 200 adet G3 piyade 

tüfeği  ve  600  adet  kalaşnikof  piyade  tüfeği  mermisi  talebinde  bulunulduğu,  Bakım 

Komutanlığınca işlem yapılmadığı, mühimmatın istek aşamasında kaldığı anlaşılmıştır. 

3-1-2-5-Helikopterlerin Temin Edilmesi ve Hazırlanması;

Askeri  darbe  girişiminde  kullanılacak  olansaldırı  helikopteri  temin  için  Kara 

Havacılık  Okulu  Komutanı  Tuğgeneral  şüpheli  Ünsal  ÇOŞKUN'un,  12/07/2016  tarihinde 

eğitim amaçlı atak helikoptere ihtiyaçları olduğunu gerekçe göstererek TUSAŞ'da bakımda 

bulunan atak helikopterin bir an önce bakımlarının yapılarak hazır edilmesini Yarbay şüpheli 

Erdal  BAŞLAR'dan  istediği,  şüpheli  Erdal  BAŞLAR'ın  da  gereğinden  fazla  bir  çaba 

sarfederekBG-1001 kuyruk numaralı atak helikopteri14/07/2016 tarihinde TAİ’den teslim alıp 

Ana Bakım Merkezine teslim etmiştir.  Bu helikopter 15/07/2016 tarihinde Kara Havacılık 
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Komutanlığı'na teslim edilmiştir. 

Güvenlik  kamerası  görüntüleri  üzerinde  yapılan  bilirkişi  incelemesi  sonucu 

düzenlenen raporda saat 15:50'de,  1 Adet  T-129 Atak tipi  taarruz helikopterin,  5’inci  Ana 

Bakım Merkezi Komutanlığından taarruzuçuş hattına çekildiği belirtilmiştir. 

Askeri  darbe kapsamında olay akşamı faaliyette bulunmak üzere Malatya 2. Kara 

Havacılık Alayından Atak helikopterlerinin Ankara'ya getirilmesi için önce şüpheliler Murat 

BOLAT ve Özcan KARACAN'ın Malatya 2. Kara Havacılık Alayında görevli Binbaşı Engin 

KİLERCİOĞLU ve Yüzbaşı Memduh KARAGÖL’ü telefonla arayıp zorladıkları, daha sonra 

şüpheliler  Mehmet  ŞAHİN  ve  Okan  KOCAKURT'un  imzaladıkları  Kara  Havacılık 

Komutanlığının 15 Temmuz 2016 tarih, HRK: 74635218 - 4100 - 1549537 - 15/PI. Hrk. Sb. 

Sayılı ve "T -129 Taarruz Helikopteri Birlik Arası Muvazenesi" emri uyarınca Malatya'dan 

1003 ve 1007 kuyruk numaralı Atak helikopterleri ile 1 adet UH-1 helikopterin saat 16:30 

sıralarında  Malatya'dan  Ankara  Güvercinlik  Meydanına  inmek  üzere  yola  çıktıkları,  bu 

helikopterlerde  pilot  olarak  şüpheliler  Hakan EROL,  Memduh  KARAGÖL,  Muhsin  Yiğit 

ÖZDAMAR, İrfan KANTARCI, Alaattin Cem ERSUZ, Emin TÜREL'in teknisyen olarak ise 

Ömer  SEZEN  ve  Mutlu  AÇIKGÖZ'ün  bulundukları,  helikopterlerin  saat  18:30  -  19:00 

sıralarında yakıt ikmali için Kayseri Erkilet Meydanına iniş yaptığı, bu esnada Genelkurmay 

Başkanlığı  tarafından  hava  sahasını  uçuşa  kapatıldığı,  bu  uçuş  yasağına  rağmen  bu 

helikopterlerin  Ankara'ya  gelmek  üzere  saat  19:30 sıralarında  Erkilet  meydanından  kalkış 

yaptıkları,  helikopterler  Erkilet'ten  ayrıldıktan  kısa  bir  süre  sonra  geri  dönüp  Erkilet 

meydanına  inmeleri  için  telsiz  çağrısı  yapıldığı,  bu  çağrıya  rağmen  helikopterlerin 

dönmeyerek  Ankara'ya  doğru  yolculuklarına  devam  ettirdikleri,  helikopterlerin  Ankara'ya 

varış  saati  itibariyle  Kara  Kuvvetleri  Komutanının  Güvercinlik  Meydanında  bulunması 

nedeniyle iniş meydanının Güvercinlik yerine Temelli olarak değiştirildiği, bu helikopterlerin 

saat 21:00 sıralarında Temelli meydanına indikleri, helikopterlerin görevlendirmesine ilişkin 

emir  yazısı  ise  Pilot  Binbaşı  Mehmet  Akif  BOZKURT tarafından  yazılan  metnin  benzer 

nitelikteki bir yazı bilgisayar ortak ağından alındığı, bu yazının 6.maddesinde belirtilen hava 

araçlarının Malatya - Ankara arası intikali için uygun görülen tarihin, emrin onay kısmının ve 

dağıtım kısmının değiştirildiği anlaşılmıştır. 

Şüpheliler  Özcan  KARACAN ve  Halil  GÜL'ün,  Kara  Havacılık  Komutanlığında 

helikopterlerin bakımlarının yapılıp faal hale getirildiği birimin komutanı olan şüpheli Murat 

BOLAT'a 15/07/2016 tarihi için  1 adet Skorsky helikoptere havadayken içindeki personelin 

iple  yere  iniş  yapmasını  sağlayan  hızlı  indirme  teşkilatı  kurması,  bu  helikopter  ile  diğer 

Skorsky helikopterlerin  bakımları  yapılmış  uçuşa  hazır  bir  halde  A8  park  alanında  hazır 
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bulundurulması,  bu  helikopterlerin  her  birisi  için  1  adet  bixi  kapı  makinalı  tüfeği 

hazırlanması, yine taarruz helikopterlerinin tüm bakımlarının yapılarak uçuşa hazır bir halde 

uçuş hattında bulundurulmaları talimatı vermişlerdir. 

Şüpheli  Murat  BOLAT'ın da bu talimat  uyarınca 15/07/2016 tarihinde saat  14:00 

sıralarında şüpheli Halil GÜL ile birlikte S-70 Skorsky helikopter hangarına gittikleri, orada 

Takım Komutanı olan tanık Sinan ARSLAN'a Orta Genel Maksat Taburuna gece uçuşu için 1 

adet S-70 helikopteri verileceğini, EGİP'e helikopter numarasını ve teknisyen ismi girmesini, 

pilotların  isimlerini  ise  onların  gireceklerini,  bu  helikopterlerde  Binbaşı  Abdullah 

ATEŞTEMUR ve Binbaşı  Osman KARACAN'ın  uçacağını,  AKKA Çekimi ve İGHB'deki 

terör faaliyetleri kapsamında bütün faal helikopterlerin hangar içinden park yerine çıkarılması, 

bir helikoptere fast - drop takılması, SAR helikopteri ile birlikte A-9 park yerine çekilmesi, bu 

işlemlerin  tamamının  saat  15:00'e  kadar  tamamlanması,  helikopterlerin  hepsinde  kriptolu 

4014  olması  gerektiği  talimatlarını  verdiği,  sonra  şüpheli  Murat  BOLAT'ın  tanık  Sinan 

ARSLAN  ile  birlikte  depoya  gittikleri,  şüpheli  Murat  BOLAT'ın  depoda  kaç  tane  bixi 

makinalı tüfeği ve çelik yelek olduğunu öğrendiği, Okul Komutanlığı'nın yapacağı hava yer 

atışı için mayon ve mayon sarma aparatı desteğinde bulunulması, Okul Komutanlığından bu 

aparatları almaya gelecek personele aparatın verilmesini, park yerine çekilecek helikopterlere 

bixi  takılması  talimatlarını  verdiği,  tanık  Sinan  ARSLAN'ın  hafta  sonu  olduğu  için 

helikopterlere bixi takılmasının emniyetli olmayabileceğini söylemesi üzerine şüpheli Murat 

BOLAT'ın helikopter sayısı kadar bixi makinalı tüfeği hazırlanarak depoda bulundurulması 

talimatı verdiği, şüpheli Murat BOLAT'ın askeri darbe kapsamında akşam gerçekleştirilecek 

faaliyete  ilişkin  verdiği  bu  talimatlar  üzerine  hemen  gerekli  hazırlıkların  yapılmasına 

başlanıldığı,  Skorsky  helikopterlerin  faal  hale  getirilerek  park  alanına  çekildiği,  Skorsky 

helikopterlerden birisine hızlı indirme sistemi kurulduğu, gerekli test çalışmalarının yapıldığı 

anlaşılmıştır. 

15/07/2016 tarihinde öğle saatlerinde şüpheli Özcan KARACAN'ın, bundan bir süre 

sonra da şüpheliler Murat BOLAT ve Ömer DERELİOĞLU'nun, bakım hangarında görevli 

teknisyenler olan şüpheliler  Süleyman Nazif  TÜRKOĞLU, Resul BARDAKKAYA, Engin 

SARITAŞ ve Ümit ALPAR'a askeri darbe kapsamında kullanılacak saldırı helikopterlerinin 

faal  hale  getirilerek  hangardan uçuş  hattına  çıkarılması  talimatını  verdikleri,  bu  talimat 

uyarınca  şüpheliler  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU,  Ziya  KOPAR,  Murat  ÖZEL,  Engin 

SARITAŞ ve Tamer ÖĞÜT gibi teknisyenlerin taarruz hangarında bulunan toplam 6 adet AH-

1P Kobra  ve  AH-1W Süper  Kobra  helikopterlerin  gerekli  bakımlarını  yaparak  faal  hale 

getirerek uçuş hattına çıkardıkları, Ankara'da bulunan kobra, süper kobra ve Atak gibi 

taarruz helikopterlerinde  mutat  olarak  mühimmat  bulunmadığı  halde,  uçuş hattına 

çıkarılan bu helikopterlere şüpheli Murat BOLAT'ın talimatı ile ammobox denilen mühimmat 
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kutularının yerleştirildiği, bu helikopterlerden birisi ile tecrübe uçuşu yapıldığı anlaşılmıştır. 

15/07/2016 tarihinde saat 14:49'da,  1 Adet AH-1W tipi taarruz helikopterinin,saat 

15:35'de,  1  Adet  AH-1P tipi  taarruz helikopterinin,  hangardan uçuş  hattına  çekildiği,  saat 

15:50'de,  1  Adet  T-129  Atak  tipi  taarruz  helikopterinin,  5’inci  Ana  Bakım  Merkezi 

Komutanlığından  taarruzuçuş  hattına  çekildi,saat  16:37'de  1  Adet  AH-1P  tipi  taarruz 

helikopterinin  hangardan  uçuş  hattına  çekildiği  güvenlik  kamerası  görüntüleri  ile 

belirlenmiştir. 

3-1-2-6-Diğer Hazırlık Faaliyetleri

Askeri darbe kapsamında 15/07/2016 tarihinde helikopterle saldırı ve uçuş faaliyeti 

gerçekleştirilmesi  planlanan  bölgelerde  bu  tarih  öncesinde tazeleme  eğitimi uçuşları  adı 

altında  keşif  uçuşları  yapıldığı  tespit  edilmiştir.  Bu  kapsamda,  şüpheliler  Uğur  KAPAN, 

Erdoğan  ERDEM,Mustafa  ÇİN,  Muzaffer  KARTOPU  ve  Gökhan  ÇİÇEK'in  13/07/2016 

tarihinde  Gölbaşı  ve  Temelli  bölgelerine  olay  gecesi  uçuş  faaliyeti  gerçekleştirilmesi 

planlanan  helikopter  tipi  olan  Skorsky  S-70  tipi  helikopterle  uçuş  gerçekleştirdikleri,  bu 

uçuşta Albay rütbesindeki 4 pilotun genel emir ve talimatlara aykırı olarak birlikte uçtukları,  

helikoptere  teknisyen  almadıkları,  Murat  KARAKAŞ  ve  Sadullah  ABRA'nın  saldırı 

helikopteri ile 13/07/2016 tarihinde saat 20:52'de Güvercinlik Meydanı sorumluluğu sınırında 

tek trafik olarak radar frekansını terk ettiği,  saat 21:22'de Güvercinlik Meydanı ile temasa 

geçip  21:30'da  iniş  yaptığı,  şüphelilerin  yine  olay  gecesi  faaliyet  gerçekleştirilecek  olan 

bölgeler  helikopterle  uçuş  gerçekleştirdikleri  belirlenmiştir.  Önceden  tazeleme eğitimi  adı 

altında uçuş gerçekleştirilen bu bölgelere askeri darbe planlamasında olduğu gibi olay gecesi 

helikopterlerle uçuş gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. 

Şüpheli Özcan KARACAN'ın, 15/07/2016 tarihinde gündüz mesai sırasında şüpheli 

Taha  Fatih  ÇELİK'e  uçuş  faaliyeti  gerçekleştirecek  helikopterlere  yakıt  ikmalinde 

kullanılacak  olan  tankerlerin  bulunduğu  garajın  anahtarlarının kendisinde  bulunmasını 

emrettiği,  Taha Fatih  ÇELİK'in de tanker  garajında görevli  askerlerden dış ülkelerde olan 

karışıklıkları gerekçe göstererek tanker garajının anahtarlarını almıştır.

Askeri  darbe  planlaması  kapsamında  şüphelilerin  Güvercinlik  Kışlasındaki  askeri 

birimlerden olay gecesi ihtiyaçları olabilecek malzemelerin bulunduğu yerlerin anahtarlarını 

ertesi  gün Kara Kuvvetleri Komutanı ve Kurma Başkanının denetleme maksadı ile birliğe 

geleceği gibi gerekçelerle temin etmişlerdir. 

Okul Komutanı Ünsal ÇOŞKUN'un  Okul Nöbetçi Amiri şüpheli Gökhan ÇİÇEK'e 
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verdiği talimat üzerine  Okul Hizmet Bölüğü Bölük Hizmet Nöbetçi astsubayı olan şüpheli 

Mehmet  KAYA'nın  saat  19:45'deki  içtimada  Uçuş  hattında  nöbet  tutan  askerlere  gece 

22:00'den  sonra  uçuş  hattında  hiç  bir nöbetçi  askerin kalmamasını  3  numaralı  kuleye 

geçmeleri  talimatını  vermiştir.  Bu  şekilde  darbe  faaliyetinin  başlayacağı  zamanda  uçuş 

hattında erlerden kimsenin bulunmaması sağlanmıştır.

Şüpheli  Halil  GÜL'ün,  olay  gecesi  helikopter  uçuşu  gerçekleştirmek  için  başka 

birliklerden gelecek pilotların  ihtiyaçları  olan uçuş kasklarını temin  için  tanık  Demircan 

AVUKATOĞLU'nu yanına tanığın daha önce hiç görmediği bir teğmeni vererek 15/07/2016 

tarihinde saat 19:00 sıralarında hafif tabura göndererek kask getirmelerini emrettiği, tanığın 

beraberindekilerle 7-8 tane uçuş kaskı getirerek depoya koydukları ve bu uçuş kasklarının 

olay gecesi dış birliklerden gelen pilotlar tarafından kullanıldığı anlaşılmıştır. 

Şüpheli  Muzaffer  KARTOPU'nun,Kara  Havacılık  Okulunda  Bakım  Komutanlığı 

Karargah  Bölük  Komutanlığında  görevli  Ferhat  TAY'dan15/07/2016  günü  saat  15.00 

sırlarında cumartesi günü gelecek Kurmay Başkanı Orgeneral İhsan UYAR’ın geleceği için 

uçuş hattındaki nöbetçi astsubaylara verileceğini söyleyerek 20 civarında uyku tulum altlığı 

ile 3 tane4014 tipi el telsizi almıştır.

Olay gecesi başka askeri birliklerden gelecek olan pilotların kullanması için kursiyer 

teğmenlere daha önceden dağıtılmış olan gece  görüş gözlükleri sayım yapılacağı gerekçe 

gösterilerek  14/07/2016  tarihinde  kursiyerlerden  toplanmış  ve  olay  gecesi  uçan 

pilotlaraverilmiştir.

3-1-3-Değerlendirmeler;

Askeri  darbe  faaliyetine  ilişkin  planlamalar  doğrultusunda  büyük  bir  gizlilik 

içerisinde hareket eden şüphelilerin özellikle son 3 gün içinde yoğunlaşan darbe hazırlıklarına 

yönelik askeri hareketliliği; eğitim uçuşu, eğitim atışı, kışlanın güvenliğinin artırılması, yeni 

ithal edilen CH-47 helikopterlerinin teslim töreni yapılacağı, helikopterlerin AKKA anlaşması 

gereğince denetleneceği için park yerlerinde hazır bulundurulmaları gerektiği, Kara Havacılık 

Okul  Komutanlığının  Isparta'ya  taşınmasının  planlanması  çalışmaları  gibi  adlar  ve  resmi 

görevlendirmeler  altında  gerçekleştirdikleri,  bu  hazırlıkları  normal  biraskeri  gereklilik 

içerisinde  sıralı  amirler  tarafından  verilmiş  emir  ve  talimatlarla  gerçekleşen  askeri 

hareketlilikler olarak gösterdikleri, bu şekilde de darbe hazırlıklarını kamufle ederek ortaya 

çıkmasını engellemeye çalıştıkları ve bunda da başarılı oldukları anlaşılmıştır.

Askeri darbe planlaması kapsamında görevlendirilen personele 15/07/2016 tarihinde 

saat  20:30  -  21:00  sıralarında  Kara  Havacılık  Komutanlığında  hazır  bulunmaları  talimatı 

verilmiştir. Gece saat 03:00'te gerçekleştirilecek askeri darbe girişimi öncesinde gelecek olan 

pilot  ve teknisyenlere kimin kiminle uçacağı,  nereye gidileceği,  hangi telsiz frekanslarının 
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kullanılacağı  gibi  konularda  emir  talimatlar  verilmesinin  planlandığı,  ancak  askeri  darbe 

girişiminin  öne  alınması  nedeniyle  teknisyen  ve  pilotlara  önceden  bu  şekilde  bir  bilgi 

verilmediği anlaşılmıştır. 

3-2-Askeri  Darbe  Girişimi  Kapsamında  Kara  Havacılık 
Komutanlığında  Meydana  Gelen  Olaylar,  Kara  Havacılık  Komutanlığı 
Personelinin Askeri Darbe Kapsamındaki Faaliyetleri; 

Kara  Havacılık  Komutanlığında  görev  yapan  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu 

askerler  yukarıda belirtildiği  gibi  16/07/2016 tarihinde sabah saat  03:00 sıralarında icraya 

konulmasını  planladıkları  askeri  darbe girişimine ilişkin tüm hazırlıkları  15/07/2016 tarihi 

saat 18:00 itibariyle tamamladıkları yukarıda belirtilmişti. 

15/07/2016 tarihinde öğle saatlerinde Kara Havacılık Komutanlığı’ndaaskeri darbe 

kapsamında  görevlendirilen  subaylardan  birisinin  Milli  İstihbarat  Teşkilatı  Müsteşarlığı’na 

giderek, 'kendisi gibi Fetullahçı olan bir pilotun 14/07/2016 tarihinde kendisini telefonla  

aradığını  ve  CH-47  CHİNHOOK  helikopterlerinin  kabul  töreni  hazırlıkları  nedeniyle  

gösteri  uçuşu  yapılacağından  15/07/2016  cuma  günü  Kara  Havacılık  Komutanlığında  

bulunması  gerektiğini  söylediğini,  bunun  üzerine  15/07/2016  tarihinde  Kara  Havacılık  

Komutanlığına gittiğinde telefonda konuştuğu pilotla görüştüğünü, bu pilotun kendisine  

akşam  l9:00'dan  itibaren  2  adet  skorsky  l  adet  Cougar  helikopteri  ile  izinsiz  uçuş  

yapılacağını,  uçuşun  geç  saatlere  kadar  devam  edeceğini,  MİT  Müsteşarı  Hakan  

FİDAN'ın alınacağını, bu uçuşu yaparken başka bir pilot Yarbayın da kendilerine yardımcı  

olacağını  söylediği'  bilgisini  verdiği,  gelen  bu  ihbarın  Milli  İstihbarat  Teşkilatı 

tarafındankıymetlendirildiği ve içeriğinin ciddi olabileceği sonucuna varıldığı, Milli İstihbarat 

Teşkilatı  Müsteşarı  Hakan  FİDAN’ın,  Orgeneral  Yaşar  GÜLER’i  telefonla  aradığı,  konu 

hakkında  bilgi  verdiği  ve  bir  müsteşar  yardımcısını  da  ayrıntıları  aktarmak  üzere 

Genelkurmay Başkanlığı  Karargahı’na  gönderdiği,  saat  17.32’de  Genelkurmay Başkanlığı 

karargahına  gelen  yetkilinin  ihbarla  ilgili  ayrıntıları  paylaşmasının  ardından  saat  17.54’te 

ayrıldığı,  akabinde  Orgeneral  Yaşar  GÜLER’in,  Genelkurmay  Başkanı  Orgeneral  Hulusi 

AKAR’a  yaşanan  bu  gelişmeleri  bildirdiği  ve  ihbarın  ciddiyetine  binaen  MİT Müsteşarı 

Hakan FİDAN’ı karargaha çağırmayı teklif ettiği, Orgeneral Hulusi AKAR’ın bu teklifi kabul 

etmesi ile birlikte Müsteşar Hakan FİDAN’ın karargaha çağrıldığı,

Yapılan  değerlendirmeler  sonucunda Genelkurmay Başkanı  Hulusi  AKAR'ın,  tüm 

Türkiye hava sahasını kapsayacak şekilde askeri helikopter ve uçaklar için uçuş yasağı emri 

verdiği,  bu  emrin  havada  bulunan  askeri  uçak  ve  helikopterlerin  üstlerine  dönmesi,  yeni 
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kalkışlara da engel olunmasını kapsadığı, uçuş yasağına ilişkin bu emrin tüm komutanlıklara 

iletildiği, ayrıca Orgeneral Hulusi AKAR'ın, Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki ÇOLAK'a 

yanına Kurmay Başkanı, Merkez Komutanlığından ve Adli Müşavirlikten personelleri de alıp 

Kara  Havacılık  Komutanlığına  derhal  gitmesi,  olayı  tereddüte  yer  bırakmayacak  şekilde 

çözüp idari ve adli tedbirleri ivedi bir şekilde alması, gittiğinde de devamlı kendisine bilgi 

vermesi talimatı verdiği, 

Bu talimat üzerine Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki ÇOLAK’ın saat 18.24’te, 

yanında  emir  subayı  Binbaşı  Yunus  CAN'da  olduğu halde  Kara  Havacılık  Komutanlığına 

gitmek  üzere  Genelkurmay  karargahından  ayrıldığı,  Kuvvet  Komutanının  yolda  Kurmay 

Başkanı  olan  İhsan  UYAR'ı  telefonla  aradığı,  ona  Kara  Havacılık  Komutanlığına  intikal 

halinde olduğunu, saat 19:00'dan önce orada olması gerektiğini, kendisinin de süratle Kara 

Kuvvetleri  Komutanlığı  karargahına  giderek  Merkez  Komutanını  5  kişi  ile  birlikte  Kara 

Havacılık Komutanlığına göndermesini, ayrıca askeri savcı hakim yarbay Naci AKDEMİR'i 

de  mesaiye  çağırarak  birlikte  Kara  Havacılık  Komutanlığına  gelmelerini,  muhtemel  bir 

derdest  olayı  olacağını  söylediği,  ayrıca  Kara  Havacılık  Komutanı  Tümgeneral  Hakan 

ATINÇ'ı da telefonla aradığı ve O'na Kara Havacılık Komutanlığına intikal etmekte olduğunu, 

Ankara  dışında bir  bölgeye  gideceğini,  bunun için süratle  bir  B-200 uçağı  hazır  etmesini 

emrettiği, ayrıca havada uçak olup olmadığını, gece uçuşu yapılıp yapılmayacağını sorduğu, 

Tümgeneral  Hakan  ATINÇ'ın  da  Malatya'dan  uçakla  yeni  geldiğini,  sabahki  brifinge 

katılamadığını bu nedenle uçuş olup olmadığını bilemediğini, araştıracağını söylediği, telefon 

konuşması  sonrasında Tümgeneral  Hakan Atınç'ın  uçuşla  ilgili  kendisine sorulan sorularla 

ilgili hazırlık yapması için Kurmay Başkanı olan şüpheliMehmet ŞAHİN'e talimat verdiği, 

şüpheli  Mehmet  ŞAHİN'in  bunun  üzerine  telaşlandığı,  bu  bilginin  ne  için  istenildiğini 

sorduğu, orada bulunan Harekat Merkezi Şube Müdürü olan şüpheli Okan KOCAKURT ile 

birlikte  Tümgeneral  Hakan  ATINÇ'a  önce  gece  uçuşu  için  4  helikopter  uçuşunun  planlı 

olduğunu söyledikleri, ancak hemen akabinde yanlışlık olduğunu ve gece uçuşu planlanması 

bulunmadığını söyledikleri, Tümgeneral Hakan ATINÇ'ın Kara Havacılık Uçuş Takip Sistemi 

olan KUTAY'dan uçuşlara ilişkin çıktı alınması talimatını verdiği, ancak KUTAY sisteminde 

uçuşlara ilişkin kayıtların tutulduğu sayfaların çıktısının getirilemediği ve arıza olduğunun 

söylendiği, 

Kara  Kuvvetleri  Komutanı  Orgeneral  Salih  Zeki  ÇOLAK  ve  beraberindekilerin 

araçlarla  saat  18:36'da  Kara  Havacılık  Komutanlığı  1  numaralı  nizamiyesinden  giriş 

yaptıkları,  saat  18:37'de  Kara  Havacılık  Komutanlığı  Karargahına  geldiği  ve  Tümgeneral 

Hakan ATINÇ ve şüpheli  Mehmet ŞAHİN tarafından karşılanarak makam odasına geçtiği, 

Orgeneral Salih Zeki ÇOLAK ile beraber gelen General rütbesindeki bir askerin saat 18:53'de 

şüpheli Mehmet ŞAHİN tarafından karşılanarak, komutanlık makamına doğru kendisine eşlik 
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edildiğinin güvenlik kamerası görüntüleri ile tespit edildiği, 

Kara Kuvvetleri  Komutanı  Salih  Zeki  ÇOLAK'ın karargah binasında Tümgeneral 

Hakan ATINÇ'a "Havada uçak var mı" diye sorduğu, onun da olmadığını söylediği, Orgeneral 

Salih Zeki ÇOLAK'ın 15/07/2016 tarihi için uçuş planlarını getirtmesini, havadaki uçuş ve 

helikopterlerin  indirilmesini,  uçuş  varsa  bu  uçuşta  hangi  pilotların  ve  mürettebatın 

bulunduğunun listesini vermesini istediği, Hakan ATINÇ'ın 5 tane T-182T uçağı ile Ankara 

Temelli'de eğitim uçuşu yapıldığını, bu uçakların da talimat üzerine Temelli'ye indirildiğini ve 

uçuşların sonlandırıldığını, hali  hazırda Ankara bölgesinde hiçbir uçağın uçmadığını,  diğer 

birliklerde  ve  teröristle  mücadele  bölgesinde  görevlendirilen  hava  görev  komutanlıklarına 

hiçbir uçağın ve helikopterin uçmaması gerektiği emrini verdiğini söylediği, Orgeneral Salih 

Zeki ÇOLAK'ın, Tümgeneral Hakan ATINÇ'a Deniz ALDEMİR ve Osman KARACA isimli 

birliklerinde  personel  olup  olmadığını  sorduğu,  Tümgeneral  Hakan  ATINÇ'ın,  Deniz 

ALDEMİR'in yeni kurulan Yük Helikopter Tabur Komutanı olduğunu, bir gün önce İzmir'den 

getirilen  yük  helikopteri  ile  birlikte  geldiğini,  halen  Ankara'da  olduğunu,Osman 

KARACA'nın da yük helikopteri ile ilgili Amerika'da eğitim aldığını, halen Kara Havacılık 

Komutanlığında  görevli  olduğunu  söylediği,  Orgeneral  Salih  Zeki  ÇOLAK  bu  askerlerin 

Fethullahçı yapılanmayla bağlantısı olup olmadığını sorduğu, Tümgeneral Hakan ATINÇ'ın 

da ellerinde  bilgi  ve bulgu olmamakla birlikte  tavır,  davranışlarıyla  bağlı  olabileceklerini, 

Osman  KARACA'nın  son  zamanlarla  onlarla  ilişkisini  kestiğininaskeri  birlikte 

konuşulduğunu söylediği, Orgeneral Salih Zeki ÇOLAK'ın bunlar dışında başka benzer tip 

kişiler  bulunup  bulunmadığını  sorduğu,  Tümgeneral  Hakan  ATINÇ'ın  da'komutanım  ben 

Allah korkusu olan insanım, elimde bilgi, belge yok ancak Kara Havacılık Komutanlığında  

bulunan tüm kritik kadrolar bunların elinde'  dediği, Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN'un da bu 

kadrodan  olduğunun  konuşulduğunu  söylediği,  Orgeneral  Salih  Zeki  ÇOLAK'ın  'bana 

bunların niye bana iletmediniz' dediği, 

Kara  Kuvvetleri  Komutanı  Salih  Zeki  ÇOLAK'ın  yaptığı  konuşmalar  ve  çevrede 

yaptığı gözlemleri saat 19:12'de Genelkurmay Başkanı Hulusi AKAR'a telefonla aktardığı, 

ona  Kara  Havacılık  Komutanlığında  herhangi  bir  hareketlilik  gözlemlenmediğini,  Merkez 

Komutanı, Kurmay Başkanı ve Askeri Savcının kışlaya girmek üzere olduğunu, biraz sonra 

detaylı inceleme için hangarlar bölgesine gideceğini belirttiği, Orgeneral Hulusi AKAR'ın da, 

Kara Havacılık personelinin Askeri Savcı ve Merkez Komutanının gelişini anlamaması için 

onları kışla içine sokmamasını, dışarıda bekletmesini ve hangarlar bölgesine gittikten sonra 

tekrar  kendisini  araması  talimatını verdiği,  Orgeneral  Salih  Zeki  ÇOLAK'ın da bu talimat 

üzerine  Kara  Kuvvetleri  Kurmay  Başkanını  cep  telefonundan  arayarak  Askeri  Savcı  ile 

Merkez  Komutanının  kışlaya  girmemesi,  telefon  edildiğinde  derhal  Kara  Havacılık 

Komutanlığına gelecek şekilde karargahta hazır beklemesi talimatını verdiği, 

189/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



Günboyu  Kara  Kuvvetleri  Komutanlığı  Karargahında  bulunan  şüpheliler  Ünsal 

ÇOŞKUN, İlyas BARUT ve İdris Feyzi OKAN'ın saat 18:59'daşüpheli Halil GÜL ile birlikte 

Kara Havacılık Komutanlığı karargah binasınagiriş yaptıkları,

Saat  19:19'da  Kara  Kuvvetleri  Komutanlığı  Kurmay  Başkanı  Orgeneral  İhsan 

UYAR'ın da Kara Havacılık Komutanlığı karargah binasına geldiği ve Orgeneral Salih Zeki 

ÇOLAK  ile  Tümgeneral  Hakan  ATINÇ'ın  bulunduğu  makam  odasına  geçtiği,  aralarında 

konuşmaya devam ettikleri, 

Askeri darbe girişimi kapsamında 15/07/2016 tarihi akşamı için uçuş planlamaları 

yapan şüphelilerin denetim için gelen Kara Kuvvetleri Komutanının yapılan bu hazırlıkları 

farketmesini  engellemeye  çalıştıkları,  Kara  Kuvvetleri  Komutanı  15/07/2016  tarihi  için 

Harekat Merkezinden uçuş planlarını istediği halde harekat Merkezinde nöbetçi subay olarak 

görev  yapan  şüpheli  Mehmet  Semih  ÜSKAYA'nın  bir  önceki  güne  ait  uçuş  kartlarının 

çıktılarını çıkarttığı,

Malatya'dan  saat  16:30  sıralarında  uçuşa  çıkan  2  adet  Atak  ve  1  adet  UH-1 

helikopterin  bu  sırada  Ankara'ya  gelmek  üzere  havada  bulunduğu  halde  Kara  Havacılık 

Komutanlığında  bulunan  şüphelilerin  bunu  gizlemeye  çalıştıkları,  şüpheli  Fatih 

KARAGÖZ'ün  kulede  görevli  Astsubay  Rıdvan  ÖZER'e  bu  helikopterle  ilgili  sadece 

kendisine  bilgi  verilmesini  ve  bu  helikopterlerin  kimseye  farkettirilmeden  Güvercinlik 

meydanının 10-15 km. açıktan geçirilerek Ulucan meydanına yönlendirilmesi talimatı verdiği, 

şüpheli Halil GÜL'ün tanık Levent ÇAKAR'ı arayarak Kayseri'den gelmekte olan 2 Atak ve 1 

UH-1 helikopterin Temelli'ye geçmesini, helikopter seslerini Kuvvet Komutanının duymaması 

gerektiğini emrettiği,

2 adet Atak helikopteri ile 1 adet UH/1 helikopteri bu denetim sırasında uçuş halinde 

olduğu halde Harekat Merkezinde nöbetçi subay olan şüpheli Anıl KORKMAZ'ın Harekat 

Merkezi ceridesine "19:30 itibariyle Kara Havacılık Komutanlığına ait B-350 (keşif maksatlı)  

uçak haricinde herhangi bir hava aracı bulunmadığı" şeklinde kayıt düşerek cerideye yanlış 

bilgi girdiği,

Şüpheli Mehmet ŞAHİN'in de Genelkurmay Başkanı tarafından verilmiş uçuş yasağı 

emri bulunmasına rağmen Malatya'dan Ankara'ya gelmekte olan 2 adet Atak ile 1 adet UH/1 

helikopterin Güvercinlik Meydanına inmesi gerekirken Kuvvet Komutanı ve beraberindeki 

heyetin  bu  helikopterleri  fark  etmemesi  için  Temelli  meydanına  inmelerini  sağladığı,  bu 

helikopterlerin  sevk  ve  idareleri  konusunda  helikopterlerin  kol  lideri  olan  şüpheli  Hakan 

EROL'a talimatlar verdiği,  uçuş planına göre Güvercinlik olan iniş meydanını değiştirerek 

Temelli  meydanı  yaptığı,  helikopterlerin  buna  göre  Temelli  Meydanına  iniş  yaptıkları, 

şüphelilerin yukarıda belirtilen faaliyetleri sonucunda 2 adet Atak ile 1 adet UH/1 helikopterin 

Malatya'dan gelmekte olduğunun ve Genelkurmay Başkanı tarafından verilmiş uçuş yasağı 
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bulunmasına rağmen uçuş gerçekleştirdiklerinin Kara Kuvvetleri  Komutanından saklandığı 

anlaşılmıştır. 

Orgeneral  Salih  Zeki  ÇOLAK ve  beraberindekilerin  Kara  Havacılık  Komutanlığı 

Karargah binasında gerekli değerlendirmeler yaptıktan sonra birlikte yük helikopteri koruma 

hangarına  gittikleri,  güvenlik  kamerası  görüntüleri  üzerinde  yapılan  incelemeler  sonucu 

bilirkişiler  tarafından  yapılan  inceleme  sonucu  düzenlenen  raporda,  saat:  19:26'da  Kara 

Kuvvetleri  Komutanı  Orgeneral  Salih  Zeki  ÇOLAK, Orgeneral  İhsan UYAR, Tümgeneral 

Hakan ATINÇ ile Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN’un makam odasından çıktıkları,  Tuğgeneral 

Ünsal ÇOŞKUN hariç olmak üzere diğer şahısların makam aracına binerek Kara Havacılık 

karargahındanayrıldıkları belirtilmiştir. 

Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki ÇOLAK'ın olağandışı bir şekilde Güvercinlik 

Kışlasına  gelmesi  üzerine  şüpheli  Özcan  KARACAN'ın,  saat  19:32'de  şüpheli  Sadullah 

ABRA'yı aradığı ve planlanandan daha sonra kışlaya gelmeleri talimatını pilotlara iletmesini 

istediği,  bunun üzerine şüpheli  Sadullah ABRA'nın da şüpheliler  Rafet  KALAYCI, Yakup 

YAYLA,  İlkay  ATEŞ,  Erdal  BAŞLAR ve  Gürçay BAYLAR'ı  telefonla  aradığı  ve  onlara 

şüpheli Özcan KARACAN'ın bu talimatını ilettiği,Kara Kuvvetleri Komutanının Güvercinlik 

Kışlasında bulunduğunu öğrenen pilot ve teknisyenlerden oluşan grubun Güvercinlik kışlası 

yakınında  bulunan  A  City  alışveriş  merkezinde  kendilerine  'kışlaya  gelin'  talimatını 

beklemeye başlamışlardır. 

Kara Kuvvetleri Komutanı ve beraberindeki heyeti koruma hangarında Bakım Tabur 

Komutanı şüpheli Murat BOLAT, pilot şüpheli Tekin TAŞDEMİR, teknisyen şüpheli Resul 

BARDAKKAYA ve yük helikopter Tabur Komutanı olan Deniz ALDEMİR'in karşıladıkları, 

orada yeni alınan CH-47 helikopteri ile ilgili Kuvvet Komutanına brifing verildiği, şüpheli 

Deniz  ALDEMİR'in  yarım  saatlik  süre  içerisinde  CH-47  helikopterin  özelliklerini  Kara 

Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki ÇOLAK'a anlattığı, şüpheliler İdris Feyzi OKAN 

ve  Ünsal  ÇOŞKUN'un  da  sonradan  Kuvvet  Komutanının  yanına  gittikleri,  Kuvvet 

Komutanının koruma hangarında orada bulunan pilotlara  gece uçuşunu kimlerin yaptığını, 

bunların kayıtlarının olup olmadığını, en çok kaç helikopterin gece uçuşuna katıldığını, Cuma 

günü için gece uçuşu olup olmadığını,  jandarmanın Kara Havacılık'a ait  helikopterle uçup 

uçamayacağı gibi gece uçuşları hakkında ayrıntılı sorular sorduğu, orada bulunan pilotların bu 

sorular  cevap  verdikleri,  1  saate  yakın  süren  brifing  ve  konuşmalardan  sonra  Kuvvet 

Komutanı  Salih  Zeki  ÇOLAK'ın  tekrar  Orgeneral  Hulusi  AKAR'ı  telefonla  aradığı,  ona 

durumun sakin  olduğunu,  meydanda  bir  hareketlilik  olmadığını,  hangar  kapılarının  kapalı 

olduğunu, durumu maskelemek için CH-47 helikopter kabul töreni hazırlıklarının kontrolünü 

yaptığını  söylediği,  Orgeneral  Hulusi  AKAR'ın  Kuvvet  Komutanı  Salih  Zeki  ÇOLAK'a 
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alaydaki pilotlarla görüşmesini, gerekirse onlarla çay içmesini ve sohbet ederek ağızlarından 

laf  almayı  denemesini  istediği,  bu talimat  üzerine  Orgeneral  Salih  Zeki  ÇOLAK'ın  orada 

bulunanlara  1.  Kara  Havacılık  Alayında  çay  içme  teklifinde  bulunduğu,Kara  Kuvvetleri 

Komutanının hangarda iken B-200 uçağına gerek olmadığını, onun hangara çekilebileceğini 

söylediği,  bu  esnada  4.  Kolordu  ve  Garnizon  komutanı  Korgeneral  Metin  GÜRAK'ın  da 

Güvercinlik Kışlasına gelerek denetleme heyetine dahil olduğu, 

Kara Kuvvetleri Komutanı ve beraberindeki heyetin 4 adet makam aracı ile 

Kara  Havacılık  Komutanlığı  karargahı  istikametinden  gelip,  pistten  geçerek  Kara 

Havacılık Okulu Bakım Komutanlığı hangarı ve CH-47 helikopterleri koruma hangarı 

bölgesine  gittiği  saat  19:58'de  aynı  zamanda  3  adetAH-1W ve  1  adet  T-129  ATAK 

helikopterin  taarruz  hangarı  önündeki  apronda  görüldüğü  güvenlik  kamerası 

görüntüleri üzerinden yapılan incelemeler ile tespit edilmiştir. 

Kuvvet  Komutanı  Salih  Zeki  ÇOLAK'ın,  beraberindekilerle  1.  Kara  Havacılık 

Alayında bulunan kamelyaya geçtikleri, kamelyada otururlarken, Kuvvet Komutanı bir kişinin 

kendiliğinden uçak helikopter kaldırıp kaldıramayacağını sorduğu, Kara Havacılık Komutanı 

Tümgeneral  Hakan  ATINÇ'ın  da  kendisine  KUTAY  sistemini  anlattığı,  KUTAY 

sistemininKara  Havacılık  Uçuş  Takip  Yazılımı  sistemi  olduğunu,  uçuşların  önce  alay 

komutanları onayı ile KUTAY sistemine dahil edildiğini, KUTAY sistemine dahil olmayan 

hiçbir kule görevlisinin uçuş için motor çalıştırma müsaadesi vermeyeceğini, uçuş emrinde 

yazılı olmayan hiçbir uçağın ve helikopterin meydandan kalkışına izin verilmeyeceğini, hatta 

uçağı ya da helikopteri kullanacak mürettebattan birinin sağlık muayenesi geçerli değilse ya 

da süresi dolduysa bu uçağın kalkışına izin verilmeyeceğini, bu durumda diğer mürettebatında 

uçamayacağını  anlattığı,  Kara  Kuvvetleri  Komutanı  Salih  Zeki  ÇOLAK'ın  o gün 1.  Kara 

Havacılık Alayı Nöbetçi Subayı olan şüpheli Taha Fatih ÇELİK'i çağırıp oturttuğu, daha sonra 

orada bulunan pilotlara  uçuş saatlerini,  iç  güvenlik görevlilerinin nasıl  ve hangi  sıklık  ile 

gittiğini  sorduğu,  Kara  Havacılık  Komutanı  Tümgeneral  Hakan  ATINÇ'a  iç  güvenlik 

haricindeki görevleri sorduğu, onun da genel maksat helikopter görevlerini anlattığı, Taarruz 

Helikopterlerinin de Cumhurbaşkanı ve Başbakan himaye görevlerinin olduğunu söylediği, 

bunun  üzerine  kuvvet  komutanı  taarruz  helikopterlerinin  VİP  helikopteri  olan  S-92 

helikopterlerine yetişip yetişemeyeceğini sorduğu, şüpheli Taha Fatih ÇELİK'in kendisine S-

92 helikopterlerin  çok  hızlı  olduklarını  bu  nedenle  yetişemeyeceklerini  söylediği,  Kuvvet 

Komutanının  Kara  Havacılık  Komutanına  taarruz  helikopterlerinin  meskun  mahallerde 

kullanımı  ile  ilgili  olarak  ne  çalışmalar  yapıldığını  sorduğu  ve  bu  helikopterlerin  nasıl 

kullanılacağının artık ortaya konulması gerektiğini söylediği, Kara Havacılık Komutanının da 

gerekli çalışmaları tamamlayıparz edeceklerini söylediği, kamelyada bu konuşmalar olurken 

nöbetçi amir olan şüpheli Özcan KARACAN'ın elinde telsiz ile etrafta dolaşmaya başladığı ve 
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bir ara Okul Komutanı şüpheli Ünsal ÇOŞKUN'u çağırarak aralarında bir şeyler konuştukları, 

Kamelyada yapılan yukarıda belirtilen konuşmalardan sonra Orgeneral  Salih Zeki 

ÇOLAK  ile  Orgeneral  İhsan  UYAR'ın  Güvercinlik  Kışlasından  ayrıldıkları,  güvenlik 

kamerası  görüntüler  üzerinde  yapılan  inceleme  sonucunda  düzenlenen  bilirkişi  raporunda 

Kuvve  Komutanı  Orgeneral  Salih  Zeki  ÇOLAK'ın  bulunduğu  konvoyun  21:08'de 

KaraHavacılık Komutanlığı 1 numaralı nizamiyesinden çıkış yaptığı,

Kara Kuvvetleri Komutanının Güvercinlik Kışlasından ayrılması üzerine Garnizon 

Komutanı Korgeneral Metin GÜRAK, Kara Havacılık Komutanı Tümgeneral Hakan ATINÇ, 

Okul Komutanı Tuğgeneral şüpheli Ünsal COŞKUN ve Alay komutanı Albay şüpheli İdris 

Feyzi OKAN'ın yürüyerek Kara Havacılık Komutanlığı karargah binasına geldikleri, orada bir 

süre aralarında konuştukları, Korgeneral Metin GÜRAK'ın odada şüpheliler Ünsal ÇOŞKUN 

ve İdris Feyzi OKAN'ın bulunması nedeniyle onların yanında Tümgeneral Hakan ATINÇ'a 

herhangi  birşey  söylemediği,  kalkacağı  zaman  tuvalet  önünde  ona  "aman  dikkatli  ol,  bu 

şerefsizlerin ne yapacakları belli olmaz" dediği, takiben saat 21:36'da Güvercinlik Kışlasından 

ayrıldığı, Korgeneral Metin GÜRAK'ın, Tümgeneral Hakan ATINÇ, Albay şüpheli İdris Feyzi 

OKAN ve Tuğgeneral şüpheli Ünsal ÇOŞKUN ile birlikte saat21:36'da karargah binasında 

Kara Havacılık  Komutanının makam katında bulunan harekat  merkezine uğradıktan sonra 

saat  21:37'de  karargah  binası  önünden  uğurlandığının  ve  kışladan  ayrıldığının  güvenlik 

kamerası görüntüleri ile tespit edilmiştir.

Tümgeneral  Hakan ATINÇ'ın  Garnizon Komutanını  uğurladıktan  sonra  şüpheliler 

Ünsal  ÇOŞKUN  ve  İdris  Feyzi  OKAN'a  'yukarı  benim  odama  çıkalım  Kuvvet 

Komutanımız  Salih  Zeki  Çolak'ın  verdiği  emri  bir  değerlendirelim'  şeklinde  emir 

verdiği,  şüpheli  İdris  Feyzi  OKAN'ın  sigara  içmek için  izin  istediği,  müşteki  Hakan 

ATINÇ ile  Ünsal ÇOŞKUN'un birlikte karargah binasında komuta katına çıktıkları, 

şüpheli  Ünsal  ÇOŞKUN'un  emir  astsubayı  Fatih  KARAGÖZ'ün  odasına  girdiği, 

müşteki Hakan ATINÇ'ın ise kendi makam odasına geçtiği, 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerlerce  planlaması  yapılan  askeri  darbe 

girişiminde başta Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları olmak üzere önemli askeri 

birliklere komuta eden komutanların rehin alınıp etkisiz hale getirilerek bu askeri birliklerin 

kontrolünün  ele  geçirilmesinin  planlandığı,  bu  kapsamda  da  Kara  Havacılık  Komutanlığı 

Güvercinlik Kışlasının kontrolünü ele geçirebilmek için öncelikle Kara Havacılık Komutanı 

olan  Tümgeneral  müşteki  Hakan  ATINÇ'ı  rehin  alınmasının  planlandığı,  Kara  Kuvvetleri 

Komutanı  ve  beraberindeki  heyetin  Güvercinlik  Kışlasından  ayrılması  üzerine  şüpheliler 

Ünsal ÇOŞKUN, MehmetŞAHİN, Özcan KARACAN, Mustafa DURMUŞ veHalil GÜL'ün 

askeri darbe kapsamında harekete geçtikleri ve gerekli emir talimatları verdikleri, şüpheliler 
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Özcan KARACAN, Mustafa  DURMUŞ,  Okan KOCAKURT ve  Mehmet  ŞAHİN'in  Kışla 

Nöbetçi  Amir  odasında  toplanarak  faaliyeti  nasıl  gerçekleştireceklerine  dair  planlama 

yaptıkları,  müşteki  Hakan  ATINÇ'ın  rehin  alınması  için  şüphelilerin  harekete  geçtikleri, 

aralarında yaptıkları değerlendirmeler sonucunda saat: 21:44'de Tümgeneral Hakan ATINÇ 

odasında bulunduğu esnada, şüpheli Fatih KARAGÖZ‘ün odasından çıkarak alt kata doğru 

bir  işaret  yaptığı,  sonrasında  alt  katta  bulunan  şüpheliler  Özcan  KARACAN,  Okan 

KOCAKURT  ve  Mehmet  ŞAHİN‘in  makam  odası  girişine  geldikleri,  üst  katta  bulunan 

harekat  merkezi  koridorundan  ise  şüpheli  Mustafa  DURMUŞ’un  makam  odası  girişine 

geldiği,  şüpheli  Özcan KARACAN‘ın makam giriş  kapısını  tuttuğu,  tüm bu hareketliliğin 

güvenlik kamera görüntüleri ile tesbit edildiği,

Şüpheli  Ünsal  ÇOŞKUN'un  makam  odasına  gelmemesi  üzerine  müşteki  Hakan 

ATINÇ'ın  şüpheli  Fatih  KARAGÖZ'ü  çağırarak  Ünsal  ÇOŞKUN'un  nerede  olduğunu  ve 

neden  gelmediğini  sorduğu,  şüpheli  Fatih  KARAGÖZ'ün  de  hemen  geliyor  dediği  ve  bu 

sırada Ünsal ÇOŞKUN'un odaya girdiği, arkasından da emir astsubayı giriş kapısı ve komutan 

giriş kapısının aynı anda açıldığı, komutan giriş kapısından silahlı olarak şüpheliler Mustafa 

DURMUŞ ile Okan KOCAKURT'un girdikleri, emir astsubayı kapısından ise dizliğinde silah 

bulunan şüpheli Fatih KARAGÖZ'ün odaya girdikleri ve giriş kapılarını kapattıkları,

Şüpheli Mustafa DURMUŞ'un elindeki silahı müşteki Hakan ATINÇ'a doğrulttuğu 

ve  şüpheli Okan  KOCAKURT'un  elindeki  tabancayı  müştekinin  kafasına  dayayarak 

'Ellerinizi masanın üzerine koyun, yolun sonuna geldiniz, buraya kadardı' dediği, müştekinin 

saatini çıkarttırdığı ve bileklerinden plastik kelepçe ile ellerini önden kelepçelediği, şüpheli 

Fatih  KARAGÖZ'ün  dışarı  çıkıp  tepside  bir  bardak  su  ve  yanında  beyaz  büyük  bir  hap 

getirdiği, müşteki Hakan ATINÇ'tan bu hapı içmesinin istenildiği, müştekinin içmeyi kabul 

etmediği,  müştekiyi  dinlenme odasına  götürerek  sabaha kadar  kendisini  orada  zorla  rehin 

tuttukları, 

Müşteki  Hakan ATINÇ yukarıda belirtilen şekilde rehin alındıktan sonra önceden 

yapılan planlama doğrultusunda şüpheli İdris Feyzi OKAN'ın şüpheliler Özcan KARACAN 

ve Mehmet ŞAHİN'in talimatı  ile Güvercinlik kışlasından ayrıldığı ve kışlanın komutasını 

şüphelilere  bıraktığı,  şüpheli  İdris  Feyzi  OKAN'ın  saat  21:51'de  araç  ile  Kara  Havacılık 

KomutanlığıGüvercinlik  Kışlası  1  numaralı  nizamiyeden  çıktığı  güvenlik  kamerası 

görüntüleri ile tespit edilmiştir. 

Askeri darbeciler tarafından yapılan askeri birlik komutanların görevlendirilmesine 

ilişkin sıkıyönetim direktifi mesajı ekinde Ek-C olarak belirtilen ve 8 sayfadan oluşan diğer 

atamalar başlıklı  toplam 450 kişilik listenin 170. sırasında Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN'un 

Kara  Havacılık  Okul  Komutanı  iken  Kara  Havacılık  Okulu  ve  Kara  Havacılık  Komutanı 
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olarak  atandığı  anlaşılmıştır.Müşteki  Hakan  ATINÇ'ın  rehin  alınmasından  sonra  daha 

sıkıyönetim  direktifi  mesajı  Kara  Havacılık  Komutanlığına  gelmeden  şüpheli  Ünsal 

ÇOŞKUN'un Kara Havacılık Komutanı olarak hareket ederekkışlada bulunan tüm personele 

emir  talimatlar  verdiği,  bu  emir  ve  talimatların  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  diğer 

askerler tarafından sorgulanmadan uygulandığı, esasında şüpheli Ünsal ÇOŞKUN'un darbe 

planlamasından ve  kendisinin  darbe  kapsamında Kara  Havacılık  ve  okul  komutanı  olarak 

atanacağını  bildiği  için  askeri  darbe  faaliyetinin  başlaması  üzerine  silahını  kuşandığı  ve 

hareketlilik olan ana nizamiye, taarruz hangarı, uçuş kulesi gibi bölgelere gidip orada askeri 

darbe faaliyeti kapsamında görevlendirilen personeli denetlediği,

Askeri  darbe  girişimi  kapsamında  önceden  yapılan  planlamalar  üzerine 

Güvercinlik  Kışlasının  komutasını  ele  geçiren  şüpheliler  Ünsal  ÇOŞKUN, 

MehmetŞAHİN,  Özcan KARACAN, Uğur KAPAN, Mustafa DURMUŞ veHalil  GÜL 

tarafından  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  diğer  askerlere  planlama 

doğrultusundaharekete  geçilmesi  talimatı  verdikleri,  bu  talimat  uyarınca  önceden 

yapılan  planlamalar  doğrultusunda,  aşağıdaki  belirtilen  eylem  ve  faaliyetler 

gerçekleştirilmiştir.

-Teğmenlerin  Silahlandırılarak  Kışla  girişlerinde  ve  Meydan  Harekat 

Taburunda görevlendirilmeleri;

Şüpheli  Yasin  CANDEMİR'in,  saat  21:45  sıralarında  Öğrenci  ve  Kurslar  Tabur 

Komutanlığı gazinosunda topladığı, kursiyer teğmenleri tüfek ve mühimmatla silahlandırarak 

rastgele  4'erli  5'erli  gruplar  oluşturduğu,  kursiyer  teğmenlerden  şüpheliler  Çağatay  Taha 

ÇOLAKOĞLU, Mikail AYDOĞAN,İbrahim Furkan GÜLCAN, Kerimcan KAMAN veGalip 

ŞİMŞEK'den  oluşturduğu  grububaşlarına  şüpheli  Ertuğrul  ALTUN'u  vererek  Ana 

Nizamiyede, şüpheliler Tolgahan AKBUĞA, Hüseyin ZENGİN, Mahir Furkan HASDEMİR 

ve Selim GÖREN'den oluşturduğu grubu, başlarına şüpheli Serkan YILDIZ'ı vererek Fidanlik 

nizamiyesinde,  şüpheliler  Ahmet  Semih  BACANAK, Emre  NAZLIGÜLOĞLU,  Mustafa 

ÖZKARDEŞLER  ve  Volkan  CESUR'dan  oluşturduğu  grubu,  başlarına  şüpheli  Mehmet 

SÜMER'i  vererek  İstanbul  Yolu  üzerinde,  similatör  binasının  arkasında  bulunan  ve 

kullanılmayan eski  nizamiyede,  şüpheliler  Bilal  BOZDUĞAN,  Muhterem YAMAN, Ömer 

Faruk TÜRKMEN, İrfan OKUMUŞ ve Emre TEMİZKAN'dan oluşturduğu grubu, başlarına 

Bölük  Komutanı  olan  şüpheli  Emre  ERKAN'ı  vererek  uçuş  hattında,  şüpheliler  İbrahim 

MERT,  Kazım HAMZAÇEBİ,Osman TEKE, Burak Han İLGÜN,Murat  GÜLERDİ ve Ali 

SERT'ten  oluşturduğu grubu,  başlarına  şüpheli  Serdar  ERCAN'ı  vererek  Meydan  Harekat 

Taburunda,şüpheliler  Müslim  ÇAĞIRICI  ve  Kemal  KİRAZLI'dan  oluşturduğu  grubu, 
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başlarına şüpheli Erdem ARIKAN'ı vererek Kara Havacılık Okulu içinde bulunan caminin 

arka  tarafında  Telsiz  Park  alanında,  şüpheliler  Cihangir  CAN,  Fatma  İNCE  ve  Nuri 

YÜKSEL’den  oluşturduğu  grubu  Kara  Havacılık  Karargah  binasında,  şüpheli  Yasin 

KÖROĞLU ve Alican KOÇ'u ise Tabur binasında görevlendirdiği, şüphelinin Fetullahçı Terör 

Örgütü  mensubu  oldukları  belirlenen  bu  teğmenler  ile  onları  emir  komutasına  verdiği 

şüphelilere  dışarıdan polis  veya  sivil  hiç  bir  kimsenin içeri  alınmaması,  polis  gelirse  ateş 

açmaları, gerekirse ölünmesi emir ve talimatlarını verdiği, 

Kursiyer  teğmenlerden  oluşan  şüphelilerin  başlarında  görevlendirilen  rütbeli 

askerlerle  birlikte  görevlendirildikleri  bölgelere  giderek  Güvercinlik  kışlasının  askeri 

darbeciler  açısından  kontrolünü  ve  güvenliğini  sağlamışlardır.  Teğmenler  seri  numarasına 

bakmaksızın gelişigüzel ve zimmetsiz olarak depodan aldıkları uzun namlulu silahlarları, tam 

teçhizatlı,tulumlu,  üzerlerinde  isimlik  -  pec  -  rütbe  gibi  kendilerinin  tanımlayan  işaretler 

olmadan görevlendirildikleri bölgelerde gece boyunca silahlı bulunarak kışlada bulunan diğer 

askeri personel üzerinde büyük bir korku oluşturmuşlardır. 

Nizamiyelerde görevlendirilen şüphelilerin, kışlaya girişi ve çıkışı engellemek üzere 

bariyer ve araçlarla nizamiyelerin girişini kapattıkları, kışladan çıkmak isteyen personeli ya da 

dışarıdan kışlaya girmek isteyen askerleri, darbeyi sevk ve idare eden şüphelilere sormadan 

dışarı çıkarmadıkları ya da içeri almadıkları, içeri alınması talimatı verilen personelin üzeri 

detaylı bir şekilde arandıktan sonra içeri alındığı, olay gecesi Ana nizamiyeye gelen birçok 

rütbelinin içeri alınmadığı, bununla birlikte şüpheliler Murat AĞIR, Nuri OSMANCIOĞLU, 

Ersel ERSOY, Soner GÖKÇE, Tamer ÖĞÜT, Fırat DARENDE, Murat ÖZEL, Fatih SEVİNÇ, 

Ercan URAL, Taner BEKTAŞ gibi şüphelilerin askeri darbeyi sevk ve idare eden karargah 

binasındaki  şüphelilere  sorulduktan  sonra  üzerleri  detaylı  olarak  aranarak  Güvercinlik 

kışlasına alındıkları anlaşılmıştır.

15/07/2016  tarihinde  saat:22:07'de  Kara  Havacılık  Komutanlığı  1  numaralı 

nizamiyesinin bariyerlerle araç girişine kapatıldığının ve saat: 22:09'dan itibaren gelen sivil 

araçların içeriye alınmadıklarının, saat: 23:21'de Fidanlık nizamiyesi girişinin itfaiye aracı ile 

kapatıldığı güvenlik kamera görüntüleri ile tespit edilmiştir.

Şüpheli Taha Fatih ÇELİK 06/09/2016 tarihli Sulh Ceza Hakimliğinde verdiği 'gerek 

bizim  birlikte  gerekse  diğer  birliklere  görevde  olmadığı  halde  telefon  ya  da  mesaj  ile  

çağrıldığı  belirtilen  kişilerin  tümünün  bu  yapıya  dahil  kişiler  olduğunu,  zira  darbe  

kalkışmasından haberdar olduklarını düşünüyorum. Önceki ifademde de belirttiğim üzere ben  

13 Temmuz günü bu kalkışmanın gece 03:00 'de olacağından haberim var  idi '  şeklindeki 

beyanı gözönünde bulundurulduğunda, 15/07/2016 tarihi gecesindeki askeri hareketliliğin bir 

askeri darbe girişimi olduğu ülkede yaşayan herkes tarafından öğrenildiği saatlerden sonra 

Güvercinlik  kışlasına  gelen  ve  kışlaya  alınan  tüm şüphelilerin  askeri  darbecilerle  fikir  ve 
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eylem birliği içerisinde hareket ettikleri anlaşılmıştır.

Güvercinlik kışlası Ana Nizamiyesine gelen şüphelilerin, Albay olan şüpheli Hakan 

Cafer  ARSLAN  ile  er  olarak  askerlik  yapan  tanık  Umut  RAHATLAR'ın  kullandıkları 

araçlarla görevlendirildikleri hangara taşındıkları, Albay rütbesinde olan şüpheli Hakan Cafer 

ARSLAN'ın kullandığı beyaz renkli Ford Connect aracın şoförlüğünü yapmasının bu konuda 

yayınlananemirlere aykırı olduğu gibi askeri gereklilikler ve uygulamalar dışındaörgütsel bir 

dayanışmanın ve adanmışlığın varlığının kanıtı olduğu değerlendirilmiştir.

Şüpheliler  Yasin  CANDEMİR,  Murat  AĞIR  ve  Hakan  Cafer  ARSLAN'ın  gece 

boyunca  sık  sık  teğmenlerin  görevlendirildikleri  bölgeye  giderek  onları  kontrol  ettikleri, 

onlara polis gelirse, sivil halk gelirse kışlaya almamaları ve ateş etmeleri talimatları verdikleri 

anlaşılmıştır.

Güvercinlik kışlasında uçuşların yönlendirildiği Güvercinlik kulesinin kontrolü için 

şüpheliler  Oğuz  YALÇIN  ve  İlhan  OCAKCIOĞLU'nun  görevlendirildikleri,  askeri  darbe 

faaliyetinin başlaması üzerine önce şüpheli İlhan OCAKCIOĞLU'nun kuleye geldiği hemen 

arkasından  da  şüpheli  Oğuz  YALÇIN'ınelinde  uzun  namlulu  silah  ve  yanında  silahlı 

teğmenlerle birlikte Güvercinlik kulesine geldiği, kulenin kontrolünün kendisinde olduğunu 

söyleyerek  o  andan  itibaren  kulede  bulunan  şüpheli  İlhan  OCAKCIOĞLU  ile  birlikte 

kendilerine Kara Havacılık Karargah binasında bulunan şüpheliler Ünsal ÇOŞKUN, Mehmet 

ŞAHİN,  Özcan  KARACAN  ve  Mustafa  DURMUŞ'tan  gelen  uçuş  güzergahı,  hedef  ve 

saldırılara ilişkin emir ve talimatları kuledeki telsiz üzerinden helikopter pilotlarına, emir ve 

talimat olarak ilettikleri, saat 24:00'e kadar Kuleden yapılan telsiz ve telefon konuşmalarının 

uçuş kulesindeki kayıt sistemi üzerinden kayıt altına alındığı, ancak bu sistemin saat 24:00 

sıralarında şüpheliler tarafından devredışı bırakıldığı bu nedenle saat 24:00'den sonra yapılan 

telsiz konuşmalarının kayıtlarının bulunmadığı anlaşılmıştır.

-Skorsky Helikopterlerin uçuşa hazırlanması ve faaliyetleri;

Teknisyen olan şüpheliler  Erkan ÇETİN, Ergün YAKUT, Emre GÜREL'in nöbetçi 

astsubay olan tanık Levent SELAMOĞLU ile birlikte silahlığa gittikleri,  silahlıkta her bir 

Skorsky helikopter için önceden ayrılmış olan toplam 9 adet bixi makineli tüfeğini alıp A8 

park  alanındaki  Skorsky helikopterlere  dağıttıkları,  şüpheliler  Erdem ARIKAN,  Muzaffer 

KARTOPU,Yasin  CANDEMİR  ve  Emre  ERKAN'ın  daha  önceden  helikopterlerde 

kullanılmak  için  mayonla  şeride  dizilerek  hazırlanmış  18  kutu  bixi  mühimmatı  depodan 

alıpşüpheli  Erdem ARIKAN'ın  06  AAZ  245  plakalı  özel  aracına  yükledikleri,  şüpheliler 

Erdem ARIKAN ve Muzaffer  KARTOPU'nun bu mühimmatı  Skorsky tipi  helikopterlerde 

kullanılmak üzere park alanına götürdükleri,  orada bu mühimmatın Skorsky helikopterlere 

dağıtıldığı, 
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Skorsky  helikopter  teknisyenlerine  helikopter  başı  yapılması  talimatı  verilmesi 

üzerine yukarıda açıklandığı üzere önceden tüm bakımları yapılmış ve uçuşa hazır bir halde 

park alanında bekleyen helikopterlerin teknisyenler tarafından uçuşa hazırlandığı, bu sırada 

talimat üzerine Skorsky helikopter pilotlarının helikopterin bulunduğu park alanına geldikleri 

önceden  yapılan  planlama  doğrultusunda  pilotların  helikopterlere  bindikleri,  güvenlik 

kamerası görüntüleri üzerinde yapılan inceleme sonucu düzenlenen bilirkişi raporunda  saat: 

22:30'da 4 adet S-70 Sikorsky helikopterin A8 park yerinden iniş farları açık şekilde hareket 

başladığının, sonrasında da kalkış yaptıkları ve bu helikopterlerin Güvercinlik meydanından 

kalkan ilk hava araçları olduklarının değerlendirildiği belirtilmiştir. 

Şüpheliler Halil GÜL ve Ümran TAŞ'ın, 13041 kuyruk numaralı Skorsky S-70 tipi 

helikopterle Güvercinlik meydanından kalkarak Genelkurmay Başkanlığı binasına gittikleri, 

oradan rehin  alınan müştekiler  Hulusi  AKAR,  Salih  Zeki  ÇOLAK, Yaşar  GÜLER,  İhsan 

UYAR,Uğur TARÇIN, Metin GÜRAK, Atilla  GÖKESAOĞLU, Yunus CAN, Ertuğrulgazi 

ÖZKÜRKÇÜ, Göksel SEVİNDİK ve  Halil  GÖNCÜ’yü 4 ayrı sefer yaparak Akıncı Hava 

Üssüne götürdükleri, 

13041  kuyruk  numaralı  Skorsky  S-70  tipi  helikopterden  sonra  Güvercinlik 

meydanından  ilk  önce  şüpheliler  Mustafa  ÇİN  ve  Uğur  KAPAN'ın  kullandıkları  13045 

kuyruk numaralı Skorsky S-70 tipi helikopterin kuleden izin almadan kalkarak Akıncı Hava 

Üssüne gittiği ve orada daha önceden belirlenmiş bir alana 'Yurtta Sulh' parolasını kullanarak 

iniş yaptıkları, 

Şüpheli Uğur KAPAN'ın arkasından şüpheliler Abdullah ATEŞTEMUR ve Erdoğan 

ERDEM'in 10984 kuyruk numaralı, şüpheliler Sezgin UYANIK , Deniz ALDEMİR ve Osman 

ÇAYIR'ın 10503 kuyruk numaralı Cougar AS-532 tipi,  şüpheliler Muzaffer KARTOPU ve 

Yücel ERSÜREN'in kuyruk numarası tespit edilemeyen Skorsky S-70 tipi, şüpheliler Ahmet 

SEREYİM,  Gürçay  BAYLAR  ve  Yakup  YAYLA'nın  kuyruk  numarası  tespit  edilemeyen 

Skorsky S-70 tipi,  şüpheliler  İsmail  YOLCU ve Temür  AYDIN'ın  kuyruk numarası  tespit 

edilemeyen  Skorsky  S-70  tipi,şüpheliler  Gökhan  ÇİÇEK  ve  Mehmet  DEMİRHİSAR'ın 

kuyruk numarası tespit edilemeyen Skorsky S-70 tipi, şüpheliler Mehmet Fatih ARMAĞAN 

ve Vedat SEVEN'in kuyruk numarası tespit edilemeyen Skorsky S-70 tipi, şüpheliler Mehmet 

ŞAMCI ve Tekin TAŞDEMİR'in, 10997 kuyruk numaralı Skorsky S-70 tipi, şüpheliler Rıza 

AKINCI  ve  Zafer  DOLU,  10505  kuyruk  numaralı  Cougar  AS-532  tipi  helikopterle 

Güvercinlik meydanından kalkarak Akıncı Hava Üssüne 'Yurtta Sulh' parolasını kullanarak 

daha önceden belirlenmiş alana iniş yaptıkları; bu helikopterlerde şüpheliler Engin GÖZ, Talat 

URAL, Erkan ÇETİN, Emre GÜREL, Yusuf ÖZCAN, Engin SARITAŞ, Ömer KIZILOVA, 

Ahmet YENGİL, Korkmaz GÜLAL, Ergün YAKUT, Ertan DERİN ve Kadir BAYRAM'ın 

teknisyenlik  yaptıkları,Akıncı  Hava  Üssüne  inişte  'yurtta  sulh'  parolasını  kullanmaları 
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talimatını helikopter pilotlarına,telsizle Güvercinlik kulede bulunan şüphelilerin verdikleri,

Akıncı  Hava  Üssünde  Güvercinlik  Meydanından  gelen  helikopter  pilot  ve 

teknisyenlerini toplayan şüpheli Uğur KAPAN'ın, askeri darbe yapıldığını, sıkıyönetim ilan 

edildiğini,  kendisinin  hava  görev  kuvvet  komutanı  olarak  görevlendirildiğini,  kendisinin 

vereceği  emir  ve  talimatlarla  helikopter  uçuşu  gerçekleştirileceğini,  kendisinden başka bir 

kimseyle telefonla konuşulmayacağını söylediği, orada bulunanpilotların cep telefonlarında 

'Atakanlar' adıyla bir whatsapp grubu oluşturulduğu ve bu mesajlaşma grubu üzerinden olay 

gecesi pilotlar arasında haberleşme sağlandığı,

-Akıncı  Hava Üssünde Hava Görev Komutanı olarak görevlendirilen şüpheli 

Uğur KAPAN'ın gece boyunca verdiği talimatlar üzerine,

Şüpheliler Rıza AKINCI ve Zafer DOLU, 10505 kuyruk numaralı Cougar AS-532 

tipi genel maksat helikopterle Akıncı Hava Üssünden kalkış yaparak MİT müsteşarının rehin 

alınması planını gerçekleştirmek için MİT yerleşkesinin bulunduğu bölgeye gittikleri,  MİT 

mensuplarının silahla karşılık vermeleri üzerine planın gerçekleştirilemediği,

Şüpheliler  Halil  GÜL  ve  Mehmet  DEMİRHİSAR'ın  Skorsky  tipi  helikopterle, 

şüpheliler Sezgin UYANIK ve Deniz ALDEMİR'in 10503 kuyruk numaralı Cougar AS-532 

tipi genel maksat helikopteriyle, şüpheliler Rıza AKINCI ve Zafer DOLU'nun 10505 kuyruk 

numaralı  Cougar  AS-532  tipi  genel  maksat  helikopterle  Akıncı  Hava  Üssünden  kalkış 

yaparakHarp  Okuluna  gittikleri,oradan  aldıkları  piyade  silahları  ile  silahlandırılmış  Harp 

Okulu öğrencilerini Genelkurmay Başkanlığı bahçesine taşıdıkları, bu şekilde toplam 3-5 kez 

uçuş faaliyeti gerçekleştirdikleri, 

Şüpheliler Abdullah ATEŞTEMUR ve Erdoğan ERDEM'in 10984 kuyruk numaralı 

Skorsky  S-70  tipi  genel  maksat  helikopterle,  şüpheliler  Ahmet  SEREYİM  ve  Yakup 

YAYLA'nın  kuyruk  numarası  tespit  edilemeyen  Skorsky S-70  tipi  helikopterle,  şüpheliler 

pilotlar Sezgin UYANIK ve Deniz ALDEMİR'in 10503 kuyruk numaralı Cougar AS-532 tipi 

genel maksat helikopterle, şüpheliler İsmail YOLCU ve Temür AYDIN'ın kuyruk numarası 

tespit edilemeyen Skorsky S-70 tipi genel maksat helikopterle, Akıncı Hava Üssünden kalkış 

yaparak Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığı Oğulbey kışlasına gittikleri, oradan 

aldıkları  silahlı  ve  tam  teçhizatlı  Özel  Kuvvetler  mensubu  darbeci  askerleri  Gölbaşı'nda 

bulunan  TÜRKSAT  Uydu  Haberleşme  Merkezi  taşıdıkları,  sonra  Akıncı  Hava  üssüne 

döndükleri,  bu uçuştan 2-3 saat  sonra yeniden Özel Kuvvetler  Komutanlığı  personelinden 

oluşan  timi  almak  için  TÜRKSAT  Uydu  Haberleşme  Merkezine  gittikleri,  götürdükleri 

timlerdeki darbeci askerlerden bir kısmı TÜRKSAT'ta öldürüldüğünden geri kalan askerleri 

helikoptere alarak Akıncı Hava üssüne döndükleri,

Şüpheliler Ahmet SEREYİM ve Yakup YAYLA'nın başka bir skorksy helikopter ile 
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şüpheliler Tekin TAŞDEMİR ve Mehmet ŞAMCI'nın ise daha once uçuş gerçekleştirdikleri 

10997 kuyruk numaralı Skorsky S-70 tipi helikopterle, Akıncı Hava Üssünden kalkış yaparak 

Kara Harp Okuluna gittikleri,oradan aldıkları Hava Harp Okulu öğrencilerini Etimesgut Hava 

Meydanına taşıdıkları, şüphelilerin toplam 3-4 kez bu şekilde öğrenci taşıdıkları, bu faaliyet 

sırasında helikoptere polisler tarafından ateş açılması nedeniyle helikopterin isabet aldığı, 

Şüpheliler  Muzaffer  KARTOPU  ve  Yücel  ERSÜREN'in,  kuyruk  numarası  tespit 

edilemeyen Skorsky S-70 tipi  genel  maksat  helikopterle  Akıncı  Hava Üssünün darbeciler 

açısından  güvenliğinin  sağlanması  amacıyla  Akıncı  Hava  Üssü  üstünde  helikopterle  tur 

attıkları, 

Şüpheli  Gürçay  BAYLAR'ın,  diğer  pilotu,  teknisyeni  ve  kuyruk  numarası  tespit 

edilemeyen Skorsky S-70 tipi genel maksat helikopterle Çankaya Oran şehri ve Gölbaşında 

helikopterle uçuş gerçekleştirdiği,

Şüpheliler  Tekin TAŞDEMİR ve Mehmet ŞAMCI'nın,  saat  05.00 sıralarında yine 

şüpheli  Uğur  KAPAN'dan  aldıkları  talimat  uyarınca  aynı  uçuş  ekibi  ve  aynı 

helikopterileAkıncı  Hava  Meydanından  kalktıkları,  Çankaya  Köşkü  yakınlarında  bulunan 

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı olduğu değerlendirilen yerden askerleri alarak Akıncı Hava 

Üssüne getirdikleri,

Skorksy  helikopterlerde  bixi  makineli  kapı  tüfekleri  bulunduğu,  bu  makineli 

tüfeklerle uçuş gerçekleştirilen bölgelerdeki sivil kişilere, kolluk görevlisi olarak görev yapan 

polislere, kamuya ait binalara, özel kişilere ve kamuya ait araçlara ateş açıldığı,

-Taarruz helikopterlerinin faaliyetleri;

Askeri  darbe  faaliyeti  için  harekete  geçilmesi  talimatı  verilmesi  üzerine  şüpheli 

Özcan KARACAN'ın, saat 22:00 sıralarında "faaliyete başlıyoruz" diyerek şüpheli Taha Fatih 

ÇELİK'e Malatya'dan gelen ve depoda bulunan mühimmatları araca yükleterek uçuş hattına 

yollaması talimatı verdiği, şüpheli Taha Fatih ÇELİK'in de er olarak görev yapan tanık Ömer 

UZUN ve şüpheli  Sadullah ABRA ile birlikte depoda bulunan 20 sandık mühimmatı land 

rover araca yükleyerek taarruz helikopterlerinin bulunduğu Bakım Taburuna götürdükleri;

Şüpheli Özcan KARACAN'ıntaarruz helikopter pilotlarınada uçuş hattında bulunan 

taarruz helikopterlerinin başlarına gitmesi emrini verdiği, bununla birlikte telefonla şüpheli 

Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU'na  bütün teknisyenlerin  helikopter  başına  gitmeleri  talimatı 

verdiği, bu talimatlar üzerine teknisyenlerin uçuş hattına giderek taarruz helikopterlerini uçuşa 

hazırladıkları, pilotların da kaskların ve uçuş ekipmanlarını alarak uçuş hattına gittikleri, 

Güvenlik  kamerası  görüntüleri  üzerinde  yapılan  bilirkişi  incelemesi  sonucu 

düzenlenen  raporda  saat:  22:30'da  sivil  kıyafetli  bir  şahıs  ile  askeri  kıyafetli  bir  şahsın 

mühimmat  sandığı  olduğu  değerlendirilen  malzemeleri  askeri  araçlarla  getirip  taarruz 
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hangarına taşıdıkları, saat: 22:26'da şüpheliler Ümit ALPAR, Mustafa ORMANTEPE, Volkan 

TÜRKKORKMAZ ve Süleyman Nazif TÜRKOĞLU’nun, hangardan taarruz helikopterlerine 

mühimmat taşıdıkları belirtilmiştir. 

Şüpheli  Sadullah  ABRA'nın  araçla  getirdiği  mühimmatın,  uçuş  hattında  önceden 

mühimmat kutusu denilen ammoboxları takılmış faal bir halde bulunan AH-1W Süper Kobra 

ve AH-1P Kobra helikopterlerin ammoboxlarının içerisine  namlunun ucuna gelecek şekilde 

teknisyen olan şüpheliler  Engin SARITAŞ, Resul BARDAKKAYA,  Ümit ALPAR, Mustafa 

ORMANTEPE,  Volkan  TÜRKKORKMAZ  ve  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU tarafından 

yerleştirildiği  ve  atışa  hazır  hale  getirildiği,  şüpheliler  Mustafa  ORMANTEPE ve  Volkan 

TÜRKKORKMAZ TAİ'den yeni teslim alınan Atak helikoptere mühimat yükledikleri sırada 

Feeder  denilen  parçayı  kırdıkları  bu  nedenle  Atak  helikopterin  bu  arıza  nedeniyle  silah 

mekanizmasının faal hale getirilemediği, 

Taarruz  helikopterlerini  sevk  ve  idare  etmekle  önceden  görevlendirilen  şüpheli 

Özcan KARACAN'ın, helikopter pilotları ile telsiz irtibatı kurmak için Alay Komutanı olan 

şüpheli  İdris  Feyzi  OKAN'ın  odasında  bulunan  helikopterlerle  irtibata  geçme  özelliği 

bulunanIP 10 telsizi aldığı ve gece boyunca  Arslan01 telsiz kodunu kullanarak  bu telsizden 

helikopter  pilotlarına  talimatlar  verdiği,  şüpheli  Özcan  KARACAN'ın  verdiği  talimatlar 

üzerine,

Şüpheliler Ali ERCAN ve Cebrail SERT'in,  10606 kuyruk numaralı AH-1W Süper 

Kobra helikopterle, MİT binası, Genelkurmay Başkanlığı binası, Özel Kuvvetler Komutanlığı 

binası civarında,

Şüpheliler Hakan SANDIK ve Sadullah ABRA'nın 10649 kuyruk numaralı AH-1P 

Kobra helikopterle Çankaya Spor Okulu, Genelkurmay Başkanlığı binası, Beytepe ve Ankara 

Emniyet Müdürlüğü binası civarında, 

Şüpheliler  İlkay ATEŞ ve  Taha Fatih  ÇELİK'in,  10605 kuyruk numaralı  AH-1W 

Süper Kobra helikopterle Genelkurmay Başkanlığı binasının bulunduğu bölgeden alçak uçuş 

gerçekleştirdikleri,  helikopterin  polis  tarafından  açılan  ateş  sonucu  isabet  alması  üzerine 

helikopterle Güvercinlik meydanına döndükleri, bu kez 10603 kuyruk numaralı AH-1W süper 

kobra helikopterle Jandarma Genel Komutanlığı binasının bulunduğu Beştepe bölgesi, Oran 

Şehrindeki TRT binasının da olduğu bölgeye,

Şüpheliler Rafet KALAYCI ve Murat KARAKAŞ'ın, AH-1P Kobra helikopterle MİT 

Müsteşarlığı yerleşkesinin bulunduğu bölgede,Genelkurmay Başkanlığı binasının bulunduğu 

bölgede,spor okuluna giden polis aracının bulunduğu bölgede, 

Uçuş gerçekleştirdikleri ve bu bölgelerde sivil kişilere, kolluk görevlisi olarak görev 

yapan polislere, kamuya ait binalara, özel kişilere ve kamuya ait araçlara ateş açtıkları;

Şüphelilerin gerçekleştirdikleri bu uçuşlar sırasında, işlenen askeri darbe girişimi ve 
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bu  kapsamdaki  suçlara  karşı  kolluk  görevlisi  olarak  görev  yapan  polislerin  yasal  sınırlar 

içerisinde  kalarak  silah  ateşiyle  karşılık  vermeleri  nedeniyle  helikopterlerin  büyük  bir 

kısmının isabet aldığı ve uçamayacak duruma gelmiştir.

15/07/2016 tarihinde saat: 22:52'de AH-1P Kobra taarruz helikopterinin iniş farı açık 

şekilde  kalkış  yaptığı,  saat:  23:21  ve  23:28'de  2  adet  AH-1W  Süper  Kobra  taarruz 

helikopterlerininkalkış yaptıkları, saat: 23:40'da 1 adet AH-1W helikopterinin uçuştan dönüş 

yaptığı ve kısa bir süre sonra tekrar kalkış yaptığı, saat: 00:08'de 1 adet AH-1P Kobra taarruz 

helikopterinin kalkış yaptığı, saat: 00:26'da taarruz helikopterlerine yakıt ikmali için 3 yakıt 

tankerinin taarruz apronunda görüldüğü güvenlik kamera görüntülerinden tesbit edilmiştir.

Malatya'dan  gelmekte  olan  2  Atak  ve  1  UH-1  helikopterin  Kara  Havacılık 

Komutanlığına  denetim  için  gelen  Kara  Kuvvetleri  Komutanından  saklanarak  saat  21:00 

sıralarında Temelli'de bulunan Ulucan Meydanına indiği, orada yakıt ikmaliyapıldığı, askeri 

darbe faaliyetinin başlaması üzerine helikopterlerin kol lideri olan şüpheli Hakan EROL'a bu 

helikopterleriAkıncı Hava Üssüne götürmesi talimatı verildiği,  şüpheli Hakan EROL'un acil 

olarak  kalkış  yapacaklarını  söyleyip  helikopterlerin  uçuşa  hazırlanması  talimatı  verdiği, 

helikopterlerin  uçuşa  hazırlanarak  çalıştırıldığı,  şüpheliler  Hakan  EROL  ve  İrfan 

KANTARCI'nın  pilotluğunu  yaptıkları  1003  kuyruk  numaralı  Atak  helikopterin  çalışma 

sonrasında  rotorbrak'ının  yandığı  ve  uçamayacak  hale  geldiği,  bu  sıralarda  Güvercinlik 

meydanında bulunan TAİ'den teslim yeni teslim alınan 1001 kuyruk numaralı helikopterin de 

feeder  denilen  silah  mekanizmasının  mühimmat  yüklenmesi  sırasında  kırılması  nedeniyle 

şüpheli Özcan KARACAN'ın şüpheli Hakan EROL'a 1003 kuyruk numaralı Atak helikopterin 

feederinin  sökülüp  Güvercinlik  meydanına  getirilmesi  talimatı  verdiği,  bu  talimat 

uyarıncateknisyen olan şüpheliler Ömer SEZEN ve Mutlu AÇIKGÖZ'ün helikopterin feederi 

söktükleri  ve  UH-1 helikoptere  yükledikleri,  bu  yaşananlardan dolayı  gecikme olduğu  ve 

helikopterlerin Akıncı Hava Üssü yerine Güvercinlik Meydanına getirilmesi talimatı verildiği, 

bunun üzerine 1007 kuyruk numaralı Atak helikoptere şüpheliler Hakan EROL ve Memduh 

KARAGÖL'ünpilot olarak, UH-1 helikoptere ise şüpheliler Alaattin Cem ERSUZ ve Emin 

TÜREL'in pilot,şüpheliler İrfan KANTARCI, Muhsin Yiğit ÖZDAMAR, Ömer SEZEN ve 

Mutlu  AÇIKGÖZ'ün  ise  yolcu  olarak  bindikleri,  helikopterlerin  saat  00:30  sıralarında 

Güvercinlik meydanına indikleri, 1007 kuyruk numaralı Atak helikopter meydana iner inmez 

hemen yakıt  ve mühimmat  ikmali  yapıldığı,  bu helikoptere şüpheliler  Erdal  BAŞLAR ve 

Eyüp ÜNAL pilot olarak bindikleri ve helikopter meydana indikten sonra 10-15 dakika içinde 

tekrar kalkış yaptığı,  şüpheliler Erdal BAŞLAR ve Eyüp ÜNAL'ın bu helikopter ile Ankara 

Emniyet  Müdürlüğü  ve  Cumhurbaşkanlığı  binası  civarlarında  uçuş  gerçekleştirdikleri, 

şüphelilerin bu bölgelerde sivil kişilere, kolluk görevlisi olarak görev yapan polislere, kamuya 

ait binalara, özel kişilere ve kamuya ait araçlara helikopterle ateş açtıkları;
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16/07/2016  tarihinde  saat:  00:57'de  T-129  ATAK  Taarruz  helikopterinin  kalkış 

yaptığının güvenlik kamerası görüntüleri ile tespit edilmiştir. 

- Olay gecesi helikopterlerle gerçekleştirilen silahlı saldırılar sonucunda,

Genelkurmay  Başkanlığı  Binası  civarında, Ali  Mehmet  VUREL,  Beytullah 

YEŞİLAY,  Cengiz  POLAT,  Fuat  BOZKURT,  İbrahim  ATEŞ,  Maktul  Mehmet 

KOCAKAYA,Murat  İNCİ,  Mustafa  KARASAKAL,  Muzaffer  AYDOĞDU,  Osman 

ARSLAN,Osman  EVSAHİBİ,  Özcan  ÖZSOY,Ramazan  KONUŞ,Selim  CANSIZ,  Serhat 

ÖNDER, Suat AKINCI, Suat ALOĞLU, Sultan Selim KARAKOÇ, Uhut Kadir IŞIK, Vedat 

BÜYÜKÖZTAŞ, Yasin Naci AĞAROĞLU, Yusuf ÇELİK, Yusuf ELİTAŞ'ın öldürüldükleri,

Müştekiler  Abdil  Muhsin  TÜRKMEN,  Abdullah  BAHÇECİ,Abdullah  CANSIZ, 

Abdullah  EROL,  Abdullah  KESKİN,  Abdullah  SEZGİN,  Abdullah  TUNÇEL,  Abdulvahit 

ÖZÇAVUŞ, Abdülkadir KAYAPINAR, Adem ULUTAŞ, Adem DEVECİ, Adem GÜL, Adem 

PARLAK, Adnan CEYLAN, Adnan ODABAŞI,  Ahmet ARIK, Ahmet GENÇYİĞİT, Ahmet 

KARACA,  Ahmet  KAĞIZMANLI,  Ahmet  Salih  ÜNAL,  Ahmet  Sefa  KAYA,  Akın 

GÜNBULAK,  Alaattin GÜMÜŞHAN, Ali DEMİRDAŞ,  Ali GÖK,  Ali  Osman KAYA,  Ali 

ÖLÇÜCÜ,  Alişan  ÇELİK,  Aslan  ÇİÇEK,  Aydın  GÜLGAN,  Aydoğan  KONDU,  Ayhan 

AKKANAT,  Ayhan  ERTUĞRUL,  Aykut  TÜRKAN,  Aysel  SANCAK,  Barış  YILDIRIM, 

Bayram ÇAYLAK, Bedriye TÜREMİŞ, Berat BOZKURT, Birol ÇEBİ, Birşah YEŞİL, Burak 

BALCI,  Burak DEMİRCİ,  Burhan DEMİR, Bülend BARAN, Bülent  DURAK,  Bünyamin 

ÖCAL, Büşra ÖZYILMAZ, Büşra SANCAK, Can METİN, Cavit  ÖZTÜRK, Cem Koray 

ACAR, Cengiz ŞAHİN, Cengiz UÇAR, Cesur TEKİN, Çetin ÖZSOY, Dilek BURAN, Durak 

DENİZ, Ekrem ÇAKIR, Emin KARABIYIK, Emine AYDINBELGE, Emine Nur PARLAK, 

Emre KAYA, Enes GÖKGÜL,  Engin ZENGİN,  Ervil PEHLİVAN, Erdal AÇIKGÖZ,  Eren 

TEKİN,  Erhan  ÇAYIR,  Erhan  SÜR,  Ertuğrul  ÇAĞLAYAN,  Esat  Kerim SEÇKİN,  Faruk 

BAŞARAN,  Fatih  GÜRSES,  Fatih  KARATEKİN,  Fatih  KUBULAY,  Fatih  PİRE,  Fazıl 

MACİT,  Fazlı ÇİÇEK,  Furkan ÖZTÜRK, Furkan SANCAK,  Gülay GÜVERCİN,  Gülüzar 

DEMİRCİ, Hacı Hasan OCAK, Hacı İhsan CEYLAN,  Hacı Rahim ALLI,  Hacer KONUŞ, 

Hakan KARADUMAN, Halil İbrahim BALGAT, Halit AYDOĞDU, Hamza ÇAKALOĞLU, 

Hanifi TÜMER, Harun ÇALI, Harun DOĞAN, Hasan CEYLAN, Hasan DEMİRKAN, Hasan 

KAYNAKCI, Hasan KAZMAZ, Hasan OLKUN, Hasan YAŞAR, Hatice TAVUKCU, Havva 

ŞEN,  Hüseyin  ÇINAR,  Hüseyin  KAYA,  İbrahim  ÇAĞ,  İbrahim  SIĞIN,  İbrahim  Ethem 

TOKATLIOĞLU, İlhan AYDIN,  İsa PİRİHAN,  İsa SARITEPECİ, İsmail  Samet MUTLU, 

Kaan ŞİMŞEK, Kadir İNCİKUŞU, Kadir TUNÇEL, Kazım ÇAKIR, Kemal TEZER, Kenan 

ARTUĞER, Kenan KONUK, Kerim TAŞKIRAN, Koray DEMİREL, Levent DİNÇ, Mahmut 

GÜRPINAR,  Mahmut Mert  KILINÇ, Mehmet AYDINBELGE, Mehmet BACIK, Mehmet 
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DALDA, Mehmet Fatih ŞABA,  Mehmet Özgür AKKOYUNLU,  Mesut TEKİNIŞIK, Metin 

İÇTÜZER, Metin UZUN, Muammer ERKAYA, Muhammed ŞAHBAZ,  Muhammet Berdan 

ÖLÇÜCÜ,  Muhammed  Nurullah  TAVUKCU,  Murat  AKGÜL,  Murat  AYKUT,  Murat 

BALGAT,  Murat  ÇETİN,  Murat  DEMİRCİOĞLU,  Mustafa  ATEŞ,  Mustafa  GÜLCAN, 

Mustafa  GÜNEL,  Mustafa  KARKIN,  Mustafa  ÖZYILMAZ,  Mustafa  SEÇKİN,  Mustafa 

SEMERCİ, Mustafa SIRAKAYA, Mustafa YILMAZ, Mücahit GÜNDOĞDU, Nazar IRMAK, 

Necati EKİZ, Necmettin ÇİMEN, Nevzat YAPAN, Nigar SERT, Oğuzhan KONURALP, Okan 

DEMİRCİOĞLU, Oktay ŞENGÜL, Onur Can AÇIKGÖZ, Orhan BURAN, Osman KÖMÜR, 

Ömer Faruk ÇATAL, Ömer Faruk EREN, Ömer Lütfi PEKER, Ramazan GÜNDEŞLİ, Regaip 

YILDIRIM, Salih ATEŞ,  Satılmış KOÇAK, Selahattin KARAYEL,  Selim YILMAZ, Selim 

ÖZDEMİR, Serdar DUMLUPINAR, Serdar KARATAŞ, Serkan ERAYHAN, Sinan ŞAHİN, 

Şafak ÜLGEN, Şener ŞENER, Şenol YEDİLER, Tahir ŞEKER, Talip TOSUN, Ufuk KAYA, 

Uğur KÖSEOĞLU,  Uğur ŞAHAN, Ümit YEŞİLMADEN, Ümüt EKİNCİ,  Üveys ÖZCAN, 

Üzeyir  KÜÇÜK,  Yahya  Murat  İMAMOĞLU,  Yasin  DEMİRCİ,  Yasin  GÖKGÖZ,  Yunus 

ÇELİK,  Yusuf  ASLANHAN,  Yusuf  AY,  Yusuf  GÖKDEMİR,  Yusuf  KURT,  Zafer  TAŞ'ın 

yaralandıkları,

Cumhurbaşkanlığı binası civarında, Akif KAPAKLI, Cuma DAĞ, İzzet ÖZKAN, 

Necmi Bahadır DENİZCİOĞLU'nun öldürüldükleri,

Müşteki Enes ALACAKAYA'nın yaralandığı,

Ankara Emniyet Müdürlüğü binası civarında, Halil IŞILAR'ın öldürüldüğü,

Müştekiler  Abbas  Murat  DELİBAŞLAR,  Ali  DİNLER,  Ali  SEZER,  Alper 

KORKMAZ,  Alper  ÜNSAL,  Barış  ÜNYAY,  Behçet  BOLAT,  Duray  ERKAN,  Emrah 

ÖZÇELİK,  Erol  KARACA,  Gökhan  İLDEŞ,  Hüseyin  AĞİR,  Kemal  KULLEBİ,  Kenan 

PEHLİVANLI,  Mustafa  ÖZ,  Murat  CANTÜRK, Murat  UYGUN, Osman BÜTEV,  Remzi 

BAŞ,  Salih  AYDEMİR,  Serkan  ERDİNÇ,  Tuğçe  SERÇE,  Ufuk  YAZICI,  Ümit  USLU, 

Yıldırım UZUN'un yaralandıkları,

Milli  İstihbarat  Teşkilatının  Yenimahalle'de  bulunan  yerleşkesi  civarında, 

müştekiler Mehmet YARĞIN, Mehmet BAŞKAYA, T-02735 Numaralı  MİT Personeli,  M-

11238 Numaralı MİT Personeli, M-11125 Numaralı MİT Personelinin yaralandıkları,

Gölbaşı  ilçesinde  bulunan  TÜRKSAT Uydu  Haberleşme  Merkezi  civarında, 

müştekiler Abdullah BULUT, Ahmet SARIKAYA, Ahmet ŞEFLEK, Alaettin ALTINTAŞ, Ali 

BOLAT,  Bayram  İNAÇ,  Bilal  Davut  HASETÇİ,  Mehmet  Cemil  ÖZTEGİL,  Cengiz 

DEĞİRMENCİ, Cengizhan SOLAK,  Cenk ŞEN, Eray ÜNLÜ,  Erdal SÖĞÜNMEZ,  Erkan 

KAYA,  Erol  ÖLÇER,  Fatih  AKSOY,  Fatih  Mehmet  KAYABAŞI,  Fatih  POLAT,  Fatih 

ÜNVER,  Güner  GANİ  ,  Hakan  İLHAN,  Halil  ERSOY,  Hüsamettin  DEMİREL,  Halil 

YEŞİLÇİMEN, Hüseyin TÜRKMEN, İbrahim ATİLA, İsmail AÇIKAL, Kadir KARABIYIK, 
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Lokman SONSOY, Mahmut BAŞPINAR, Mehmet BAYAR, Mehmet GÖKSEL, Mehmet Ali 

ORTAYATIRTMACI,  Muhammet  Sait  GÜNEŞ,  Muhammet  Emin  SERGİLİ,  Mustafa 

KARADAYI,  Özcan  ŞEN,  Ramazan  TEKTAŞ,  Serdar  GÖZÜM,  Serkan  BİLEN,  Taha 

TETİK,  Tarık  İNCEDERE,  Tarık  Furkan  ERBAY,  Tayfun  ÖĞÜTLÜ,  Turgay  AYÇİÇEK, 

Üzeyir YAVUZ ve Yasin Burak KAYA'nın yaralandıkları anlaşılmıştır.

- Olay gecesi mühimmat teminine yönelik faaliyetler;

Şüpheliler  Özcan  KARACAN,  Mehmet  ŞAHİN,  Mustafa  DURMUŞ  ve  Ünsal 

ÇOŞKUN aralarında yaptıkları değerlendirme sonucunda aldıkları kararla mühimmat temini 

için değişik talimatlar verdikleri, bu kapsamda; 

Şüpheliler  Okan  KOCAKURT  ve  Anıl  KORKMAZ'ın,  aldıkları  talimat 

doğrultusunda  Güvercinlik  Meydanında  bulunan  UH-1  helikopterlerden  birisine  binerek 

Zırhlı  Birlikler Komutanlığı atış  alanına gittikleri,  oraya darbeci başka askerlerce getirilen 

mühimmatı alarak helikopter ile Kara Havacılık Komutanlığı'na getirdikleri, mühimmatın bir 

kısmını taarruz hangarına bir kısmını ise Karargah binasının önüne indirdikleri, şüpheli Okan 

KOCAKURT'un  talimatıyla  mühimmatı  şüpheli  Mahmut  ŞAKRAK  ve  nöbetçi  olan 

Abdurrahman CERİT ile birlikte askerlerin bina içerisine taşıdıkları, şüphelinin getirdiği bu 

mühimmatları daha sonra kursiyer teğmenlerin tüfeklerinin şarjörlerine doldurdukları, 

Şüpheli  Ünsal  ÇOŞKUN'un,  şüpheli  Murat  BOLAT'a  bir  UH-1 helikopteri  Zırhlı 

Birliklere göndererek mühimmat getirilmesi talimatı verdiği, şüpheli Murat BOLAT'ın da bu 

talimat  üzerine şüpheliler  Ömer DERELİOĞLU ve Nuri  OSMANCIOĞLU'na helikopterle 

Zırhlı Birliklere giderek mühimmat getirmeleri talimatını verdiği, orada bulunan şüpheli Ersel 

ERSOY'un şüpheli  Nuri OSMANCIOĞLU'nun alkollü olduğu gerekçesiyle uçamayacağını 

belirterek, kendisinin uçma teklifinde bulunduğu, şüpheli Murat BOLAT'ın bu teklifi kabul 

ederek  Ömer  DERELİOĞLU  ve  Ersel  ERSOY'u  uçuş  için  gönderdiği,  şüpheliler  Ersel 

ERSOY ve  Ömer  DERELİOĞLU'nun  bu  talimatı  yerine  getirmek  üzere  UH-1  hangarına 

gitmek  için  yola  çıktıkları  sırada  şüpheli  Murat  BOLAT'ın  şüpheli  Ömer  DERELİOĞLU 

yerine şüpheli Soner GÖKÇE'nin mühimmat getirme görevini yerine getirmesini emretmesi 

üzerine  şüpheli  Ömer  DERELİOĞLU'nun  geri  döndüğü,  mühimmat  getirmeye  şüpheliler 

Soner  GÖKÇE ve  Ersel  ERSOY'un  gittikleri,  UH-1  hangarında  bulunan  helikopterlerden 

önce 10493 kuyruk numaralı UH-1 helikopterin mühimmat getirmek için uçuş hazırlandığı 

ancak bu helikopterin arıza vermesi üzerine bu kez 10491 kuyruk numaralı helikopterin uçuşa 

hazırlandığı,  şüpheliler  Ersel  ERSOY ve  Soner  GÖKÇE'ninteknisyen  olan  şüpheli  Yaren 

KARAOĞLU ile birlikte bu helikoptere binerek mühimmat getirmek üzere Etimesgut Zırhlı 

Birlikler Komutanlığına gittikleri, helikopteri Etimesgut Lojmanlarının Kuzey bölgesinde bir 

alanda yanıp sönen bir ışığın yakınına indirdikleri,bir süre bekledikleri, kimsenin gelmemesi 
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üzerine  şüpheli  Ersel  ERSOY'un şüpheli  Murat  BOLAT'ı  telefonla  aradığı,  şüpheli  Murat 

BOLAT'ın kendisine beklemesini ve mühimmat getirileceğini söylediği, bir süre sonra Land 

Rover  marka bir  araçla  askeri  darbe kapsamında faaliyet  gösteren 1 teğmen ve 5 askerin 

kutular halinde mühimmat getirdikleri ve helikoptere yerleştirdileri, şüphelilerin helikopter ile 

bu mühimmatı Güvercinlik Kışlasına taşıdıkları, şüphelilerin bu şekilde gece boyunca 2 kez 

Zırhlı  Birliklerden  Güvercinlik  Kışlasına  mühimmat  taşıdıkları,  mühimmatı  şüpheli  Resul 

BARDAKKAYA  ile  beraberindeki  5-6  teknisyenin  B1  park  alanına  indirdikleri,  bu 

mühimmatın gelir gelmez helikopterlere yüklendiği ve kullanıldığı, 

Yukarıda  şüpheli  Ersel  ERSOY'un  olay  gecesine  ilişkin  telefon  irtibat  bilgileri 

değerlendirildiğinde,  şüpheli  Ersel  ERSOY'un olay gecesi  helikopterle  Zırhlı  Birlikler'den 

mühimmat  almaya  gittiğinde  telefonda  konuştuğu  ve  isminin  Yarbay  Fatih  olduğunu 

ifadesinde belirttiği kişinin Fatih ÇUBUKÇU olduğu, Fatih ÇUBUKÇU hakkında 15/07/2016 

tarihindeki askeri darbe girişimine ilişkin eylemleri nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızın 

2016/176527 sayılı dosyasından soruşturma yürütülmekte olduğu, şüphelilerErsel ERSOY ve 

Soner GÖKÇE'nin kullandıkları helikoptere olay gecesi Land Rover ile mühimmat getiren 

kişinin şüpheli Fatih ÇUBUKÇU olduğunun anlaşıldığı, 

Kara Havacılık Komutanlığı güvenlik kamera görüntüleri üzerinde yapılan inceleme 

sonucunda  düzenlenen  bilirkişi  raporunda  saat  01:25'de  1  adetUH-1H  genel  maksat 

helikopterinin taarruz hangarı apronuna iniş yaptığının görüldüğü belirtilmiştir. 

Yine  mühimmat  getirtilmesi  için şüpheli  Özcan  KARACAN'ın  şüpheli  Deniz 

ALDEMİR'i cep telefonundan aradığı, Çankırı’dan mühimmat alarak getirme emrini verdiği, 

Çankırı'da 0534 227 39 42  numaralı telefon ile irtibat kurmasını istediği, şüpheliler Deniz 

ALDEMİR ve Sezgin UYANIK'ın pilotluğunu, şüpheli Korkmaz GÜLAL'in teknisyenliğini 

yaptığı  10504  kuyruk  numaralı  helikopter  ile  Güvercinlik'ten  hareket  edip  Çankırı'ya 

gittikleri, şüpheli Sezgin UYANIK'ın Özcan KARACAN'ın Deniz ALDEMİR'e verdiği Yusuf 

BAYAZIT adına  kayıtlı  olan  0534 227 39 42  numaralı  telefonu aradığı,  kendisini  Yusuf 

olarak  tanıtan  kişi  askeri  birliğin  adresi  olarak  Çankırı  ilinin  girişinde  stadyumun  yanını 

olarak tarif ettiği, tarif edilen yere giderek mühimmatı helikopter ile alıp sabah saatlerinde 

Akıncı  üssüne  getirmişlerdir.  Yusuf  BAYAZIT  hakkında  aynı  suçtan  dolayı  Cumhuriyet 

Başsavcılığımızın2016/103582 sayılı dosyasından soruşturma yürütülmektedir.

- Olay gecesi helikopter teminine yönelik faaliyetler;

Olay gecesi uçuş gerçekleştirerek faaliyette bulunan helikopterlerin polis tarafından 

ateş edilerek isabet  almaları  ve gayrifaal  duruma gelmeleri  üzerine helikopter gereksinimi 

oluştuğunda  şüpheli  Ünsal  ÇOŞKUN'un  aynı  kapsamda  Malatya  Kara  Havacılık  2.  Alay 

Komutanı olarak yeni atanan Albay Hakan KELEŞ'i telefonla aradığı, Malatya'daki taarruz 
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helikopterlerinin tam yüklü olacak şekilde Ankara'ya göndermesini talimatını verdiği, ancak 

Albay Hakan KELEŞ'in bu talimatı yerine getirmediği ve helikopterleri göndermediği, bunun 

üzerine askeri darbeciler tarafından alınan kararla Albay Hakan KELEŞ'in yerine eski Alay 

Komutanı olan Albay Mustafa ÖZKAN'ın 2. Kara Havacılık Alay Komutanı olarak görevine 

devam  edeceğine  ilişkin  emir  yayınlanmıştır.  MEDAS  sistemi  üzerinden  K100/198/001 

MEDAS kayıt numarası ile 2. Ordu Komutanlığı Harekat Merkezi tarafından Kara Havacılık 

Komutanlığı'na 16/07/2016 tarihinde saat 00:20'de görevlendirme konulu mesaj gönderildiği, 

bu mesajın Kara Havacılık Komutanlığının Haber Merkezinde 320numarası ile kaydedildiği 

ve 16/07/2016 tarihinde saat 00:45'te Kurmay Yarbay Mehmet ŞAHİN'e teslim edildiği, mesaj 

ekinde  gönderilen  görevlendirme  konulu  mesaj  formunda,  "Kara  Pilot  Kurmay  Albay  

Mustafa ÖZKAN'ın ikinci bir emre kadar 2.Kara Havacılık Alay Komutanlığı'na devam  

edeceği" belirtilmiştir. Mesaj formunda Harekat Başkanı Kurmay Albay Erkan VAROL'un ve 

Kurmay  Başkan  Vekili  Tuğgeneral  Mustafa  Serdar  SEVGİLİ'nin  isimlerinin  bulunduğu 

görülmüştür.  Kara  Havacılık  Komutanlığında  oluşan  bu  ani  gelişme  üzerine  2.  Ordu 

Komutanlığınca çok kısa bir sürede Hakan KELEŞ'in görevden alınması emrinin çıkarılması 

şüpheli  Ünsal  ÇOŞKUN'un  askeri  darbe  kapsamında  Malatya'da  bulunan  2.  Ordu 

Komutanlığı ile de çok sıkı irtibatlı olduğunu göstermektedir. 

Aynı kapsamda şüpheli Özcan KARACAN'ın, aralarında tanık Fatih TİFTİK ve Siirt 

Atak  Kol  helikopterleri  lideri  Yüzbaşı  Oğuzhan ÇUHACI da  olmak  üzereKara  Havacılık 

Komutanlığına  bağlı  personelden  dış  birliklerde  helikopter  görevinde  bulunanları  aradığı, 

onlara  kimseye  haber  vermeden  ve  izin  almadan  helikopterlerle  Ankara'ya  gelmeleri 

konusunda  baskı  kurmaya  çalıştığı,  yasadışı  emir  ve  talimatlar  verdiği,  Binbaşı  Fatih 

TİFTİK'in  bu  talimatları  yerine  getirmediği,  Özcan  KARACAN'ın  daha  sonra  cep 

telefonundan  tekrar  Binbaşı  Fatih  TİFTİK'i  aradığı,  bu  kez  telefonda  şüpheli  Ünsal 

ÇOŞKUN'un Binbaşı Fatih TİFTİK ile görüştüğü, ona durumlarının ne olduğunu, Ankara'ya 

gelip  gelemeyeceğini  sorduğu  ve  kimseye  haber  vermeden  kalkıp  Ankara'ya  gelmesi 

konusunda baskı kurmaya çalıştığı ancak muvaffak olamadığı, şüpheli Özcan KARACAN'ın 

daha sonra tekrar Binbaşı Fatih TİFTİK'i aradığı, ne kadar helikopter alabilirse alıp Ankara'ya 

gelmesini, bunların Genelkurmay Başkanının emirleri olduğunu, insiyatif alması gerektiğini, 

medyadaki haberlerin yalan olduğunu söylediği, 

Şüpheliler  Ünsal  ÇOŞKUN ve Mehmet ŞAHİN'in helikopter  temini  için İzmir'de 

bulunan 3.Kara Havacılık Alayında ve İstanbul'da bulunan 4.Kara Havacılık Alayında görev 

yapan komutanları arayarak onlara da Ankara'ya helikopter göndermeleritalimatı vermişlerdir.

Şüpheliler Ünsal ÇOŞKUN, Mehmet ŞAHİN,  Mustafa  DURMUŞ, 

Özcan KARACAN'ın Kara Havacılık Komutanlığı Karargahında, şüpheliler Uğur KAPAN ve 
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Halil  GÜL'ün  Akıncı  Hava  Üssünde  Askeri  Darbe  girişimi  kapsamında  yasa  dışı  olarak 

verdikleri  emir  ve  talimatlar  üzerinegerçekleştirilen  faaliyetler  sonucundaAskeri  darbe 

girişiminin Kara Havacılık Komutanlığını ilgilendiren kısmının önemli ölçüde tamamlanmış 

olması, bununla birlikte sabah saat 06:00 sıralarında Jandarma'ya bağlı birliğin Güvercinlik 

kışlasına operasyon düzenlemek için uçuş  kulesinin bulunduğu mevkiden kışlaya  girmeye 

başlaması  üzerine  şüpheliler  Ünsal  ÇOŞKUN,  Mustafa  DURMUŞ,  İlyas  BARUT,  Emre 

ERKAN,  Yasin  CANDEMİR,  Okan  KOCAKURT,  Hakan  Cafer  ARSLAN,  Özcan 

KARACAN  ve  Mehmet  ŞAHİN  ile  birlikte  Karargah  binası  holünde  değerlendirmeler 

yaptıkları, Akıncı Hava Üssünde irtibatta bulundukları darbeci askerlerle görüştükten sonra 

Güvercinlik  Kışlasını  terketme  kararı  aldıkları,  şüpheli  Ünsal  ÇOŞKUN'un  kışlanın  gece 

boyunca  kendileri  için  emniyetini  sağlayan  Teğmenlerin  kışladan  ayrılmaları  talimatını 

verdiği,  bu talimat uyarınca nizamiyelerde görevlendirilen Teğmenler ve bir  kısım darbeci 

askerin araçlarıyla kışladan ayrıldıkları, Jandarma'nın kule bölgesine düzenlediği operasyonu 

etkisizleştirmek  için  şüpheliler  Ünsal  ÇOŞKUN,  İlyas  BARUT,  Mehmet  ŞAHİN,  Murat 

AĞIR, Yasin CANDEMİR ve Mustafa DURMUŞ'un ellerinde uzun namlulu silahlarla kule 

bölgesine doğru gittikleri, 

Uçuş  Kulesinde  bulunan şüpheli  Oğuz  YALÇIN'ın  kuleden  aşağıda  bulunan 

jandarma birliğine uzun namlulu silahla 3 - 4 şarjör mermi kullanarak çok kez ateş ettiği, bu 

sırada şüpheliler Sadullah ABRA ve Murat KARAKAŞ'ın kullandıkları kobra helikopterinde 

bölgeye  geldiği  ve  kule  etrafında  patenler  çizmeye  başladığı,  şüpheli  Oğuz  YALÇIN'ın 

telsizden bu helikoptere Meydan Harekat Taburu önünde bulunan Kobra aracına ateş etmesi 

talimatı verdiği, bu talimat üzerine helikopterden kobra aracına doğru ateş açıldığı, 

Eş zamanlı olarak şüpheliler Ünsal ÇOŞKUN, Murat AĞIR, Yasin CANDEMİR ve 

Mustafa  DURMUŞ  ile  beraberlerindeki  Teğmenlerden  oluşan  şüphelilerin  de  Jandarmaya 

doğru yerden ateş ettikleri, bu ateş altında kalan aralarında müştekiler Mustafa AKPINAR ve 

Birol ALTAY'ın da bulunduğu Jandarma birliğinin geri çekilmek zorunda kaldığı, Jandarma 

Birliğinde  görev  yapan  mağdur  Abdullah  KÜSMÜŞ'ün  kargaşa  sırasında  kuleye  doğru 

kaçtığı, çatışma seslerinin kesilmesi üzerine şüpheli Oğuz YALÇIN'ın kulenin boşaltılacağını 

söylediği ve orada bulunan diğer şüpheliler ile birlikte kuleden aşağıya indikleri, bu sırada 

şüpheli Oğuz YALÇIN'ın kulenin girişinde saklanan mağdur Abdullah KÜSMÜŞ'ü görünce 

onu yakaladığı ve 'seni öldüreyim mi, senin çocuğun var mı' dediği, mağdurun da çocuğunun 

olduğunu söylemesi üzerine şüpheli Oğuz YALÇIN'ın mağduru yere yatırdığı, silahını aldığı 

ve kendisini orada bıraktığı, 

Şüpheliler Ertuğrul ALTUN, Fatih KARAGÖZ,Murat AĞIR, İlyas BARUT, Ömer 

Faruk TÜRKMEN, Mustafa DURMUŞ, Nuri YÜKSEL, Bilal  BOZDUĞAN ve Muhterem 

YAMAN'ın,  şüpheliler  Ünsal  ÇOŞKUN  ve  Yasin  CANDEMİR'in  kullandıkları  UH-1 
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helikopterle;  şüpheliler  Mehmet  ŞAHİN, Oğuz YALÇIN,  İzzet  ÇAKAN, Serdar  ERCAN, 

Ümit ALPAR, Engin SARITAŞ, Osman TEKE, İbrahim MERT, Murat GÜLERDİ, Burak Han 

İLGÜN,  Mustafa  ORMANTEPE  ve  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU'nun,  şüpheliler  Zafer 

DOLU ve Rıza  AKINCI'nın  kullandıkları  Cougar  AS -  532 tipi  helikopter  ileGüvercinlik 

meydanından kalkarak Akıncı Hava Üssüne gittikleri, 

Şüpheli Ünsal ÇOŞKUN'un verdiği talimat üzerine, şüpheliler Sadullah ABRA ve 

Murat KARAKAŞ'ın bu çatışmadan sonra aynı helikopterle Akıncı Hava Üssüne gittikleri, 

yine Güvercinlik  meydanında bulunan şüpheli  Taha Fatih ÇELİK'in AH-1W Süper  Kobra 

helikopterde tek başına, şüpheli Ali ERCAN'ınAH-1W Süper Kobra helikopterde tek başına, 

şüpheli Erdal Başlar'ın teknisyen olan şüpheli Volkan TÜRKKORKMAZ ile Atak helikopterle 

Güvercinlik meydanından kalkarak Akıncı Hava Üssüne gittikleri anlaşılmıştır.

Askeri darbe kapsamında gece boyunca faaliyette bulunan bir kısım darbeci asker ise 

Ünsal ÇOŞKUN'un talimatıyla araçlarla Güvercinlik Kışlasından ayrılmışlardır.

- Akıncı Hava Üssündeki Sabah saatlerindeki faaliyetleri;

Güvercinlik'ten sabah saatlerinde Akıncı Hava Üssüne giden Askeri darbeciler ile ve 

gece boyunca Hava Üssünde faaliyet gösteren şüphelilerin sabah saat 07:30-08:00 sıralarında 

Hava Üssünde biraya gelerek değerlendirmeler yaptıkları, aralarında sonuna kadar mücadele 

etmek  gerektiğini  konuştukları,  askeri  darbe  girişiminin  sevk  ve  idare  edildiği  Filolara 

girdikleri,  orada  başka  askeri  birliklerden  olan  darbeci  askerlerle  etkileşim  içerisinde 

bulundukları anlaşılmıştır.

Akıncı Hava üssünde, Beştepe'de bulunan Jandarma Genel  Komutanlığı  binasının 

çatısında bulunan yaralıları oradan helikopter ile alıp Akıncı Hava üssü'ne getirilmesi talimatı 

verilmesi üzerine 2 tane Süper Kobra ve 2 tane Skorsky helikopterin bu görev için Akıncı 

Hava Üssü'nden kalkış yaptıkları,  uçakların geri  dönün yoksa vuracağız ikazı üzerine geri 

dönüp  Akıncı  Hava  üssüne  iniş  yaptıkları,  bu  faaliyette  AH-1W  Süper  Kobra 

helikopterişüpheli Taha Fatih ÇELİK'in kullandığı,

Saat  07:00-08:00  gibi  Akıncı  meydanında  helikopterlerin  bulunduğu  alana 

Genelkurmay Başkanı Hulusi AKAR ile şüpheli  Mehmet DİŞLİ'nin mercedes bir  araçla 

geldikleri,  13045  kuyruk  numaralı  helikoptere  bindikleri,  bu  helikoptere  pilot  olarak 

şüpheliler  Uğur  KAPAN  ve  Mehmet  ŞAMCI'nın  teknisyen  olarak  ise  şüpheli  Kadir 

BAYRAM'ın  bindikleri,  helikopterden  kod5  telsiz  koduyla  irtibat  kurularak  Akıncı  Hava 

Üssünden  kalkış  yaptıkları,  bu  helikopterle  şüphelilerin  Genelkurmay  Başkanını  Çankaya 

Köşküne götürdükleri, köşkte bulunan piste iniş yaptıktan sonra şüpheliler Kadir BAYRAM, 

Uğur KAPAN ve Mehmet ŞAMCI'nın aynı helikopterle Etimesgut meydanına indikleri, 

Akıncı  Hava  Üssünde,  saat11:00  sıralarında Akın  ÖZTÜRK'ün 'helikopter  
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hazırlayın  başbakanla  arabuluculuğa  gideceğiz' demesi  üzerine  üsde  bulunan  skorsky 

helikopterlerden birisi hazırlandığı, helikoptere pilot olarak şüpheliler Halil GÜL ve Gürçay 

BAYLAR'ın bindikleri, savaş uçağının ateş etmesi sonucu pilotların helikopteri bıraktıkları, 

Bir  saat  kadar  sonra  tekrar  Akın  ÖZTÜRK'ün  yine  bir  helikopter  hazırlanması  talimatı 

verdiği, bu talimat üzerine hazırlanan helikopterin pilotluğunu şüpheliler Halil GÜL ve Ünsal 

ÇOŞKUN'un yaptıkları,  şüpheli  İlyas  BARUT'un ise  teknisyen olarak helikoptere bindiği, 

şüpheli Halil GÜL kalkış yapmadan 6 - 7 kez kalkış için izin istediği ancak kuleden cevap 

gelmediği,  şüpheli  Halil  GÜL cevap  gelmediğini  Akın  ÖZTÜRK'e  söylediği,  O'nun  da 

'tamam çalıştır, sorun yok' dediği, bunun üzerine şüpheli Halil GÜL'ün helikopteri çalıştırarak 

havalandıkları, üssü kat edemeden yerden kobra aracından yapılan atış sonucu helikopterin 

isabet  aldığı  ve  helikopterde  bulunan  şüpheli  İlyas  BARUT'un  yaralandığı,  helikopteri 

indirmek zorunda kaldıkları, Akın ÖZTÜRK ileşüpheliler Halil GÜL ve Ünsal ÇOŞKUN'un 

koşarak yakında bulunan binaya sığındıkları,  yaralanan şüpheli  İlyas BARUT'un ise aracla 

nizamiyeye götürüldüğü ve orada bir ambulansa aktarılıp hastaneye sevk edildiği,

Askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlandığının  anlaşılması  üzerine, 

şüphelilerin  bir  kısmının  üzerlerine  sivil  kıyafetlerini  giyerek  Akıncı  Hava  Üssünün 

çitlerinden atlayarak kaçtıkları, bir kısmının Hava Üssünde bulunan sivil araçlarla nizamiyeye 

gidip kışlayı terk ettikleri,  bir  kısmının ise Akıncı Hava Üssü içerisinde kolluk tarafından 

yakalandıkları anlaşılmıştır.

Genel Değerlendirmeler ve Örgütsel Davranışlar;

Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2016/103566 sayılı soruşturma dosyasından ayrıntıları 

açıklandığı  üzere  şüpheliler  Özcan KARACAN, Ünsal  ÇOŞKUN, Halil  GÜL ve  Mehmet 

ŞAHİN'in 15/07/2016  tarihinde  gerçekleştirilmeye  çalışılan  askeri  darbe  girişimindeki 

faaliyetleri  planlayan  ve  uygulamaya  koyan  Yurtta  Sulh  Konseyinin  üyesi  oldukları 

belirlenmiştir.

Kara  Havacılık  Komutanlığında,  askeri  darbe  girişimi  öncesi  yapılan  toplantılar, 

alınan kararlar, hazırlık faaliyetleri, olay öncesi ve olay gecesi irtibatta bulundukları kişiler ve 

olay gecesi askeri darbe girişiminin Kara Havacılık kısmının sevk ve idare etmeleri bir bütün 

olarak  değerlendirildiğinde,  şüpheliler  Ünsal  ÇOŞKUN,  Halil  GÜL,  Özcan  KARACAN, 

Uğur KAPAN, MustafaDURMUŞ ve Mehmet ŞAHİN'in, Fetullahçı Terör Örgütünün askeri 

darbe kapsamındaki yöneticilerinden oldukları anlaşılmıştır.

Yukarıda belirtildiği üzere askeri hareketliliğe ilişkin olay günü gelen ihbar üzerine 
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Genelkurmay Başkanı  tarafından Askeri  helikopter  ve uçakları  kapsayacak şekilde uçuşun 

yasaklanmasına  rağmen  pilot  olan  şüphelilerin  bu  emre  aykırı  olarak  helikopterlerle  uçuş 

gerçekleştirdikleri belirlenmiştir.

Kara Havacılık  Komutanlığı  ve  bağlı  birliklerde  görevli  şüphelilerin  Türk  Silahlı 

Kuvvetlerinin emir komuta zinciri içerisinde, emir ve talimatlarla belirlenmiş görev tanımları 

dışında hareket ettikleri, kendi sıralı amir ve komutanlarından olmayan asker kişilerden emir 

ve  talimatlar  alarak  bu  yasadışı  emir  ve  talimatları  yerine  getirdikleri,  Kara  Kuvvetleri 

Komutanlığı, Malatya 2. Kara Havacılık Alayı, İzmir 3. Kara Havacılık Alayı, İstanbul Harp 

Akademileri  gibi  askeri  birliklerde  görevli  personelin  Kara  Havacılık  Komutanlığına  ait 

Güvercinlik Kışlası gibi,  Güvercinlik Kışlasında görev yapan bir  kısım helikopter pilot  ve 

teknisyenlerin ise Hava Kuvvetlerine bağlı  Akıncı  Hava Üssü gibi  görev yaptıkları  askeri 

birlik dışında olay gecesi askeri birliklerde faaliyette bulundukları, Askeri hiyerarşi ve emir 

komuta zinciri dışında hareket ederek örgütsel dayanışma gösterdikleri anlaşılmıştır.

Olay  gecesi  helikopter  ile  uçuş  gerçekleştirilen  helikopter  pilotlarının  aldıkları 

talimat  doğrultusunda kullandıkları  helikopterlerin  ışıklarını  kapatıp  karartma uygulayarak 

uçtukları,  kalkış  ve  iniş  yaptıkları,  bu  şekilde  hedef  olmaktan  korunmayı  amaçladıkları 

değerlendirilmiştir.

Olay  gecesi  helikopter  ile  uçuş  gerçekleştiren  pilotların  aldıkları  talimat 

doğrultusunda kullandıkları helikopterlerin gittikleri yerleri kayıt eden Transponder denilen 

cihazları devre dışı bıraktıkları, bu şekildehelikopterlerin hangi güzergahta uçtuklarının kayıt 

altına  alınamadığı  anlaşılmıştır.  Yine  benzer  şekilde  Güvercinlik  uçuş  Kulesinde,  yapılan 

telsiz ve telefon konuşmalarını kaydeden sistemde saat 24:00 sıralarında şüpheliler tarafından 

devredışı  bırakılmış  ve  bu  nedenle  saat  24:00'den  sonra  yapılan  telsiz  konuşmalarının 

kayıtlarının  bulunmadığı  anlaşılmıştır.  Askeri  darbe  planlamasını  yapan  Fetullahçı  terör 

örgütü  askerlerin darbe  girişiminin  başarısız  olması  durumunda  da  geriye  iz  ve  delil 

bırakmakmak için bunlar gibi birtakım önlemler aldıkları değerlendirilmiştir.

Asker olan şüphelilerin hepsinin Kara Havacılık sınıfından oldukları, Kara Havacılık 

sınıfının çok geniş  olmayan bir  askeri  sınıf  olması  nedeniyle  bu sınıfa  mensup askerlerin 

başka  askeri  birliklerde  görev  yapıyor  olsalar  da  genellikle  birbirlerini  tanıdıkları,kimi 

şüphelilerin  örgüt  mensubu  olup  askeri  darbe  kapsamında  eylemlerde  bulunan  başka 

şüphelilerin kimliklerinin ortaya çıkmaması için beraber helikopterle uçtukları, uçuş hattında 

ya  da  Akıncı  Hava  Üssünde  beraber  bulundukları  şüphelilerin  isimlerini  söylemedikleri, 
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bununla birlikte bir teknisyenin helikopterde birlikte uçtuğu pilotun ismini bilmemesi ya da 

bir pilotun beraber uçtuğu teknisyenin veya diğer pilotun ismini bilmemesinin hayatın olağan 

akışına aykırı olduğu, helikopterlerin hazırlanması aşamasında ya da uçuş aşamasında pilot ile 

teknisyenin  birbirlerine  hitap  etme  ihtiyacı  duyacakları,  uçuşun  tam  bir  güvenlik  içinde 

gerçekleştirilebilmesi  için esasen birbirine güven duygusu oluşmasının kaçınılmaz olduğu, 

çünkü  birisinin  yapacağı  bir  hatanın  diğerinin  canına  malolabileceği,  bu  şekilde  beraber 

uçtuğupilot ya da teknisyenin ismini bir kısım şüphelilerin söylemedikleri, bu durum örgütsel 

bir tavır ve dayanışma biçimi olduğu değerlendirilmiştir.

Askeri darbeye yönelik eylemleri, güvenlik kamera görüntüleri, telsiz konuşmaları, 

tanık ya da başka şüphelilerin beyanlarıveya olay yerlerinde yapılan incelemeler sonucu elde 

edilen başka bulgu ve delillerle belirlenmiş olmasına rağmen helikopter ile hiç uçmadığı, olay 

gecesi  Güvercinlik  kışlasına  gelmediği,İstanbul'da  bulunduğu şeklinde  beyanlarda  bulunan 

yine  tanımlı  görevi  dışında  ve  sıralı  amirlerinden başka  askerlerden talimat  alaraktatbikat 

yapılacağı, suriye'ye hareket planı olacağı veya kışlaya terör saldırısı olacağı gibi gerekçelerle 

Güvercinlik  kışlasına  geldiklerini  belirterek  kimi  şüphelilerin  gerçeğe  aykırı  beyanlarda 

bulundukları anlaşılmıştır.  Gizlenmeyi, devletin kılcallarına yerleşmek için büyük bir imkan, 

üstünlük ve avantaj olarak kullanmayı başaran Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının büyük 

bir  kısmının bir  tür  'gizlenme'  yöntemi  ve  dolayısıyla  korunma  yöntemi  olarak  'Yalan 

söylemeye', soruşturma aşamasında çok sık başvurdukları görülmüştür.

Olay gecesi özellikle saat 23:00 - 06:00 arasında, bir kısım şüphelilerin telefonları 

açık  olduğu  halde  aileleri  ve  sosyal  çevreleri  ile  telefonda  konuşmadıkları,  internet 

bağlantıları  bulunduğu  halde  internet  erişimi  sağlamadıkları,  televizyon  seyretmedikleri 

görülmüştür.  Hatta  telefon  kullanımının  ve  televizyon  seyretmenin  yasak  olduğu,  bunu 

yapanların vatan hainliği ile cezalandırılacağı üst rütbedelerdeki kimi şüpheliler tarafından alt 

rütbelerdeki başka şüphelilere emir ve talimat olarak bildirilmiştir. Bu emrin esasında örgütsel 

bir  emir  ve talimat  olduğu,  askeri  darbe kapsamında görev ve talimat  verilen askerin,  bu 

talimatı  yerine  getirirken  dış  etkilerdentamamen  arındırılarak  kendisine  askeri  darbe 

kapsamında örgüt içi verilen talimata odaklanmasının amaçlandığı değerlendirilmiştir.

Askeri  darbe  faaliyeti  kapsamında  Güvercinlik  Kışlası  dışında  bulunan  askeri 

birliklerde  görev  yapan  askeri  personelin  dikkat  çekmemek  üzere  Kara  Havacılık 

Komutanlığında  görev  yapan  başka  bir  askere  ait  araçla  Güvercinlik  kışlasına  girilmesi 

örgütsel talimatı verildiği, bu talimat üzerine şüpheliler Korkmaz GÜLAL, Ömer KIZILOVA, 

Volkan  TÜRKKORKMAZ, Erkan ÇETİN ve  Mustafa  ORMANTEPE ile  A-City alışveriş 
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merkezinde akşam saatlerinde buluştukları ve şüpheli Erkan ÇETİN'e ait araçla Güvercinlik 

kışlasına giriş yaptıkları, şüpheliler Ertan DERİN, Serkan NAVRUZ, Yusuf ÖZCAN, Kadir 

BAYRAM  ve  Ahmet  YENGİL'in  yine  aynı  alışveriş  merkezinde  buluştukları  veile 

buluştukları  ve  şüpheli  Ahmet  YENGİL'e  ait  araçla  saat  20:00  sıralarında  Güvercinlik 

kışlasına giriş yaptıkları tesbit edilmiştir.

211  sayılı  Türk  Silahlı  Kuvvetleri  İç  Hizmet  Kanunu  34.  maddesinde  " Silahlı 

Kuvvetler  mensupları  üniforma giyerler.  Hizmet esnasında üniformayı  giymek mecburidir. 

Hususi vazifeler sebebiyle hizmet esnasında sivil elbise giymek amirin müsaadesine bağlıdır." 

şeklinde bir  yasal  düzenleme vardır.  Yasal  bir  askeri  hizmetin ifası  sırasında uygulanacak 

kural  budur.  Ancak  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler  olay  gecesi  üzerlerinde 

herhangi  bir  üniforma  olmadan  askeri  birliğe  gelmiş  ve  sivil  kıyafetleri  ile  uçmuşlardır. 

Şüpheliler İsmail YOLCU (Albay), Mehmet DEMİRHİSAR (Albay), Vedat SEVEN (Albay), 

Erdoğan ERDEM ( Albay ) ve  Nuri OSMANCIOĞLU( Yüzbaşı) gibi pek çok askerin olay 

gecesinde üzerinde sivil kıyafetler bulunduğu ve bu kıyafetlerle askeri darbe içerisinde yer 

aldıkları anlaşılmıştır. 

Askeri  darbe  girişimi  kapsamında  faaliyette  bulunan  Fetullahçı  Terör  Örgütü 

mensubu askerlerin büyük bir kısmının olay gecesi tanınmamak ve bilinmemek için aldıkları 

talimat doğrultusunda pec,isimlik ve rütbelerini sökerek faaliyette bulundukları, Talat URAL, 

Mehmet SÜMER, Serkan YILDIZ, Ömer GÜLER ve Uğur KAPAN ile Kursiyer Teğmenler 

gibi  şüphelilerin  olay  gecesi  tulumlarında  isimlik  ve  rütbe  bulunmadığının  değişik 

şüphelilerin  ifadelerinde  belirtildiği,  bununla  birlikte  olay  gecesi  pek  şüphelinin  benzer 

şekilde  pec,isimlik  ve rütbelerini  sökerek  faaliyette  bulundukları,  şüphelilerin  bu davranış 

biçiminin örgütsel bir davranış olduğu değerlendirilmiştir.

Olay gecesi askeri darbe girişimim kapsamında kimi şüphelilerin Güvercinlik Kışlası 

içerisinde  mühimmat  ya  da  personel  taşınmasında  kendi  şahsi  arabalarını  kullandıkları 

belirlenmiştir.Erdem ARIKAN, Nuri OSMANCIOĞLU, Burak Han İLGÜN, Emre ERKAN, 

Gökhan ÇİÇEK ve Muzaffer KARTOPU gibi şüphelilerin olay gecesi benzer şekilde kendi 

özel  araçlarıyla  askeri  darbe  kapsamınd  afaaliyette  bulundukları  değişik  şüphelilerin 

ifadelerinde belirtilmiştir.

Helikopter  pilotu  olan  şüpheliler  'Yurtta Sulh'  parolasını  kullanarak  helikopterleri 

Akıncı  Hava  Üssüne  indirdikleri  halde  Yurtta  Sulh  konseyinin  hiç  duymadıklarını 

belirtmişlerdir.

Güvercinlik  kışlasında  er  olarak  askerlik  yapan  personelin  saat  22:30-23:00 

sıralarında askeri darbe girişminde bulunulduğunu öğrendikleri halde hepsi rütbeli subay ve 

astsubay olan şüpheliler, darbe girişiminden haberdar olmadıklarını belirtmişlerdir.
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Bir kısım şüpheliler  ifadelerinde,  olay akşamı gerçekleştirilen askeri hareketliliğin 

bir tatbikat kapsamında gerçekleştirilen bir hareketlilik olduğunu değerlendirilerek bu askeri 

hareketliliğe katıldıklarını belirtmiş iseler de,  soruşturma dosyasına ekli  Tuğgeneral Nerim 

BİTLİSOĞLU, Hava Pilot Kurmay Albay Oğuz OKUYUCU ve Hava Personel Albay Orhan 

GÜRDAL'dan  oluşan  bilirkişi  heyetincedüzenlenen  bilirkişi  raporunda  bilirkişi  raporunda 

"15/07/2016 tarihindeki askeri darbe girişimi sırasında gerçekleştirilen faaliyetler içerisinde  

yer almak, yardım etmek, destek olmak veya kolaylaştırmak hiçbir surette eğitim, alarm veya  

tatbikat  gibi  kavramlarla  açıklanamaz"  şeklindeki  tespit  karşısında  şüphelilerin  tatbikata 

ilişkin savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunun anlaşılmıştır.

Askeri darbe girişiminden haberdar olan şüphelilerin askeri darbe sonrasında doların 

yükseleceğinin  öngörerek  amerikan  doları  aldıklarının,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

yürütülen  soruşturmalarda  tespit  edildiği,  bununla  birlikte  askeri  darbe  girişime  Kara 

Havacılık  Komutanlığından  en  üst  rütbeli  olarak  katılan  Kara  Havacılık  Okul  Komutanı 

Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN'un  15/07/2016  tarihinde  üzerine  kayıtlı  aracı  satması  somut 

olayından da hareketle Fetullahçı Terör örgütü mensubu bir kısım şüphelilerin askeri darbe 

girişimi öncesinde araçlarını ya da gayrimenkullerini  sattıkları  ve döviz satın aldıkları,  bu 

hareket biçiminin örgütsel bir davranış olduğu değerlendirilmiştir.

15/07/2016  tarihi  gecesinde  Güvercinlik  Kışlasında  askeri  darbe  girişimine  karşı 

eylemde  bulunabilecek  durumda  olan  askeri  personelin  bulunmamasının  planlandığı, 

şüphelilerin bu planlama doğrultusunda olay gecesi hareket ettikleri ve bunun sonucunda da 

Güvercinlik  Kışlasında  bulunan  helikopterlerce  Ankara'da  değişik  yerlere  saldırılar 

gerçekleştirilirken kışlada bulunan askeri personelden hiçbirisinin bu eyleme karşı koymadığı, 

şüphelilerin kışlanın kontrolünün ele geçirmekte bu anlamda başarılı oldukları anlaşılmıştır. 

Askeri  darbe  girişimi  sırasında  helikopterler  için  operasyonel  bir  merkez  olarak 

kullanılan  Kara  Havacılık  Komutanlığı  Güvercinlik  kışlası,  darbeci  askerlerin  önceden 

aldıkları tedbirler sonucunda askeri darbeye karşı durmayan askeri unsurlardan oluşturulmaya 

çalışılmış,  bunun sonucunda daKara Havacılık Komutanı olan müşteki Tümgeneral Hakan 

ATINÇ'ın rehin alınması, Güvercinlik kışlasının yasadışı olarak yetkisiz kişilerce komutasının 

ele geçirilmesine karşılıkolay gecesi Kara Havacılık Komutanlığında bulunan ya da nöbetçi 

olan  rütbeli  askerlerden hiç  birisinin  tanımlı  görevlerinin  bir  gereği  olarak  bu yapılan  ve 

konusu suç oluşturan yasadışıaskeri hareketliliğe karşı herhangi bir eylemde bulunmadıkları 

ve  şüphelilerin  Güvercinlik  kışlasından  helikopterleri  rahatlıkla  sevk  ve  idare  ettikleri 

anlaşılmıştır.

  Olay gecesiCumhurbaşkanlığı Binası civarı, Genelkurmay Başkanlığı civarı, MİT 
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yerleşkesi civarı, Ankara Emniyet Müdürlüğü binası civarı, TBMM civarı, Beştepe Jandarma 

Genel  Komutanlığı  civarı,  Oran  şehrinde  bulunan  TRT  binasının  civarı  gibi  bölgelerde 

Skorsky  helikopterleri  ve  taarruz  helikopterlerindeki  ağır  silahlarla  ile  gerçekleştirilen 

saldırılarla, askeri darbe girişimine karşı direnen ve karşı koyan kolluk görevlileri ve sivil 

halk  üzerinde  baskı,  korku  yaratmak,  onları  sindirmek  istenilmiş,  ancak  bunda 

başarılıolamamışlardır.

 

4-Soruşturma Konusu Suçlara İlişkin Deliller

4-1-Helikopter Saldırılarıyla Öldürülenlere İlişkin Otopsi Raporları, 
Tanık Beyanları, Müşteki Beyanları, Kriminal Raporları;

4-1-1-Maktul Ali Mehmet VUREL İle İlgili Deliller;

Maktul Ali Mehmet VUREL'in kardeşi olan Mustafa VUREL 23/11/2016 tarihli 

ifadesinde; 16/07/2016  günü  kardeşinin  vefat  ettiğini  öğrendiğini,  sabaha  karşı  03:00 

sıralarında kardeşini teşhis için Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittiğini, 

kardeşini teşhis ettiğini, kardeşinin Genelkurmay Kavşağında sivillerin arasında bulunduğu 

sırada helikopterden açılan ateşte  merminin sağ omuzundan girerek sol  böbrek kısmından 

çıkması  sonucunu  şehit  düştüğünü,  kardeşini  şehit  eden  Fetullahçı  terör  örgütü 

mensuplarından şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Maktul  Ali  Mehmet  VUREL'in  oğlu  olan  müşteki  Deniz  VUREL 23/11/2016 

tarihli  ifadesinde; Babasını  şehit  eden  Fetullahçı  terör  örgütü  mensuplarından  şikayetçi 

olduğunu belirtmiştir. 

Tanık  Hasan  DEMİRKAN  07/03/2017  tarihli  ifadesinde  özetle;  15/07/2016 

tarihinde saat 23:00 sıralarında işyerinden arkadaşı Osman EVSAHİBİOĞLU'nun kendisini 

arayarak  "ortalık  karışmış,  Cumhurbaşkanı  bizi  çağırıyor"  diyerek  aradığını,  Osman 

EVSAHİBİOĞLU ve Ali  Mehmet  VUREL'in  kendisini  aldıklarını,  ilk  önce  havalimanına 

gitmek istediklerini ama yollar kapalı olduğu için Kızılay'a doğru gittiklerini, aracı Sıhhıye'de 

biryere  park  ettiklerini,  Genelkurmay  Başkanlığına  doğru  yürümeye  başladıklarını, 

Genelkurmay  önünde  arkadaşları  Vedat  BÜYÜKÖZTAŞ  ile  karşılaştıklarını,  birlikte 

Genelkurmay Başkanlığı önüne gidecekleri sırada meclise bomba atıldığını, jet uçaklarının 

alçak uçuş yaptıklarını, kısa bir süre sonra da helikopterin insanların üzerine ateş açtığını, 

kendisinin bu ateş sonucunda kolundan ve kafasından yaralandığını, kulaklarının duymamaya 

başladığını, kendisini kaybettiğini, gözünü açtığından hastanede olduğunu, helikopterin ateş 
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ettiği sırada yanında Osman, Vedat ve Ali Mehmet'in olduğunu, sonradan üçününde öldüğünü 

haberini aldığını belirtmiştir. 

Ali Mehmet VUREL ile ilgili olarak Ankara Ankara Adli Tıp Kurumu Grup 

Başkanlığı  Morg  İhtisas  Dairesi  Başkanlığının  22/08/2016  tarih  ve 

37121003/101.02/2016/12739/1548/1062  sayılı  raporunda  "Kişinin  ölümünün  patlama 

kaynaklı penetran cisim yaralanmalarına bağlı iç organ harabiyetinden gelişen iç kanama  

sonucu meydana geldiği kanaati" belirtilmiştir.

Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün 14/02/2017 tarih ve ANK-

BLS  -  17  -  01930  sayılı  uzmanlık  raporunda;Ali  Mehmet  Vurel'in  otopsi  sırasında 

vücudundan çıkarıldığı belirtilen üzerinde halka şeklinde boğum bulunan metal  parçasının 

incelenmesinde, askeri amaçlı helikopter veya zırhlı kara araçlarına monte edilebilen ve bu 

araçlarda  kullanılabilen,  top  olarak  da  adlandırılan  20  mm  çapında  ağır  silahların 

mühimmatlarının bir parçası olup çapına uygun bir silah ile atıldığı, söz konusu metal parça 

üzerinde  balistik  açıdan  tanımlayıcı  bir  iz  bulunmadığından  hangi  silahtan  atıldığının 

tespitinin mümkün olmadığı belirtilmiştir. 

4-1-2-Maktul Beytullah YEŞİLAY İle İlgili Deliller;

Teşhis tutanağında kimlik tanığı olarak bilgisine başvurulan Hüseyin ARSLAN 

beyanında;  Beytullah  Yeşilay'ın  dayısının  torunu  olduğunu,  15-  16/07/2016  tarihinde 

meydana gelen patlama ve olaylarda yaralanarak kaldırıldığı Ankara Numune Hastanesinde 

öldüğünü belirtmiştir. 

16/07/2016 tarihli ölü muayene tutanağında; Genelkurmay Başkanlığı çevresinde 

meydana gelen bombalı saldırı sonucu Beyrtullah Yeşilay'ın öldüğü ve ceset üzerinde Ankara 

Numune Hastanesinde ölü muayene işlemlerinin yapıldığı,  kesin ölüm sebebinin tespiti  ve 

gerekli  incelemeler  için  cesedin  otopsi  yapılmak  üzere  Adli  Tıp  Grup  Başkanlığına 

gönderilmesine karar verildiği anlaşılmıştır. 

Maktul Beytullah YEŞİLAY ile ilgili olarak Ankara Ankara Adli Tıp Kurumu 

Grup Başkanlığı  Morg  İhtisas  Dairesi  Başkanlığının  11/08/2016  tarih  ve  37121003  / 

101.02 / 2016 / 12784 / 1594/ 1108 sayılı raporunda "Genelkurmay Başkanlığında öldüğü 

belirtilen kişinin ölümünün patlamaya bağlı penetran cisim yaralanmalarına bağlı iç organ  

harabiyetleri ve ekstremite amputasyonuna bağlı iç ve dış kanama sonucu meydana gelmiş  

olduğu" belirtilmiştir. 

4-1-3-Maktul Cengiz POLAT İle İlgili Deliller;
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Müşteki  Fikret POLAT 14/02/2017 tarihli  ifadesinde özetle; Cengiz POLAT'ın 

oğlu  olduğunu,  olay  tarihinde  yorgun  olduğu  için  erken  yattığını,  uçak  sesleri  üzerine 

uyandığını,  televizyondan  Cumhurbaşkanı'nın  çağrısını  duyunca  yemek  yemeden  evden 

ayrıldığını, ilerleyen saatlerde oğlunun yaralı olarak Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldığını 

öğrendiklerini,  hastaneye gittiğinde oğlunun ölüm haberini  aldığını,  oğlunun Genelkurmay 

Başkanlığı ile TBMM önünde helikopterin ateş etmesi üzerine öldüğünü, orada olayı gören 

arkadaşlarının  kendisine  söylediklerini,  darbe  girişiminde  bulunarak  oğlunu  öldüren 

darbecilerden şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Maktul  Cengiz  POLAT  ile  ilgili  olarak  Ankara  Adli  Tıp  Kurumu  Grup 

Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi Başkanlığının 12/08/2016 tarih ve 37121003 / 101. 02 / 

2016 / 12841 / 1651 / 1165 sayılı raporunda; "kişinin ölümünün patlama ile husulü mümkün  

vücuda  metalik  cisim  penetrasyonu  ile  karakterli  iç  organ  (akciğer,  perikard  ve  kalp,  

mezenter) harabiyetlerinden gelişen iç kanama sonucu meydana geldiği" belirtilmiştir. 

4-1-4-Maktul Fuat BOZKURT İle İlgili Deliller;

Müşteki  Fatih  BOZKURT  23/12/2016  tarihli  ifadesinde  özetle;  Fuat 

BOZKURT'un  kardeşi  olduğunu,  olay  günü  kardeşinin  yanında  olmadığını  ancak  Fuat 

BOZKURT'un beraber çalıştığı işçi arkadaşlarının anlattığına göre kardeşinin Genelkurmay 

Başkanlığı Akay Kavşağında bulunduğu sırada helikopterin taraması sonucunda yaralandığını, 

hastaneye götürüldüğünü, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun 

bakımda vefat ettiğini öğrendiğini belirtmiştir. 

Maktul  Fuat  BOZKURT  ile  ilgili  olarak  Ankara  Adli  Tıp  Kurumu  Grup 

Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi Başkanlığının 18/08/2016 tarih ve 37121003 / 101.02/ 

2016 / 12848 / 1658/ 1172 sayılı raporunda; "kişinin ölümünün patlama ile husulü mümkün  

vücuda metalik cisim penetrasyonuyla karakterli kaffa kubbe kemik kırıklarıyla karakterize  

beyin doku harabiyeti ve kanaması sonucu meydana gelmiş olduğu" belirtilmiştir.

Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün 14/02/2017 tarih ve ANK-

BLS  -  17  -  01930  sayılı  uzmanlık  raporunda;  Fuat  BOZKURT'un  otopsi  sırasında 

vücudundan çıkarıldığı belirtilen 1 adet metal parçasının yapılan incelenmesinde,  üzerinde 

balistik açıdan tanı ve teşhise elverişli karakteristik izlerin bulunmadığı, parçanın ateşli mermi 

çekirdeği  nüve parçası  veya  bir  patlama sonucu oluşan şarapnel  parçası  olup olmadığının 

tespitinin de balistik açıdan yapılamadığı belirtilmiştir.

4-1-5-Maktul İbrahim ATEŞ İle İlgili Deliller;
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Maktul İbrahim ATEŞ'in eşi Merve ATEŞ 05/09/2016 tarihli ifadesinde;  eşinin 

15/07/2016  tarihinde  yatsı  namazından  sonra  darbeye  karşı  koymak  üzere  Salih  Ateş  ve 

Mustafa Ateş ile birlikte evden ayrıldığını, kendisi ile watsappdan mesajlaştıklarını, Kızılay'da 

olduğunu söylediğini, tankın arabaları ezdiğini ve inşallah bunları def edeceğiz diye yazdığını, 

16/07/2016  tarihinde  02:00  sularında  telefonunun  kapandığını,  kendisiyle  bir  daha 

görüşemediğini, 16/07/2016 günü sabaha karşı  hastaneden aradıklarını ve eşinin hastanede 

olduğunu haber verdiklerini, Hacettepe hastanesine gittiğinde eşinin Genelkurmay civarında, 

İçişleri  Bakanlığının  sürgülü  kapısı  yakınında  helikopterden  atılan  bomba  sonucu  şehit 

olduğunu  öğrendiğini,  olay  nedeniyle  ilgili  kişi,  kuruluş  ve  Fetullahçı  terör  örgütünden 

şikayeti olduğunu belirtmiştir. 

Tanık Salih ATEŞ 05/09/2016 tarihli ifadesinde;  İbrahim ATEŞ, amcasının oğlu 

Mustafa  ATEŞ  ile  beraber  darbeye  karşı  koymak  amacıyla  Kızılay'a  gittiklerini,  İbrahim 

ATEŞ'in araçtan inerek orada bulunan tankın arkasından gittiğini ve tankın üzerine çıktığını, 

bu  arada  sivil  polisin  gelerek  tankın  üzerine  çıktıklarını  ve  artık  siz  inin  biz  müdahale 

edeceğiz  dediklerini,  bunun  üzerine  İbrahim  ATEŞ'in  tanktan  üstünden  indiğini,  İbrahim 

ATEŞ'in  kendisine  tankta  bir  asker  ve  bir  rütbeli  olduğunu  gördüğünü,  sadece  askerin 

gözünden  yaş  aktığını  söylediğini,  bu  sırada  tankın  zıplaya  zıplaya  hareket  etmeye 

başladığını, üzerinde bulunanların düştüğünü, tankın sol paletleri ile yerde bulunan 3 - 4 kişiyi 

ezdiğini ve gittiğini, tankın peşinden koştuklarını, Zafer çarşısının önünde bir pikap geldiğini 

ve bu pikapa binerek Kızılay meydanına gittiklerini, meydanın kalabalık olduğunu, tankların 

ezdiği araçlar olduğunu, saat 01:30 sıralarında Genelkurmayın önüne gittiklerini,  uçakların 

alçak  uçuş  yaptıklarını  ve  meclise  ilk  bombanın  atıldığını,  burada  sivil  polislerin  bizden 

talimat bekleyin halkı belirli bir yerde toplayıp içeri giriş yapabiliriz dediğini, Genelkurmay 

aslanlı  kapının  ön  tarafından  Jandarma  Komutanlığının  önündeki  alanda  toplandıklarını, 

toplanan kalabalığın ve kendilerinin aslanlı  kapıya  doğru yürümeye başladıklarını,  Aslanlı 

kapının içenden dışarıya doğru ateş edilmeye başladığını, bu esnada 2 Skorski helikopterin 

Genelkurmay'ın yan bahçesine iniş yaptığını, Skorskiden inen askerlerin dışarıdaki halka ateş 

açtıklarını, Kızılay'a doğru hareket ettiklerini, tahmini olarak saat 02:30 - 02:40 sıralarında 

Genelkurmaydan  kalkan  helikopterin  halkın  üzerine  bomba  attığını,  savrulduklarını, 

kendisinin, Mustafa ATEŞ'in ayağa kalktığını ancak İbrahim ATEŞ'in ayağa kalkamadığını, 

boynundan yaralanmış olduğunu gördüğünü, GÜvenpark'a kadar kucaklarında taşıdıklarını, 

burada bir sivil araca binerek Hacettepe hastanesine gittiklerini, hastaneye varmadan İbrahim 

ATEŞ'in şehit olduğunu belirtmiştir. 

Maktul İbrahim ATEŞ ile ilgili olarak Ankara Ankara Adli Tıp Kurumu Grup 

Başkanlığı  Morg  İhtisas  Dairesi  Başkanlığının  10/08/2016 tarih  ve  37121003/101.02 / 

2016/ 12730 / 1540 / 1054 sayılı raporunda  "Kişinin ölümünün patlamaya bağlı penetran  
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cisim  yaralanmasına  bağlı  kafa  kubbe  ve  kaide  kemik  kırığı  ile  karakterli  beyin  doku  

harabiyeti ve kanaması sonucu meydana gelmiş olduğu" belirtilmiştir. 

Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün 14/02/2017 tarih ve ANK-

BLS  -  17  -  01930  sayılı  uzmanlık  raporunda;  İbrahim  ATEŞ'in  otopsi  sırasında 

vücudundan  çıkarıldığı  belirtilen  1  adet  küçük  boyda  metal  parçasının  yapılan 

incelenmesind  ,üzerinde  balistik  açıdan  tanı  ve  teşhise  elverişli  karakteristik  izlerin 

bulunmadığı, parçanın ateşli mermi çekirdeği nüve parçası veya bir patlama sonucu oluşan 

şarapnel parçası olup olmadığının tespitinin de balistik açıdan yapılamadığı belirtilmiştir.

4-1-6-Maktul Mehmet KOCAKAYA İle İlgili Deliller;

Maktul Mehmet KOCAKAYA'nın arkadaşı Ahmet Erdinç TÜRKMENOĞLU 

30/11/2016 tarihli ifadesinde; Mehmet KOCAKAYA ile 3 - 4 yıldır arkadaş olduklarını, olay 

günü birlikte Batıkent Meydan AVM'de bulunan Gönül Kahvesi isimli yerde 22:00 - 23:00'e 

kadar oturduklarını, eve gittiklerini, Mehmet KOCAKAYA'nın kendisini telefonda aradığını, 

oturdukları  sitede  buluştuklarını  ve  birlikte  Genelkurmay  Başkanlığının  bulunduğu  yere 

gittiklerini, bulundukları yere helikopterden yoğun ateş açıldığını ve yaralandıklarını, tam bu 

sırada Genelkurmay Başkanlığı bahçesinden de bir helikopterin kalktığını ve Genelkurmay 

Başkanlığı  bahçesi  içerisinden  de  halka  doğru  ateş  edildiğini,  yarım  saat  boyunca 

Genelkurmayın  Bahçesinden kendilerine  doğru  ateş  edildiğini,  ateş  kesildikten  sonra  olay 

yerine  ambulansların  geldiğini,  ambulansta  görevli  şahısların  kendisine  Mehmet 

KOCAKAYA'nın şehit olduğunu söylediklerini belirtmiştir. 

Maktul  Mehmet  KOCAKAYA'nın  babası  olan  müşteki  Mevlüt  KOCAKAYA 

30/11/2016  tarihli  ifadesinde;  oğlunun  olay  akşamı  arkadaşı  Ahmet  Erdinç 

TÜRKMENOĞLU ile  birlikte  dışarıya  çıktığını,  oğluna gecenin ilerleyen saatlerine  kadar 

ulaşamadığını,  sabaha karşı  05:00 sıralarında kendisini  Numune Hastanesinden bir  polisin 

aradığını,  oğlunun  yaralandığını  kendisine  söylediğini,  hastaneye  gittiğinde  oğlunun  vefat 

ettiğini  öğrendiğini,  oğlunun  şehit  edilmesi  ile  ilgili  sorumlu  olan  herkesten  şikayetçi 

olduğunu belirtmiştir. 

Maktul Mehmet KOCAKAYA ile ilgili olarak Ankara Ankara Adli Tıp Kurumu 

Grup Başkanlığı  Morg  İhtisas  Dairesi  Başkanlığının  03/08/2016  tarih  ve  37121003  / 

101.02 / 2016 / 12771 / 1581 / 1095 sayılı raporunda "Kişinin ölümünün penetran cisim 

yaralanmasına  bağlı  kafatası  kemik  kırıkları  ile  birilkte  beyin  doku  harabiyeti  ve  beyin  

kanaması sonucu öldüğü " belirtmiştir. 

Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün 14/02/2017 tarih ve ANK-

BLS - 17 - 01930 sayılı uzmanlık raporunda; Mehmet KOCAKAYA'nın otopsi sırasında 
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vücudundan  çıkarıldığı  belirtilen  1  adet  metal  parçasının  yapılan  incelenmesinde,üzerinde 

balistik açıdan tanı ve teşhise elverişli karakteristik izlerin bulunmadığı, parçanın ateşli mermi 

çekirdeği  nüve parçası  veya  bir  patlama sonucu oluşan şarapnel  parçası  olup olmadığının 

tespitinin de balistik açıdan yapılamadığı belirtilmiştir.

4-1-7-Maktul Murat İNCİ İle İlgili Deliller;

Maktul Murat İNCİ'nin kardeşi olan müşteki  Mesut İNCİ 22/09/2016 tarihli 

ifadesinde;  kardeşi  Murat  İNCİ'nin  15/07/2016  günü  saat  23:00  sıralarında 

Cumhurbaşkanının çağrısı üzerine sokağa çıkmış olduğunu, Genelkurmay Başkanlığı civarına 

gittiğini, saat 02:30'da Türkiye Büyük Millet Meclisinin bombalanması ve helikopterle ateş 

edilmesi  nedeniyle  kardeşinin  şehit  olduğunu  öğrendiğini,  olayı  gerçekleştirenlerden, 

kardeşini şehit edenlerden ve Fetullahçı terör örgütünden şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Maktul Murat İNCİ ile ilgili olarak Ankara Ankara Adli Tıp Kurumu Grup 

Başkanlığı  Morg  İhtisas  Dairesi  Başkanlığının  18/08/2016 tarih  ve  37121003/101.02 / 

2016/  12815/1625/1139  sayılı  raporunda  "Kişinin  ölümünün  sert  bir  cisme  çarpma  ve  

parçalanan kısımlarından seken mermi gömleği yaralanmasına bağlı  kafa kubbe ve kaide  

kemik kırıklarıyla karakterize beyin doku harabiyeti  ve  kanaması sonucu meydana gelmiş  

olduğu, vücudunda bir adet seken mermi gömleği yaralanması olup haricen 1 noda tariflenen  

yaradan kafa boşluğuna giren mermi gömleğinin beyin doku harabiyeti ve kanamasına neden  

olduğu, müstakilen öldürücü mahiyette olduğu" belirtilmiştir.

Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün 14/02/2017 tarih ve ANK-

BLS - 17 - 01930 sayılı uzmanlık raporunda; Murat İNCİ'nin otopsi sırasında vücudundan 

çıkarılan 1 adet metal parçasının incelenmesinde, askeri amaçlı helikopter veya zırhlı kara 

araçlarına monte edilebilen ve bu araçlarda kullanılabilen, top olarak da adlandırılan 20 mm 

çapında ağır silahların mühimmatlarının bir parçası olup çapına uygun bir silah ile atıldığı, 

söz konusu metal parça üzerinde balistik açıdan tanımlayıcı  bir iz bulunmadığından hangi 

silahtan atıldığının tespitinin mümkün olmadığı belirtilmiştir.

4-1-8-Maktul Mustafa KARASAKAL İle İlgili Deliller;

Maktul Mustafa KARASAKAL'ın ceset teşhis tutanağında kimlik tanığı olarak 

beyanı alınan Tuncay GENCER 17/07/2016 tarihli beyanında; Mustafa KARASAKAL'ın 

dayısının  oğlu  olduğunu,  16/07/2016  günü  saat  03:00  sıralarında  Genelkurmay  civarında 

protesto  yürüyüşü  helikopterden  açılan  ateş  sonucunda  hayatını  kaybettiğini  öğrendiğini 

belirtmiştir. 
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MaktulMustafa  KARASAKAL  ile  ilgili  olarak  Ankara  Ankara  Adli  Tıp 

Kurumu  Grup  Başkanlığı  Morg  İhtisas  Dairesi  Başkanlığının  18/08/2016  tarih  ve 

37121003  /  101.  02/  2016/12772/1582/1096  sayılı  raporunda "Genelkurmay  Başkanlığı  

çevresinde  meydana  gelen  bombalı  saldırı  sonucu  öldüğü  belirtilen  kişinin  ölümünün;  

patlamaya  bağlı  penetran  yaralanmalar  ile  karakterli  iskelet  sistemi  kemik  kırıkları  ile  

birlikte iç organ harabiyetleri, iç - dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğu" belirtilmiştir.

Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün 14/02/2017 tarih ve ANK-

BLS - 17 - 01930 sayılı uzmanlık raporunda; Mustafa KARASAKAL'ın otopsi sırasında 

vücudundan  çıkarıldığı  belirtilen  1  adet  küçük  boyda  metal  parçasının  yapılan 

incelenmesinde,  üzerinde  balistik  açıdan  tanı  ve  teşhise  elverişli  karakteristik  izlerin 

bulunmadığı, parçanın ateşli mermi çekirdeği nüve parçası veya bir patlama sonucu oluşan 

şarapnel parçası olup olmadığının tespitinin de balistik açıdan yapılamadığı belirtilmiştir.

4-1-9-Maktul Muzaffer AYDOĞDUİle İlgili Deliller;

Müşteki  Fatma  AYDOĞDU  10/02/2017  tarihli  ifadesinde  özetle; Muzaffer 

AYDOĞAN'ın  eşi  olduğunu,  15/07/2016  tarihinde  23:30  sıralarında  evden  çıkarak 

Genelkurmay  Başkanlığının  önüne  gittiğini  öğrendiğini,  orada  bulunduğu  sırada  tankın 

içinden ateş edilmesi sonucu şehit olduğunu, şikayetçi olduğunu belirtmiştir.

Maktul Muzaffer AYDOĞDU'nun kardeşi olan Kazım AYDOĞDU 22/08/2016 

tarihli  ifadesinde; görgüye  dayalı  bilgisi  olmadığını,  ancak  öğrendiğine  göre  abisinin 

annesinin  evine  giderek  helallik  aldığını,  darbeye  karşı  gelmek  için  Genelkurmay 

Başkanlığının önüne gittiğini,  kendisine  cep  telefonundan bir  fotoğraf  gönderdiğini,  sonra 

telefonla  aradığında  Genelkurmay'ın  orada  olduğunu  kendisine  söylediğini,  daha  sonra 

telefonla  abisine  ulaşamadığını  ancak  yiğeni  Emre'nin  diğer  abisi  Cafer  AYDOĞDU'yu 

arayarak  Muzaffer  AYDOĞDU'nun  vurulduğunu  ve  hastaneye  götürdüklerini  söylediğini 

öğrendiğini,  Dikmen'de  bulunan  29  Mayıs  Devlet  Hastanesine  abisinin  götürüldüğünü, 

ameliyata  alındığını  ancak kurtarılamadığını,  olay nedeniyle  ilgili  kişi  ve  kurumlardan ve 

Fetullahçı terör örgütünden şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Maktul Muzaffer AYDOĞDU ile ilgili olarak Ankara Ankara Adli Tıp Kurumu 

Grup Başkanlığı  Morg  İhtisas  Dairesi  Başkanlığının  19/08/2016  tarih  ve  37121003  / 

101.02 / 2016 / 12758 / 1568 / 1082 sayılı raporunda  "Kişinin ölümünün; penetran cisim 

yaralanmalarına bağlı iç organ harabiyetlerinden gelişen iç - dış kanama sonucu meydana  

gelmiş olduğu" belirtilmiştir.
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4-1-10-Maktul Osman ARSLAN İle İlgili Deliller;

Müşteki  Hasan  ARSLAN  17/11/2016  tarihli  ifadesinde  özetle;  Osman 

ARSLAN'ın  babası  olduğunu,  olaya  dair  görgüye  dayalı  bilgisinin  olmadığını,  olay  günü 

babasının annesi ile evde otururken televizyondan ve okunan selalardan darbeyi öğrendiğini, 

eşine darbeye engel olmak için gideceğini söylediğini, annesinin kendisini arayarak babasının 

gittiğini  haber  verdiğinin,  bunun  üzerine  babasını  telefonda  aradığını,  babasına  araba  ile 

gideceksen kendisini  de almasını  söylediğini,  ancak babasının  arabayı  çalıştıramadığı  için 

komşularının arabası ile darbeye karşı koymak için Kızılay'a gittiğini oradan da Genelkurmay 

Başkanlığı  önüne  gittiğini  öğrendiğini,  televizyon  seyrederken  helikopter  ile  meclise  ve 

Genelkurmaya saldırı yapıldığını gördüğünü, babasına telefon ettiğini ancak ulaşamadığını, 

sabaha  kadar  babasını  aradığını,  öğleden  sonra  babasının  29  Mayıs  Devlet  Hastanesinde 

olduğunu ve şehit olduğunu öğrendiğini, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Maktul  Osman  ARSLAN  ile  ilgili  olarak  Ankara  Adli  Tıp  Kurumu  Grup 

Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi Başkanlığının 26/08/2016 tarih ve 37121003 / 101 . 02 / 

2016 / 12759 / 1569/1083 sayılı raporunda; "kişinin ölümünün patlama kaynaklı künt genel  

beden travmasına bağlı kafatası ve ekstremite kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması, iç  

organ harabiyetlerinden gelişen iç kanama sonucu meydana geldiği" belirtilmiştir.

4-1-11-Maktul Osman EVSAHİBİOĞLU İle İlgili Deliller; 

Müşteki Sakine EVSAHİBİOĞLU 17/02/2017 tarihli ifadesinde özetle; Osman 

EVSAHİBİOĞLU'nun oğlu olduğunu, 15 Temmuz gecesi darbe girişimini öğrenince darbeyi 

önlemek için evden çıkıp gittiğini, sabah eve gelmediğini, kendisinin telaşlandığını, oğlunun 

arkadaşlarının sabah eve gelerek oğlunun şehit olduğunu kendisine söylediklerini, öğrendiği 

kadarıyla oğlunun Genelkurmay Başkanlığı kavşağında atılan bomba sonucu oluşan şarapnel 

parçaları nedeniyle öldüğünü öğrendiğini, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Tanık  Hasan  DEMİRKAN  07/03/2017  tarihli  ifadesinde  özetle;  15/07/2016 

tarihinde saat 23:00 sıralarında işyerinden arkadaşı Osman EVSAHİBİOĞLU'nun kendisini 

arayarak  "ortalık  karışmış,  Cumhurbaşkanı  bizi  çağırıyor"  diyerek  aradığını,  Osman 

EVSAHİBİOĞLU ve Ali  Mehmet  VUREL'in  kendisini  aldıklarını,  ilk  önce  havalimanına 

gitmek istediklerini ama yollar kapalı olduğu için Kızılay'a doğru gittiklerini, aracı Sıhhıye'de 

bir  yere  park  ettiklerini,  Genelkurmay  Başkanlığına  doğru  yürümeye  başladıklarını, 

Genelkurmay  önünde  arkadaşları  Vedat  BÜYÜKÖZTAŞ  ile  karşılaştıklarını,  birlikte 

Genelkurmay Başkanlığı önüne gidecekleri sırada meclise bomba atıldığını, jet uçaklarının 

alçak uçuş yaptıklarını, kısa bir süre sonra da helikopterin insanların üzerine ateş açtığını, 
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kendisinin bu ateş sonucunda kolundan ve kafasından yaralandığını, kulaklarının duymamaya 

başladığını, kendisini kaybettiğini, gözünü açtığından hastanede olduğunu, helikopterin ateş 

ettiği sırada yanında Osman, Vedat ve Ali Mehmet'in olduğunu, sonradan üçününde öldüğünü 

haberini aldığını belirtmiştir. 

Maktul  Osman EVSAHİBİ  ile  ilgili  olarak  Ankara  Adli  Tıp  Kurumu Grup 

Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi Başkanlığının 10/08/2016 tarih ve 37121003 / 101 . 02 / 

2016  /  12790  /  1600/1114  sayılı  raporunda; "kişinin  ölümünün  penetran  cisim  

yaralanmalarına bağlı iç organ ve büyük damar harabiyetlerinden gelişen iç ve dış kanama  

ile beyin zarı kanaması sonucu meydana gelmiş olduğu" belirtilmiştir. 

4-1-12-Maktul Özcan ÖZSOY İle İlgili Deliller;

Müşteki  Tekin  ÖZSOY  25/11/2016  tarihli  ifadesinde  özetle;  Maktul  Özcan 

ÖZSOY'un öz  kardeşi  olduğunu,  16/07/2016 tarihinde  01:30 sıralarında camiden selâların 

okunması ve Cumhurbaşkanının halkı sokağa davet etmesi üzerine evden birlikte çıktıklarını, 

Jandarma  Genel  Komutanlığı  önüne  gittiklerini,  burada  tankların  arasında  mevzi  alan 

askerlerin halkın üzerine ateş açtığını, bu sırada belediyeye ait iş makinalarının geldiğini, iş 

makinelerinin  arkasına  siper  aldıklarını,  elinde  Türk  bayrağı  alarak  Jandarma  Genel 

Komutanlığına  doğru  yürümeye  başladığını,  bu  sırada  ateş  açılması  üzerine  kafasından 

yaralandığını, kardeşi Özcan'ın yanına gelerek kendisini kaldırdığını, kalabalığın çoğalmaya 

başladığını, bu sırada askeri helikopterin gelerek insanların üzerine ateş açtığını, insanların 

kaçışmaya  başladığını,  kardeşi  Özcan'ı  ve  Özcan'ın  oğlunu orada  kaybettiğini,  saat  04:00 

sıralarında  yeğenini  bulduğunu,  ancak  kardeşini  bulamadığını,  kardeşini  aradığını 

bulamadığını,  sabah  07:30  sıralarında  hastaneleri  aramaya  başladığını,  Gazi 

Hastanesindekilistesini kontrol ettiğinde kardeşinin adını gördüğünü, kardeşinin 4 ay boyunca 

beyin  cerrahi  servisinde  yoğun  bakımda  kaldığını  ve  12/11/2016  tarihinde  vefat  ettiğini, 

şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki Hülya ÖZSOY 25/11/2016 tarihli  ifadesinde özetle; Özcan ÖZSOY'un 

eşi olduğunu, olay gecesi kendisinin Hayat ili Reyhanlı ilçesinde bulunduğunu, olay gecesi 

eşinin yaralandığını öğrendiğini ve 4 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra 12/11/2016 tarihinde 

vefat ettiğini, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Maktul Özcan ÖZSOY ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 

hazırlanan 12/11/2016 tarihli ölü muayene tutanağında, kesin ölüm sebebinin tespiti ve 

gerekli  incelemeler  için  cesedin  otopsi  yapılmak  üzere  Adli  Tıp  Grup  Başkanlığına 

gönderilmesine karar verildiği anlaşılmıştır. 
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4-1-13-Maktul Ramazan KONUŞ İle İlgili Deliller;

Maktul Ramazan KONUŞ'un eşi olan müşteki Hacer KONUŞ 28/11/2016 tarihli 

ifadesinde özetle;  15/07/2016 tarihinde tatil  için  geldikleri  Ankara'da bulunduklarını,  saat 

22:30 sıralarında televizyondan darbe girişimini öğrendiklerini, bunun üzerine darbeye engel 

olmak  için  eşi  Ramazan  KONUŞ  ve  kızı  Nazmiye  Rümeysa  ile  birlikte  Genelkurmay 

Başkanlığı'na  gittiklerini,  burada  beklemeye  başladıklarını,  burada  7  -  8  tane  tank 

bulunuğunu, tanların araçları sürücüleriyle beraber ezdiğini, halkın etrafında gezdiklerini, F16 

uçakların sürekli alçak uçuş yaptığını, halkın bir süre sonra Genelkurmay Bahçesine girmeye 

çalıştığını, bu sırada içeriden silah sesleri geldiğini, bu sırada 2 helikopterin meclisin altında 

bulundukları  yerin  biraz  ilerisinde  bulunan  yer  altı  köprüsünü  taradığını,  kendilerinin  de 

meclisin  karşısında  bulunan  Jandarma  Genel  Komutanlığı  önüne  kadar  gittiklerini, 

helikopterin  ilk  atışında  yere  yattıklarını,  duvarın  üzerine  oturduklarını,  5  dakika  sonra 

helikopterin  tekrar  gelerek  üzerilerine  ateş  etmeye  başladığını,  kızı  ile  ortalarında  oturan 

eşinin sağ kaburga tarafından yaralandığını, helikopterin aynı anda bomba attığını, kendisinin 

kafatasına şarapnel parçası isabet ettiğini, beyin kanaması geçirdiğini, kızının çenesine isabet 

eden  şarapnel  parçası  nedeniyle  çene  kemiğinin  dağıldığını,  kızının  dalağına  ve  göğüs 

kafesine  şarapnel  isabet  ettiğini,  eşinin  bağırsaklarının  dışarıya  çıktığını  gördüğünü,  eşine 

yardım etmeye çalıştığını,  ancak çevredekilerin  eşinin şehit  olduğunu,  hastaneye gitmeleri 

gerektiğini, yoksa ikisinin de öleceğini söylemesi üzerine kızı ile yaya olarak yolun yarısına 

kadar yürüdüklerini çünkü yaralandıkları yere askerlerin ambulans sokmadıklarını, kendisinin 

15 gün hastanede yatarak tedavi gördüğünü, kızının 55 gün hastanede yattığını ve 5 ameliyat 

geçirdiğini,  helikopter  sürücülerinden,  diğer  darbe  teşebbüsünden  buluann  askerlerden, 

darbeyi  organize eden örgüt lideri  Fetullah Gülen'den ve ortaklarından şikayetçi  olduğunu 

belirtmiştir. 

Maktul  Ramazan  KONUŞ  ile  ilgili  olarak  Ankara  Adli  Tıp  Kurumu  Grup 

Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi Başkanlığının 04/08/2016 tarih ve 37121003 / 101. 02 / 

2016  /  12742  /  1551  /  1065  sayılı  raporunda; "kişinin  ölümünün  penetran  cisim 

yaralanmalarına bağlı iskelet sistemi kemik kırıkları ile karakterli beyin zarları kanaması, iç  

organ  (akciğer,  karaciğer,  perikard,  kalp,  dalak,  mide)  ve  büyük  damar  (torakal  aorta)  

harabiyetlerinden gelişen iç kanama sonucu meydana geldiği" belirtilmiştir. 

Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün 14/02/2017 tarih ve ANK-

BLS  -  17  -  01930  sayılı  uzmanlık  raporunda;  Ramazan  KONUŞ'un otopsi  sırasında 

vücudundan çıkarıldığı belirtilen 10 adet metal parçanın incelenmesinde,  üzerlerinde ateşli 

silahla  istimal  olunduklarına dair  herhangi  bir  tanımlayıcı  /  karakteristik  yiv  ve set  izinin 
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mevcut olmadığı, söz konusu metal parçalarının herhangi bir metal yüzeyden kopmuş parçalar 

olabileceği  gibi  bir  patlama sonucu oluşan  şarapnel  parçaları  olmasının  mümkün  olduğu, 

ancak bu konuda kesin bir tanı ve tespitin balistik açıdan mümkün olmadığı belirtilmiştir. 

4-1-14-Maktul Selim CANSIZ İle İlgili Deliller;

Tanık  olarak  ifadesi  alınan  Abdullah  CANSIZ  05/08/2016  tarihinde  alınan 

ifadesinde;  Kayınbiraderi  olan  Selim CANSIZ ile  birlikte  15/07/2016  tarihinde  meydana 

gelen darbeye teşebbüs niteliğindeki terör eylemleriyle ilgili olarak olayları protesto etmek 

için 24:00 sıralarından araçla Kızılay'a gitmek üzere yola çıktıklarını, Sıhhıye'ye kadar araçla 

gittikleri ve burada araçlarını park ederek yaya olarak Kızılay'a ulaştıklarını, Genelkurmay 

Başkanlığına yaklaştıklarında, F16 uçakların ve helikopterlerin darbeye karşı orada bulunan 

halkın üzerinden alçak uçuş yaptıklarını, saat 02:30 sıralarında bir F16 uçağın Türkiye Büyük 

Millet  Meclisine  bomba  attığını,  bunun  ardından  ışıkları  kapalı  halde  bir  helikopterin 

Genelkurmay  kavşağındaki  halkın  üzerinde  seri  şekilde  ateş  ettiğini,  Selim  CANSIZ  ile 

birlikte Genelkurmay kavşağı ve Akay kavşağı arasında İnönü Bulvarı üzerinde bulundukları 

sırada helikopterden üzerilerine ateş açıldığını, açılan ateş sonucunda Selim CANSIZ'ın yere 

düştüğünü,  kendisinin de sol  kalçasından ve diz  altından yaralandığını,  orada bulunan bir 

şahsın  bir  araca  kendisini  bindirerek  hastaneye  gönderdiğini,  kan  kaybından  dolayı  yarı 

baygın  olduğunu,  sonraki  günlerde  de  Selim  CANSIZ'ın  hayatını  kaybettiğini  öğrendiği 

belirtmiştir. 

Maktul  Selim  CANSIZ'ın  babası  olan  müşteki  Bahittin  CANSIZ 17/07/2016 

tarihinde alınan ifadesinde;  oğlu olan Selim CANSIZ'ın inşaat işçisi olduğunu, evli ve 1 

çocuk babası olduğunu, 15/07/2016 tarihinde meydana gelen darbeye teşebbüs niteliğindeki 

terör eylemlerine karşı yapılan protestolara katılmak için evden ayrıldığını, en son oğlu ile 

telefonda 16/07/2016 tarihinde saat 01:30 sıralarında görüştüğünü, o saatten sonra oğluna bir 

daha  ulaşamadığını,  haber  alamadığını,  gün  boyu  tüm hastaneleri  dolaştığını,  17/07/2016 

tarihinde  Güven  Hastanesinde  oğlunu  bulduğunu,  oğlunun  olay  günü  ağır  yaralı  olarak 

hastaneye getirildiğini ve ameliyat olduğunu öğrendiğini, oğlunun 17/07/2016 tarihinde saat 

06:30'da hayatını kaybettiğini, davacı ve şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Selim CANSIZ ile ilgili olarak Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı Morg 

İhtisas Dairesi Başkanlığının 17/08/2016 tarih ve 37121003/101.02/2016/12837/1644/1158 

sayılı raporunda "Kişinin ölümünün patlama kaynaklı genel beden ve kafa travmasına bağlı  

yüz ve iskelet  kemik kırıkları  karakterli  beyin doku harabiyeti,  beyin kanaması  ile yaygın  

yumuşak doku harabiyeti sonucu meydana geldiği kanaatini" belirtilmiştir.

Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün 14/02/2017 tarih ve ANK-
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BLS  -  17  -  01930  sayılı  uzmanlık  raporunda;  Selim  CANSIZ'ın otopsi  sırasında 

vücudundan çıkarıldığı belirtilen üzerinde halka şeklinde boğum bulunan metal  parçasının 

incelenmesinde, askeri amaçlı helikopter veya zırhlı kara araçlarına monte edilebilen ve bu 

araçlarda  kullanılabilen,  top  olarak  da  adlandırılan  20  mm  çapında  ağır  silahların 

mühimmatlarının bir parçası olup çapına uygun bir silah ile atıldığı, söz konusu metal parça 

üzerinde  balistik  açıdan  tanımlayıcı  bir  iz  bulunmadığından  hangi  silahtan  atıldığının 

tespitinin mümkün olmadığı belirtilmiştir. 

4-1-15-Maktul Serhat ÖNDER İle İlgili Deliller;

Maktul Serhat ÖNDER'in babası olan müşteki İsmet ÖNDER 01/03/2017 tarihli 

ifadesinde özetle; Oğlu  Serhat  ÖNDER'in  eşi  ile  birlikte  15/07/2016  tarihide  kendilerini 

ziyarete  geldiğini,  televizyondan  darbe  teşebbüsünü  öğrendiklerini,  saat  22:00  -  23:00 

sıralarında evlerine gitmek üzere yola çıktıklarını, Serhat'ın kendisine ait aracı aldığını, daha 

sonra öğrendiğine göre gelini ve oğlunun çocuklarını da alarak darbeyi önlemek için Kızılay'a 

gittiklerini,  oradan  da  Genelkurmay Başkanlığı  önüne  gittiklerini,  oğlunun  burada  eşi  ve 

çocuklarını geri araca gönderdiğini, kendisinin de helikopterden atılan bomba veya açılan ateş 

sonucu şehit olduğunu öğrendiğini, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Maktul Serhat ÖNDER'in 16/07/2016 tarihinde ölü muayenesinde kimlik tanığı 

olarak  bilgisine  başvurulan  Orhan  Özmen  ifadesinde; Serhat  Önder'in  kardeşi  olan 

Ayşe'nin torunu olduğunu, evli olan Serhat'ın 2 çocuğu olduğunu, kendisine anlatılana göre 

15/07/2016  tarihinde  22:00  -  22:30  sıralarında  evden  ayrılmış  olduğunu,  Genelkurmay 

Başkanlığı'nın önüne gittiğini ve olayın orada olduğunu beyan etmiştir.

Maktul Serhat ÖNDER ile ilgili olarak Ankara Ankara Adli Tıp Kurumu Grup 

Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi Başkanlığının 04/08/2016 tarih ve 37121003 / 101.02 / 

2016 / 12773 / 1583 / 1097 sayılı raporunda "Genelkurmay Başkanlığı çevresinde meydana  

gelen  bombalı  saldırı  ve  olaylarda  öldüğü  belirtilen kişinin  ölümünün  penetran  cisim 

yaralanmalarına bağlı  kosta kemik kırıklarıyla karakterli  iç organ (akciğer,  karaciğer) ve  

büyük damar (sağ arteria subklavia, sağ vena jugularis interna) harabiyetlerinden gelişen iç  

ve dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğu" belirtimiştir. 

Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün 14/02/2017 tarih ve ANK-

BLS  -  17  -  01930  sayılı  uzmanlık  raporunda;  Serhat  ÖNDER'in  otopsi  sırasında 

vücudundan  çıkarıldığı  belirtilen  3  adet  küçük  boyda  metal  parçasının  yapılan 

incelenmesinde,  üzerinde  balistik  açıdan  tanı  ve  teşhise  elverişli  karakteristik  izlerin 

bulunmadığı, parçaların ateşli mermi çekirdeği nüve parçası veya bir patlama sonucu oluşan 

şarapnel parçası olup olmadığının tespitinin de balistik açıdan yapılamadığı belirtilmiştir.
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4-1-16-Maktul Suat AKINCI İle İlgili Deliller;

Müşteki  Fevzi  AKINCI  11/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle;  Suat  AKINCI'nın 

oğlu olduğunu, 15/07/2016 tarinde meydana gelen darbe girişimine karşı oğlunun darbe karşı 

sokağa çıktığını,oğlunun da o gece şehit olduğunu, şikayetçi olduğunu belirtmiştir.

Kimlik tanığı Üçler ILGAR 17/07/2016 tarihli ceset teşhis ve teslim tutanağında; 

Suat  AKINCI'nın  16/07/2016  tarihinde  saat  01:00  sıralarında  Genelkurmay  Başkanlığı 

çevresinde  darbe  protestosu  amacıyla  gittiğinde  meydana  gelen  patlama  ve  olaylarda 

yaralandığını ve daha sonra kaldırıldığı hastanede öldüğünü belirtmiştir. 

Maktul   Suat  AKINCI  ile  ilgili  olarak  Ankara  Adli  Tıp  Kurumu  Grup 

Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi Başkanlığının 18/08/2016 tarih ve 37121003 / 101.02 / 

2016 / 12792 / 1602 / 1116 sayılı raporunda "16/07/2016 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı  

çevresinde meydana gelen bombalı saldırı sonucundan öldüğü bildirilen kişinin ölümünün;  

penetran  yaralanmalara  bağlı  iskelet  sistemi  kemik  kırıkları  ile  karakterli  iç  organ  

harabiyetleri, iç - dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğu" belirtilmiştir.

4-1-17-Maktul Suat ALOĞLU İle İlgili Deliller;

Maktul  Suat  ALOĞLU'nun  kardeşi  olan  Fuat  ALOĞLU  22/08/2016  tarihli 

ifadesinde;  15/07/2016  günü  saat  24:00  sularında  Emniyetin  önüne  gittiğini,  bu  sırada 

ablasının kendisini arayarak Ertuğrul ÖZLÜ, Erhan ÇAYIR ve abisi SuatALOĞLU'nun da 

Genelkurmay'ın  önüne  gittiklerini  söylediğini,  bunun  üzerine  kendisinin  de  Genelkurmay 

Başkanlığına  doğru  gitmeye  başladığını,  saat  01:30  -  02:00  sıralarında  Erhan  ÇAYIR'ın 

aradığını  ve bulundukları  yere bomba düştüğünü, abisi  olan Suat  ALOĞLU'nun öldüğünü 

söylediğini,  abisinin Numune Hastanesine götürüldüğünü öğrendiğini,  hastaneye gittiğinde 

abisinin ölmüş olduğunu öğrendiğini,  olay nedeniyle ilgili kişi  ve kuruluşlar ile Fetullahçı 

terör örgütünden şikayetçi olduğunu belirtmiştir.

Maktul Suat ALOĞLU ile ilgili olarak Ankara Ankara Adli Tıp Kurumu Grup 

Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi Başkanlığının 18/08/2016 tarih ve 37121003 / 101.02 / 

2016 / 12786 / 1596 / 1110 sayılı raporunda "Genelkurmay Başkanlığı çevresinde meydana  

gelen bombalı saldırı ve olay sonucu öldüğü belirtilen kişinin ölümünün patlamaya bağlı kafa  

kubbe ve iskelet sistemi kemik kırıkları ile karakterli beyin kanaması, beyin doku harabiyeti,  

iç  organ  harabiyeti  ve  büyük  damar  harabiyetlerinden  gelişen  iç,  dış  kanama  sonucu  

meydana gelmiş olduğu" belirtilmiştir. 

Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün 14/02/2017 tarih ve ANK-
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BLS  -  17  -  01930  sayılı  uzmanlık  raporunda;  Suat  ALOĞLU'nun  otopsi  sırasında 

vücudundan çıkarıldığı belirtilen 3 adet metal parçasının yapılan incelenmesinde,  üzerinde 

balistik  açıdan  tanı  ve  teşhise  elverişli  karakteristik  izlerin  bulunmadığı,  parçaların  ateşli 

mermi  çekirdeği  nüve  parçası  veya  bir  patlama  sonucu  oluşan  şarapnel  parçası  olup 

olmadığının tespitinin de balistik açıdan yapılamadığı belirtilmiştir.

4-1-18-Maktul Sultan Selim KARAKOÇ İle İlgili Deliller;

Teşhis tutanağında kimlik tanığı olarak bilgisine başvurulan Yunus KARAKOÇ 

beyanında; Sultan Selim KARAKOÇ'un abisi olduğunu, 15/07/2016 tarihinde saat 00:00'dan 

önce evden çıktığını, Türkiye Büyük Millet Meclisi yönüne gittiğini ve burada meydana gelen 

patlama ve olaylar sonucu vefat etmiş olduğunu belirtmiştir.

Maktul  Sultan Selim KARAKOÇ ile  ilgili  olarak  Ankara  Adli  Tıp  Kurumu 

Grup Başkanlığı  Morg  İhtisas  Dairesi  Başkanlığının  18/08/2016  tarih  ve  37121003  / 

101.02 / 2016 / 12825 / 1635 / 1149 sayılı raporunda "kişinin ölümünün patlayıcı madde  

infilakına  bağlı  vücuda  metalik  cisim  penetrasyonuyla  karakterli  iç  organ  (akciğer)  

harabiyeti ve iç kanama sonucu meydana gelmiş olduğu" belirtilmiştir. 

Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün 14/02/2017 tarih ve ANK-

BLS - 17 - 01930 sayılı uzmanlık raporunda; Sultan SelimKARAKOÇ'un otopsi sırasında 

vücudundan çıkarıldığı belirtilen 1 adet metal parçasının yapılan incelenmesinde,  üzerinde 

balistik açıdan tanı ve teşhise elverişli karakteristik izlerin bulunmadığı, parçanın ateşli mermi 

çekirdeği  nüve parçası  veya  bir  patlama sonucu oluşan şarapnel  parçası  olup olmadığının 

tespitinin de balistik açıdan yapılamadığı belirtilmiştir.

4-1-19-Maktul Uhut Kadir IŞIK İle İlgili Deliller;

Maktul  Uhut  Kadir  IŞIK'ın  babası  olan  müşteki  Mehmet  IŞIK  26/08/2016 

tarihinde alınan ifadesinde; Uhut Kadir Işık'ın oğlu olduğunu, oğlu ile beraber olay gecesi 

saat 00:30 sıralarında Keçiören'de bulunan ikametlerinden ayrılarak Meclis ve Emniyet Genel 

Müdürlüğü'nün bulunduğu yerin ortasında refüje oturduklarını, saat 03:55 - 04:00 sularında 

toplulukla  beraber  Genelkurmay  Başkanlığının  bulunduğu  yere  koşmaya  başladıklarını, 

Kızılay tarafından gelen bir helikopterin ateş etmeye başladığını, kendisinin emniyetin nöbetçi 

kulübesine  sığındığını,  oğlunu  cep  telefonundan  aradığını  ancak  ulaşamadığını,  tekrar 

Genelkurmay'a  doğru  yürümeye  başladığını,  İçişleri  Bakanılığının  önünde  yerde  yatan  3 

yaralı  gördüğünü,  birisinin  de  oğlu  olduğunu,  ambulans  bulamayınca  oğlunu ve diğer  iki 

yaralıyı  yüklenerek Kızılay'a doğru yürüdüğünü, bu esnada helikopterin bir  kez daha ateş 
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ettiğini,  meclis  tarafından gelen  ambulansa  oğlunu  ve  diğer  yaralıları  bindirerek  Numune 

Hastanesine  götürdüklerini,  oğlunun  burada  tedaviye  alındığını  ancak  şehit  olduğunu 

belirtmiştir. 

Maktul  Uhut  Kadir  IŞIK  ile  ilgili  olarak  Ankara  Adli  Tıp  Kurumu  Grup 

Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi Başkanlığının 08/08/2017 tarih ve 37121003/ 101.02 / 

2016/ 12791 / 1601/ 1115 sayılı raporunda "kişinin ölümünün penetran cisim yaralanmasına  

bağlı iç organ (akciğer, diafragma, karaciğer) harabiyetlerinden gelişen iç kanama sonucu  

meydana gelmiş olduğu" belirtilmiştir. 

Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün 14/02/2017 tarih ve ANK-

BLS  -  17  -  01930  sayılı  uzmanlık  raporunda;  Uhut  Kadir  IŞIK'ın  otopsi  sırasında 

vücudundan çıkarıldığı belirtilen 4 adet metal parçasının incelenmesinde, 3 adet küçük metal 

parçanın üzerinde ateşli silahla istimal olunduğuna dair herhangi bir karakteristik yiv ve set 

izinin  mevcut  olmadığı,  bu  nedenle  bu  metal  parçaların  teşhis  niteliğinin  bulunmadığı, 

üzerinde halka şeklinde boğum bulunan bir adet metal parçasının askeri amaçlı helikopter 

veya  zırhlı  kara  araçlarına  monte  edilebilen  ve  bu  araçlarda  kullanılabilen,  top  olarak  da 

adlandırılan 20 mm çapında ağır silahların mühimmatlarının bir parçası olup çapına uygun bir 

silah  ile  atıldığı,  söz  konusu  metal  parça  üzerinde  balistik  açıdan  tanımlayıcı  bir  iz 

bulunmadığından hangi silahtan atıldığının tespitinin mümkün olmadığı belirtilmiştir.

4-1-20-Maktul Vedat BÜYÜKÖZTAŞ İle İlgili Deliller;

Ceset teşhis işleminde kimlik tanığı olarak başvurulan Sedat BÜYÜKÖZTAŞ 

beyanında;  Vedat  BÜYÜKÖZTAŞ'ın  abisi  olduğunu,  olay günü Genelkurmay Başkanlığı 

önünde  meydana  gelen  olayda  yaralanarak  kaldırıldığı  Yüksek  İhtisas  Hastanesinde  vefat 

ettiğini öğrendiğini belirtmiştir. 

Tanık  Hasan  DEMİRKAN  07/03/2017  tarihli  ifadesinde  özetle;  15/07/2016 

tarihinde saat 23:00 sıralarında işyerinden arkadaşı Osman EVSAHİBİOĞLU'nun kendisini 

arayarak  "ortalık  karışmış,  Cumhurbaşkanı  bizi  çağırıyor"  diyerek  aradığını,  Osman 

EVSAHİBİOĞLU ve Ali  Mehmet  VUREL'in  kendisini  aldıklarını,  ilk  önce  havalimanına 

gitmek istediklerini ama yollar kapalı olduğu için Kızılay'a doğru gittiklerini, aracı Sıhhıye'de 

biryere  park  ettiklerini,  Genelkurmay  Başkanlığına  doğru  yürümeye  başladıklarını, 

Genelkurmay  önünde  arkadaşları  Vedat  BÜYÜKÖZTAŞ  ile  karşılaştıklarını,  birlikte 

Genelkurmay Başkanlığı önüne gidecekleri sırada meclise bomba atıldığını, jet uçaklarının 

alçak uçuş yaptıklarını, kısa bir süre sonra da helikopterin insanların üzerine ateş açtığını, 

kendisinin bu ateş sonucunda kolundan ve kafasından yaralandığını, kulaklarının duymamaya 

başladığını, kendisini kaybettiğini, gözünü açtığından hastanede olduğunu, helikopterin ateş 
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ettiği sırada yanında Osman, Vedat ve Ali Mehmet'in olduğunu, sonradan üçününde öldüğünü 

haberini aldığını belirtmiştir. 

Maktul Vedat BÜYÜKÖZTAŞ ile ilgili olarak Ankara Ankara Adli Tıp Kurumu 

Grup  Başkanlığı  Morg  İhtisas  Dairesi  Başkanlığının  01/09/2016  tarih  ve  37121003/ 

101.02 / 2016 / 12827 / 1637 / 1151 sayılı raporunda "Genelkurmay Başkanlığı çevresinde  

meydana gelen bombalı saldırıda öldüğü bildirilen kişinin ölümünün patlamaya bağlı ağır  

kafatası ve boyun travmasına bağlı, kafatası, yüz kemikleri, boyun omurları, klavikula, kosta  

ve sternum kırıkları ile birlikte ağır kafa içi travmatik değişimler ve medüller şok sonucu  

meydana gelmiş olduğu" belirtilmiştir.

4-1-21-Maktul Yasin Naci AĞAROĞLU İle İlgili Deliller;

Maktul  Yasin  Naci  AĞAROĞLU'nun  babası  müşteki  Osman  AĞAROĞLU 

14/11/2016 tarihli ifadesinde özetle; Oğlunun Ankara Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi 

olduğunu,  tek  dersten  sınava  gireceğini,  Ankara'da  Vefa  Öğrenci  Yurdunda  kaldığını, 

15/07/2016 tarihinde darbe teşebbüsü olduğu gece 02:10'da oğlu ile telefonda görüştüğünü, 

oğluna  yurduna  geri  dönmesini  söylediğini,  oğlunun  da  tamam  baba  yurda  dönüyorum 

dediğini ancak daha sonra öğrendiğine göre oğlunun yurda geri dönmediğini, kalabalık bir 

grupla  Genelkurmay  Başkanlığının  önüne  gittiğini  ve  burada  helikopterin  attığı  mermi 

nedeniyle  02:40  sıralarında  şehit  olduğunu  öğrendiğini,  oğlunun  şeihte  edilmesinde 

sorumlulukları bulunan şahıslardan şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Tanık Mehmet İMİR 15/12/2016 tarihli ifadesinde özetle;  15/07/2016 tarihinde 

arkadaşları  Burak  KESKİN  ve  Bilal  GÜNEŞ  ile  birlikte  Kolej'de  buluşarak  Kızılay 

meydanına  gittiklerini,  Kızılay'ın  çok  kalabalık  olduğunu,  tankları  gördüklerini  ve  engel 

olmaya çalıştıklarını, Genelkurmay Başkanlığına doğru giden tankları takip ettiklerini, orada 

9 - 10 tane çalışır durumda tank olduğunu, orada bulundukları sırada F16 savaş uçaklarının 

alçak uçuş yaparak halkı korkutmaya çalıştıklarını,  02:15 civarında F16 uçakların meclise 

bomba atmaya başladığını, bu sırada arkadaşı Yasin Naci AĞAROĞLU'nun ve arkadaşı Cihan 

BAĞRIAÇIK'ın kendisini telefonla aradıklarını ve Genelkurmay Başkanlığı yanında bulunan 

saat kulesinin önünde buluştuklarını, bu sırada vatandaşların Genelkurmay Başkanlığı içine 

girmeye  başladığını  ve  içeriden  ateş  açıldığını,  bunun  üzerine  Genelkurmay  Başkanlığı 

karşısındaki  kaldırıma  geçtiklerini,  burada  bulundukları  sırada  helikopterden  hedef 

gözetilerek  üzerilerine  ateş  açıldığını,  kendisinin  şarapnel  parçalalarından  yaralandığını, 

gözüne  demir  parçası  girdiğini,  Yasin'in  yere  düştüğünü,  Yasin'in  kalbine  mermi  isabet 

ettiğini,  kalbine giren merminin dizine kadar  Yasin'in  vücudunu parçaladığını,  bu nedenle 

şehit olduğunu belirtmiştir. 
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Maktul Yasin Naci AĞAROĞLU ile ilgili olarak Ankara Adli Tıp Kurumu Grup 

Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi Başkanlığının 23/08/2016 tarih ve 37121003/101.02/2016 

/  12752 /  1562 /  1076 sayılı  raporunda; "kişinin  ölümünün penetran cisim yaralanması  

sonucu meydana gelen iç organ ve büyük damar yaralanması, iç dış kanama sonucu meydana  

geldiği" belirtilmiştir. 

Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün 14/02/2017 tarih ve ANK-

BLS  -  17  -  01930  sayılı  uzmanlık  raporunda;  Yasin  Naci  AĞAROĞLU'nun otopsi 

sırasında vücudundan çıkarıldığı belirtilen 3 adet metal parçanın incelenmesinde, üzerilerinde 

balistik açıdan tanı ve teşhise elverişli karakteristikizlerin bulunmadığı, söz konusu 3 adet 

metal parçasının ateşli silah mermi çekirdeği nüve parçası veya bir patlama sonucu oluşan 

şarapnel parçası olup olmadıklarının tespitinin de balistik açıdan yapılamadığı belirtilmiştir. 

4-1-22-Maktul Yusuf ÇELİK İle İlgili Deliller;

Ceset  teşhis  tutanağında  beyanına  başvurulan  kimlik  tanığı  Ahmet  AYGAN 

beyanında; Yusuf ÇELİK'in kayınbiraderi olduğunu, 15-16/07/2016 tarihinde Genelkurmay 

Başkanlığı çevresinde meydana gelen patlama ve olaylarda yaralanarak kaldırıldığı Ankara 

Numune Hastanesinde öldüğünü belirtmiştir. 

Müşteki  Ayşe ÇELİK 06/09/2016 tarihli  ifadesinde özetle;  Olay akşamı eşinin 

darbe girişimini öğrendikten sonra üzerini değiştirip ben gidiyorum diye evden ayrıldığını, 

gece  boyunca  eve  gelmediğini,  daha  sonra  eşinin  Kızılay'da  darbe  girişimi  esnasında 

darbeciler tarafından öldürüldüğünü öğrendiğini, eşini şehit eden kişiler ile Fetullahçı terör 

örgütü mensuplarından şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Maktul Yusuf ÇELİK ile ilgili olarak Ankara Ankara Adli Tıp Kurumu Grup 

Başkanlığı  Morg  İhtisas  Dairesi  Başkanlığının  24/08/2016 tarih  ve  37121003/101.02 / 

2016 / 12789 / 1599 / 1113 sayılı raporunda "Genelkurmay Başkanlığı çevreisnde meydana  

gelen  bombalı  saldırı  ve  olaylarda  öldüğü  belirtilen  kişinin  ölümünün;  patlamaya  bağlı  

penetran cisim yaralanmaları ile karakterli  pelis kemiği kırıkları ile birlikte büyük damar  

yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu Meydana gelmiş olduğu"belirtilmiştir.

4-1-23-Maktul Yusuf ELİTAŞ İle İlgili Deliller;

Maktul  Yusuf  ELİTAŞ'ın  eşi  olan müşteki  Serpil  ELİTAŞ 08/08/2016 tarihli 

ifadesinde; eşi  olan  Yusuf  ELİTAŞ'ın  öğretmen  olduğunu,  olay  günü  basından  darbe 

girişimini  öğrenince  ve  darbeye  karşı  direnilmesi  yönüdeki  çağrılar  üzerine  arkadaşı  ile 

birlikte gece 01:00 sıralarında dışarıya çıktığını, kendisi ile 02:35'de telefon ile görüştüğünü, 
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telefon görüşmesinde eşinin Kurtuluş parkı civarında aracı bırakarak Genelkurmay'ın önüne 

gittiklerini söylediğini, eşiyle bu saatten sonra bir daha görüşmediğini, olaydan sonra eşinden 

haber  alamadığı  için  bütün  hastaneleri  dolaşmaya  başladıklarını  ve  Numune  hastanesinde 

olduğunu öğrendiklerini,  eşinin  helikopterden açılan  ateş  sonucunda hayatını  kaybettiğini, 

şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Maktul Yusuf ELİTAŞ ile ilgili olarak Ankara Ankara Adli Tıp Kurumu Grup 

Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi Başkanlığının 02/08/2016 tarih ve 37121003 / 101.02 / 

216 / 12770 / 1580 / 1094 sayılı raporunda "kişinin ölümünün, patlamaya bağlı ağır genel  

beden travması ve penetran cisim yaralanmasına bağlı kosta kemik kırıkları ile birlikte iç  

organ (sağ akciğer,  trakea,  kalp)  ve büyük damarlar (aort,  sağ aksiller  bölge damarları)  

harabiyetlerinden gelişen iç ve dış kanama meydana geldiği" belirtilmiştir.. 

Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün 14/02/2017 tarih ve ANK-

BLS  -  17  -  01930  sayılı  uzmanlık  raporunda;  Yusuf  ELİTAŞ'ın  otopsi  sırasında 

vücudundan  çıkarıldığı  belirtilen  1  adet  metal  parçası  ile  1  adet  anahtarlığın  yapılan 

incelenmesinde,  üzerinde  balistik  açıdan  tanı  ve  teşhise  elverişli  karakteristik  izlerin 

bulunmadığı, metal parçanın ateşli mermi çekirdeği nüve parçası  veya bir  patlama sonucu 

oluşan  şarapnel  parçası  olup  olmadığının  tespitinin  de  balistik  açıdan  yapılamadığı 

belirtilmiştir.

4-1-24- Maktul Akif KAPAKLI İle İlgili Deliller;

Müşteki  Ömer Faruk KAPAKLI 13/02/2017  tarihli  ifadesinde  özetle; Maktul 

Akif KAPAKLI'nın babası olduğunu, olay gecesi askeri darbe girişimini öğrenince babası ile 

birlikte  buna  karşı  eylemde  bulunmak  üzere  Etimesgut  meydanına  gittiklerini,  orada 

Cumhurbaşkını'nın  çağrısını  duyduklarını,  bunun  üzerine  saat  01:00  sıralarında 

Cumhurbaşkanlığı  Külliyesine  gittiklerini,  protesto  gösterisinde  bulunduklarını,  Jandarma 

Genel  Komutanlığı  yakınlarındaki  alt  geçidin  üstündeyken  üzerlerinden  ışıkları  sönük 

vaziyette ateş açarak bir helikopter geçtiğini, arkasından patlama sesi duyduğunu, yanında 

bulunan  babasına  baktığında  bilinci  açık  vaziyette  yere  düştüğünü  gördüğünü,  babasını 

Medicana  Hastanesine  götürdüklerini,  ancak  kurtarılamayarak  vefat  ettiğini,  babasının 

ölümüne neden olan kişilerden şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Maktul  Akif  KAPAKLI  ile  ilgili  olarak  Ankara  Adli  Tıp  Kurumu  Grup 

Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi Başkanlığının 10/08/2016 tarih ve 37121003/ 101.02 / 

2016  /  12726/  1536  /1050  sayılı  raporunda; "kişinin  ölümünün  penetran  cisim 

yaralanmalarına bağlı iç organ harabiyetleri ve ekstremite amputasyonuna bağlı iç ve dış  

kanama sonucu meydana geldiği " belirtilmiştir.
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4-1-25-Maktul Cuma DAĞ İle İlgili Deliller;

Müşteki Rukiye DAĞ 23/09/2016 tarihli  ifadesinde özetle; Olay tarihinde gece 

saat 00:50 sıralarında eşi Cuma DAĞ ile birlikte darbe girişiminde bulunanlara engel olmak 

için  Cumhurbaşkanlığı  Külliyesine  gittiklerini,  Jandarma  Genel  Komutanlığı  giriş 

kısmındayken  Skorsky  tipi  bir  helikopterden  üzerlerine  ateş  açıldığını,  kendisinin  açılan 

ateşten sıçrayarak kurtulduğunu ancak 2 metre kadar yakınında bulunan eşine bu mermilerin 

isabet  ettiğini,  helikopterden atışın  devam etmesi  nedeniyle  kendisinin  oradan ayrıldığını, 

eşini  öldüren  ve  darbeyi  gerçekleştiren  Fetullahçı  terör  örgütü  mensuplarından  şikayetçi 

olduğunu belirtmiştir. 

Maktul Cuma DAĞ ile ilgili olarak Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı 

Morg  İhtisas  Dairesi  Başkanlığının  18/08/2016  tarih  ve  371121003  /  101.02  /  2016  / 

12743/  1552 /  1066 sayılı  raporunda;"kişinin ölümünün patlamaya bağlı  penetran cisim  

yaralanması ile karakterli kafa, kubbe - kaide - yüz kemik kırıkları ile birlikte beyin doku  

harabiyeti ve kanaması, iskelet sistemi kemik kırıkları ile birlikte iç organ ve büyük damar  

harabiyetleri, iç - dış kanama sonucu meydana geldiği" belirtilmiştir. 

4-1-26-Maktul İzzet ÖZKAN İle İlgili Deliller; 

Maktul  İzzet  ÖZKAN'ın  dayısı  olan  Sabahattin  AKSOY  Cumhuriyet 

Başsavcılığımız  tarafından  17/06/2016  tarihinde  Ankara  Özel  Bayındır  Hastanesinde 

yapılan ölü muayene tutanağında kimlik tanığı olarak verdiği beyanında;  Yeğeni İzzet 

ÖZKAN'ın Ankara'da kuaförlük yaptığını, nerede, ne şekilde yaralandığını, hastaneye kimin 

tarafından nasıl getirildiğini öğrenemediğini, başka bir yeğenimin araması sonucunda Özel 

Bayındır Hastanesinde yattığını ve burada vefat ettiğini belirtmişti. 

Özel Bayındır Hastanesi'nin 25/07/2016 tarih ve 143/16 sayılı cevabi yazısında; 

Sedat KAPLAN ve İzzet ÖZKAN'ın hastane acil servisine 16/07/2016 tarihinde 01:30'da 06 

EU 3831 plakalı araçla getirildiği belirtilmiştir. 

Tanık Mahmut SAĞLAM 08/11/2016 tarihli ifadesinde özetle; 15/07/2016 günü 

meydana gelen darbeye teşebbüs eylemi nedeniyle 06 EU 3831 plakalı aracı ile Jandarma 

Genel  Komutanlığı  önüne  gittiğini,  halkın  üzerine  yoğun  ateş  açıldığını,  helikopterin 

vatandaşların üzerine ateş ettiğini,  burada 10 -  15 kişinin yaralandığını gördüğünü, bunun 

üzerine  yaralıların  büyük  bölümünü  aracına  alarak  TOBB Üniversitesi  hastanesi  civarına 

gittiğini,  yol  kapalı  olduğu  için  yaralanması  hafif  olan  birkaç  kişinin  araçtan  inerek 

kendilerinin  hastaneye  gittiğini,  kendisinin  de  araçtakileri  Bayınıdr  Tıp  Merkezine 
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götürdüğünü belirtmiştir.

Maktul  İzzet  ÖZKAN  ile  ilgili  olarak  Ankara  Adli  Tıp  Kurumu  Grup 

Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi Başkanlığının 18/08/2016 tarih ve 37121003 / 101. 02 / 

2016  /  12725  /  1535  /  1049  sayılı  raporunda; "kişinin  ölümünün;  penetran  cisim 

yaralanmalarına bağlı iskelet sistemi kemik kırıkları ile karakterli iç organ ve büyük damar  

harabiyetleir, iç - dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğu" belirtilmiştir. 

4-1-27-Maktul Necmi Bahadır DENİZCİOĞLU İle İlgili Deliller;

Müşteki  Pınar  Hazan  DENİZCİOĞLU  10/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; 

Maktul  Necmi  Bahadır  DENİZCİOĞLU'nun  eşi  olduğunu,  kendisinin  olay günü  İzmir'de 

bulunduğunu,  olay  tarihinde  darbe  girişimine  karşı  koymak  için  Cumhurbaşkanlığı 

Külliyesine  gittiğini,  kendisi  ile  en  son  saat  23:50  sıralarında  telefonlagörüştüğünde 

Söğütözünden Külliye'ye doğru sivil insanlardan oluşan bir grupla yürüdüklerini söylediğini, 

kendisinden hakkını helal etmesini istediğini, yanında teyzesinin çocukları Ahmet EROĞLU 

ve Fuat EROĞLU'nun da bulunduğunu, gece 02:00 sıralarında Fuat EROĞLU ile telefonda 

konuştuğunda eşinin helikopterden atılan bomba sonucu yaralandığını öğrendiğini, Ankara'ya 

geldiğinde eşinin şehit olduğunu öğrendiğini belirtmiştir. 

Tanık Fuat EROĞLU 15/02/2017 tarihli  ifadesinde özetle; Olay gecesi  Ahmet 

EROĞLU ve Necmi Bahadır DENİZCİOĞLU ile birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi binasına 

gittiklerini,  oraya  aracı  bıraktıklarını,  daha  sonra  Jandarma  Genel  Komutanlığı  tarafına 

geçtiklerini, saat 23:50 sıralarında üzerlerinden büyük bir gürültü ile uçak geçtiğini, ondan 2 

dakika sonra bir helikopterin bulundukları  bölgeyi taradığını,  bu tarama sonrasında Necmi 

Bahadır'ın  yaralandığını,  kendisini  hastaneye  götürdüklerini  ancak  kurtarılamadığını  ve 

öldüğünü belirtmiştir. 

Maktul  Necmi  Bahadır  DENİZCİOĞLU  ile  ilgili  olarak  Ankara  Adli  Tıp 

Kurumu  Grup  Başkanlığı  Morg  İhtisas  Dairesi  Başkanlığının  22/08/2016  tarih  ve 

37121003/ 101.02 / 2016 / 12835/ 1645 /1159 sayılı raporunda; "kişinin ölümünün patlama 

sonucu  penetran  cisim  yaralanmasına  bağlı  kosta  kemik  kırıkları  ile  karakterli  iç  organ  

harabiyetlerinden gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana geldiği" belirtilmiştir.

Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün 14/02/2017 tarih ve ANK-

BLS  -  17  -  01930  sayılı  uzmanlık  raporunda;  Necmi  Kahadır  DENİZCİOĞLU'nun 

otopsi sırasında vücudundan çıkarıldığı  belirtilen 3 adet metal parçanın incelenmesinde,  2 

adet küçük metal parçasının üzerlerinde ateşli silahla istimal olunduklarına dair herhangi bir 

tanımlayıcı / karakteristik yiv ve set izinin mevcut olmadığı, söz konusu metal parçalarının 

herhangi  bir  metal  yüzeyden kopmuş  parçalar  olabileceği  gibi  bir  patlama sonucu oluşan 
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şarapnel  parçaları  olmasının  mümkün olduğu,  ancak bu konuda kesin  bir  tanı  ve  tespitin 

balistik  açıdan  mümkün  olmadığı,  üzerinde  halka  şeklinde  boğum bulunan  1  adet  metal 

parçasının,  askeri  amaçlı,  helikopter  veya  zırhlı  kara  araçlarına  (kule  kısmına)  monte 

edilebilen  ve  bu  araçlarda  kullanılabilen  ve  top  olarak  adlandırılan  20  mm  çapında  ağır 

silahların mühimmatlarının bir parçası olup çapına uygun ağır bir silah ile atıldığı, ancak söz 

konusu  metal  parça  üzerinde  balistik  açıdan  tanımlayıcı  bir  iz  bulunmadığından,  hangi 

silahtan atıldığının tespitinin mümkün olmadığı belirtilmiştir. 

4-1-28-Maktul Halil IŞILAR İle İlgili Deliller;

Müşteki Hülya IŞILAR 18/11/2016 tarihli ifadesinde özetle; Halil IŞILAR'ın oğlu 

olduğunu,  15  Temmuz  2016  tarihinde  oğlunun Cumhurbaşkanının  çağrısını  televizyondan 

duyunca  23:30  sıralarında  evden  ayrıldığını,  16/07/2016  tarihinde  03:00  -  03:30  saatleri 

arasında Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne yakın yerde Akköprü üzerinde bulunduğu sırada 

şehit olduğunu sonradan öğrendiğini , şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Maktul Halil IŞILAR ile ilgili olarak Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı 

Morg İhtisas Dairesi Başkanlığının 03/08/2016 tarih ve 37121003 / 101 . 02 / 2016 / 12788 

/  1598/1112  sayılı  raporunda; "kişinin  ölümünün  patlama  kaynaklı  ağır  genel  beden  

travmasına kafatası kemik kırıkları ile birlikte beyin doku harabiyeti ve kanaması ile iç organ  

harabiyetleri sonucu meydana geldiği" belirtilmiştir.

4-2-Olay Yerlerine Göre Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçuna İlişkin 
Müşteki Beyanları, Tanık Beyanları, Doktor Raporları;

4-2-1- Olay Yeri - Genelkurmay Başkanlığı Civarı

4-2-1-1-Müşteki Abdil Muhsin TÜRKMEN;

Müşteki  Abdil  Muhsin  TÜRKMEN  09/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; 

15/07/2016 tarihinde darbeye karşı gelmek için Genelkurmay Başkanlığına gittiğini, burada 

savaş  uçakları  ve  helikopterlerin  halk  üzerinden  alçak  uçuş  yaptıklarını,  sonrasında 

helikopterden halkın üzerine ateş edildiğini,  bir  patlama olduğunu, yaralandığını,  şikayetçi 

olduğunu belirtmiştir.

4-2-1-2-Müşteki Abdullah BAHÇECİ;

Müşteki  Abdullah BAHÇECİ 20/07/2016 tarihli  ifadesinde özetle; 15/07/2016 

tarihinde  meydana  gelen  darbe  ile  ilgili  Cumhurbaşkanının  çağrısı  üzerine  Genelkurmay 
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Başkanlığının  önüne  gittiğini,  kalabalık  bir  grup  halinde  iken  helikopterin  gelerek 

üzerilerineateş açtığını, yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki Abdullah BAHÇECİ hakkında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi  tarafından hazırlanan  28/07/2016  tarihli  raporda "yaralanmasının  yaşamını  

tehlikeye  sokmadığı,  kişi  üzerindeki  etkisinin  basit  bir  tıbbi  müdahaleyle  giderilebilecek  

ölçüde hafif nitelikte olmadığı, vücutta kemik kırığı tarif edilmediği" belirtmiştir.

4-2-1-3-Müşteki Abdullah CANSIZ; 

Müşteki  Abdullah  CANSIZ  05/08/2016  tarihinde  alınan  ifadesinde  özetle; 

Kayınbiraderi olan Selim CANSIZ ile birlikte 15/07/2016 tarihinde meydana gelen darbeye 

teşebbüs  niteliğindeki  terör  eylemleriyle  ilgili  olarak  olayları  protesto  etmek  için  24:00 

sıralarından araçla Kızılay'a gitmek üzere yola çıktıklarını, Sıhhıye'ye kadar araçla gittikleri 

ve  burada  araçlarını  park  ederek  yaya  olarak  Kızılay'a  ulaştıklarını,  Genelkurmay 

Başkanlığına yaklaştıklarında, F16 uçakların ve helikopterlerin darbeye karşı orada bulunan 

halkın üzerinden alçak uçuş yaptıklarını, saat 02:30 sıralarında bir F16 uçağın Türkiye Büyük 

Millet  Meclisine  bomba  attığını,  bunun  ardından  ışıkları  kapalı  halde  bir  helikopterin 

Genelkurmay  kavşağındaki  halkın  üzerinde  seri  şekilde  ateş  ettiğini,  Selim  CANSIZ  ile 

birlikte Genelkurmay kavşağı ve Akay kavşağı arasında İnönü Bulvarı üzerinde bulundukları 

sırada helikopterden üzerilerine ateş açıldığını, açılan ateş sonucunda Selim CANSIZ'ın yere 

düştüğünü,  kendisinin de sol  kalçasından ve diz  altından yaralandığını,  orada bulunan bir 

şahsın  bir  araca  kendisini  bindirerek  hastaneye  gönderdiğini,  kan  kaybından  dolayı  yarı 

baygın olduğunu belirtmiştir.

Müştekinin  doktor  raporunun  aldırılması  için  Ankara  Emniyet  Müdürlüğü 

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yazı yazılmıştır.

4-2-1-4-Müşteki Abdullah EROL;

Müşteki  Abdullah  EROL  10/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; 15/07/2016 

tarihinde ikametinde otururken 23:30 - 24:00 saatleri civarında Cumhurbaşkanının çağrısını 

duyunca ailesiyle birlikte Genelkurmay Başkanlığının önüne gittiğini, burada helikopterden 

üzerilerine ateş açıldığını, yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-1-5-Müşteki Abdullah KESKİN;

Müşteki  Abdullah  KESKİN  30/09/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; 15/07/2016 

tarihinde darbe girişimine engel olmak için Genelkurmay Başkanlığı nizamiye kapısı önünde 

bulunduğu sırada helikopterden halkın üzerine ateş açıldığını, ensesinden yaralandığını, ancak 

yarasının  önemli  olmadığını  düşünerek  evine  gittiğini,  hastaneye  gitmediğini,  darbe 
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girişiminde  yanında  Nusret  SEÇGİN  ve  Lokman  AY'ın  olduğunu,  şikayeti  olduğunu 

belirtmiştir. 

Müşteki  Abdullah  KESKİN  hakkında  Ankara  Numune  Eğitim  ve  Araştırma 

Hastanesi  tarafından  hazırlanan  02/08/2016  tarihli  raporda;  "yaralanmasının  yaşamını  

tehlikeye  sokmadığı,  kişi  üzerindeki  etkisinin  basit  bir  tıbbi  müdahaleyle  giderilebilecek  

ölçüde hafif nitelikte olduğu, vücutta kemik kırığı tarif edilmediği" belirtilmiştir.

Müşteki  Abdullah  KESKİN'in  15/07/2016  tarihinde  Genelkurmay  Başkanlığı 

civarında  bulunduğu  belirlenmiş  olmakla  birlikte  adı  geçenin  olay  günü  helikopterlerden 

yapılan  atış  sonucu  yaralandığını  belirtmesine  rağmen,  olayı  takip  eden  günlere  ilişkin 

herhangi bir doktor raporu ibraz edemediği, bu nedenle müştekinin helikopterlerden yapılan 

ateşle  yaralandığının  kesin  olarak  belirlenemediği,  bununla  birlikte  müştekinin 

helikopterlerden  atılan  bombaların  etki  sahası  içerisinde  bulunduğundan  kasten  adam 

öldürmeye teşebbüs suçunun mağduru olduğu değerlendirilmiştir.

4-2-1-6-Müşteki Abdullah SEZGİN;

Müşteki  Abdullah  SEZGİN  02/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle;  15/07/2016 

tarihinde  22:00  sıralarında  darbe  girişimini  öğrenince  23:00  sıralarında  Kızılay'a  gittiğini, 

oradan da Genelkurmay Başkanlığı önüne gittiğini, burada helikopterden ateş açıldığını ve 

karın bölgesinden yaralandığını, vatandaşların yardımı ile sivil polislerin yanına gittiğini ve 

sivil polislerin de kendisini hastaneye götürdüklerini, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-1-7-Müşteki Abdullah TUNÇEL;

Müşteki  Abdullah  TUNÇEL 10/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle;  16/07/2016 

tarihinde  00:30'da  Cumhurbaşkanının  halkı  sokağa  çağırması  üzerine  Sincan'dan  trenle 

gelerek Kızılay'a gittiğini, buradan da Genelkurmay Başkanlığına gittiğini, helikopterden ateş 

edildiğini, yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-1-8-Müşteki Abdulvahit ÖZÇAVUŞ;

Müşteki Abdulvahit ÖZÇAVUŞ 27/07/2016 tarihli ifadesinde özetle; 15/07/2016 

tarihinde  televizyondan  darbe  girişimini  öğrenince  ve  Cumhurbaşkanının  halkı  sokağa 

çağırdığını  duyunca  bisikletine  binerek  Keçiören'den  Genelkurmay başkanlığına  geldiğini, 

burada bir helikopterin gelerek halkın üzerine ateş açtığını, kendisinin de şarapnel parçaları 

nedeniyle yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki Abdulvahit ÖZÇAVUŞ hakkında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi tarafından hazırlanan 02/01/2017 tarihli  raporda;  "yaralanmasının yaşamını  

tehlikeye  sokmadığı,  kişi  üzerindeki  etkisinin  basit  bir  tıbbi  müdahaleyle  giderilebilecek  
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ölçüde hafif nitelikte olmadığı, vücutta kemik kırığı tarif edilmediği" belirtilmiştir. 

4-2-1-9-Müşteki Abdülkadir KAYAPINAR;

Müşteki  Abdülkadir  KAYAPINAR  02/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; 

15/07/2016  tarihinde  meydana  gelen  darbe  girişimi  nedeniyle  Cumhurbaşkanının  çağrısı 

üzerine Genelkurmay Başkanlığı'na gittiğini, orada askerler kışlaya diye slogan attıkları sırada 

askeri  helikopterin  gelerek  ateş  etmeye  başladığını,  omzundan  yaralandığını,  şikayetçi 

olduğunu belirtmiştir. 

4-2-1-10-Müşteki Adem ALTUNTAŞ;

Müşteki  Adem  ULUTAŞ  10/02/2017  tarihli  ifadesinde  özetle;  Altındağ 

belediyesinde çalıştığını, 15/07/2016 tarihinde 22:30 - 23:00 sıralarından Cumhurbaşkanının 

çağrısı üzerine eşiyle birlikte Genelkurmay Başkanlığı önüne gittiğini, saat 02:30 sıralarında 

helikopterden  ateş  edilmesi  sonucu  vücudunun  çeşitli  yerlerinden  yaralandığını,  eşinin  de 

yaralandığını, hastaneye giderek tedavi olduğunu, şüphelilerden şikayetçi olduğunu belirttiği, 

4-2-1-11-Müşteki Adem DEVECİ;

Müşteki  Adem  DEVECİ25/07/2016  tarihli  ifadesinden  özetle;  15/07/2016 

tarihindeki  darbe  girişimini  duyunca  askeri  darbeye  karşı  koymak  için  Genelkurmay 

Başkanlığına  gittiğini,  askeri  bir  helikopterden  üzerilerine  ateş  açıldığını,  yaralandığını, 

şikayetçi olduğunu belirtilmiştir.

Müşteki  Adem  DEVECİ hakkında  Ankara  Numune  Eğitim  ve  Araştırma 

Hastanesi  tarafından hazırlanan  01/08/2016  tarihli  raporda "yaralanmasının  yaşamını  

tehlikeye  sokmadığı,  kişi  üzerindeki  etkisinin  basit  bir  tıbbi  müdahaleyle  giderilebilecek  

ölçüde hafif nitelikte olmadığı, vücutta kemik kırığı tarif edilmediği" belirtilmiştir.

4-2-1-12-Müşteki Adem GÜL;

Müşteki  Adem GÜL 04/08/2016 tarihli  ifadesinde özetle; 16/07/2016 tarihinde 

saat 00:30 sıralarında Genelkurmay Başkanlığı'nın önüne darbeyi protesto etmek için gittiğini, 

cadde  üzerinde  iken  askeri  helikoperin  bulunduğu  yere  bombaladığını  ve  ateş  ettiğini, 

yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki Adem GÜL hakkında Ankara Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan 

08/08/2016 tarih ve 2016/15592 sayılı raporda; "yaralanmasının yaşamını tehlikeye sokan 

bir  durum  olmadığı,  basit  bir  tıbbi  müdahale  ile  giderilebilecek  ölçüde  hafif  nitelikte 

olmadığı" belirtilmiştir.

4-2-1-13-Müşteki Adem PARLAK;
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Müşteki  Adem  PARLAK  27/07/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; 16/07/2016 

tarihinde  saat  03:00  sıralarında  darbe  girişimine  engel  olmak  için  saat  03:00  sıralarında 

Genelkurmay  Başkanlığı  önünde  bulunduğunu,  helikopterden  üzerilerine  ateş  açıldığını, 

oluşan şarapnel parçaları nedeniyle yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki  Adem  PARLAK  hakkında  Ankara  Numune  Eğitim  ve  Araştırma 

Hastanesi tarafından hazırlanan 02/08/2016 tarihli raporda; ""yaralanmasının yaşamını  

tehlikeye  sokmadığı,  kişi  üzerindeki  etkisinin  basit  bir  tıbbi  müdahaleyle  giderilebilecek  

ölçüde hafif nitelikte olmadığı, vücutta kemik kırığı tarif edilmediği" belirtilmiştir. 

4-2-1-14-Müşteki Adnan CEYLAN;

Müşteki Adnan CEYLAN 04/08/2016 tarihli ifadesinde özetle; Darbeden haberi 

olunca  Genelkurmya  Başkanlığı'na  gittiğini,  burada  helikopterden  açılan  ateş  sonucunda 

yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir.

Müşteki Adnan CEYLAN hakkında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Hastanesinde  tarafından  hazırlanan  04/08/2016  tarihli  raporda: "vücuduna  acı  veren 

veya sağlığını yada algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan bir durum olduğu, basit bir  

tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif olmadığı, yaşamını tehlikeye sokan bir durum  

olmadığının" belirtilmiştir.

4-2-1-15-Müşteki Adnan ODABAŞI;

Müşteki  Adnan  ODABAŞI  16/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle;  15/07/2016 

tarihinde Cumhurbaşkanının çağrısı üzerine Genelkurmay Başkanlığının önüne gittiğini, saat 

02:30  sıralarından  üzerilerine  helikopterden  ateş  açıldığını  ve  yaralandığını,  şikayetçi 

olduğunu belirtmiştir.

4-2-1-16- Müşteki Ahmet ARIK;

Müşteki Ahmet ARIK 02/08/2016 tarihli ifadesinde özetle; 15/07/2016 tarihinde 

meydana  gelen  darbe  girişimi  nedeniyle  Genelkurmay  Başkanlığına  gittiğini,  burada 

bulundukları sırada üzerilerine helikopterden ateş açıldığını, arkadaşının bu ateş sonucunda 

şehit  olduğunu,  kendisinin  de  her  iki  bacağından  yaralandığını,  şikayetçi  olduğunu 

belirtimştir. 

Müşteki  Ahmet  ARIK  hakkında  Yıldırım  Beyazıt  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi 

tarafından hazırlanan 20/07/2016 tarihli raporda "hayati tehlikesinin olmadığı, basit tıbbi  

müdahale ile giderilebilir nitelikte yaralandığı" belirtilmiştir. 

4-2-1-17-Müşteki Ahmet GENÇYİĞİT;
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Müşteki  Ahmet GENÇYİĞİT 08/08/2016 tarihli  ifadesinde özetle;  15/07/2016 

tarihinde 23:30'da Genelkurmay Başkanlığı önüne askeri darbe teşebbüsünü protesto etmek 

için  gittiğini,  cadde  üzerinde  bulundukları  sırada  askeri  helikopterin  bulundukları  yeri 

bombaladığını ve ateş ettiğini, yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki Ahmet GENÇYİĞİT hakkında Ankara Adli Tıp Kurumu tarafından 

hazırlanan  23/08/2016  tarih  ve  2016/16721  sayılı  raporda;  "  yaralanmasının  yaşamını 

tehlikeye sokan bir durum olmadığı, basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif 

nitelikte olduğu" belirtilmiştir.

4-2-1-18-Müşteki Ahmet KARACA;

Müşteki  Ahmet  KARACA  12/01/2017  tarihli  ifadesinde  özetle; 15/07/2016 

tarihinde meydana gelen darbe girişimine engel olmak için Genelkurmay Başkanlığının önüne 

gittiğini, burada bulundukları sırada bir helikopterin gelerek üzerilerine ateş açtığını, önemli 

bir yaralanmasının olmadığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-1-19-Müşteki Ahmet KAĞIZMANCI;

Müşteki Ahmet KAĞIZMANLI 17/08/2016 tarihli ifadesinde özetle; 15/07/2016 

tarihinde  Ankara  ilinde  bulunuğunu,  darbe  teşebbüsüne  engel  olmak  için  Genelkurmay 

Başkanlığı önüne gittiğini, burada bulunduğu sırada helikopterden ateş edildiğini, yaralanan 

ve ölenler olduğunu, kendisinin de yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki  Ahmet  KAĞIZMANLI  hakkında  Erzurum  Adli  Tıp  Kurumu 

tarafından  hazırlanan  25/08/2016  tarih  ve  42190979  -  11.02/2017  sayılı  raporda; "  

yaralanmasının yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı,  basit  bir tıbbi müdahaleyle  

giderilebilecek ölçüde hafif olmadığı" belirtilmiştir. 

4-2-1-20-Müşteki Ahmet Salih ÜNAL;

Müşteki  Ahmet  Salih  ÜNAL 02/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle;  15/07/2016 

tarihinde  meydana  gelen  darbe  girişimine  karşı  Genelkurmay  Başkanlığına  yaya  olarak 

gittiğini, burada bulunduğu sırada askeri helikopterden ateş edildiğini ve sol ayak kısmından 

yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-1-21-Müşteki Ahmet Sefa KAYA;

Müşteki  Ahmet  Sefa  KAYA 02/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; 15/07/2016 

tarihinde  saat  22:00  sıralarında  darbe  girişiminden  haberinin  olduğunu,  23:00  sıralarında 

Genelkurmay Başkanlığının önüne gittiğini, Genelkurmay Başkanlığının bahçesine girdiğini, 

helikopterden ve Genelkurmayın bahçesinden açılan ateş sonucunda yaralandığını, şikayetçi 
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olduğunu belirtmiştir. 

4-2-1-22-Müşteki Akın GÜNBULAK;

Müşteki Akın GÜNBULAK 03/08/2016 tarihli ifadesinde özetle; darbe girişimini 

duyunca  16/07/2016 tarihinde  saat  00:30'da  Genelkurmay Başkanlığına  gittiğini,  ilerleyen 

saatlerde helikopterden ateş açıldığını ve yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir.

4-2-1-23-Müşteki Alaattin GÜMÜŞHAN;

Müşteki  Alaattin  GÜMÜŞHAN  02/08/2016  ve  01/11/2016  tarihli  ifadelerinde 

özetle; 16/07/2016  tarihinde  00:30  sıralarında  meydana  gelen  darbeyi  protesto  etmek  ve 

engellemek  için  Genelkurmay Başkanlığı  önüne  gittiğini,  burada  bulunduğu  sırada  askeri 

helikopterden  bulundukları  yere  bomba atıldığı  ve  ateş  edildiğini,  yaralandığını,  şikayetçi 

olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki Alaattin GÜMÜŞHAN hakkında Ankara Adli Tıp Kurumu tarafından 

hazırlanan  18/11/2016  tarih  ve  2016/23679  sayılı  raporda; "yaralanmasının  yaşamını  

tehlikeye sokan bir durum olmadığı, basit bir tıbbi mühadale ile giderilebilecek ölçüde hafif  

nitelikte  olmadığı,  kemik  kırıklarına  neden  olduğu,  kemik  kırıklarının  müştereken  yaşam  

fonksiyonlarını orta derecede etkilediği" belirtilmiştir.

4-2-1-24-Müşteki Ali DEMİRDAŞ; 

Müşteki Ali DEMİRDAŞ 28/07/2016 tarihli ifadesinde özetle; 16/07/216 tarihinde 

saat  03:30  sıralarından  Genelkurmay  Başkanlığı  önünde  darbe  girişimini  protesto  için 

bulunduğu  sırada  helikopterden  ateş  açıldığını,  kaçarken  ayağı  takılarak  düştüğünü, 

yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-1-25-Müşteki Ali GÖK;

Müşteki  Ali  GÖK  03/10/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; 15/07/2016  tarihinde 

meydana  gelen  olayları  televizyondan  gördüğünü,  evinden  çıkarak  Kızılay'a  oradan  da 

Genelkurmay  Başkanlığının  önüne  gittiğini,  burada  bulundukları  sırada  halkın  üzerine 

helikopterden ateş açıldığını, yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir.

4-2-1-26-Müşteki Ali Osman KAYA;

Müşteki  Ali  Osman  KAYA  25/07/2016  tarihli  ifadesinde  özetle;  16/07/2016 

tarihinde saat 01:30 sıralarında Cumhurbaşkanının çağrısı üzerine Genelkurmay Başkanlığı 

önüne gittiğini, burada bulunduğu sırada helikopterden üzerilerine ateş açıldığı, sol bacağının 

üst kısmından ve omzundan yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 
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4-2-1-27-Müşteki Ali ÖLÇÜCÜ;

Müşteki Ali ÖLÇÜCÜ 04/08/2016 tarihli ifadesinde özetle;  15/07/2016 tarihinde 

meydana  gelen  darbe  girişimini  öğrenince  darbeye  engel  olmak  için  Genelkurmay 

başkanlığının önüne gittiğini,  burada bulundukları  sırada helikopterden halkın üzerine ateş 

açıldığını, yaralandığını, şüphelilerden şikayetçi olduğunu belirtmiştir.

Müşteki  Ali  ÖLÇÜCÜ  hakkında  Ankara  Adli  Tıp  Kurumu  tarafından 

hazırlanan  17/08/2016  tarih  ve  2016/16467  -  16468  sayılı  raporda; "yaralanmasının 

yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı,  basit  bir  tıbbi  mühadale ile  giderilebilecek  

ölçüde hafif nitelikte olmadığı" belirtilmiştir.

4-2-1-28-Müşteki Alişan ÇELİK;

Müşteki Alişan ÇELİK 25/07/2016 tarihli ifadesinde özetle; 15/07/2016 tarihinde 

Cumhurbaşkanının  çağrısı  üzerine  Genelkurmay  Başkanlığına  gittiğini,  nizamiyeden  ve 

helikopterden üzerilerine ateş açıldığını, yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki Alişan ÇELİK hakkında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

tarafından  hazırlanan  29/07/2016  tarihli  raporda "yaralanmasının  yaşamını  tehlikeye  

sokmadığı, kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif  

nitelikte olmadığı, vücutta kemik kırığı tarif edilmediği" belirtilmiştir. 

4-2-1-29-Müşteki Aslan ÇİÇEK;

Müşteki Aslan ÇİÇEK 02/08/2016 tarihli ifadesinde özetle; 15/07/2016 tarihinde 

meydana  gelen  darbe  teşebbüsü  nedeniyle  00:30'da  kardeşleri  ile  birlikte  Genelkurmay 

Başkanlığına gittiğini,  burada  helikopterden açılan  ateş  sonucunda yaralandığını,  şikayetçi 

olduğunu belirtmiştir. 

4-2-1-30-Müşteki Aydın GÜLGAN;

Müşteki  Aydın  GÜLGAN  16/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; 15/07/2016 

tarihinde meydana gelen darbe girişimini evinde televizyon seyrederken öğrendiğini, darbeye 

engel olmak için Genelkurmay Başkanlığının bulunduğu yere gittiğini, burada helikopterle 

halkın üzerine ateş açılması sonucunda yaralandığını şikayetçi olduğunu belirtmiştir.

4-2-1-31-Müşteki Aydoğan KONDU;

Müşteki  Aydoğan  KONDU  26/07/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; 15/07/2016 

tarihinde saat 23:00 sıralarında Kızılay'da dolaşırken darbe girişimini öğrendiğini, kalabalık 

bir  halk  grubu  toplandığını,  birlikte  darbe  girişimine  engel  olmak  için  Genelkurmay 
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Başkanlığı önüne gittiklerini, burada helikopterden üzerilerine ateş açıldığını, sırtına şarapnel 

parçası gelmesi nedeniyle yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki  Aydoğdu  KONDU  hakkında  Ankara  Numune  Eğitim  ve  Araştırma 

Hastanesi tarafından hazırlanan 02/08/2016 tarihli raporda; ""yaralanmasının yaşamını  

tehlikeye  sokmadığı,  kişi  üzerindeki  etkisinin  basit  bir  tıbbi  müdahaleyle  giderilebilecek  

ölçüde hafif nitelikte olmadığı, vücutta kemik kırığı tarif edilmediği" belirtilmiştir. 

4-2-1-32-Müşteki Ayhan AKKANAT;

Müşteki  Ayhan  AKKANAT  02/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle;  15/07/2016 

tarihinde  Genelkurmay Başkanlığının  önüne gittiğini,  burada  halkın  üzerine  helikopterden 

ateş açıldığını, bacağından ve kafasından yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-1-33-Müşteki Ayhan ERTUĞRUL;

Müşteki  Ayhan  ERTUĞRUL 27/07/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; 16/07/2016 

tarihinde darbe teşebbüsüne engel  olmak için bulunduğu Genelkurmay Başkanlığı  önünde 

iken  helikopterden  üzerilerine  ateş  açıldığını  ve  sağ  omzundan  yaralandığını,  şikayetçi 

olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki Ayhan ERTUĞRUL hakkında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi tarafından hazırlanan 02/08/2016 tarihli raporda; ""yaralanmasının yaşamını  

tehlikeye  sokmadığı,  kişi  üzerindeki  etkisinin  basit  bir  tıbbi  müdahaleyle  giderilebilecek  

ölçüde hafif nitelikte olduğu, vücutta kemik kırığı tarif edilmediği" belirtilmiştir. 

4-2-1-34-Müşteki Aykut TÜRKAN;

Müşteki Aykut TÜRKAN 03/08/2016 tarihli ifadesinde özetle;  Darbe teşebbüsü 

olduğunu duyunca 16/07/2016 tarihinde 01:00'de Genelkurmay Başkanlığına gittiğini,burada 

helikopterden açılan ateş sonucunda yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir.

4-2-1-35-Müşteki Aysel SANCAK;

Müşteki  Aysel  SANCAK  08/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle;  15/07/2016 

tarihindeki darbe girişimini televizyondan öğrenince eşi ve çocuklarıyla birlikte darbeye engel 

olmak  için  Genelkurmay  Başkanlığının  önüne  gittiğini,  burada  bulundukları  sırada 

helikopterden ateş açıldığını ve yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki  Aysel  SANCAK  hakkında  Ankara  Adli  Tıp  Kurumu  tarafından 

hazırlanan  21/10/2016  tarih  ve  2016/21038  sayılı  raporda; "yaralanmasının  yaşamını  

tehlikeye sokan bir durum olmadığı, basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif  

nitelikte  olmadığı,  kemik  kırığına  neden  olduğunu  sol  tibia  açık  kemik  kırığının  hayati  
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fonksiyonlarını ağır derecede etkilediği" belirtilmiştir. 

4-2-1-36-Müşteki Barış YILDIRIM;

Müşteki  Barış  YILDIRIM  11/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle;  15/07/2016 

tarihinde  meydana  gelen  olayları  televizyonda  gördüğünü  ve  darbeyi  engellemek  için 

Genelkurmay Başkanlığına  gittiğini,  açılan  ateş  sonucunda  yaralananları  araçlara  taşırken 

askeri helikopterden üzerilerine ateş açıldığını, yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-1-37-Müşteki Bayram ÇAYLAK;

Müşteki  Bayram  ÇAYLAK  02/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle;  15/07/2016 

tarihindeki darbe girişimine karşı Genelkurmay Başkanlığına gittiğini, gece ilerleyen saatlerde 

helikopterden  açılan  ateş  ve  Genelkurmay  başkanlığı  içinden  ateş  sonucunda  şarapnel 

parçaların nedeniyle yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir.

4-2-1-38-Müşteki Bedriye TÜREMİŞ;

Müşteki  Bedriye  TÜREMİŞ  12/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle;  15/07/2016 

tarihinde  meydana  gelen  darbe  teşebbüsü  nedeniyle  erkek  arkadaşı  ile  Genelkurmay 

Başkanlığının önüne gittiklerini, helikopterden halkın üzerine ağır silahlarla ateş edildiğini, bu 

nedenle yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir.

4-2-1-39-Müşteki Berat BOZKURT;

Müşteki  Berat  BOZKURT  04/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; 15/07/2016 

tarihinde ikametinde uyurken uçak ve helikopter  sesleri  duyunca uyandığını,televizyondan 

darbe teşebbüsü öğrendiğini, Cumhurbaşkanının çağrısı üzerine Kızılay meydanına gittiğini, 

oradan da Genelkurmay Başkanlığı önüne gittiğini, helikopterin ışıklarını söndürerek halkın 

üzerinden alçak uçuş yapıp ateş ettiğini, yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki  Berat  BOZKURT  hakkında  Hacettepe  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi 

tarafından hazırlanan 18/08/2016 tarihli raporda; "yaşamını tehlikeye sokacak bir duruma 

neden olmadığı, kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde  

hafif nitelikte olmadığı" belirtilmiştir. 

4-2-1-40-Müşteki Birol ÇEBİ;

Müşteki  Birol  ÇEBİ  28/07/2016  tarihinde  ifadesinde  özetle;  Darbe  girişimi 

nedeniyle  önlemek  için  Genelkurmay  Başkanılığına  gittiğini,  burada  halkın  toplandığını 

gördüğünü,  burada  bulunduğu  sırada  helikopterin  gelerek  üzerilerine  ateş  açtığını  ve 

yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir.

244/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



4-2-1-41-Müşteki Birşah YEŞİL;

Müşteki  Birşah YEŞİL 22/07/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; 15/07/2016  tarihli 

darbe girişiminden dolayı  Genelkurmay Başkanlığına gittiğini, burada helikopterden açılan 

ateş sonucunda bel kısmından yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtilmiştir. 

Müşteki Birşah YEŞİL hakkında Sincan Devlet Hastanesi tarafından hazırlanan 

16/07/2016  tarihli  raporda; "hayati  tehlikesinin  olmadığı,  basit  tıbbi  müdahale  ile  

giderilebilecek nitelikte yaralandığı" belirtilmiştir. 

4-2-1-42-Müşteki Burak BALCI;

Müşteki Burak BALCI 04/08/2016 tarihli ifadesinde özetle; 15/07/2016 tarihinde 

meydana gelen arkesi darbe girişimini televizyondan öğrendiğini, darbeye karşı yaya olarak 

Genelkurmay başkanlığına  gittiğini,  darbeci  askerlerin  kullandığı  askeri  bir  helikopterden 

hedef gözetmeksizin üzerilerine ateş edildiğini, yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-1-43-Müşteki Burak DEMİRCİ;

Müşteki  Burak  DEMİRCİ  25/07/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; 16/07/2016 

tarihinde  03:00  sıralarında  Cumhurbaşkanının  çağrısı  üzerine  Genelkurmay  Başkanlığı 

önünde bulunduğu sırada helikopterden önce polislerin sonra da halkın üzerine ateş edildiğini, 

kendisinin de yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki  Burak  DEMİRCİ  hakkındaAnkara  Numune  Eğitim  ve  Araştırma 

Hastanesi  tarafından hazırlanan  01/08/2016  tarihli  raporda "yaralanmasının  yaşamını  

tehlikeye  sokmadığı,  kişi  üzerindeki  etkisinin  basit  bir  tıbbi  müdahaleyle  giderilebilecek  

ölçüde hafif nitelikte olmadığı, vücutta kemik kırığı tarif edilmediği" belirtilmiştir. 

4-2-1-44-Müşteki Burhan DEMİR;

Müşteki  Burhan  DEMİR  26/07/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; 16/07/2016 

tarihinde darbe girişimine engel olmak için vatandaşlarla Genelkurmay Nizamiyesi önünde 

bulundukları sırada helikopterden vatandaşlar üzerine ateş edilip tarandıklarını, kendisinin de 

sağ ayak bileğinden yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki  Burhan  DEMİR  hakkında  Ankara  Numune  Eğitim  ve  Araştırma 

Hastanesi tarafından hazırlanan 02/08/2016 tarihli raporda; ""yaralanmasının yaşamını  

tehlikeye  sokmadığı,  kişi  üzerindeki  etkisinin  basit  bir  tıbbi  müdahaleyle  giderilebilecek  

ölçüde hafif nitelikte olmadığı, vücutta kemik kırığı tarif edilmediği" belirtilmiştir. 

4-2-1-45-Müşteki Bülend BARAN;
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Müşteki  Bülend  BARAN  23/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; 15/07/2016 

tarihinden meydana gelen darbe girişimine karşı Genelkurmay Başkanlığının önüne gittiğini, 

helikopterden ateş nedeniyle yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir.

4-2-1-46-Müşteki Bülent DURAK;

Müşteki  Bülent  DURAK  11/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; 15/07/2016 

tarihinde darbeyi  televizyondan öğrendiğini  ve karşı  koymak için Genelkurmay kavşağına 

gittiğini,  burada  askeri  helikopterden üzerilerine  ateş  açıldığını  ve  yaralandığını,  şikayetçi 

olduğunu belirtmiştir.

4-2-1-47-Müşteki Bünyamin ÖCAL;

Müşteki  Bünyamin  ÖCAL 01/08/2016  tarihli  ifadesinden  özetle;  15/07/2016 

tarihinde  meydana  gelen  olaylara  engel  olmak  için  Genelkurmay  Başkanlığına  gittiğinin, 

üzerilerine helikopterden ateş açıldığını, yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir.

4-2-1-48-Müşteki Büşra ÖZYILMAZ;

Müşteki  Büşra ÖZYILMAZ 03/08/2016 tarihli  ifadesinde özetle; Eşi  Mustafa 

ÖZYILMAZ ile birlikte darbeyi engellemek için Genelkurmay Başkanlığı önüne gittiklerini, 

ilerleyen  saatlerde  Genelkurmay  girişinde  bir  kargaşa  yaşandığını,  tam  bu  sırada 

helikopterden ateş edildiğini, kendisinin hafif yaralandığını, daha ağır yaralılar olduğu için 

muayene olmak istemediğini belirtmiştir. 

4-2-1-49-Müşteki Büşra SANCAK;

Müşteki  Büşra  SANCAK  08/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle;15/07/2016 

tarihinde saat 22:00 sıralarında darbe teşebbüsünü televizyondan öğrendiğini, annesi, babası 

ve  abisi  ile  birlikte  Genelkurmay  Başkanlığı  önüne  darbe  teşebbüsüne  engel  olmak  için 

gittiklerini,  helikopterden orada  bulunan vatandaşlar  üzerine  ateş  edildiğini,  yaralandığını, 

şikayetçi olduğunu belirtmiştir.

Müşteki  Büşra  SANCAK  hakkında  Ankara  Adli  Tıp  Kurumu  tarafından 

hazırlanan  04/11/2016  tarih  ve  2016/22483  sayılı  raporda; "yaralanmasının  yaşamını 

tehlikeye sokan bir durum olmadığı, basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif 

nitelikte olduğu" belirtilmiştir.

4-2-1-50-Müşteki Can METİN;

Müşteki Can METİN 01/08/2016 tarihli ifadesinde özetle; 15/07/2016 tarihinde 

darbe girişimini  duyunca Genelkurmay Başkanlığına  gittiğini,  burada helikopterden açılan 
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ateş sonucunda yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir.

4-2-1-51-Müşteki Cavit ÖZTÜRK;

Müşteki  Cavit  ÖZTÜRK  04/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle;  15/07/2016 

tarihinde  meydana  gelen  darbe  girişimi  hakkında  bilgisi  olunca  darbeye  karşı  olarak 

Genelkurmay Başkanlığına gittiğini, burada diğer vatandaşlarla bulunduğu sırada üzerlerine 

helikopterden ateş açıldığını ve sağ ayağından yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-1-52-Müşteki Cem Koray ACAR;

Müşteki  Cem  Koray  ACAR  19/07/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; 15/07/2016 

tarihinde ikametinde televizyon seyrederken darbe girişimini öğrendiğini, Cumhurbaşkanının 

halkı sokağa davet etmesi üzerine Genelkurmay Başkanlığı önüne gittiğini, kalabalık halkın 

üzerine ateş açıldığını, helikopterin de ateş açtığını, kendisinin yaralanmadığını, ancak orada 

ölen ve yaralananlar olduğunu gördüğünü, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-1-53-Mağdur Rahmi ŞAHİN;

Müşteki  Cengiz  ŞAHİN  01/08/2016  tarihli  ifadesinden  özetle; 10/09/2000 

doğumlu Rahmi ŞAHİN'in oğlu olduğunu,  oğlu ile  birlikte 15/07/2016 tarihinde meydana 

gelen darbe girişimini engellemek için Genelkurmay Başkanlığının önüne gittiklerini, orada 

bulundukları sırada helikopterden açılan ateş sonucunda oğlu Rahmi ŞAHİN'in yaralandığını, 

şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Mağdur Rahmi ŞAHİN 01/08/2016 tarihli ifadesinde özetle; 15/07/2016 tarihinde 

darbeyi engellemek için Genelkurmay Başkanlığı önüne gittiğini, burada helikopterden açılan 

ateş sonucunda yaralandığı, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Mağdur  Rahmi  ŞAHİN  hakkında  Ankara  Adli  Tıp  Kurumu  tarafından 

düzenlenen  01/08/2016  tarih  ve  2016/2864  sayılı  raporda  "yaralanmasının  kişinin  

yaşamını  tehlikeye  sokan  bir  durum  olmadığı,  kişi  üzerindeki  etkisinin  basit  bir  tıbbi  

müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı" belirtilmiştir.

4-2-1-54-Müşteki Cengiz UÇAR;

Müşteki  Cengiz  UÇAR  11/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; 15/07/2016 

tarihindekidarbeye teşebbüsünü protesto etmek için Genelkurmay Başkanlığı önüne gittiğini, 

helikopterden  üzerilerine  bomba  atıldığını  ve  ateş  edildiğini,  kendisinin  bu  esnada 

yaralandığını, tedavisinin hala devam ettiğini, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-1-55-Müşteki Cesur TEKİN;
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Müşteki Cesur TEKİN 08/08/2016 tarihli ifadesinde özetle; 15/07/2016 tarihinde 

Mustafa SEMERCİ ilebirlikte darbeye karşı Genelkurmay Başkanlığının önüne gittiklerini, 

zırhlı araçlar ve tankların olduğunu, askerleri ikna etmeye çalıştıklarını, o sırada helikopterden 

üzerilerine  ateş  edilmeye  başlandığını,  helikopterin  en  az  3  tur  attığını  ve  ateş  ettiğini, 

arkadaşının yaralandığını, öldürmek kastıyla helikopterden ateş edenlerden ve şüphelilerden 

şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-1-56-Müşteki Çetin ÖZSOY;

Müşteki  Çetin  ÖZSOY  15/08/2016  tarihli  ifadesinde; 15/07/2016  tarihinde 

meydana gelen darbe teşebbüsünü 23:00'de televizyonda öğrendiğini, darbe girişimine karşı 

Genelkurmay Başkanlığına gittiğini, burada bulundukları sırada helikopterden üzerilerine ateş 

açıldığını,  yaralanan ve  ölenler  olduğunu,  kendisinin  de  yaralandığını,  şikayetçi  olduğunu 

belirtmiştir.

Müşteki  Çetin  ÖZSOY  hakkında  Ankara  Adli  Tıp  Kurumu  tarafından 

hazırlanan  08/09/2016  tarih  ve  2016/18331  sayılı  raporda; "yaralanmasının  yaşamını  

tehlikeye sokan bir durum olmadığı, basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif  

nitelikte olmadığı" belirtilmiştir. 

4-2-1-57- Müşteki Dilek BURAN;

Müşteki Dilek BURAN 04/01/2017 tarihli ifadesinde özetle; 15/07/2016 tarihinde 

meydana gelen darbe girişimine tepki  olarak Genelkurmay Başkanılığının  önüne gittiğini, 

burada bulundukları sırada helikopterden bomba atıldığını ve yaralandığını, şikayeti olduğunu 

belirtmiştir.,

4-2-1-58-Müşteki Durak DENİZ;

Müşteki Durak DENİZ 02/08/2016 tarihli ifadesinde özetle; 15/07/2016 tarihinde 

meydana  gelen  darbe  teşebbüsünü  engellemek  için  önce  Emniyet  müdürlüğünün  önüne 

gittiğini, buradan da Genelkurmay Başkanlığı önüne gittiğini, helikopterden ateş açıldığını, 

şarapnelparçaları nedeniyle yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki  Durak  DENİZ  hakkında  Ankara  Numune  Eğitim  ve  Araştırma 

Hastanesi tarafından hazırlanan 09/08/2016 tarihli  raporda;  "yaralanmasının yaşamını  

tehlikeye  sokmadığı,  kişi  üzerindeki  etkisinin  basit  bir  tıbbi  müdahaleyle  giderilebilecek  

ölçüde hafif nitelikte olmadığı, vücuttaKİ kemik kırıklarının hayat fonksiyonlarına etkisinin  

orta derecede etkileyebilecek nitelikte olduğu" belirtilmiştir. 
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4-2-1-59-Müşteki Ekrem ÇAKIR;

Müşteki Ekrem ÇAKIR 12/08/2016 tarihli ifadesinde özetle; 15/07/2016 tarihli 

darbe  girişimi  televizyondan  öğrendiğini,  Cumhurbaşkanının  çağrısı  üzerine  02:30'da 

Sıhhiye'ye gittiğini, buradan da Genelkurmay Başkanlığı'nın önüne gittiğini, halkın üzerine 

helikopterden ateş edildiğini, yaralandığını ve şikayetçi olduğunu belirtmiştir.

Müşteki Ekrem ÇAKIR hakkında Özel Liv Hospital hastanesinde düzenlenen 

16/07/2016 tarihli raporda " yaralanmasının yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı,  

kişi  üzerindeki  etkisinin  basit  bir  tıbbi  müdahale  ile  giderilebilecek  ölçüde hafif  nitelikte  

olduğu" belirtilmiştir. 

4-2-1-60-Müşteki Emin KARABIYIK;

Müşteki  Emin  KARABIYIK  31/10/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; 15/07/2016 

tarihinde  meydana  gelen  darbe  girişimini  televizyondan  öğrenince  eşi  ile  birlikte 

Genelkurmay Başkanlığının önüne gittiğini, helikopterin vatandaşların bulunduğu yere ateş 

ettiğini ve kendisinin de yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki  Emir KARABIYIK hakkında  Ankara Adli  Tıp  Kurumu tarafından 

hazırlanan  11/08/2016  tarih  ve  2016/16042  sayılı  raporunda;  "yaralanmasının  kişinin  

yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı,  basit  bir  tıbbi  müdahale ile  giderilebilecek  

ölçüde hafif nitelikte olmadığı" belirtilmiştir. 

4-2-1-61-Müşteki Emine AYDINBELGE;

Müşteki Emine AYDINBELGE 16/08/2016 tarihli ifadesinde özetle;  16/07/2016 

tarhinde  00:30  -  01:00  sıralarından  televizyondan  Cumhurbaşkanı'nın  çağrısını  duyarak 

darbecilere  engel  olmak  için  eşi  ile  birlikte  Genelkurmay  Başkanlığının  önüne  gittiğini, 

burada helikopterden ateş edildiğini, yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir.

4-2-1-62-Müşteki Emine Nur PARLAK;

Müşteki  Emine  Nur  PARLAK  ifadesinde  özetle;  15/07/2016  tarihinde  22:00 

sıralarında  darbe  girişimini  öğrendiklerini,  Cumhurbaşkanının  halkı  sokağa  davet  etmesi 

üzerine Kızılay'a gittiğini,  oradan da Genelkurmay Başkanlığı önüne gittiğini, helikopterin 

ateş açtığını ve vatandaşları taradığını, oluşan şarapnel parçaları nedeniyle belinden ve sol 

kaburgalarının alt kısmından yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir.

Müşteki Emine Nur PARLAK hakkında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi tarafından hazırlanan 02/08/2016 tarihli  raporda;  "yaralanmasının yaşamını  

tehlikeye  sokmadığı,  kişi  üzerindeki  etkisinin  basit  bir  tıbbi  müdahaleyle  giderilebilecek  

ölçüde hafif nitelikte olmadığı, vücutta kemik kırığı tarif edilmediği" belirtilmiştir. 
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4-2-1-63-Müşteki Emre KAYA;

Müşteki Emre KAYA 27/07/2016 tarihli ifadesinde özetle; 16/07/2016 tarihinde 

darbe  girişimini  engellemek  için  Genelkurmay  Başkanlığı  önünde  bulunduğu  sırada 

helikopterin halkın üzerine ateş ettiğini ve bu sırada kendisinin de oluşan şarapnel parçaları 

nedeniyle sol omzundan yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki Emre KAYA hakkında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

tarafından hazırlanan 02/08/2016 tarihli  raporda; ""yaralanmasının yaşamını  tehlikeye  

sokmadığı, kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif  

nitelikte olmadığı, vücutta kemik kırığı tarif edilmediği" belirtilmiştir. 

4-2-1-64- Müşteki Enes GÖKGÜL;

Müşteki  Enes  GÖKGÜL  01/08/2016  tarihli  ifadesinden  özetle;  15/07/2016 

tarihinde  meydana  gelen  darbe  girişimini  öğrenince  Genelkurmay  Başkanlığına  gittiğini, 

ilerleyen saatlerde helikopterden üzerilerine ateş açıldığını, yaralandığını, şikayetçi olduğunu 

belirtmiştir. 

Müşteki  Enes  GÖKGÜL hakkında  Ankara  Numune  Eğitim  ve  Araştırma 

Hastanesi tarafından hazırlanan 22/09/2016 tarihli  raporda;  "yaralanmasının yaşamını  

tehlikeye  sokmadığı,  kişi  üzerindeki  etkisinin  basit  bir  tıbbi  müdahaleyle  giderilebilecek  

ölçüde hafif nitelikte olmadığı, vücutta kemik kırığı tarif edilmediği" belirtilmiştir. 

4-2-1-65-Müşteki Engin ZENGİN;

Müşteki  Engin  ZENGİN  16/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle;  15/07/2016 

tarihinde meydana gelen darbe girişimini televizyondan öğrendiğini, darbeye engel olmak için 

Genelkurmay  Başkanlığına  gittiğini,  burada  helikopterle  halkın  üzerine  ateş  açılması 

sonucunda yaralandığını şikayetçi olduğunu belirtmiştir.

4-2-1-66-Müşteki Erbil PEHLİVAN;

Müşteki  Ervil  PEHLİVAN  03/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; 15/07/2016 

tarihinde  darbe  girişimini  öğrenince  babası  Hacı  Ahmet  PEHLİVAN  ile  birlikte  darbe 

girişimine  engel  olmak  için  Genelkurmay  Başkanlığına  gittiklerini,  vatandaşların 

Genelkurmay Başkanlığının içeriye girmeye başladıklarını, bu sırada helikopterin vatandaşlar 

üzerine ateş açtığını ve yaralandıklarını, şikayetçi olduğun belirtmiştir. 

Müşteki  Erbil  PEHLİVAN  hakkında  Ankara  Adli  Tıp  Kurumu  tarafından 

hazırlanan  12/08/2016  tarih  ve  2016/16111  -  16115  sayılı  raporda;  "yaralanmasının  

yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı,  basit  bir  tıbbi  müdahale ile  giderilebilecek  
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ölçüde hafif nitelikte olduğu" belirtilmiştir.

4-2-1-67-Müşteki Erdal AÇIKGÖZ;

Müşteki  Erdal  AÇIKGÖZ  01/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle;  15/07/2016 

tarihinde 22:00 sıralarında darbe girişimini öğrendiğini,  darbe girişimine engel olmak için 

Genelkurmay  Başkanlığının  önüne  gittiğini,  burada  bulundukları  sırada  çevreden  ve 

helikopterden açılan ateş sonucunda yaralandığını şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-1-68-Müşteki Eren TEKİN;

Müşteki Eren TEKİN 16/07/2016 tarihli ifadesinde özetle; 15/07/2016 tarihinde 

Genelkurmay Başkanlığı  kavşağına  gittiğini,  burada  helikopterden  üzerilerine  mermi  atışı 

yapıldığını, yaralanmadığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-1-69-Müşteki Erhan ÇAYIR;

Müşteki  Erhan  ÇAYIR  03/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; darbe  girişimini 

öğrenince engel olmak için Genelkurmay Başkanlığına gittiğini, burada bulundukları sırada 

helikopterden ve başka yerlerden ateş edildiğini, arkadaşı Suat ALOĞLU'nun şehit olduğunu, 

kendisinin de yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir.

4-2-1-70-Müşteki Erhan SÜR;

Müşteki  Erhan SÜR 11/08/2016 tarihli  ifadesinde özetle;  15/08/2016 tarihinde 

saat  22:30  sıralarında  darbe  teşebbüsünü  televizyondan  öğrendiğini,  Cumhurbaşkanının 

çağrısı  üzerine  darbeye  karşı  Genelkurmay  Başkanlığı'na  gittiğini,  ilerleyen  saatlerde 

helikopterin  halkın  üzerine  rastgele  ateş  etmeye  başladığını  ve  yaralandığını,  şikayetçi 

olduğunu belirtmiştir.

4-2-1-71-Müşteki Ertuğrul ÇAĞLAYAN;

Müşteki Ertuğrul ÇAĞLAYAN 18/07/2016 tarihli ifadesinde özetle; 15/07/2016 

tarihinde meydana gelen darbe girişimini öğrenmesi üzerine engel olmak için Genelkurmay 

Başkanlığına gittiğini, Genelkurmay Kavşağına yaklaştığı sırada helikopterden ateş açıldığını, 

şarapnel parçaları nedeniyle yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki Ertuğrul ÇAĞLAYAN hakkında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi tarafından hazırlanan 27/07/2016 tarihli  raporda;  "yaralanmasının yaşamını  

tehlikeye  sokmadığı,  kişi  üzerindeki  etkisinin  basit  bir  tıbbi  müdahaleyle  giderilebilecek  

ölçüde hafif nitelikte olmadığı, vücutta kemik kırığı tarif edilmediği" belirtilmiştir. 
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4-2-1-72-Müşteki Esat Kerim SEÇKİN;

Müşteki  Esat  Kerim  SEÇKİN  28/07/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; darbeye 

teşebbüs olayını öğrenince Genelkurmay Başkanlığının önüne babası, kardeşi ve komşuları ile 

birliktegittiğini,  helikopterin  üzerilernie  ateş  açmaya  başladığını,  yaralandığını,  şikayetçi 

olduğunu belirtmiştir. 

4-2-1-73-Müşteki Faruk BAŞARAN;

Müşteki Faruk BAŞARAN 03/08/2016 tarihli ifadesinde özetle;  darbe girişimini 

öğrenince  23:00  sıralarından  Genelkurmay  Başkanlığına  gittiğini,  ilerleyen  saatlerde 

helikopterle halkın üzerine ateş açıldığını, yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir.

4-2-1-74-Müşteki Fatih GÜRSES;

Müşteki Fatih GÜRSES 17/07/2016 tarihli ifadesinde özetle; 15/07/2016 tarihinde 

meydana gelen darbe girişimine karşı 16/07/2016 tarihinde gece 01:30 sıralarında evinden 

çıkarak  Genelkurmay  Başkanlığına  gittiğini,  burada  bulunduğu  sırada  üzerilerine 

helikopterden ateş açıldığını, yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-1-75-Müşteki Fatih KARATEKİN;

Müşteki  Fatih  KARATEKİN  01/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle;  15/07/2016 

tarihinde darbe girişimini öğrenince Genelkurmay Başkanlığı önüne gittiğini, helikopterden 

ateş edilince yaralanan vatandaşlara yardım ettiği sırada helikopterden atılan bomba nedeniyle 

yaralandığını,şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-1-76-Müşteki Fatih KUBULAY;

Müşteki  Fatih  KUBULAY  26/07/2016  tarihli  ifadesinde  özetle;  15/07/2016 

tarihinde saat 22:00 sıralarında darbe teşebbüsünü televizyondan öğrendiğini, bunun üzerine 

protesto  için  Genelkurmay  Başkanlığı  önüne  gittiğini,  burada  bulunduğu  sırada  kalabalık 

üzerine  askerlerin  ateş  etmeye  başladığını,  kendisinin  diğer  kalabalık  insan  topluluğu  ile 

birlikte İnönü Bulvarına doğru kaçtığını, burada iken de kaçan halkın üzerine helikopterden 

ateş edildiğini, yaralandığını, şikayeti olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki  Fatih  KUBULAY hakkında  Ankara  Numune  Eğitim  ve  Araştırma 

Hastanesi tarafından hazırlanan 01/08/2016 tarihli raporda; ""yaralanmasının yaşamını  

tehlikeye  sokmadığı,  kişi  üzerindeki  etkisinin  basit  bir  tıbbi  müdahaleyle  giderilebilecek  

ölçüde hafif nitelikte olmadığı, vücutta kemik kırığı tarif edilmediği" belirtilmiştir. 

4-2-1-77-Müşteki Fatih PİRE;
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Müşteki  Fatih  PİRE 01/08/2016 tarihli  ifadesinde özetle;  15/07/2016 tarihinde 

darbe  girişimini  televizyondan öğrenince  Genelkurmay Başkanlığına  gittiğini,  helikopterin 

gelerek  alçaldığını  ve  halkın  üzerine  ateş  ettiğini,  yaralandığını,  şikayetçi  olduğunu 

belirtmiştir.

4-2-1-78-Müşteki Fazıl MACİT;

Müşteki Fazıl MACİT 08/08/2016 tarihli ifadesinde özetle;  15/07/2016 tarihinde 

Cumhurbaşkanının çağrısı üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisinin önüne gittiklerini, burada 

bulundukları  sırada  helikopterden  üzerilerine  ateş  açıldığını,  omuzundan  yaralandığını, 

şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki  Fazıl  MACİH  hakkında  Ankara  Numune  Eğitim  ve  Araştırma 

Hastanesi  tarafından  hazırlanan  13/08/2016  tarih  ve  2016/47065  sayılı  raporda; 

"yaralanmasının  yaşamını  tehlikeye  sokmadığı,  kişi  üzerindeki  etkisinin  basit  bir  tıbbi  

müdahaleyle  giderilebilecek  ölçüde  hafif  nitelikte  olmadığı,  vücutta  kemik  kırığı  tarif  

edilmediği" belirtilmiştir. 

4-2-1-79-Müşteki Fazlı ÇİÇEK;

Müşteki Fazlı ÇİÇEK 02/08/2016 tarihli ifadesinde özetle;  15/07/2016 tarihinde 

darbe  girişimini  duyunca  kardeşleri  ile  birlikte  Genelkurmay  Başkanlığına  gittiğini, 

üzerilerine  helikopterden  açılan  ateş  sonucunda  yaralandığını,  şüphelilerden  şikayetçi 

olduğunu belirtmiştir.

4-2-1-80- Müşteki Furkan ÖZTÜRK;

Müşteki  Furkan  ÖZTÜRK  05/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; 15/07/2016 

tarihinde televizyondan darbe girişimini öğrendiğini, darbeye engel olmak için Genelkurmay 

Başkanlığına  gittiğini,  vatandaşlar,  polisler  hep  birlikte  Genelkurmay  Başkanlığına  doğru 

yürürken helikopterin  üzerilerine  ateş  açtığını,  sırtından,  sol  bacak baldırından ve  her  iki 

bacağından şarapneller nedeniyle yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki Furkan  ÖZTÜRK hakkında Ankara Adli Tıp Kurumu tarafından 

hazırlanan 13/01/2017 tarih ve 2017/849 - 851 sayılı raporda; "yaralanmasının yaşamını  

tehlikeye sokan bir durum olmadığı, basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif  

nitelikte olmadığı" belirtilmiştir.

4-2-1-81-Müşteki Furkan SANCAK;

Müşteki  Furkan  SANCAK  08/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; 15/07/2016 
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tarihinde saat 22:00 sıralarında darbe teşebbüsünü televizyondan öğrendiğini, annesi, babası 

ve kızkardeşi ile birlikte askeri darbe teşebbüsüne engel olmak için Genelkurmay Başkanlığı 

önüne gittiklerini, ilerleyen saatlerde helikopterden ateş açıldığını ve yaralandığını, şikayetçi 

olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki  Furkan  SANCAK  hakkında  Ankara  Adli  Tıp  Kurumu  tarafından 

hazırlana  22/11/2016  tarih  ve  2016/23953  sayılı  raporda; "yaralanmasının  yaşamını  

tehlikeye sokan bir durum olmadığı, basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif  

nitelikte olmadığı" belirtilmiştir.

4-2-1-82-Müşteki Gülay GÜVERCİN;

Müşteki  Gülay  GÜVERCİN  06/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle;  15/07/2016 

tarihinde yapılan darbe girişimine karşı  eşiyle birlikte Genelkurmay Başkanlığına gittiğini, 

burada helikopterden ateş açıldığını, eşinin de kendisinin de yaralandığını, şikayetçi olduğunu 

belirtmiştir. 

4-2-1-83-Müşteki Gülüzar DEMİRCİ;

Müşteki  Gülüzar  DEMİRCİ  16/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; 15/07/2016 

tarihinde  meydana  gelen  darbe  teşebbüsü  ile  ilgili  haberleri  dinlerken  Cumhurbaşkanının 

çağrısı  üzerine  Genelkurmay  Başkanlığına  gittiğini,  helikopterin  üzerilerine  ateş  etmeye 

başladığını ve şarapnel nedeniyle yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki  Gülüzar  DEMİRCİ  hakkında  Ankara  Adli  Tıp  Kurumu  tarafından 

hazırlanan  29/08/2016  tarih  ve  2016/17151  sayılı  raporda; "yaralanmasının  yaşamını  

tehlikeye  sokan  bir  durum  olmadığı,  basit  bir  tıbbi  müdahale  ile  giderilebilecek  ölçüde  

hafifnitelikte olmadığı" belirtilmiştir. 

4-2-1-84-Müşteki Hacı Hasan OCAK;

Müşteki Hacı Hasan OCAK 06/08/2016 tarihli ifadesinde özetle; Televizyondan 

darbe  girişimini  öğrenince  Hava  Kuvvetleri  Komutanlığı  önüne  Harun  Ocak  ve  Adnan 

Odabaşı ile birlikte gittiklerini, 01:00 - 01:30 sıralarında helikopterden ateş açıldığını ve bu 

ateş sonucunda yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki  Hacı  Hasan OCAK hakkında Ankara Adli  Tıp  Kurumu tarafından 

hazırlanan 06/02/2017 tarihli raporda; "yaralanmasının yaşamını tehlikeye sokan bir durum 

olduğu,  basit  bir  tıbbi  müdahale ile  giderilebilecek ölçüde hafif  nitelikte  olmadığı,  kemik 

kırığına  neden  olduğu,  kemik  kırığının  hayat  fonksiyonlarını  orta  derecede  etkilediği" 

belirtilmiştir. 
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4-2-1-85-Müşteki Hacı İhsan CEYLAN;

Müşteki Hacı İhsan CEYLAN 22/08/2016 tarihli ifadesinde özetle; 15/07/2016 

tarihinde  ikametinde  otururken  haberlerde  darbe  girişimini  gördüğünü,  engel  olmak  için 

Genelkurmay  Başkanlığı  önüne  gittiğini,  burada  bulundukları  sırada  alçaktan  uçan 

helikopterin  üzerilerine  ateş  ettiğini,  sağ  kolundan  yaralandığını,  şikayetçi  olduğunu 

belirtmiştir. 

4-2-1-86-Müşteki Hacı Rahim ALLI;

Müşteki  Hacı  Rahim  ALLI  01/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; 15/07/2016 

tarihinde  darbe  girişimini  öğrenince  Cumhurbaşkanının  çağrısı  üzerine  Genelkurmay 

Başkanlığının önüne gittiğini, burada askerlerin üzerilerine ateş etmeye başladığını, aynı anda 

helikopterden de ateş edildiğini, yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-1-87-Müşteki Hacer KONUŞ;

Müşteki Hacer KONUŞ 28/11/2016 tarihli ifadesinde özetle; 15/07/2016 tarihinde 

tatil  için  geldikleri  Ankara'da  bulunduklarını,  saat  22:30  sıralarında  televizyondan  darbe 

girişimini öğrendiklerini, bunun üzerine darbeye engel olmak için eşi Ramazan KONUŞ ve 

kızı Nazmiye Rümeysa ile birlikte Genelkurmay Başkanlığı'na gittiklerini, burada beklemeye 

başladıklarını,  burada  7  -  8  tane  tank  bulunuğunu,  tanların  araçları  sürücüleriyle  beraber 

ezdiğini, halkın etrafında gezdiklerini, F16 uçakların sürekli alçak uçuş yaptığını, halkın bir 

süre  sonra  Genelkurmay  Bahçesine  girmeye  çalıştığını,  bu  sırada  içeriden  silah  sesleri 

geldiğini, bu sırada 2 helikopterin meclisin altında bulundukları yerin biraz ilerisinde bulunan 

yer  altı  köprüsünü taradığını,  kendilerinin de meclisin karşısında bulunan Jandarma Genel 

Komutanlığı  önüne  kadar  gittiklerini,  helikopterin  ilk  atışında  yere  yattıklarını,  duvarın 

üzerine  oturduklarını,  5  dakika  sonra  helikopterin  tekrar  gelerek  üzerilerine  ateş  etmeye 

başladığını,  kızı  ile  ortalarında  oturan  eşinin  sağ  kaburga  tarafından  yaralandığını, 

helikopterin aynı anda bomba attığını, kendisinin kafatasına şarapnel parçası isabet ettiğini, 

beyin  kanaması  geçirdiğini,  kızının  çenesine  isabet  eden  şarapnel  parçası  nedeniyle  çene 

kemiğinin  dağıldığını,  kızının  dalağına  ve  göğüs  kafesine  şarapnel  isabet  ettiğini,  eşinin 

bağırsaklarının  dışarıya  çıktığını  gördüğünü,  eşine  yardım  etmeye  çalıştığını,  ancak 

çevredekilerin  eşinin  şehit  olduğunu,  hastaneye  gitmeleri  gerektiğini,  yoksa  ikisinin  de 

öleceğini söylemesi üzerine kızı  ile yaya olarak yolun yarısına kadar yürüdüklerini çünkü 

yaralandıkları yere askerlerin ambulans sokmadıklarını, kendisinin 15 gün hastanede yatarak 

tedavi gördüğünü, kızının 55 gün hastanede yattığını ve 5 ameliyat  geçirdiğini,  helikopter 

sürücülerinden, diğer darbe teşebbüsünden bulunan askerlerden,darbeyi organize eden örgüt 

lideri Fetullah Gülen'den ve ortaklarından şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 
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4-2-1-88-Müşteki Hakan KARADUMAN;

Müşteki Hakan KARADUMAN 01/08/2016 tarihli ifadesinde özetle; 15/07/2016 

tarihinde saat 22:00 sıralarında televizyondan darbe teşebbüsünü öğrenince engel olmak için 

Genelkurmay  Başkanlığı  önüne  gittiğini,  burada  bulunduğu  sırada  aynı  andaçevreden  ve 

helikopterden ateş edildiğini, yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-1-89-Müşteki Halil İbrahim BALGAT;

Müşteki Halil İbrahim BALGAT 10/08/2016 tarihli ifadesinde özetle; 15/07/2016 

tarihinde  meydana  gelen  terör  eylemlerine  engel  olmak  için  Genelkurmay  Başkanlığının 

önüne  gittiğini,  burada  helikopterden  ateş  açılması  sonucunda  yaralandığını,  şikayetçi 

olduğunu belirtmiştir

4-2-1-90-Müşteki Halit AYDOĞDU;

Müşteki  Halit  AYDOĞDU  02/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; 15/07/2016 

tarihinde  23:00  sıralarında  darbe  girişimini  öğrenince  Genelkurmay  Başkanlığı  önüne 

gittiğini,  burada  helikopterden açılan  ateş  sonucunda kolundan  ve  başından yaralandığını, 

şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-1-91-Müşteki Hamza ÇAKALOĞLU;

Müşteki Hamza ÇAKALOĞLU 01/08/2016 tarihli ifadesinde özetle; 15/07/2016 

tarihinde  meydana  gelen  olayları  televizyondan  gördüğünü,  darbeye  karşı  Genelkurmay 

Başkanlığına gittiğini, kalabalık bir grup olduklarını, helikopterden üzerilerine ateş açıldığını 

ve yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir.

4-2-1-92-Müşteki Hanifi TÜMER;

Müşteki  Hanifi  TÜMER  31/07/2016  tarihli  ifadesinde  özetle;  15/07/2016 

tarihinde  meydana  gelen  darbe  girişimine  karşı  Cumhurbaşkanının  çağrısı  üzerine 

Genelkurmay Başkanlığının önüne gittiğini, halkın üzerine helikopter tarafından ateş açılması 

sonucunda yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir.

4-2-1-93-Müşteki Harun ÇALI;

Müşteki Harun ÇALI 13/08/2016 tarihli ifadesinde özetle; 15/07/2016 tarihinde 

23:00  sıralarında  dışarıdan  gelen  sesleri  duyması  üzerine  dışarıya  çıktığını,  daha  sonra 

internet  üzerinden  araştırma  yaptığını,  darbe  teşebbüsünü  öğrendiğini,  darbeye  karşı 

Genelkurmay Başkanlığının önüne gittiğini, burada helikopterden üzerilerine ateş edildiğini, 

yaralandığını, şikayeti olduğunu belirtmiştir.
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Müşteki Harun ÇALI hakkında Hacettepe Üniversitesi tarafından hazırlanan 

26/08/2016 tarih ve 1138 sayılı raporda; "kişinin yaşamını tehlikeye sokacak bir duruma  

neden olmadığı, kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde  

hafif  nitelikte  olmadığı,  kemik  kırıklarının  hayat  fonksiyonlarına  etkisinin  orta  derecede  

etkileyecek nitelikte olduğu" belirtilmiştir. 

4-2-1-94-Müşteki Harun DOĞAN;

Müşteki  Harun  DOĞAN  02/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle;  15/07/2016 

tarihinde darbe girişimini duyunca Genelkurmay Başkanlığı'na gittiğini, kendisinin zırhlı bir 

araç üzerinde bulunduğu sırada helikopterden üzerilerine ateş açtığını, zırlı  araç üzerinden 

düşerek yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir.

4-2-1-95- Müşteki Hasan CEYLAN;

Müşteki  Hasan  CEYLAN  09/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; 15/07/2016 

tarihinde  meydana  gelen  darbeye  teşebbüs  olayı  nedeniyle  arkadaşları  ile  Genelkurmay 

Başkanlığına gittiğini, kavşakta helikopterden açılan ateş sonucu yaralandığı, olay sebebiyle 

şikayetçi olduğunu belirtmiştir.

Müşteki  Hasan  CEYLAN  hakkında  Ankara  Adli  Tıp  Kurumu  tarafından 

hazırlanan  15/12/2016  tarih  ve  2016/25596  sayılı  raporda; "yaralanmasının  kişinin  

yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı,  basit  bir  tıbbi  müdahale ile  giderilebilecek  

ölçüde hafif nitelikte olmadığı" belirtilmiştir. 

4-2-1-96-Müşteki Hasan DEMİRKAN;

Müşteki  Hasan  DEMİRKAN  01/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; 15/07/2016 

tarihinde  yapılan  darbe  teşebbüsünden  haberi  olunca  Genelkurmay  Başkanlığına  gittiğini, 

burada helikopterin gelerek ateş açtığını, sağ kulağından ve yüzünden yaralandığını, şikayetçi 

olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki  Hasan DEMİRKAN hakkında Ankara Adli  Tıp Kurumu tarafından 

hazırlanan  12/08/2016  tarih  ve  2016/16116  -  16120  sayılı  raporda;  "yaralanmasının  

yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı,  basit  bir  tıbbi  müdahale ile  giderilebilecek  

ölçüde hafif nitelikte olduğu" belirtilmiştir. 

4-2-1-97-Müşteki Hasan KAYNAKCI;

Müşteki  Hasan  KAYNAKCI  04/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; 15/07/2016 

tarihinde  saat  22:00  sıralarında  darbeden  haberi  olduğunu,  bunun  üzerine  darbeye  karşı 

Genelkurmay başkanlığına gittiğini, burada bulunduğu sırada üzerilerine helikopterden açılan 
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ateş sonucunda iki bacağından ve kalçasından yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir.

4-2-1-98-Müşteki Hasan KAZMAZ;

Müşteki  Hasan  KAZMAZ  25/07/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; 15/07/2016 

tarihindeki darbe girişimin duyunca Genelkurmay Başkanlığına gittiğini, burada bulunduğu 

sırada helikopterden ateş açıldığını ve yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir.

Müşteki  Hasan  KAZMAZ hakkında  Ankara  Numune  Eğitim  ve  Araştırma 

Hastanesi  tarafından hazırlanan  29/07/2016  tarihli  raporda "yaralanmasının  yaşamını  

tehlikeye  sokmadığı,  kişi  üzerindeki  etkisinin  basit  bir  tıbbi  müdahaleyle  giderilebilecek  

ölçüde hafif nitelikte olmadığı, vücutta kemik kırığı tarif edilmediği" belirtilmiştir. 

4-2-1-99-Müşteki Hasan OLKUN;

Müşteki  Hasan  OLKUN  01/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle;  15/07/2016 

tarihinde darbeye karşı Genelkurmay Başkanlığının önüne gittiğini, tanklardan ateş edildiği 

esnada  helikopterden  de  vatandaşlar  üzerine  ateş  açıldığını,  sağ  kolundan  yaralandığını 

şikayetçi olduğunu belirtmiştir.

Müşteki  Hasan  OLKUN  hakkında  Atatürk  Eğitim  ve  Araştırma  Hastanesi 

tarafından  hazırlanan  16/07/2016  tarihli  raporda; "hayati  tehlikesinin  olmadığı,  

yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilemeyeceği" belirtilmiştir.

4-2-1-100- Müşteki Hasan YAŞAR;

Müşteki Hasan YAŞAR 25/07/2016 tarihli ifadesinde özetle; 16/07/2016 tarihinde 

saat  01:00  sıralarında  darbeye  engel  olmak  için  Cumhurbaşkanının  çağrısı  üzerine 

Genelkurmay  Başkanlığı  önüne  gittiğini,  nizamiyede  bulunan  askerleri  darbeye  destek 

vermemeleri yönünde konuştukları sırada helikopterin halkın üzerine ateş etmeye başladığını, 

bu sırada yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki  Hasan  YAŞAR  hakkında  Ankara  Numune  Eğitim  ve  Araştırma 

Hastanesi  tarafından hazırlanan  29/07/2016  tarihli  raporda "yaralanmasının  yaşamını  

tehlikeye  sokmadığı,  kişi  üzerindeki  etkisinin  basit  bir  tıbbi  müdahaleyle  giderilebilecek  

ölçüde hafif nitelikte olmadığı, vücutta kemik kırığı tarif edilmediği" belirtilmiştir. 

4-2-1-101-Müşteki Hatice TAVUKCU;

Müşteki  Hatice  TAVUKCU  01/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle;  15/07/2016 

tarihinde  televizyonda  darbe  girişimi  olduğunu  öğrenince  ailesiyle  birlikte  Genelkurmay 

Başkanlığına  gittiğini,  burada  bulunduğu  sırada  helikopterin  vatandaşlar  üzerine  ateş 

edildiğini, yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir.
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4-2-1-102-Müşteki Havva ŞEN;

Müşteki  Havva ŞEN 04/08/2016 tarihli  ifadesinde özetle; 15/07/2016 tarihinde 

meydana  gelen  darbe  girişimi  nedeniyle  babası  ve  kardeşleri  ile  birlikte  darbeye  karşı 

Genelkurmay Başkanlığının önüne gittiklerini,  gece 02:20 sıralarında hedef  gözetmeksizin 

helikopterden üzerilerine ateş açıldığını, yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir.

4-2-1-103-Müşteki Hüseyin ÇINAR;

Müşteki  Hüseyin  ÇINAR  18/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle;  15/07/2016 

tarihinde  televizyondan  darbe  teşebbüsü  olduğunu  gördüğünü,  Cumhurbaşkanının  çağrısı 

üzerine arkadaşı Uğur KÖSEOĞLU ile birlikte Genelkurmay'a gittiğini, burada bulundukları 

sırada  askeri  helikopterden  toplanan  halkın  üzerine  yoğun  şekilde  ateş  edildiğini,  sağ 

bacağından vurulduğunu,  yere  düştüğünü,  bir  müddet  sonra  kendine  geldiğinde  kalkmaya 

çalıştığını ancak bacağının kopmuş olduğunu gördüğünü, şikayetçi olduğunu belirtmiştir.

4-2-1-104-Müşteki Hüseyin KAYA;

Müşteki Hüseyin KAYA 25/07/2016 tarihli ifadesinde özetle; 16/07/2016 tarihinde 

saat 00:30 sıralarında Cumhurbaşkanının çağrısı üzerine Genelkurmay Başkanlığı kavşağına 

gittiğini,  üzerilerine  helikopterden  ateş  edilmesi  üzerine  yaralandığını  şikayetçi  olduğunu 

belirtmiştir. 

Müşteki  Hüseyin  KAYA  hakkında  Ankara  Numune  Eğitim  ve  Araştırma 

Hastanesi tarafından hazırlanan 29/07/2016 tarihli  raporda; "yaralanmasının yaşamını  

tehlikeye  sokmadığı,  kişi  üzerindeki  etkisinin  basit  bir  tıbbi  müdahaleyle  giderilebilecek  

ölçüde hafif nitelikte olmadığı, vücutta kemik kırığı tarif edilmediği" belirtilmiştir. 

4-2-1-105- Mağdur İhsan ÇAĞ;

Müşteki İbrahim ÇAĞ 10/02/2017 tarihli ifadesinde özetle; 15/07/2016 tarihinde 

oğlu  olan  İhsan  ÇAĞ'ın arkadaşları  ile  birlikte  darbeyi  önlemek  için  Genelkurmay 

Başkanlığına gittiğini,  burada helikopterden atış  yapıldığını,  bu sırada oğlunun kafasından 

yaralandığını  ve  halen  tedavisinin  sürdüğünü,  oğlunun  kafasına  aldığı  darbe  nedeniyle 

konuşma yeteneğini kaybettiğini, bilincinin yerine gelmediğini, sadece ailesini tanıdığını, sağ 

kol  ve  bacağının  felçli  kaldığını,  60  gün  yoğun  bakımda  kaldığını,  oğlunun  yaralanması 

nedeniyle şikayetçi olduğunu belirttiği, 

4-2-1-106-Müşteki İbrahim SIĞIN;

Müşteki  İbrahim  SIĞIN  26/07/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; 15/07/2016 
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tarihinde 22:00 sıralarında televizyondan darbe girişimini öğrenince Genelkurmay Başkanlığı 

önüne gittiğini, tankların ve askerlerin olduğunu, halkın üzerine ateş etmeye başladıklarını, 

bunun üzerine halkın İnönü bulvarı üzeri Akay köprüsü yakınına doğru kaçtıklarını, bu sırada 

helikopterin kaçan halkın üzerine ateş etmeye başladığını,  ateş edilmesi sonucunda oluşan 

şarapnel parçaları nedeniyle yaralandığını, şikayeti olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki  İbrahim  SIĞIN  hakkında  Ankara  Numune  Eğitim  ve  Araştırma 

Hastanesi tarafından hazırlanan 01/08/2016 tarihli raporda; ""yaralanmasının yaşamını  

tehlikeye  sokmadığı,  kişi  üzerindeki  etkisinin  basit  bir  tıbbi  müdahaleyle  giderilebilecek  

ölçüde hafif nitelikte olmadığı, vücutta kemik kırığı tarif edilmediği" belirtilmiştir. 

4-2-1-107-Müşteki İbrahim Ethem TOKATLIOĞLU;

Müşteki İbrahim Ethem TOKATLIOĞLU 20/07/2016 tarihli ifadesinde özetle; 

15/07/2016 tarihinde televizyondan darbeyi  öğrendiğini ve engel olmak için Genelkurmay 

Başkanlığının önüne gittiğini,  burada bulunduğu sırada helikopterin gelerek halkın üzerine 

ateş açtığını, yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki İbrahim Ethem TOKATLIOĞLU hakkında Ankara Numune Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi tarafından hazırlanan 28/07/2016 tarihli raporda "yaralanmasının 

yaşamını  tehlikeye  sokmadığı,  kişi  üzerindeki  etkisinin  basit  bir  tıbbi  müdahaleyle  

giderilebilecek  ölçüde  hafif  nitelikte  olmadığı,  vücutta  kemik  kırığı  tarif  edilmediği"  

belirtilmiştir. 

4-2-1-108-Müşteki İlhan AYDIN;

Müşteki İlhan AYDIN 04/08/2016 tarihli ifadesinde özetle;15/07/2016 tarihindeki 

darbe  girişimine  karşı  Genelkurmay  Başkanlığına  gittiğini,  16/07/2016  tarihinde  02:30 

sıralarında helikopterden açılan ateş sonucunda yaralandığını şikayetçi olduğunu belirtmiştir.

4-2-1-109-Müşteki İsa PİRİHAN;

Müşteki İsa PİRİHAN 18/08/2016 tarihli ifadesinde özetle; 15/07/2016 tarihinde 

darbeye  karşı  Genelkurmay  Başkanlığının  önüne  gittiğini,  gece  saatlerinde  helikopterden 

halkın üzerine ateş edildiğini, kendisinin sol ayak bileğinden ve sol kalçasından yaralandığını, 

şikayetçi olduğunu belirtmiştir.

4-2-1-110-Müşteki İsa SARITEPECİ;

Müşteki  İsa  SARITEPECİ  18/07/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; 16/07/2016 

tarihinde saat 00:20 sıralarında evden çıkarak protesto etmek için Genelkurmay Başkanlığı 

önüne gittiğini, burada helikopterden üzerilerine ateş açıldığını, şarapnel parçaları nedeniyle 
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gırtlağından yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-1-111-Müşteki İsmail Samet MUTLU;

Müşteki İsmail Samet MUTLU 04/08/2016 tarihli ifadesinde özetle; 15/07/2016 

tarihinde  gerçekleştirilen  darbe  girişimini  23:00'da  arkadaşı  Mücahit  GÜNDOĞDU 

aradığında  öğrendiğini,  bunun  üzerine  Kızılay  meydanına  gittiğini,  Kızılay  meydanında 

arkadaşları  Mücahit  GÜNDOĞDU  ve  Vedat  ALBAYRAK  ile  karşılaştığını,  gelip  oradan 

Genelkurmay  Başkanlığı'na  doğru  yürüdüklerini,  Genelkurmay  Başkanlığı  önünde 

helikopterler  üzerlerine  ateş  ettiğini,  kaçarak  kurtulduklarını,  arkadaşı  olan  Mücahet 

GÜNDOĞDU'nun kaçma esnasında boşluğa düştüğünü ve yaralandığını, üzerilerine ateş eden 

Fetullahçı terör örgütü mensuplarından şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki  İsmail  Samet  MUTLU  ile  ilgili  Ankara  Eğitim  ve  Araştırma 

Hastanesince düzenlenen 16/07/2016 tarihli raporda; "sol elde ve belde ağrı hissettiği, sol  

el avuç içinde 1 cm'lik cilt laserasyonu bulunduğu, hayati tehlike oluşturmadığı" belirtilmiştir. 

4-2-1-112-Müşteki Kaan ŞİMŞEK;

Müşteki Kaan ŞİMŞEK 27/07/2016 tarihli ifadesinde özetle; 15/07/2016 tarihinde 

24:00  sıralarında  darbe  girişimin  öğrenince  darbeye  engel  olmak  için  Genelkurmay 

Başkanlığına  gittiğini,  kalabalaık  olmaya  başlayınca  helikopterden  ateş  açıldığını,  iki 

bacağından yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-1-113-Müşteki Kadir İNCİKUŞU

Müşteki  Kadir  İNCİKUŞU  30/07/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; 

Cumhurbaşkanının  çağrısı  üzerine  02:30 sıralarında  Genelkurmay Başkanılığı  önündeyken 

helikopterden halkın üzerine ateş edildiğini, yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-1-114-Müşteki Kadir TUNÇEL;

Müşteki  Kadir  TUNÇEL  19/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; 15/07/2016 

tarihinde  meydana  gelen  darbe  girişimini  öğrenince  oğlu  ve  arkadaşı  ile  Sincan'daki 

ikametinden  çıkarak  Genelkurmay  Başkanlığı'na  gittiklerini,  burada  kavşakta  bulunan 

insanların üzerine helikoterden ateş edildiğini, yaralananlar olduğunu, onları kurtarmak için 

köprünün üstüne çıktığını,  burada bulundukları  sırada helikopterin üzerilerine ateş  etmeye 

başladığını, yaralandığını, 32 gün hastanede yattığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir.

4-2-1-115-Müşteki Kazım ÇAKIR;

Müşteki Kazım ÇAKIR 12/01/2017 tarihli ifadesinde özetle; 15/07/2016 tarihinde 

meydana  darbe  girişimi  üzerine  arkadaşları  Abdullah  SEZGİN,  Ahmet  ARIK,  Halil  ve 
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Durmuş  ile  buluştuklarını  ve  Genelkurmay  Başkanlığına  yürüdüklerini,  Genelkurmay 

Başkanlığı  kapısında  iken  helikopterden  ateş  edildiğini,  seken  şarapnel  parçalarının  sağ 

bacağına  isabet  ettiğini,  sol  bacağının  koptuğunu,  sağ  bacağını  da  hareket  ettiremediğini, 

arkadaşları ve orada bulunan vatandaşların kendisini Güvenparka taşıyarak oradan ambulansla 

hastaneye götürüldüğünü, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki  Kazım  ÇAKIR  hakkında  Ankara  Adli  Tıp  Kurumu  Başkanlığı 

tarafından hazırlanan 06/09/2016 tarih ve 2016/17321 sayılı  raporda; "yaralanmasının 

yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı,  basit  bir  tıbbi  müdahale ile  giderilebilecek  

ölçüde hafif nitelikte olmadığı, kemik kırığına neden olan parçalı tibia şaft kemik kırığının  

hayati fonksiyonlarını ağır derecede etkilediği" belirtilmiştir. 

4-2-1-116-Müşteki Kemal TEZER;

Müşteki Kemal TEZER 25/07/2016 tarihli ifadesinde özetle; 16/07/2016 tarihinde 

03:00  sıralarında  Cumhurbaşkanının  çağrısı  üzerinde  Genelkurmay  Başkanlığı  önünde 

bulunduğu sırada helikopterin önce polisin sonra da halkın üzerine ateş ettiğini, kendisinin de 

yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki  Kemal  TEZER  hakkında  Ankara  Numune  Eğitim  ve  Araştırma 

Hastanesi tarafından düzenlenen 29/07/2016 tarihli raporda; "yaralanmasının yaşamını  

tehlikeye  sokmadığı,  kişi  üzerindeki  etkisinin  basit  bir  tıbbi  müdahale  ile  giderilebilecek  

ölçüde hafif nitelikte olmadığı, vücutta kemik kırığı tarif edilmediği" belirtilmiştir. 

4-2-1-117-Müşteki Kenan ARTUĞER;

Müşteki  Kenan  ARTUĞER  27/07/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; 15/07/2016 

tarihinde saat 22:45 sıralarında Cumhurbaşkanının çağrısını duyunca darbe girişimine engel 

olmak için meclisin önüne gittiğini, burada helikopterden halkın üzerine ateş açıldığını ve 

halkın tarandığını, kendisinin de sırtından yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-1-118-Müşteki Kenan KONUK;

Müşteki  Kenan  KONUK  12/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; 15/07/2016 

tarihinde  televizyondan  darbe  teşebbüsünü  öğrendiğini,  Cumhurbaşkanının  ve  Başbakanın 

çağrısı üzerine Genelkurmay Başkanlığı kavşağına gittiğini, halkın üzerine helikopterin ateş 

açtığını ve yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir.

4-2-1-119-Müşteki Kerim TAŞKIRAN;

Müşteki  Kerim TAŞKIRAN 28/07/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; 15/07/25016 

tarihinde meydana gelen darbe girişimine engel olmak için ailesiyle birlikte öncü Külliyeye 
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oradan  da  Genelkurmay  Başkanılığına  gittiklerini,  burada  alçaktan  uçan  bir  helikopterin 

insanların üzerine ateş ettiğini, birçok yaralanan ve ölen olduğunu, ardından bomba attığını ve 

bu  bombanın  etkisi  ile  kendisini  yerde  bulduğunu,  sol  ayağından  ve  sağ  göğsünden 

yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki  Kerim TAŞKIRAN hakkında  Ankara Numune Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi tarafından hazırlanan 02/08/2016 tarihli raporda; ""yaralanmasının yaşamını  

tehlikeye  sokmadığı,  kişi  üzerindeki  etkisinin  basit  bir  tıbbi  müdahaleyle  giderilebilecek  

ölçüde hafif nitelikte olmadığı, vücutta kemik kırığı tarif edilmediği" belirtilmiştir. 

4-2-1-120-Müşteki Koray DEMİREL;

Müşteki  Koray  DEMİREL  27/07/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; 16/07/2016 

tarihinde  saat  02:00  sıralarında  darbe  girişimini  protesto  için  Cumhurbaşkanının  çağrısı 

üzerine Genelkurmay Başkanlığı önünde bulunduğunu,  bu sırada helikopterden üzerilerine 

mermi atıldığını, yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki  Koray  DEMİREL hakkında  Ankara  Numune  Eğitim  ve  Araştırma 

Hastanesi tarafından hazırlanan 02/08/2016 tarihli raporda; ""yaralanmasının yaşamını  

tehlikeye  sokmadığı,  kişi  üzerindeki  etkisinin  basit  bir  tıbbi  müdahaleyle  giderilebilecek  

ölçüde hafif nitelikte olmadığı, vücutta kemik kırığı tarif edilmediği" belirtilmiştir. 

4-2-1-121-Müşteki Levent DİNÇ;

Müşteki Levent DİNÇ 23/07/2016 tarihli ifadesinde özetle; 15/07/2016 tarihinde 

darbe  girişimine  engel  olmak  için  Genelkurmay Başkanlığına  gittiğini,  burada  bulunduğu 

tankın üzerindeki askerlerin ve helikopterin ateş etmeye başladığını, açılan ateş sonucunda 

yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-1-122-Müşteki Mahmut GÜRPINAR ;

Müşteki Mahmut GÜRPINAR 05/09/2016 tarihli ifadesinde özetle;  15/07/2016 

tarihinde  meydana  gelen  darbe  girişimin  engellemek  için  önce  Emniyet  Müdürlüğüne 

gittiklerini,  oranın  kontrol  altına  alındığını  öğrenince  Genelkurmay  Başkanlığının  önüne 

gittiğini,  üzerilerine  helikopterden  ateş  edildiğini,  yaralandığını,  şikayetçi  olduğunu 

belirtmiştir. 

Müşteki Mahmut GÜRPINAR hakkında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi tarafından hazırlanan 22/09/2016 tarihli  raporda;  "yaralanmasının yaşamını  

tehlikeye  sokmadığı,  kişi  üzerindeki  etkisinin  basit  bir  tıbbi  müdahaleyle  giderilebilecek  

ölçüde hafif nitelikte olmadığı, vücutta kemik kırığı tarif edilmediği" belirtilmiştir. 

4-2-1-123-Müşteki Mahmut Mert KILINÇ;
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Müşteki Mahmut Mert KILINÇ 04/08/2016 tarihinden alınan ifadesinde özetle; 

Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  İstihbarat  Şube  Müdürlüğünde  polis  memuru  olarak  görev 

yaptığı, 15/07/2016 tarihinde normal mesaisini yaptığını ve mesaiden sonra evine gittiğini, 

21:40'da  televizyondan  ordu  içerisinde  hareketlilik  olduğunu  duyunca  işyerine  gittiğini, 

burada  olayları  takip  etmeye  başladıklarını  ve  diğer  personele  de  gelmeleri  için  haber 

verdiklerini,  daha  sonra  Emniyet  Müdürlüğü  önüne tedbir  almak  için  gittiklerini,tomo ve 

diğer araçlarla yolu kapattıklarını, daha sonra tankların geldiğini ve tomoları iterek emniyete 

doğru  ilerlemeye  başladığını,  vatandaşlarla  birlikte  tanların  önüne  geçip  engel  olmaya 

çalıştıklarını, bu sırada helikopterlerin kalabalık üzerine ateş açmaya başladığını, ilk ateşte 

burnundan ve dudağından yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir.

Müşteki Mahmut Mert KILINÇ hakkında Ankara Adli Tıp Kurumu tarafından 

hazırlanan  15/02/2017  tarih  ve  2017/3307  sayılı  raporda; "yaralanmasının  yaşamını  

tehlikeye sokan bir durum olmadığını, basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif  

nitelikte olduğu" belirtilmiştir. 

4-2-1-124-Müşteki Mehmet AYDINBELGE;

Müşteki  Mehmet  AYDINBELGE  16/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; 

16/07/2016 tarhinde 00:30 -  01:00 sıralarından televizyondan Cumhurbaşkanı'nın çağrısını 

duyarak  darbecilere  engel  olmak  için  eşi  ile  birlikte  Genelkurmay  Başkanlığının  önüne 

gittiğini, burada helikopterden ateş edildiğini, eşinin de kendisinin de yaralandığını, şikayetçi 

olduğunu belirtmiştir.

4-2-1-125-Müşteki Mehmet BACIK;

Müşteki  Mehmet  BACIK  16/07/2016  tarihli  ifadesinde  özetle;  16/07/2016 

tarihinde 01:30 sıralarında Genelkurmay Başkanlığı önüne gittiğini, helikopterden üzerilerine 

gerçek mermilerle ateş açıldığını, kulağından yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-1-126-Müşteki Mehmet DALDA;

Müşteki  Mehmet  DALDA  12/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle;  15/07/2016 

tarihinde televizyonda darbe girişimini öğrenince Genelkurmay Başkanlığı'na gittiğini, burada 

kalabalık halde bulunduklarını,  halkın üzerine helikopter tarafından ateş açıldığını,  bu atış 

nedeniyle  bir  patlama olduğunu,  yaralandığını,  8  kez  ameliyat  olduğunu,  yoğun  bakımda 

kaldığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-1-127-Müşteki Mehmet Fatih ŞABA;

Müşteki Mehmet Fatih ŞABA 29/07/2016 tarihli  ifadesinde özetle; 15/07/2016 

tarihinde saat 22:00 sıralarında Cumhurbaşkanının çağrısını duyunca Genelkurmay Başkanlığı 
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önüne gittiğini, burada askeri helikopterden üzerilerine yoğun şekilde ateş etmeye başladığını 

ve sağ dizinden yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-1-128- Müşteki Mehmet Özgür AKKOYUNLU;

Müşteki Mehmet Özgür AKKOYUNLU 12/08/2016 tarihli ifadesinde özetle; 15-

16/07/2016  tarihinde  meydana  gelen  darbe  kalkışması  nedeniyle  Genelkurmay  kavşağına 

gittiğini, orada bulunduğu sırada askeri helikopterin orada bulunan sivil halkın üzerine ağır 

makineli tüfek ile ateş ettiğini, kendisinin de ensesinden vurulduğunu, yaralandığı, şikayetçi 

olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki  Mehmet  Özgür AKKOYUNLU hakkında Ankara Adli  Tıp Kurumu 

tarafından  hazırlanan  16/08/2016  tarihli  raporda "yaralanmasının  yaşamını  tehlikeye  

sokan bir durum olmadığı, basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte  

olduğu" belirtilmiştir.

4-2-1-129-Müşteki Mesut TEKİNIŞIK;

Müşteki  Mesut  TEKİNIŞIK  03/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; 15/07/2016 

tarihinde darbe nedeniyle Genelkurmay başkanlığının önüne gittiğini, yaralılarla ilgilenirken 

helikopterin  iyice  yere  yaklaşarak  ateş  etmeye  başladığını  ve  yaralandığını,  şikayetçi 

olduğunu belirtmiştir. 

4-2-1-130-Müşteki Metin İÇTÜZER;

Müşteki  Metin  İÇTÜZER  25/07/2016  tarihli  ifadesinde  özetle;  15/07/2016 

tarihinde saat 22:00 sıralarında darbe girişimini önlemek için Genelkurmay Başkanlığı önüne 

gittiğini, kalabalık bir vatandaş topluluğu olduğunu, helikopterden vatandaşların üzerine ateş 

ettiğini, kendisinin de yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki  Metin  İÇTÜZER  hakkında  Ankara  Numune  Eğitim  ve  Araştırma 

Hastanesi tarafından hazırlanan 29/07/2016 tarihli  raporda;  "yaralanmasının yaşamını  

tehlikeye  sokmadığı,  kişi  üzerindeki  etkisinin  basit  bir  tıbbi  müdahaleyle  giderilebilecek  

ölçüde hafif nitelikte olmadığı, vücutta kemik kırığı tarif edilmediği" belirtilmiştir. 

4-2-1-131-Müşteki Metin UZUN;

Müşteki Metin UZUN 23/07/2016 tarihli ifadesinde özetle;  15/07/2016 tarihinde 

Cumhurbaşkanının  halkı  meydanlara  davet  etmesi  üzerine Genelkurmay Başkanlığı  önüne 

gittiğini,  darbeyi  protesto  ettikleri  sırada,  askerlerin  vehelikopterden  ateş  açılmaya 

başlandığını ve yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 
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4-2-1-132-Müşteki Muammer ERKAYA;

Müşteki  Muammer ERKAYA 05/08/2016 tarihli  ifadesinde özetle;  15/07/2016 

tarihinde  23:00 sıralarında  internetten  darbe  girişimi  olduğunu öğrendiğini,  darbeye  engel 

olmak  için  Genelkurmay  Başkanlığı'na  gittiğini,  orada  bulunduğu  sırada  helikopterin 

üzerilerine ateş etmeye başladığını, yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirttiği, 

Müşteki Muammer ERKAYA hakkında Ankara Adli Tıp Kurumu tarafından 

hazırlanan  09/08/2016  tarih  ve  2016/15731  sayılı  raporda;  "yaralanmasının  yaşamını  

tehlikeye sokan bir durum olduğu, basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif  

nitelikte  olmadığı,  kemik  kırığına  neden  olduğunu  orbita  kemik  kırığının  hayati  

fonksiyonlarını orta derecede etkilediği" belirtilmiştir.

4-2-1-133-Müşteki Muhammed ŞAHBAZ;

Müşteki Muhammed ŞAHBAZ 01/08/2016 tarihli ifadesinde özetle; 15/07/2016 

tarihinde darbe girişimini öğrendiğini, Cumhurbaşkanının çağrısı üzerine Kızılay meydanına 

gittiğini,  oradan  da  Genelkurmay  Başkanlığına  gittiğini,  02:30  sıralarında  helikopterden 

halkın üzerine ateş açıldığını ve yaralandığını, şikayetçi olduğunu belitmiştir.

Müşteki Muhammed ŞAHBAZ hakkında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi  tarafından  hazırlanan  16/07/2016  tarihli  raporda; "hayati  tehlikesinin  

olmadığı" belirtilmiştir. 

4-2-1-134-Müşteki Muhammet Berdan ÖLÇÜCÜ;

Müşteki  Muhammet  Berdan  ÖLÇÜCÜ  03/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; 

15/07/2016  tarihinde  darbe  teşebbüsünü  görünce,  darbeyi  engellemek  için  Genelkurmay 

Başkanlığı'nın  önüne  gittiğini,  F16  uçak  ve  helikopterlerin  halkın  üzerinden  alçak  uçuş 

yaptıklarını,  sonrasında  helikopterden  ateş  açıldığını,  yaralandığını,  şikayetçi  olduğunu 

belirtmiştir. 

Müşteki  Muhammet  Berdan  ÖLÇÜCÜ  HAKKINDA  Özel  Liv  Hospital 

hastanesinde  düzenlenen  16/07/2016  tarihli  raporda  "yaralanmasının  kişinin  yaşamını  

tehlikeye sokan bir  durum olmadığı,  kişi  üzerindeki  etkisinin  basit  bir  tıbbi  müdahale ile  

giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olduğu" belirtilmiştir. 

4-2-1-135-Müşteki Muhammed Nurullah TAVUKCU;

Müşteki Muhammed Nurullah TAVUKCU 01/08/2016 tarihli ifadesinde özetle; 

15/07/2016  tarihinde  meydana  gelen  darbe  teşebbüsüne  karşı  Genelkurmay  Başkanlığına 

gittiğini, burada halkın üzerine helikopter tarafından ateş açıldığını ve yaralandığını, şikayetçi 

olduğunu belirtmiştir. 
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4-2-1-136-Müşteki Murat AKGÜL;

Müşteki  Murat  AKGÜL  26/07/2016  tarihli  ifadesinde  özetle;  16/07/2016 

tarihinde  darbe  girişimine  engel  olmak  için  16/07/2016  tarihinde  saat  04:00  sıralarında 

Genelkurmay Başkanlığı önünde bulunduğu sırada helikopterin gelerek ateş ettiğini ve sağ 

bacağının uyluk kısmından yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki  Murat  AKGÜL  hakkında hakkında  Ankara  Numune  Eğitim  ve 

Araştırma  Hastanesi  tarafından  hazırlanan  02/08/2016  tarihli  raporda; 

""yaralanmasının  yaşamını  tehlikeye  sokmadığı,  kişi  üzerindeki  etkisinin  basit  bir  tıbbi  

müdahaleyle  giderilebilecek  ölçüde  hafif  nitelikte  olmadığı,  vücutta  kemik  kırığı  tarif  

edilmediği" belirtilmiştir. 

4-2-1-137-Müşteki Murat AYKUT;

Müşteki Murat AYKUT 28/07/2016 tarihli ifadesinde özetle; 15/07/2016 tarihinde 

meydana gelen darbeye teşebbüs olayına karşı Genelkurmay Başkanlığına gittiğini, ilerleyen 

Genelkurmay  Başkanlığı  bahçesinden  2  skorsky  ve  1  kobra  tipi  helikopterin  kaldığını, 

helikopterlerin üzerilerinde sorti yaptıklarını, vatandaşların bulunduğu yerde helikopterlerin 

ateş etmeye başladığını, yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir.

4-2-1-138- Müşteki Murat BALGAT;

Müşteki  Murat  BALGAT  10/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle;  15/07/2016 

tarihindeki  terör  eylemlerini  engellemek  için  Genelkurmay Başkanlığı'nın  önüne  gittiğini, 

burada helikopterden açılan ateş sonucunda yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-1-139-Müşteki Murat ÇETİN;

Müşteki  Murat  ÇETİN  04/08/20016  tarihli  ifadesinde  özetle;  Darbe  girişimi 

nedeniyle 16/07/2016 tarihinde 03:00 sıralarında Genelkurmay Başkanlığı önünde bulunduğu 

sırada helikopterden gelerek üzerilerine ateş edilmesi nedeniyle ayağının takılması nedeniyle 

karnının sivri demirlere takıldığını ve yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtilmiştir.

4-2-1-140-Müşteki Murat DEMİRCİOĞLU;

Müşteki  Murat  DEMİRCİOĞLU  08/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; 

15/07/2016 tarihinde darbeye karşı koymak için Genelkurmay Başkanlığının bulunduğu yere 

gittiğini, burada bulunduğu sırada helikopterin gelerek üzerilerine ateş ettiğini, sağ kolundan 

ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını, hastaneye götürüldüğünü, birkaç kez ameliyat 

geçirdiğini, şikayetçi olduğunu belirtmiştir.
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4-2-1-141-Müşteki Mustafa ATEŞ;

Müşteki Mustafa ATEŞ 02/08/2016 tarihli ifadesinde özetle; 15/07/2016 tarihinde 

meydana gelen darbe teşebbüsünü öğrenince amcasının oğulları olan Salih ATEŞ v e İbrahim 

ATEŞ ile  darbeye engel  olmak için Genelkurmay Başkanlığının önüne gittiklerini,  burada 

üzerilerine helikopterden ateş açıldığını, helikopterden açılan ateş sonucunda amcasının oğlu 

İbrahim ATEŞ'in şehit olduğunu, kendisinin de yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki  Mustafa  ATEŞ  hakkında  Ankara  Adli  Tıp  Kurumu  tarafından 

hazırlanan  15/08/2016  tarih  ve  2016/16225  sayılı  raporda; "yaralanmasının  yaşamını  

tehlikeye sokan bir durum olmadığı, basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif  

nitelikte  oladığı,  organ  işlevinin  sürekli  zayıflaması  veya  yitirilmesi  niteliğinde  olup  

olmadığının tespiti  için adı geçenin olay tarihinden 1 yıl  sonra KBB kliniğinde yapılacak  

kontrol muayenesi sonucunda düzenlenecek raporun temin edilerek gönderilmesi gerektiği" 

belirtilmiştir. 

4-2-1-142-Müşteki Mustafa GÜLCAN;

Müşteki  Mustafa  GÜLCAN  29/07/2016  tarihli  ifadesinde  özetle;  15/07/2016 

tarihinde darbe girişimini öğrenince darbeyi engellemek ve demokrasiye sahip çıkmak için 

Genelkurmay Başkanlığı önüne gittiğini, orada çevrelerinden ve helikopterden ateş açıldığını, 

yaralanığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-1-143-Müşteki Mustafa GÜNEL;

Müşteki  Mustafa  GÜNEL  05/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle;  15/07/2016 

tarihinde evde bulunduğu sırada arkadaşının arayarak darbeden bahsettiğini, bunun üzerine 

Genelkurmay'ın  önüne  gittiğini,  üzerilerine  helikopterden  ateş  açılınca  şarapnel  parçaları 

nedeniyle ayağından yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir.

4-2-1-144-Müşteki Mustafa KARKİN;

Müşteki  Mustafa  KARKIN  08/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; 15/07/2016 

tarihinde  darbeye  engel  olmak  için  kardeşi  ile  birlikte  Genelkurmay  Başkanlığı  önüne 

gittiğini,  Genelkurmay  Başkanlığına  girmeye  çalışırken  üzerilerine  helikopterden  bomba 

atıldığını,  şarapnel  parçaları  nedeniyle  gözünden  yaralandığını,  şikayetçi  olduğunu 

belirtmiştir. 

4-2-1-145-Müşteki Mustafa ÖZYILMAZ;

Müşteki  Mustafa  ÖZYILMAZ  30/10/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; Darbeyi 

önlemek için 15/07/2016 günü saat 23:30'da Genelkurmay Başkanlığına gittiği, helikopterden 
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açılan ateş sonucu yaralandığı, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki  Mustafa  ÖZYILMAZ  hakkında  Adli  Tıp  Kurumu  tarafından 

hazırlanan 19/08/2016 tarihli raporda; "yaralanmasının kişinin yaşamını tehlikeye sokan  

bir durum olmadığı, basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olduğu"  

belirtilmiştir.

4-2-1-146-Müşteki Mustafa SEÇKİN;

Müşteki  Mustafa SEÇKİN 19/07/2016 tarihli  ifadesinde özetle; Darbeye  karşı 

Cumhurbaşkanının sokağa çıkın çağrısı üzerine Genelkurmay Başkanlığının önüne gittiğini, 

burada halkın üzerine askeri helikopterden ateş açıldığını, yaralandığını, şikayetçi olduğunu 

belirtmiştir. 

4-2-1-147-Müşteki Mustafa SEMERCİ;

Müşteki  Mustafa  SEMERCİ  02/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle;  15/07/2016 

tarihinde meydana gelen darbe girişimine karşı Genelkurmay Başkanlığının önüne gittiğini, 

burada  bulundukları  esnada  helikopterden  halkın  üzerine  ateş  açıldığını  ve  yaralandığını, 

şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki  Mustafa  SEMERCİ  hakkında  Ankara  Eğitim  ve  Araştırma  Hastanesi 

tarafından hazırlanan 27/02/2017 tarih ve 226 sayılı raporda; "yaralanmasının yaşamını  

tehlikeye  sokmadığı,  kişi  üzerindeki  etkisinin  basit  bir  tıbbi  müdahaleyle  giderilebilecek  

ölçüde hafif nitelikte olmadığı" belirtilmiştir. 

4-2-1-148-Müşteki Mustafa SIRAKAYA;

Müşteki  Mustafa  SIRAKAYA 05/09/2016 tarihli  ifadesinde özetle; 15/07/2016 

tarihinde meydana gelen darbe girişimini televizyondan öğrendiğini, darbeyi engellemek için 

Kızılay  meydanına  gittiğini,  burada  tankların  önüne  geçtiğini,  oradan  Genelkurmay 

Başkanlığının  önüne  gittiğini,  Genelkurmay  bahçesine  girdiklerini,  burada  askerlerin  ateş 

ettiğini,  sonra  bahçeden  çıkarak  kavşağa  doğru  gittiğini,  duvarın  yanında  durduğu  sırada 

helikopterden  halkın  üzerine  ateş  açıldığını  ve  şarapnel  parçaları  nedeniyle  yaralandığını, 

şikayetçi olduğunu belirmiştir. 

Müşteki  Murat  SIRAKAYA hakkında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi tarafından hazırlanan 09/09/2016 tarihli  raporda;  "yaralanmasının yaşamını  

tehlikeye soktuğu, kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde  

hafif nitelikte olmadığı, vücutta kemik kırığı tarif edilmediği" belirtilmiştir. 

4-2-1-149-Müşteki Mustafa YILMAZ;
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Müşteki  Mustafa  YILMAZ  14/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; 15/07/2016 

tarihinde darbe girişimini protesto etmek için Genelkurmay Başkanlığı'nın önüne gittiğini, 

cadde  üzerinde  bulundukları  sırada  askeri  helikopterin  yeri  bombaladığını  ve  ateş 

ettiğini,yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir.

Müşteki  Mustafa  YILMAZ  hakkında  Ankara  Adli  Tıp  Kurumu  tarafından 

hazırlanan  18/08/2016  tarih  ve  2016/16433  sayılı  raporda; "yaralanmasının  yaşamını  

tehlikeye sokan bir durum olmadığı, basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif  

nitelikte olduğu" belirtilmiştir.

4-2-1-150-Müşteki Mücahit GÜNDOĞDU;

Müşteki Mücahit GÜNDOĞDU 04/08/2016 tarihli ifadesinde özetle; Olay tarihinde 

arkadaşları Vedat ALBAYRAK ve İsmail Samet MUTLU ile birlikte Genelkurmay civarında 

bulunduklarını, üzerlerine helikopterden ateş açıldığını, saklanmak için kaçarken karanlıkta 

göremeyerek  boşluğa  düştüğünü,  yaralandığını,  üzerlerine  ateş  eden  asker  üniformalı 

Fetullahçı terör örgütü mensuplarından şikayetçi olduğunu belirtmiştir.

Mücahit  GÜNDOĞDU  ile  ilgili  Ankara  Eğitim  ve  Araştırma  Hastanesince 

düzenlenen 21/09/2016 tarihli raporda; "yaralanmasının hayati tehlike oluşturmadığı, basit  

tıbbi  müdahale  ile  giderilebilecek hafiflikte  olmadığı,  hayat  fonksiyonlarını  orta derecede  

etkileyecek kırık olduğu" belirtilmiştir. 

4-2-1-151-Müşteki Nazar IRMAK;

Müşteki Nazar IRMAK 03/08/2016 tarihli ifadesinde özetle; 15/07/2016 tarihli 

darbe nedeniyle Genelkurmay başkanlığına gittiğini, burada bulundukları sırada helikopterden 

ateş  açıldığını,  etrafındaki  kişilerin  vurularak  yere  düştüğünü,  kendisinin  de  boynundan 

şarapneller nedeniyle yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirttiği, 

Müşteki  Nazar  IRMAK  hakkında  Ankara  Adli  Tıp  Kurumu  tarafından 

hazırlanan  12/08/2016  tarih  ve  2016/16111  -  16115  sayılı  raporda;  "yaralanmasının  

yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı,  basit  bir  tıbbi  müdahale ile  giderilebilecek  

ölçüde hafif nitelikte olmadığı" belirtilmiştir.

4-2-1-152-Müşteki Necati EKİZ;

Müşteki Necati EKİZ 18/07/2016 tarihli ifadesinden özetle; 15/07/2016 tarihinde 

meydana gelen darbe girişimini öğrenince 16/07/2016 tarihinde saat 00:10'da oğlu ile birlikte 

Kızılay'a  gittiğini,  buradan  da  Genelkurmay  Başkanlığı  önüne  gittiklerini,  burada 

helikopterden  ateş  açılınca  oluşan  şarapnel  parçaları  nedeniyle  yaralandığını,  şikayetçi 

olduğunu belirtmiştir. 
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Müşteki Necati EKİZ hakkında Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

tarafından  hazırlanan  16/07/2016  tarihli  raporda; "hayati  tehlikesinin  olmadığı,  diğer  

sistemlerinin doğal olduğu" belirtilmiştir. 

4-2-1-153-Müşteki Necmettin ÇİMEN;

Müşteki  Necmettin  ÇİMEN  25/07/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; 16/07/2016 

tarihinde saat 01:00 sıralarında darbe girişimine engel olmak için Genelkurmay Başkanlığı 

önünde  bulunduğu  sırada  helikopterden  açılan  ateş  sonucunda  yaralandığını,  şikayetçi 

olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki Necmettin ÇİMEN hakkında Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

tarafından  hazırlanan  16/07/2016  tarihli  raporda; "yaralanmasının  hayatını  tehlikeye  

sokmadığı,  basit  bir  tıbbi müdahale ile giderilebilir  nitelikte olmadığı,  kırığının olmadığı" 

belirtilmiştir.

4-2-1-154-Müşteki Nevzat YAPAN;

Müşteki Nevzat YAPAN 04/08/2016 tarihli ifadesinde özetle; 15/07/2016 tarihinde 

meydana gelen darbe girişimini duyunca gece 23:50'de Genelkurmay Başkanlığı'na gittiğini, 

darbeciler  tarafından  helikopterden  açılan  ateş  sonucunda  sol  ayağından  ve  sağ  kolundan 

yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-1-155-Müşteki Nigar SERT;

Müşteki Nigar SERT 08/08/2016 tarihli  ifadesinde özetle; 15/07/2016 tarihinde 

ikametinde olduğu sırada 22:00 sıralarındadarbe teşebbüsünü öğrendiğini, Cumhurbaşkanının 

çağrısı  üzerine  23:30  sıralarında  Kızılay'a  gittiğini,  oradan  da  Genelkurmay  başkanlığına 

gittiğini,  burada  buluduğu  sırada  havadan  ateş  edilmeye  başlandığını,  şarapnel  parçaları 

nedeniyle yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-1-156-Müşteki Oğuzhan KONURALP;

Müşteki Oğuzhan KONURALP 09/08/2016 tarihli ifadesinde özetle; 15/07/2016 

tarihinde  darbeye  karşı  Genelkurmay  Başkanlığının  önüne  gittiğini,  burada  helikopterden 

halkın üzerine ateş açıldığını, sol koltuk altından yaralandığını, arkadaşı Fuat BOZKURT'un 

şehit olduğunu, şikayetçi olduğunu belirtmiştir.

Müşteki Oğuzhan KONURALP hakkında Ankara Adli Tıp Kurumu tarafından 

hazırlanan  18/08/2016  tarih  ve  2016/16452  sayılı  raporda;"yaralanmasının  yaşamını  

tehlikeye sokan bir durum olmadığı, basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif  

nitelikte olmadığı" belirtilmiştir. 
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4-2-1-157-Müşteki Okan DEMİRCİOĞLU;

Müşteki Okan DEMİRCİOĞLU 12/08/2016 tarihli ifadesinde özetle; 15/07/2016 

tarihinde  darbe  teşebbüsünü  televizyondan  öğrendiğini,  Cumhurbaşkanının  çağrısı  üzerine 

Genelkurmay  Başkanlığının  önüne  gittiğini,  burada  helikopterden  halkın  üzerine  ateş 

açıldığını, patlama meydana geldiğini ve yaralandığını, hastaneye giderek tedavi gördüğünü, 

şikayetçi olduğunu belirtmiştir.

4-2-1-158-Müşteki Oktay ŞENGÜL;

Müşteki  Oktay  ŞENGÜL  19/07/2016  tarihli  şikayet  dilekçesinde  özetle; 

15/07/2016  tarihinde  izinli  olduğunu,darbe  teşebbüsü  sırasında  Ankara'da  bulunduğunu, 

darbeye engel olmak için İsmet İnönü bulvarı  ve Dikmen Caddesinin kesiştiği  alt  geçidin 

üstüne geldiğini, burada insanların üzerine helikopterden ateş edildiğini ve birçok vatandaşın 

şehit  olduğunu,  yaralananlar  olduğunu,canlarına  kastederek  üzerilerine  ateş  açanlardan 

şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-1-159-Müşteki Onur Can AÇIKGÖZ;

Müşteki Onur Can AÇIKGÖZ 01/08/2016 tarihli ifadesinde özetle; 15/07/2016 

tarihinde  meydana  gelen  darbe  teşebbüsünü  öğrenince  Kızılay'a  gittiğini  oradan  da 

Genelkurmay  Başkanlığı'na  gittiğini,  burada  Genelkurmay  Başkanlığı  bahçesinden  ve 

helikopterden ateş edildiği,yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-1-160-Müşteki Orhan BURAN;

Müşteki Orhan BURAN 04/01/2017 tarihli ifadesinde özetle; 15/07/2016 tarihli 

darbe  girişimini  önlemek  için  Genelkurmay  Başkanlığı'nın  önüne  gittiğini,  kalabalık 

olduğunu,  tepesinde  bir  helikopter  gördüğünü  ve  helikopterden  bomba  atıldığını, 

yaralandığını, şikayeti olduğunu belirtmiştir.

4-2-1-161-Müşteki Osman KÖMÜR;

Müşteki  Osman  KÖMÜR  04/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; 16/07/2016 

tarihinde  gece  03:00  sıralarında  Genelkurmay  Başkanlığı'na  gittiğinde  burada  yaralılara 

yardım ederken sırtında bir acı hissettiğini ve şarapnel parçasından yaralandığını belirtmiştir.

Müşteki  Osman  KÖMÜR  hakkında  Ankara  Adli  Tıp  Kurumu  tarafından 

hazırlanan  13/01/2017  tarihli  raporda;  "yaralanmasının  yaşamını  tehlikeye  sokan  bir  

durum olmadığı, basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı" 
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belirtilmiştir.

4-2-1-162-Müşteki Ömer Faruk ÇATAL;

Müşteki  Ömer  Faruk  ÇATAL  26/07/2016  tarihli  ifadesinde  özetle;  Darbe 

girişimini  protesto  için  Genelkurmay  Başkanlığı  önüne  gittiğini,  uçakların  insanları 

korkutmak için alçak uçuş yaptıklarını, helikopterin üzerilerine ateş etmeye başladığını, bu 

sırada  kendisinin  de  yanağından  mermi  isabet  etmesi  üzerine  yaralandığını,  şikayetçi 

olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki Ömer Faruk ÇATAL hakkında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi tarafından hazırlanan 01/08/2016 tarihli raporda; ""yaralanmasının yaşamını  

tehlikeye  sokmadığı,  kişi  üzerindeki  etkisinin  basit  bir  tıbbi  müdahaleyle  giderilebilecek  

ölçüde  hafif  nitelikte  olmadığı,  vücuttaki  kemik  kırıklarının  hayat  fonksiyonlarını  orta  

derecede etkileyecek nitelikte olduğu" belirtilmiştir. 

4-2-1-163-Müşteki Ömer Faruk EREN;

Müşteki  Ömer Faruk  EREN 16/07/2016  tarihli  ifadesinde  özetle;  16/07/2016 

tarihinde  02:00  sıralarında  Genelkurmay  Başkanlığı  önünde  iken  helikopterden  atılan 

bombanın  patladığı,  bu  patlama  nedeniyle  oluşan  şarapnel  parçalarından  yaralandığını, 

şikayetçi olduğunu, belirtmiştir. 

4-2-1-164-Müşteki Ömer Lütfi PEKER;

Müşteki  Ömer Lütfi  PEKER 01/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; 15/07/2016 

tarihinde  darbe  girişimini  öğrenince  Cumhurbaşkanının  çağrısı  üzerine  Genelkurmay 

Başkanlığının önüne gittiğini, burada vatandaşlarla birlikte Genelkurmay Bahçesine girmeye 

çalıştıkları sırada çevreden ateş edilmeye başlandığını, aynı anda da helikopterlerin üzerilerine 

ateş ettiğini, şarapnel parçaları nedeniyle yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-1-165-Müşteki Ramazan GÜNDEŞLİ;

Müşteki Ramazan GÜNDEŞLİ 24/07/2016 tarihli ifadesinde özetle; 16/07/2016 

tarihinde saat 01:00 sıralarında ikametinden çıkarak darbeyi protesto için Kızılay'a geldiğini, 

oradan da vatandaşlarla birlikte Genelkurmay Başkanlığı önüne yürüdüklerini, orada bulunan 

askerleri ikna etmeye çalıştıklarını, helikopterden üzerilerine ateş açıldığını ve yaralandığını, 

şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-1-166-Müşteki Regaip YILDIRIM;

Müşteki  Regaip  YILDIRIM  26/07/2016  tarihli  ifadesinde  özetle;  16/07/2016 
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tarihinde saat 01:00 sıralarında Güvenparka geldiğini, buradan da kalabalık bir grup olarak 

Genelkurmay  Başkanlığına  doğru  yürüdüklerini,  Genelkurmay  Başkanlığı  yakınına 

geldiklerinde helikopterden ateş edildiğini ve yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki  Regaip YILDIRIM hakkında  Ankara Numune Eğitim ve  Araştırma 

Hastanesi  tarafından hazırlanan  01/08/2016  tarihli  raporda "yaralanmasının  yaşamını  

tehlikeye  sokmadığı,  kişi  üzerindeki  etkisinin  basit  bir  tıbbi  müdahaleyle  giderilebilecek  

ölçüde hafif nitelikte olduğu, vücutta kemik kırığı tarif edilmediği" belirtilmiştir. 

4-2-1-167-Müşteki Salih ATEŞ;

Müşteki  Salih ATEŞ 02/08/2016 tarihli  ifadesinde özetle;  15/07/2016 tarihinde 

amcasının  oğlu  olaylarda  şehit  olan  İbrahim  ATEŞ  ile  birlikte  darbeyi  önlemek  için 

Genelkurmay  Başkanlığının  önüne  gittiklerini,  üzerilerine  helikopterden  ateş  edildiğini, 

İbrahim ATEŞ'in şehit olduğunu, kendisinin de yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki Salih ATEŞ hakkında Ankara Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan 

15/08/2016 tarih  ve  2016/16228 sayılı  raporda; "vücudunda haricen  yaşamını  tehlikeye  

sokan  ve  basit  bir  tıbbi  müdahale  ile  giderilebilecek  herhangi  bir  lezyon  saptanmadığı" 

belirtilmiştir. 

4-2-1-168-Müşteki Satılmış KOÇAK;

Müşteki Satılmış KOÇAK 27/07/2016 tarihli ifadesinde özetle; Darbe girişimini 

engellemek için bulunduğu Genelkurmay Başkanlığı önünden halkın üzerine helikopterden 

ateş edilmesi nedeniyle yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki  Satılmış  KOÇAK  hakkında  Ankara  Numune  Eğitim  ve  Araştırma 

Hastanesi tarafından hazırlanan 02/08/2016 tarihli raporda; ""yaralanmasının yaşamını  

tehlikeye  sokmadığı,  kişi  üzerindeki  etkisinin  basit  bir  tıbbi  müdahaleyle  giderilebilecek  

ölçüde hafif nitelikte olduğu, vücutta kemik kırığı tarif edilmediği" belirtilmiştir. 

4-2-1-169-Müşteki Selahattin KARAYEL;

Müşteki Selahattin KARAYEL 10/08/2016 tarihli ifadesinde özetle;  15/07/2016 

tarihinde meydana gelen darbe girişimini televizyondan öğrendiğini, otostop çekerek darbeye 

karşı Kızılay'a doğru yola çıktığını, Genelkurmay Başkanlığının önüne gittiğini, orada askeri 

helikopterin halkın üzerine ateş açtığını, yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-1-170-Müşteki Selim YILMAZ;

Müşteki  Selim  YILMAZ  29/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; 15/07/2016 

tarihinde meydana gelen darbe teşebbüsü nedeniyle 16/07/2016 tarihinde 01:00 sıralarında 
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Kızılay'a  gittiğini,  buradan da yaya olarak Genelkurmay Başkanlığı  önüne gittiğini,  02:00 

sıralarında  silah  sesleri  geldiğini  ve  başına  bir  şeyin  geldiğini  fark  ettiğini,  yaralandığını, 

şikayetçi olduğunu belirtmiştir.

Müşteki  Selim  YILMAZ hakkından  Atatürk  Eğitim  ve  Araştırma Hastanesi 

tarafından  hazırlanan  16/07/2016  tarihli  raporda; "hayati  tehlikesinin  olmadığı,  

yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikle olduğu" belirtilmiştir. 

4-2-1-171-Müşteki Selim ÖZDEMİR ;

Müşteki  Selim  ÖZDEMİR  26/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; 15/07/2016 

tarihinde  23:00  sıralarından  televizyondan  darbe  girişimini  öğrendiğini,  engel  olmak  için 

Genelkurmay Başkanlığına gittiğini, 20 kişi Genelkurmay bahçesinin demir parmaklıklarını 

aşarak içeriye girdiklerini, 5 - 6 asker yakaladıklarını, bu sırada helikopterin üzerilerine ateş 

etmeye  başladığını,  ateş  sonucunda  oluşan  şarapnel  parçaları  nedeniyle  yaralandığını, 

şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki  Selim  ÖZDEMİR hakkında  Ankara Eğitim  ve  Araştırma Hastanesi 

tarafından  hazırlanan  22/09/2016  tarihli  raporda;  "yaralanmasının  yaşamını  tehlikeye  

sokmadığı,  basit  bir  tıbbi  müdahaleyle  giderilebilecek  ölçüde  hafif  nitelikte  olduğu" 

belirtilmiştir. 

4-2-1-172-Müşteki Serdar DUMLUPINAR;

Müşteki  Serdar  DUMLUPINAR  01/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle;  Darbe 

teşebbüsüne karşı  Genelkurmay Başkanlığının ana  kapısının yakınında  bulunduğunu,  gece 

saatlerinde  helikopterden  üzerilerine  ateş  açıldığını  ve  yaralandığını,  şikayetçi  olduğunu 

belirtmiştir. 

4-2-1-173-Müşteki Serdar KARATAŞ;

Müşteki  Serdar  KARATAŞ  26/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; 15/07/2016 

tarihinde  meydana  gelen  darbe  girişimine  engel  olmak  için  Genelkurmay  Başkanlığının 

bulunduğu  yere  gittiğini,  skorsky tipi  bir  helikopterin  halkın  üzerine  ateş  açtığını  ve  sol 

kalçasından yaralandığını,  sivil  bir  araçla hastaneye gittiğini ve tedavi olduğunu, şikayetçi 

olduğunu belirtilmiştir. 

4-2-1-174-Müşteki Serkan ERAYHAN;

Müşteki  Serkan  ERAYHAN  09/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle;  15/07/2016 

tarihinde  darbeye  karşı  koymak  için  Genelkurmay  Başkanlığı'na  gittiğini,  saat  02:30 

sıralarında helikopterden açılan ateş sonucunda sağ ve sol bacağından yaralandığını, şikayetçi 
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olduğunu belirtmiştir. 

4-2-1-175-Müşteki Sinan ŞAHİN;

Müşteki Sinan ŞAHİN 29/07/2016 tarihli ifadesinde özetle; 15/07/2016 tarihinde 

darbeye  karşı  Genelkurmay  Başkanlığının  önüne  gittiğini,  burada  bulunduğu  sırada 

helikopterlerin 3 kere sorti yaptıklarını, sonra bir helikopterin vatandaşların bulunduğu yere 

ateş etmeye başladığını, yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir.

4-2-1-176-Müşteki Şafak ÜLGEN;

Müşteki Şafak ÜLGEN 11/08/2016 tarihli ifadesinde özetle; 16/07/2016 tarihinde 

meydana gelen darbe girişimine karşı  protesto için önce Emniyet  müdürlüğüne oradan da 

Genelkurmay Başkanlığı önüne gittiğinde, askeri bir helikopterin bulundukları yere bomba 

attığı  ve  ateş  açtığını,  ayağından  yaralandığını,  nasıl  yaralandığını  bilmediğini,  şikayetçi 

olduğunu belirtmiştir. 

4-2-1-177-Müşteki Şener ŞENER;

Müşteki  Şener  ŞENER  29/07/2016  tarihli  ifadesinden  özetle; 15/07/2016 

tarihinde gece haberlerde darbe girişimini öğrendiğini, Genelkurmay Başkanlığına gittiğini, 

kavşaktabeklediği  sırada  helikopterlerin  sorti  yaparak  vatandaşın  üzerine  ateş  ettiğini, 

şarapnel parçaları nedeniyle yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-1-178-Müşteki Şenol YEDİLER;

Müşteki  Şenol  YEDİLER  06/09/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; 15/07/2016 

tarihinde  22:00  sıralarında  televizyondan  darbe  girişimini  öğrendiğini,  Cumhurbaşkanının 

çağrısı  üzerine  önce  Kızılay  meydanına  gittiğini,  oradan  da  Genelkurmay  Başkanlığının 

önüne gittiğini, Genelkurmay'ın bahçesine girmek için çalıştıklarında Genelkurmay'dan ateş 

edildiğini,  bu  sırada  helikopterlerin  de  önce  boş  yerlere  ateş  ettiklerini,  sonra  da  hedef 

gözeterek  direk  insanlar  üzerine  ateş  etmeye  başladığını,  ateş  sonucunda  oluşan  şarapnel 

parçaları nedeniyle yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-1-179-Müşteki Tahir ŞEKER;

Müşteki Tahir ŞEKER 01/08/2016 tarihli ifadesinde özetle; 15/07/2016 tarihinde 

meydana  gelen  darbe  teşebbüsünü  televizyondan  öğrendiğini,  darbeye  karşı  gelmek  için 

ikametinden  çıkarak  Genelkurmay  Başkanlığı'na  gittiğini,  ilerleyen  saatlerde  askeri 

helikopterin kalabalığın üzerine ateş açtığını, yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir.

Müşteki  Tahir  ŞEKER  hakkında  Ankara  Numune  Eğitim  ve  Araştırma 
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Hastanesi  tarafından  hazırlanan  16/07/2016  tarihli  raporda  "hastanın  mevcut  haliyle  

hayati tehlikesinin olmadığı" belirtilmiştir. 

4-2-1-180-Müşteki Talip TOSUN;

Müşteki Talip TOSUN 13/08/2016 tarihli ifadesinde özetle;  15/07/2016 tarihinde 

darbeye  karşı  gelmek  için  Genelkurmay  Başkanlığına  gittiğini,  üzerilerine  askeri 

helikopterden ateş açıldığını, serçe parmağından yaralandığını, sabah 05:00 sıralarından olay 

yerinden  ayrıldığını,  sonra  hastaneye  giderek  tedavi  olduğunu,  olay  nedeniyle  şikayetçi 

olduğunu belirtmiştir.

4-2-1-181-Müşteki Ufuk KAYA

Müşteki Ufuk KAYA 25/07/2016 tarihli  ifadesinde özetle;  16/07/2016 tarihinde 

01:00  sıralarında  darbe  kalkışmasını  protesto  için  Genelkurmay  Başkanlığı  kavşağında 

bulunduğu  sırada  helikopterden  ateş  edildiğini  ve  yaralandığını,  şikayetçi  olduğunu 

belirtmiştir. 

Müşteki Ufuk KAYA hakkında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

tarafından  hazırlanan  29/07/2016  tarihli  raporda "yaralanmasının  yaşamını  tehlikeye  

sokmadığı, kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif  

nitelikte olmadığı, vücutta kemik kırığı tarif edilmediği" belirtilmiştir. 

4-2-1-182-Müşteki Uğur KÖSEOĞLU;

Müşteki  Uğur  KÖSEOĞLU  18/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle;  15/07/2016 

tarihinde meydana gelen darbe girişimini televizyondan öğrendiğini, darbeye karşı arkadaşı 

Hüseyin  ÇINAR  ile  birlikte  Genelkurmaya  gittiklerini,  helikopterin  alçaktan  uçarak 

üzerilerine ateş açtığını, bacaklarından yaralandığını, arkadaşı Hüseyin ÇINAR'ın bacağının 

koptuğunu, şikayetçi olduğunu belirtmiştir.

4-2-1-183-Müşteki Uğur ŞAHAN;

Müşteki  Uğur ŞAHAN 26/07/2016 tarihli  ifadesinde özetle; Televizyondan  bir 

grup askerin darbe girişiminde bulunduğunu öğrenince Genelkurmay Başkanlığına gittiğini, 

burada  üzerilerine  helikopterden  ateş  açıldığını,  yaralandığını  ve  şikayetçi  olduğunu 

belirtmiştir. 

4-2-1-184-Müşteki Ümit YEŞİLMADEN;

Müşteki Ümit YEŞİLMADEN 19/07/2016 tarihli ifadesinde özetle;  16/07/2016 

tarihinde Cumhurbaşkanının çağrısı üzerine 00:00 sıralarında askeri darbe teşebbüsüne karşı 

277/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



gelmek için Kara Kuvvetleri Komutanlığı Nizamiyesinin önüne gittiğini, burada bulunduğu 

sırada  helikopterden  ateş  edildiğini,  sol  ayak  baş  parmağından  yaralandığını,  şikayetçi 

olduğunu belirtmiştir. 

4-2-1-185-Müşteki Ümüt EKİNCİ;

Müşteki Ümüt EKİNCİ 19/07/2016 tarihli ifadesinde özetle; 16/07/2016 tarihinde 

saat 00:30 'da darbe girişimine engel olmak için Genelkurmay nizamiyesi önüne gittiğini, 

burada bulundukları sırada halkın üzerine helikopterden ateş açıldığını, sol koluna şarapnel 

parçası gelmesi nedeniyle yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki  Ümüt  EKİNCİ  hakkında  Ankara  Eğitim  ve  Araştırma  Hastanesi 

tarafından  hazırlanan  19/07/2016  tarihli  raporda; "hayati  tehlikesinin  olmadığı" 

belirtilmiştir. 

4-2-1-186-Müşteki Üveys ÖZCAN;

Müşteki Üveys ÖZCAN 19/07/2016 tarihli ifadesinde özetle; 15/07/2016 tarihinde 

meydana gelen darbe girişimini öğrenince kardeşi Ömer Faruk ÖZCAN ile birlikte darbeye 

engel olmak için önce Emniyet Müdürlüğü'ne gittiklerini,  burada askerlerin halkın üzerine 

ateş  açınca  kardeşinin  şarapnel  parçaları  nedeniyle  yaralandığını,  eve  gidip  pansuman 

yaptıktan sonra Genelkurmay Başkanlığı'nın bulunduğu yere gittiklerini, burada bulundukları 

sırada helikopterden ateş açıldığını, açılan ateş nedeniyle parçalanan kaldırım taşının bacağını 

yaraladığını,  yaralanan  ve  ölenler  olduğunu  gördüğünü,  daha  ağır  yaralılar  olduğunu 

düşünerek hastaneye gitmediğini,  eve gidip pansuman yaptığını,  darbeyi  düzenleyenlerden 

şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki  Üveys  ÖZCAN  hakkında  Ankara  Adli  Tıp  Kurumu  tarafından 

hazırlanan  21/02/2017  tarih  ve  2017/  3720  sayılı  raporda;  "yaralanmasının  yaşamını  

tehlikeye sokan bir durum olmadığı, basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif  

nitelikte olduğu" belirtilmiştir. 

4-2-1-187-Müşteki Üzeyir KÜÇÜK;

Müşteki  Üzeyir  KÜÇÜK  08/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle;  15/07/2016 

tarihinde darbe girişimini öğrenince arkadaşları  ile birlikte Genelkurmay Başkanlığı önüne 

gittiklerini,  burada  helikopterden  üzerilerine  ateş  açıldığını  ve  yaralandığını,  şikayeti 

olduğunu belirtmiştir. 

4-2-1-188-Müşteki Yahya Murat İMAMOĞLU;

Müşteki  Yahya  Murat  İMAMOĞLU  09/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; 
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15/07/2016  tarihinden  iş  görüşmesi  için  Kızılay'a  yakın  bir  yerde  bulunduğunu,  iş 

görüşmesinden sonra Kızılay'a gittiğinde kalabalık bir halk topluluğu ile karşılaştığını, darbe 

teşebbüsünü  öğrendiğini,  halkla  birlikte  Genelkurmay  Başkanlığına  gittiğini,  burada 

helikopterden üzerilerine ateş açıldığını, yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki  Yahya  Murat  İMAMOĞLU  hakkında  Ankara  Adli  Tıp  Kurumu 

tarafından  hazırlanan  12/08/2016  tarihli  raporda  "yaralanmasının  yaşamını  tehlikeye  

sokan bir durum olmadığı, basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte  

olduğu" belirtilmiştir. 

4-2-1-189-Müşteki Yasin DEMİRCİ;

Müşteki Yasin DEMİRCİ 29/07/2016 tarihli ifadesinde özetle;  Darbe girişimini 

televizyondan  öğrenince  darbeye  karşı  Genelkurmay başkanlığının  önüne  gittiğini,  burada 

helikopterin üzerilerine ateş açtığını ve yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir.

4-2-1-190-Müşteki Yasin GÖKGÖZ;

Müşteki  Yasin  GÖKGÖZ  25/07/2016  tarihli  ifadesinde  özetle;  16/07/2016 

tarihinde saat 01:00 sıralarında darbe girişimine engel olmak için önce Emniyet Müdürlüğüne 

oradan da Genelkurmay Başkanlığı önüne gittiğini, helikopterden ateş açılmaya başlandığını 

ve yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki  Yasin  GÖKGÖZ  hakkında  Ankara  Numune  Eğitim  ve  Araştırma 

Hastanesi tarafından hazırlanan 29/07/2016 tarihli  raporda; "yaralanmasının yaşamını  

tehlikeye  sokmadığı,  kişi  üzerindeki  etkisinin  basit  bir  tıbbi  müdahaleyle  giderilebilecek  

ölçüde hafif nitelikte olmadığı, vücutta kemik kırığı tarif edilmediği" belirtilmiştir. 

4-2-1-191-Müşteki Yunus ÇELİK;

Müşteki Yunus ÇELİK 24/08/2016 tarihli ifadesinde özetle; 15/07/2016 tarihinde 

darbe girişimini televizyondan öğrendiğini, ilk önce Mamak caddesinde kan merkezi önüne 

gittiğini, yollarda tankların olduğunu, tanktaki askerlere darbe girişimini sona erdirmeleri için 

yalvardığını,  oradan  da  Genelkurmay  Başkanlığına  gittiğini,  helikopterin  halkı  taradığını, 

kendini  yere  attığını,  orada  yaralanan  ve  ölenler  olduğunu,  kendisinin  de  yaralandığını, 

şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki  Yunus  ÇELİK  hakkında  Ankara  Adli  Tıp  Kurumu  tarafından 

hazırlanan  08/09/2016  tarih  ve  2016/17959  sayılı  raporda;  "yaralanmasının  yaşamını  

tehlikeye sokan bir durum olmadığı, basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif  

nitelikte olmadığı" belirtilmiştir. 
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4-2-1-192-Müşteki Yusuf ASLANHAN;

Müşteki  Yusuf  ASLANHAN  04/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; 15/07/2016 

tarihinde  başlayan  darbeye  teşebbüsüne  karşı  Cumhurbaşkanının  çağrısı  üzerine  Ankara 

Emniyet  Müdürlüğüne  gittiğini,  oradan  da  Genelkurmay  Başkanlığına  geçtiğini,  burada 

beklerken helikopterin ateş  etmesi  sonucunda omzundan yaralandığını,  şikayetçi  olduğunu 

belirtmiştir.

Müşteki  Yusuf  ASLANHAN  hakkında  Ankara  Ankara  Numune  Eğitim  ve 

Araştırma Hastanesi tarafından hazırlanan 09/11/2016 tarihli raporda "yaralanmasının  

yaşamını  tehlikeye  sokmadığı,  kişi  üzerindeki  etkisinin  basit  bir  tıbbi  müdahaleyle  

giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı, vücuttaki tespit edilen kemik kırıklarının orta  

(3) derce etkileyecek nitelikte olduğu" belirtilmiştir.

4-2-1-193-Müşteki Yusuf AY;

Müşteki Yusuf AY 02/08/2016 tarihli ifadesinde özetle; 15/07/2016 tarihinde darbe 

girişimini  duyunca  23:00  sıralarında  Genelkurmay  Başkanlığına  gittiğini,  Genelkurmay 

bahçesine  girdiklerini,  bu  sırada  bir  helikopterin  üzerilerine  ateş  açması  sonucunda 

yaralandığını, şikayetçi olduğunu belitmiştir.

4-2-1-194-Müşteki Yusuf GÖKDEMİR;

Müşteki  Yusuf  GÖKDEMİR  03/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; 15/07/2016 

tarihinde  darbe  olduğunu duyunca  Genelkurmay Başkanlığına  gittiğini,  ilerleyen  saatlerde 

helikopterden  ateş  açıldığını  ve  kolundan  yaralandığını,  vatandaşlar  tarafından  hastaneye 

götürüldüğünü, şikayetçi olduğunu belirtmiştir.

4-2-1-195-Müşteki Yusuf KURT;

Müşteki  Yusuf  KURT  30/07/2016  tarihli  ifadesinden  özetle;  Darbe  girişimini 

engellemek için Genelkurmay Başkanlığı önüne gittiğini, burada helikopterden üzerine ateş 

edilmesi nedeniyle yaralandığını ve şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-1-196-Müşteki Zafer TAŞ;

Müşteki Zafer TAŞ 01/08/2016 tarihli ifadesinde özetle; 15/07/2016 tarihinde saat 

22:00  sıralarında  darbe  teşebbüsünü televizyondan  öğrendiğini,  darbeye  engel  olmak  için 

Genelkurmay Başkanlığı önüne gittiğini, burada ellerinde bayraklarla "darbeye hayır, asker 

kışlaya"  diye  slogan  attıkları  sırada  helikopterden  açılan  ateş  sonucunda  yaralandığını, 

şikayeti olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki hakkında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 
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hazırlanan  08/08/2016  tarih  ve  2016/2281  sayılı  raporda; "yaralanmasının  yaşamını  

tehlikeye  sokmadığı,  kişi  üzerindeki  etkisinin  basit  bir  tıbbi  müdahaleyle  giderilebilecek  

ölçüde hafif nitelikte olmadığı, vücutta kemik kırığı tarif edilmediği" belirtilmiştir. 

4-2-2- Olay Yeri - MİT Müsteşarlığı Yerleşkesi Civarı;

4-2-2-1-Müşteki Abdulhamit ECEVİT;

Müşteki Abdulhamit ECEVİT 02/02/2017 tarihli ifadesinde özetle; televizyondan 

darbe girişimi haberlerini duyunca Yenimahalle'de bulunan MİT lojmanlarına yakın olduğu 

için yaya olarak oraya gittiğini, orada bulunduğu sırada helikopterin gelişi güzel ateş açmaya 

başladığını ve şarapnel parçaları nedeniyle yaralandığını şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki hakkında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 

hazırlanan  30/07/2016  tarih  ve  2016/46103  sayılı  raporda; "yaralanmasının  yaşamını  

tehlikeye  sokmadığı,  kişi  üzerindeki  etkisinin  basit  bir  tıbbi  müdahaleyle  giderilebilecek  

ölçüde hafif nitelikte olmadığı, vücutta kemik kırığı tarif edilmediği" belirtilmiştir. 

4-2-2-2-Müşteki Mehmet YARĞIN;

Müşteki  Mehmet  YARĞIN  16/11/2016  tarihli  ifadesinde  özetle;  15/07/2015 

tarihinde 23:00 sıralarında televizyondan fetullahçı terör örgütü askerlerin darbe girişimde 

bulunduklarını  öğrendiğini,  Cumhurbaşkanı'nın  sokağa  çıkın  çağrısını  duyunca  eşiyle 

helalleşerek  sokağa  çıktığını  ve  konvoyla  birlikte  Yenimahalle'de  bulunan  MİT 

Müsteşarlığının bulunduğu yere gittiğini, burada helikopterlerden üzerilerine ateş edildiğini, 

panik ile kalabalık halinde kaçışırken 80 cm'lik yükseklikten yere düştüğünü ve üzerine 4 - 5 

kişinin  daha  düştüğünü,  sağ  ayağında,  boynunda  ve  kalça  bölgesinde  çok  büyük  ağrı 

hissettiğini,  darbe  girişimi  başarısız  olunca  evine  gittiğini,  ağrılarının  geçmemesi  üzerine 

Eylül ayında hastaneye gittiğini, helikopterle üzerine ateş açan pilottan ve bu darbe girişimine 

katılan tüm askerlerden davacı ve şikayetçi olduğunu belirtmiştir.

Müşteki  Mehmet  YARĞIN  hakkında  Özel  Medicalpark  Hastanesince 

düzenlenen 15/11/2016 tarih ve 134052 raporda; "hastanın yapılan muayene ve tetkikleri  

sonucunda düşme nedeniyle  sağ kalçada eklem ve ligaman burkulma ve gerilme (labrum  

yırtığı) ve servikal diskopati (boyun fıtığı) tanısı konulduğu" belirtilmiştir. 

4-2-2-3-Müşteki Mehmet BAŞKAYA;

Müşteki Mehmet Başkaya 29/07/2016 tarihliifadesinde özetle; MİT yerleşkesi ana 

giriş kapısı karşısında bulunan Gayret Mahallesi Şehit Cem Ersever Caddesi Zirai Mücadele 

Araştırma lojmanlarında apartman görevlisi olarak çalıştığını, 15/07/2016 tarihinde saat 22:30 
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sıralarında C blok önünde bahçe sulaması yaptığı sırada, ışıkları sönük helikopterin MİT ana 

kapısına  doğru  ateş  ederek  gittiğini,  helikopter  gittikten  sonra  evine  gittiğinde  elinden, 

boynundan,  sağ  omuzundan  ve  bacaklarından  yaralandığını  görünce  hastaneye  müracaat 

ettiğini,  vücudundan  şarapnel  parçaları  isabet  ettiğini,  yaralanmasına  sebep  olanlardan 

şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

-Ankara  Numune  Eğitim  ve  Araştırma  Hastanesi'nin  15/08/2016  tarihli 

raporunda müşteki ile ilgili olarak; "mevcut yaralanmasının, yaşamını tehlikeye sokmadığı,  

kişi  üzerindeki  etkisinin  basit  bir  tıbbi  müdahaleyle  giderilebilecek  ölçüde  hafif  nitelikte  

olmadığı, vücutta kemik kırığı tarif edilmediği" belirtilmiştir. 

4-2-2-4-T-02735 Numaralı MİT Personeli;

Milli  İstihbarat  Teşkilatında  görevli  olduğu  Milli  İstihbarat  Teşkilatı 

Müsteşarlığı'nın  03/08/2016  tarihli  yazısından  anlaşılan  T-02735  numaralı  personel 

02/08/2016 tarihli dilekçesinde; Olay tarihinde 1 numaralı giriş kapısında görevli iken saat 

22:38 sıralarında binaya saldırı  düzenleyen helikopterden açılan ateş neticesinde fişeklerin 

parçalanmasıyla oluşan şarapnellerin ayağına isabet etmesi nedeniyle yaralandığını, saldırıdan 

dolayı şikayetçi olduğunu belirtmiştir.

Yıldırım  Beyazıt  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  hastanesi  tarafından  hazırlanan 

02/08/2016 tarihli raporda  "basit tıbbi müdahale ile giderilebilir hafif nitelikte yaralanma  

tespit  edildiği,  vücutta  kemik  kırılmasına  neden  olmamışve  yaralanma  kişinin  hayat  

fonksiyonlarına  etkisi  hafif  olarak  değerlendirildi,  yaralanma  kişinin  yaşamını  tehlikeye  

sokmadığı" belirtilmiştir. 

4-2-2-5-M-11238 Numaralı MİT Personeli;

Milli  İstihbarat  Teşkilatında  görevli  olduğu  Milli  İstihbarat  Teşkilatı 

Müsteşarlığı'nın 03/08/2016 tarihli  yazısından anlaşılan M - 11238 numaralı  personel 

02/08/2016 tarihli dilekçesinde; Olay akşamı 1 nolu giriş kapısında görevli iken saat 22:38 

sıralarında  binaya  saldırı  düzenleyen  helikopterden  açılan  ateş  neticesinde  fişeklerin 

parçalanmasıyla oluşan şarapnellerin karnına isabet etmesi sonucu yaralandığını, saldırıdan 

dolayı şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından hazırlanan 

20/07/2016 tarihli raporda; "solit organlarda belirgin travmatik patolojik tomografik bulgu  

saptanmadığı, batın içi serbest sıvı ya da hava izlenmediği, kemik yapılarda belirgin fraktür  

izlenmediği, 10 gün istiharatinin uygun olacağı" belirtilmiştir. 

Ankara  Adli  Tıp  Şube  Müdürlüğü'nün  03/01/2017  tarih  ve  2017/163  sayılı 

raporunda özetle;  "yaralanmasının kişinin yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı,  
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basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı "belirtilmiştir.

4-2-2-6-M-11125 Numaralı MİT Personeli;

Milli  İstihbarat  Teşkilatında  görevli  olduğu  Milli  İstihbarat  Teşkilatı 

Müsteşarlığı'nın 03/08/2016 tarihli  yazısından anlaşılan M - 11125 numaralı  personel 

02/08/2016  tarihli  dilekçesinde;  Olay  gecesi  Müsteşarlıkta  hazır  tim  olarak  görevli 

olduğunu, helikopterden ateş açılması üzerine takviye olarak 5 nolu girişe geldiklerini, saat 

23:30  sıralarında  helikopterden  yapılan  saldırıda  atılan  fişeklerin  parçalanması  ile  oluşan 

şarapnellerin sol bacağına ve kafasına isabet etmesi nedeniyle yaralandığını belirtmiştir. 

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından hazırlanan 

02/08/2016  tarihli  raporda  "sol  temporal  bölgede  şarapnel  ile  uyumlu  görünümü  olan  

yabancı  cisim mevcut,  sol  bölgesinde  şarapnel  ile  uyumlu  görünümü olan  yabancı  cisim  

mevcut,  mevcut  yaralanma  basit  tıbbi  müdahale  ile  giderilemez  nitelikte,  vücutta  kemik  

kırılması  neden  olmadığı,  hayat  fonksiyonları  hafif  derecede  etkilediği,kişinin  yaşamını  

tehlikeye sokacak derecede olmadığı" belirtilmiştir. 

4-2-3-Olay Yeri - TÜRKSAT Uydu Haberleşme Merkezi Civarı;

4-2-3-1-Müşteki Abdullah BULUT;

Müşteki  Abdullah BULUT 09/09/2016 ve 09/12/2016 tarihli  ifadesinde özetle; 

Türksat  Uydu  Haberleşme  Kablo  TV  ve  İletişim  A.Ş'nin  Genel  Müdürlük  Özel  Kalem 

Müdürü  olduğunu,  15/07/2016  tarihinde  kendisinin  de  Türksat'da  bulunduğunu,  Gölbaşı 

tarafından  ışığı  yanmayan  iki  helikopterin  hızlı  bir  şekilde  geldiğini  ve  uydu  kampüsüne 

yönelik yaylım ateşi açtığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir.

4-2-3-2-Müşteki Ahmet SARIKAYA;

Müşteki Ahmet SARIKAYA 23/08/2016 tarihli ifadesinde özetle;  Türksat A.Ş'de 

şoför  olarak  çalıştığını,  televizyon  izlerken  darbe  girişiminden  bahsedildiğini  gördüğünü, 

girişi  engellemek için araçları  yola  çekdiklerini,  garajda oturduklarını,  saat  00:00 -  03:30 

sıralarında  helikopter  sesi  duyduklarını,  sesler  kesilince  iki  arkadaşının  nizamiyeye 

gittiklerini,  arkadaşlarının  vurulduğunu  öğrenince  onların  yanına  gitmek  için  garajdan 

çıktığını,  nizamiyede askerlerle karşılaştığını ve askerlerin kendilerini rehin aldığını, darbe 

girişiminde bulunan askerlerin sürekli mesajlaştıklarını, kendilerine Türksat'ın 5 dakika içinde 

bombalanacağını ve oradan gitmelerini söylemeleri üzerine güvenlikçi bir arkadaşının aracına 

binerek oradan uzaklaştıklarını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 
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4-2-3-3-Müşteki Ahmet ŞEFLEK;

Müşteki  Ahmet  ŞEFLEK 23/08/2016 tarihli  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, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-3-4-Müşteki Alaettin ALTINTAŞ;

Müşteki Alaettin ALTINTAŞ 23/08/2016 tarihli 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, şüphelilerden şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-3-5-Müşteki Ali BOLAT;

Müşteki  Ali  BOLAT 21/07/2016  tarihli  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  nizamiyede  bulunan  diğer  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, şüphelilerden şikayetçi olduğunu 

belirtmiştir. 

4-2-3-6-Müşteki Bayram İNAÇ ;

Müşteki  Bayram  İNAÇ 21/07/2016  tarihli  ifadesinde  özetle;  Türksat  uydu  ve 

haberleşme merkezinde 4 yıldır silahı özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, 15/07/2016 

tarihinde nöbetçi  olduğunu, saat 22:00 - 22:30 arasında Türksat'ın girişine kamyon, kepçe 
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araçlarla  barikat  kurduklarını,  yaklaşık  yarım  saat  sonra  türksatın  üzerinde  2  helikopter 

gördüğünü, helikopterlerin hedef gözetmeksizin Türksat'ın üzerine ateş etmeye başladıklarını, 

bu ateşin 5 - 10 dakika sürdüğünü şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-3-7-Müşteki Bilal Davut HASETÇİ;

Müşteki Bilal Davut HASETÇİ 10/08/2016 tarihli ifadesinde özetle; Türksat A.Ş 

de şoför olarak çalıştığını 15/07/2016 günü görevli olduğu sırada helikopter ile üzerlerine ateş 

açıldığını  ve  garajda  mahsur  kaldıklarını,  10  dk  kadar  üzerlerine  ateş  edildikten  sonra 

garajdan çıkıp nizamiyeye geldiklerinde havadan yine üzerlerine ateş açıldığını,  bu sırada 

boynundan yaralandığını,  nizamiye  içinde  bulunan  askerlerin  silah  doğrultarak  kendilerini 

teslim aldıklarını, 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 belirtmiştir.

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 olmadığı belirtilmiştir. 

4-2-3-8-Müşteki Mehmet Cemil ÖZTEGİL;

Müşteki  Mehmet Cemil  ÖZTEGİL 06/09/2016 tarihli  ifadesinde;  Gölbaşı  ilçe 

emniyet  müdürlüğünde  polis  memuru  olarak  görev  yaptığını,  15/07/2016  tarihine  acilen 

göreve çağrıldığını, ilçe emniyet müdürlüğüne geldiğini ve saat 01:05 sıralarında oluşturulan 

ekiple acilen Türksat binasına geldiklerini,bir süre sonra savaş uçağının Türksat kurumunun 

içerisine bir bomba bıraktığını vepatlama meydana geldiğini, akabinde helikopterlerin gelerek 

Türksatı  ve  bulundukları  yerleri  ateş  altına  aldıklarını,  ekip  araçlarının  zarar  gördüğünü, 

şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-3-9-Müşteki Cengiz DEĞİRMENCİ;

Müşteki Cengiz DEĞİRMENCİ 23/08/2016 tarihli ifadesinde özetle;  Yağlıpınar 

Mahallesi Türksat Küme evleri 1C/2 Gölbaşı adresinde ikamet ettiğini, Ankara'da olayların 

olduğunu duyunca  23:00 sıralarında  Nizamiyeye  gittiğini,  bir  gariplik  olduğunu ancak ne 

olduğunu anlayamadığını, üzerine birşeyler almak için eve gittiğini, ailesiyle evden çıktığında 

bir helikopterin geldiğini ve bu helikopterin üzerlerine ateş ettiğini, korunmak için lojmanın 

altında bulunan sığınağa gittiklerini, bir süre sonra çıkarak nizamiyeye gittiğini, orada 3 asker 

gördüğünü,  askerlerin  kendisini  yanlarına  çağırdığını,  yanlarına  gittiğinde  turnikelerden 
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kendisiniiçeriye  aldıklarını  ve  diğer  personelin  yanına  götürdüklerini,  orada  şehit 

arkadaşlarının  bulunduğu  aracı  gördüğünü,  kendisini  nizamiye  binasının  içine  aldıklarını, 

telefonuna  el  koyduklarını,  sonrasında  eşinin  hasta  olduğunu  söyleyip  gitmek  istediğini 

söylediğini, şahısların da gitmesine izin verdiklerini, telefonuna el koyduklarını ve bu darbe 

girişimini yapanlardan şikayetçi olduğunu belirtmiştir.

4-2-3-10-Müşteki Cengizhan SOLAK;

Müşteki  Cengizhan  SOLAK  06/09/2016  tarihli  ifadesinde  özetle;Gölbaşı  İlçe 

Emniyet Müdürlüğü Tem Büro Amirliğinde büro amiri olarak görev yaptığını, polis memuru 

olan Mehmet Cemil ÖZTEGİL'in kendisini arayarak haber verdiğini, Mehmet'den sonra ilçe 

emniyet amiri Levent ALICI'nın kendisini aradığını ve gerekli tedbirleri almak için Gölbaşı'na 

doğru  yola  çıktığını,  işyerinde  bulunduğu  sırada  savaş  uçaklarının  Hava  Filoya  ve  Özel 

Harekat Daire Başkanlığına bomba attığını, bunun üzerine bir kısım polis memurunun Özel 

Harekat yerleşkesine, bir kısım polisin kritik yerlerin korunmasına, bir kısımının da Hasvak 

Devlet Hastanesine sevk edildiğini, bu esnada helikopterden 15 civarında silahlı ve teçhizatlı 

asker  ile  Konya yolu  Türksat  Merkezi'ni  rehin  almaya  çalıştıklarını  öğrendiklerini,  bunun 

üzerine  ekip  arkadaşları  ile  sadece  beylik  tabancaları  ile  Türksat  merkezine  gittiklerini, 

güvenlik  görevlilerinden  askerlerin  içeriyi  rehin  aldığını,  silah  sesleri  duyduklarını 

söylediklerini, gerekli önlemleri aldıklarını, bu sırada skorsky ve F16 uçaklarla sürekli taruuz 

atışı yapıldığını belirttiği, bu olaydan 34 gün sonra açığa alındığını ve 1 Eylül 2016 tarihinde 

yayınlanan KHK ile  emniyet  teşkilatından ihraç  edildiğini,  darbe  yapmaya  kalkışanlardan 

şikayetçi olduğunu belirtmiştir.

4-2-3-11-Müşteki Cenk ŞEN;

Müşteki  Cenk  ŞEN  09/12/2016  tarihli  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 şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-3-12-Müşteki Eray ÜNLÜ;

Müşteki  Eray  ÜNLÜ  17/07/2016  tarihli  ifadesinde,  Gölbaşı  ilçe  Müdürlüğü 

Osman Tan polis merkezi amirliğinde polis merkezi amir yardımcısı Komiser olarak görev 

yaptığını, 15/07/2016 tarihinde acilen göreve çağrıldığını, ilçe emniyet müdürlüğüne gittiğini, 

saat 01:05 sıralarında oluşturulan ekiple acilen Türksat binasının bulunduğu yere geldiklerini, 

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 
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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  uçak  tarafından  bombalamanın 

devam ettiğini,  bir süre sonra helikopterlerin gelerek Türksatı  ve bulundukları  yerleri  ateş 

altına aldığını, sonrasında yakalanan şahısları emniyet binasına götürdüklerini belirtmiştir. 

4-2-3-13-Müşteki Erdal SÖĞÜNMEZ;

Müşteki  Erdal  SÖĞÜNMEZ  13/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle;  Gölbaşı 

kaymakamının  yakın  koruması  olduğunu,  15/07/2016  tarihinde  kaymakam  ile  birlikte 

Türksat'a gittiklerini,  Türksat'da çok sayıda vatandaşın da toplandığını,  orada bulundukları 

sırada Etimesgut'dan helikopterlerin havalandığı yönünde haber aldıklarını,  ışıkları  kapatıp 

beklemeye başladıklarını, bir süre sonra helikopterlerin gelerek sağa sola ateş ettiklerini, daha 

sonra oradan gittiklerini belirtmiştir. 

4-2-3-14-Müşteki Erkan KAYA;

Müşteki Erkan KAYA 21/07/2016 tarihli ifadesinde özetle;  Türksat A.Ş. de özel 

güvenlik görevlisi olarak görev yapmakta olduğunu, 15/07/2016 günü saat 23:00 sıralarında 

ekip  şefi  Kadir  KARABIYIK'ın  aradığını  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  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, şüphelilerden şikayetçi olduğunu belirtmiştir.

Müşteki  Erkan  KAYA  hakkında  Ankara  Adli  Tıp  Kurumu  tarafından 

hazırlanan 12/08/2016 tarih ve 2016/16116 - 16120 sayılı raporda; "Vücudunda haricen 

yaşamını tehlikeye sokan ve basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek herhangi bir lezyon  

saptanmadığı" belirtilmiştir.

287/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



4-2-3-15-Müşteki Erol ÖLÇER;

Müşteki  Erol  ÖLÇER  18/07/2016  tarihli  ifadesinde  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, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-3-16-Müşteki Fatih AKSOY;

Müşteki Fatih AKSOY 19/07/2016 tarihli ifadesinde özetle; Gölbaşı İlçe Emniyet 

Müdürlüğünde  polis  memuru  olarak  görev  yaptığını,  15/07/2016  tarihinde  acil  göreve 

çağrıldığını,  Türksat'ın  darbeci  şahıslar  tarafından  ele  geçirildiği  haberi  gelince  ekip 

oluşturarak oraya gittiklerini, giriş kapısında önlemleri aldıklarını, bir savaş uçağının gelerek 

türksat'a bomba attığını ve bir patlama olduğunu, aynı anda Türksat içerisinden 4 - 5 tane 

aracın hızla çıktığını ve araçtakilerin hedef gözetmeksizin kendilerine ateş ettiklerini,  uçak 

tarafından  bomba  atılmasına  devam edildiği  için  araçları  takip  edemediklerini,  bu  Sırada 

helikopterlerin  gelerek  Türksat  kurumunu  ve  bulundukları  yere  ateş  ettiğini,  şikayetçi 

olduğunu belirtmiştir. 

4-2-3-17-Müşteki Fatih Mehmet KAYABAŞI;

Müşteki  Fatih Mehmet Kayabaşı  17/07/2016 tarihli  ifadesinde özetle; 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  Türksatın  ele  geçirildiği  haberini  almaları  üzerine  ekiple 

acilen Türksat'a gittiklerini,  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 
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memuru  arkadaşı  olan  Hacı  BÖLÜKBAŞI'nın  vurulduğunu  gördüğünü,  uçak  tarafından 

bombalamanın devam ettiğinden kaçan araçları takip edemediklerini, akabinde helikopterlerin 

gelerek  Türksatı  ve  bulundukları  yerleri  ateş  altına  aldıklarını,  şüphelilerden  şikayeti 

olduğunu belirtmiştir.

4-2-3-18-Müşteki Fatih POLAT;

Müşteki  Fatih  POLAT 25/07/2016  tarihli  ifadesinde  özetle;  Türksat'da  teknik 

personel  olarak  çalıştığını,  15/07/2016  tarihinde  nöbetçi  olduğun,  televizyondan  darbe 

teşebbüsün  gördüğünü,  Tüksat'a  bir  helikopterin  yanaştığını  ve  ateş  ettiğini,  bulunduğu 

bölgenin  ışıklarını  kapatarak  mutfak  kısmına  geçtiğini,  ateş  kesilince  dışarıya  çıktığını, 

dışarıda  iken  tekrar  silah  sesleri  duyduğunu,  güvenlikçilerin  yanına  giderken  rütbeleri 

olmayan  askerlerin  kendisine  teslim  olmasını  söylediğini,  kendisini  yere  yatırdıklarını, 

kendisinin rehin alındığını şikayetçi olduğunu belirtilmiştir. 

4-2-3-19-Müşteki Fatih ÜNVER;

Müşteki Fatih ÜNVER 21/07/2016 tarihli ifadesinde 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 şikayetçi olduğunu belirtmiştir.

4-2-3-20-Müşteki Güner GANİ;

Müşteki  Güner  GANİ  29/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle;  Türksat  A.Ş'de 

çalıştığını,  normal  mesaini  yaparken  23:45'de  TRT'de  darbe  açıklaması  okunduğunda  üst 

yönetimden uydu kontrol merkezine TRT'nin kapatılması için talimat verildiğini, gerekli teyit 

alındıktan sonra TRT yayınını kesildiğini, TRT yayınlarının kesilmesinden sonra helikopter 

sesi  duyduklarını  ve  sonrasında  da  ateş  edildiğini  sesini  duyduklarını,  sadece  sesleri 

duyduğunu,  ancak  2  helikopter  olduğunu  sonradan  öğrendiğini,  sorumlulardan  şikayetçi 

olduğunu belirtmiştir.

4-2-3-21-Müşteki Hakan İLHAN;

Müşteki  Hakan  İLHAN  25/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle;  Türksat  A.Ş.'de 

görev  yaptığını,  gece  saat  23:50 sıralarında  helikopter  sesi  duyduklarını  ve  akabinde  ateş 
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açılmaya başlandığını, helikopterden inen şüpheliler tarafından rehin alındıklarını ve ayrıca 

cep telefonunun gasp edildiğini, olay nedeniyle şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-3-22-Müşteki Halil ERSOY;

Müşteki  Halil  ERSOY  18/07/2016  tarihli  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,  daha  sonra  helikopterden  indiği  söylenilen 

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 belirtmiştir.

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 

olmadığı belirtilmiştir. 

4-2-3-23-Müşteki Hüsamettin DEMİREL;

Müşteki Hüsamettin DEMİREL 23/08/2016 tarihli ifadesinde özetle;  Türksat'da 

Teleport ve TV Yayın Direktörü olarak görev yaptığını, 15/07/2016 tarihinde 00:00'a yakın bir 

saatte  genel  müdür  Cenk ŞEN'in  kendisini  arayarak  fetullahçı  terör  örgütü  mensuplarının 

darbeye teşebbüs ettiklerini,  TRT yayınının kesilmesi  talimatı  verdiğini,  genel müdür özel 

kalemi Abdullah BULUT ile birilkte Türksat'a gittiklerini, telefonda personele TRT yayınının 

kesilmesi  için  gerekli  talimatları  verdiğini,  00:30  sıralarında  nizamiyeye  girdiklerini,  TV 

UPLİNK merkezine gittiklerini, hava saldırısı olabileceğini düşünerek TV UPLİNK binasının 

arkasında bulunan UPS odasına yakın bir yerde bir odaya geçtiklerini, bu sırada helikopter 

sesleri  gelmeye  başladığını  ve  sonrasında  silah  sesleri  gelmeye  başladığını,  UPLİNK 

merkezine  doğru  yürümeye  başladıklarını,  bu  sırada  iki  üniformalı  darbecinin  ellerindeki 

silahları  kendilerine  doğrulttuğunu,  teslim  olmalarını  söylediğini,  yaklaşık  10  çalışan  ile 

birlikte teslim olduklarını, teslim olanları TV UPLİNK merkezine götürüklerini, ekrana dönük 

şekilde  oturtulduklarını,  başlarında  bekleyen  3  silahlı  askerin  olduğunu,  başlarında  duran 
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askerlerin  apoletlerinin  olmadığını,  rütbelerinin  belli  olmadığını,  daha  sonra  türksatın 

bombalanacağını  söyleyerek  kendilerini  bıraktıklarını,  araçlarına  binerek  oradan 

uzaklaştıklarını, şüphelilerden şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-3-24-Müşteki Halil YEŞİLÇİMEN;

Müşteki  Halil  Yeşilçimen  18/07/2016  tarihli  ifadesinde  özetle;  Türksat  A.Ş‘de 

genel müdür yardımcısı olarak görev yaptığını, 15/07/2016 darbeyi girişimini televizyondan 

öğreninceTürksat Genel Müdürlük binasına gittiğini, gerekli önlemlerin alınması için gerekli 

talimatlar  verdiğini,  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 belirtmiştir. 

4-2-3-25-Müşteki Hüseyin TÜRKMEN;

Müşteki Hüseyin TÜRKMEN 25/08/2016 tarihli ifadesinde özetle;  Türksat Yer 

İstasyonları Direktörlüğünde uzman olarak çalıştığını, 15/07/2016 rutin kontrollerini yaptıktan 

sonra televizyonda olayları gördüğünü, ilerleyen saatlerde helikopter sesleri duyduklarını, saat 

02:30 sıralarında ilk bombanın düştüğünü, binadan çıkarak ağaçların arasına saklandıklarını, 

bir uçağın 3 sorti atıp her defasında farklı yerlere bomba attığını, toplam 4 uçaktan bomba 

atıldığını,  helikopter  2  defa  daha  geldiklerini  ve  kampüsü  ateş  altına  aldıklarını, 

sorumlulardan şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-3-26-Müşteki İbrahim ATİLA;

Müşteki  İbrahim  ATİLA  13/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle;  Gölbaşı 
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kaymakamının  yakın  koruması  olduğunu,  15/07/2016  tarihinde  olaylardan  haberi  olunca 

Kaymakamlık  binasına  gittiğini,  daha  sonra  Gölbaşı  Havacılık  Daire  Başkanlığına 

geçtiklerini, vardıklarında burasının bombalanmış olduğunu gördüklerini, burada kaymakam 

tarafından  gerekli  talimatlar  verildikten  sonra  Özel  Harekat  Merkezi  Başkanlığı'na 

geçtiklerini,  oradaki  özel  harekatçıların  hazırlık  yaptıkları  görerek  oradan  ayrıldıklarını, 

hastaneye  gittiklerini,  burada  şehit  ve  yaralılarla  ilgilenirlerken  Türksat'ın  ele  geçirildiği 

ihbarının  geldiğini,  oraya  gittiklerinde  ön  nizamiyedeki  görevlilerden  son  durumu 

öğrendiklerini, görevlilerin helikopterle tam teçhizatlı 15 - 20 askerin sağa sola ateş ederek 

indiklerini  söylediklerini,  nizamiye  önünde  bulundukları  sırada  F16  savaş  uçaklarının 

Türksatı  bombaladığını,  tesisin  lambalarının  söndürülerek  önlem  alındığını,  bu  sırada 

helikopterlerin gelerek sağa sola  ateş ettiğini,  daha sonra kaymakamlığa geri  döndüklerini 

belirtmiştir. 

4-2-3-27-Müşteki İsmail AÇIKAL;

Müşteki  İsmail  AÇIKAL 25/08/2016 ve 16/07/2016 tarihli  ifadelerinde özetle; 

15/07/2016 tarihinde  Türksat  ana  nizamiyede güvenlik  görevlisi  olarak  nöbetçi  olduğunu, 

nizamiye içerisinden arkadaşlarının olayı haber verdiklerini ve güvenlik önlemi almak için 

barikat  kurduklarını,  kuruma  saldırı  olacağını  bilmediklerini  ancak  tedbirleri  aldıklarını, 

nizamiye  çevresini  kontrol  ettiklerini,  00:30  sıralarında  nizamiyenin  ön  tarafından  ve 

yemekhane otopark tarafında helikopter sesi gelmeye başladığını, helikopterin bulundukları 

nizamiye bölgesine doğru ateş etmeye başladıklarını, güvenlik görevlisi arkadaşı Muhammet 

Emir Sergili'nin bu ateş sonucunda yaralandığını, bunun üzerine nizamiyede bulunan makinalı 

HK - 33 marka silah ile mühimmatı aldığını ve tekrar nizamiyeye çıktığını, burada üniformalı 

askerlerin  karşısına  çıktığını,  oradaki  askerlerin  silahlarını,  cep  telefonlarını  ve  çelik 

yeleklerini topladığını, nizamiye bölgesindenyoğun atış sesleri geldiğini, kendilerinin rehin 

alındığını, daha sonra bu askerlerin kurum araçlarına ve kendi aracına binerek kaçtıklarını, 

şikayetçi olduğun belirtmiştir. 

4-2-3-28-Müşteki Kadir KARABIYIK;

Müşteki Kadir KARABIYIK 21/07/2016 tarihli ifadesinde 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 
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yanlarına  geldiğini  ve  kendilerini  alarak  dış  nizamiyeye  götürdüklerini,  bu  sırada  cep 

telefonunu aldıklarını, olaylar nedeniyle şüphelilerden şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-3-29-Müşteki Lokman SONSOY;

Müşteki Lokman SONSOY 23/07/2016 tarihli ifadesinde özetle;  Türksat A.Ş’de 

özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, 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, şüpheli askeri personelden şikayetçi olduğunu belirtmiştir.

4-2-3-30-Müşteki Mahmut BAŞPINAR;

Müşteki Mahmut BAŞPINAR 17/07/2016 tarihli 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,  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  ve  patlama 

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,  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 şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-3-31-Müşteki Mehmet BAYAR;

Müşteki Mehmet BAYAR 21/07/2016 tarihli 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 
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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,şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-3-32-Müşteki Mehmet GÖKSEL;

Müşteki  Mehmet  GÖKSEL 16/07/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; Gölbaşı  İlçe 

Emniyet  Müdürlüğünde  görevli  polis  memuru  olduğunu,  15/07/2016  tarihinde  darbeye 

teşebbüs nedeniyle acilen göreve çağırıldığını, Türk -Sat'ı darbeci askerlerin ele geçirildiğinin 

bildirilmesi üzerine olay yerine gittiklerini,  uçaktan ateş edildiğini,  4 -  5 tane sivil  aracın 

Konya yolundan Türksat'a  doğru geldiğini  gördüğünü,  bu araçlardan birinden seri  şekilde 

kendilerine ateş edildiğini, arkadaşının yaralandığını, onu hemen aracına bindirerek Gölbaşı 

devlet hastanesine bırakarak geri geldiğini, bu sırada helikopterlerin geldiğini, bulundukları 

yere  ve  türksat  kurumunun  binasına  doğru  ateş  ettiklerini,  bu  olayı  gerçekleştirenlerden 

şikayetçi olduğunu belirtmiştir.

4-2-3-33-Müşteki Mehmet Ali ORTAYATIRTMACI;

Müşteki Mehmet Ali ORTAYATIRTMACI 23/09/2016 tarihli 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  Türksata  geldiğini,  helikopter  sesleri 

duyduklarını  ve  helikopterden  ateş  açıldığını,  sonrasında  şüpheliler  tarafından 

yakalandıklarını, telefonlarının gasp edildiğini belirtmiştir. 

4-2-3-34-Müşteki Muhammet Sait GÜNEŞ;

Müşteki Muhammet Sait GÜNEŞ 21/07/2016 tarihli ifadesinde özetle;  Türksat 

Uyduve  Haberleşme  Uzay  Merkezinde  özel  güvenlik  görevlisi  olarak  görev  yaptığını, 

15/07/2016 tarihinde ekip şefinin acil çağırdığını, saat 00:00 - 00:30 saatleri arasında arkadaşı 

Serkan BİLEN ile birlikte vardıklarını, darbe girişimi olduğu haberini aldıklarını, Türksat'ın 

üzerinden uçak ve helikopterlerin uçmaya başladığını, hemen üzerlerini değiştirip silahlarını 

aldıklarını, bu sırada Kobra bir helikopterin Türksat'ı bombaladığını, o esnada da başka bir 

helikopterin kendilerine doğru ateş ederek taradığını, taş fabrikasının arkasına saklandıklarını, 

helikopter uzaklaşınca bulundukları yerden çıkarak tekrar yola Türksat'a doğru gittiklerini, 

daha sonra darbeci askerler tarafından silahlarını bırakmaları ve teslim olmaları yönünde çağrı 

yapıldığını, teslim olmamaları durumunda bulundukları yerin helikopterle bombalanacağını 

söylediğini,  bunun  üzerine  silahlarını  bırakarak  teslim  olduklarını,  darbeci  askerlerin 

kendilerini  diz  çöktürüp  telefonlarını  gasp  ettiklerini,  darbeci  askerlerin  rütbeleri  sökülü 
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olduğu  için  rütbelerini  bilmediğini,  ancak  kendi  aralarında  birisine  teğmenim  diye  hitap 

ettiklerini, daha sonra bir darbeci askere telefon geldiğini ve bu telefon görüşmesinden sonra 

oldukları  yerin  bombalanacağını  dışarı  çıkmalarını  söylediğini,  kaçarak  türksatın  dışına 

çıktıklarını, arkadaşlarının şehit olduğunu, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-3-35-Müşteki Muhammet Emin SERGİLİ;

Müşteki  Muhammet  Emin  SERGİLİ  22/07/2016  tarihli  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  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  kadar  sürdüğünü,  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, şüphelilerden şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki  Muhammed EMİN'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 yaralandığı 

belirtilmiştir. 

4-2-3-36-Müşteki Mustafa KARADAYI;

Müşteki  Mustafa  KARADAYI  25/07/2016  tarihli  ifadesinde  özetle;  Türksatta 

yönetici  asistanı  olarak  görev  yaptığını,  15/07/2016  tarihinde  Türksat  Küme  evlerinde 

bulunan ikametinde olduğu sırada gece saatlerinde darbeden haberinin olduğunu, 00:50'de 

helikopter sesleri geldiğini ve ateş edildiğini duyduğunu, kontrol amaçlı lojman nizamiyesine 
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gittiğini,  iki  darbeci  askerin kendisini  fark ettiğini,  silahlarını  doğrultarak kendisini  teslim 

aldıklarını, zorla yere yatırdıklarını, cep telefonunu aldıklarını söyledi, kendisine biz vur emri 

aldık,  eğer  zorluk  çıkartırsan  seni  de  vururuz  dediklerini,  lojmandakilere  de  bunu  bildir 

dediklerini, lojmana geri döndüğünü, gece yarısı birisinin türksatın bombalanacağı yönünde 

bağırması  üzerine  lojmanı  boşaltarak  türksattan  ayrıldıklarını,  şüphelilerden  şikayetçi 

olduğunu belirtilmiş.

4-2-3-37-Müşteki Özcan ŞEN;

Müşteki  Özcan  ŞEN  1/07/2016  tarihli  ifadesinde  özetle;  halen  Gölbaşı  İlçe 

Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaptığını, 15/07/2016 günü acilen göreve 

çağrıldığını,  ilçe  emniyet  müdürlüğüne  geldiğini,  saat  01:05  sıralarında  Türksat  binasının 

bulunduğu yere  geldiklerini,  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 şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-3-38-Müşteki Ramazan TEKTAŞ;

Müşteki Ramazan TEKTAŞ 21/07/2016 tarihli ifadesinde özetle; Türksat'da özel 

güvenlik  görevlisi  olarak  çalıştığını,  15/07/2016  tarihinde  9.  nizamiye  bölgesinde  nöbetçi 

olduğunu, saat 20:00 sıralarında güvenlik amirinin olaylar çıkabilir daha dikkatli olmalarını 

söylediğini,  güvenlik önlemi  olarak nizamiye giriş  kapısını  1 adet  kamyon,  1  adet  itfaiye 

aracı, 1 adet güvenlik aracı ile yolu kapattıklarını, silahlarını aldıklarını ve beklediklerini, 1 

saat kadar sonra Genel Kampüs tarafından helikopter sesleri ve silah sesleri geldiğini, araçla 

kampüse  doğru  giderken helikopterin  içinde  bulundukları  aracın  çevresine  ateş  ettiklerini, 

aracı durdurduklarını, araçtan inerek dağ yamacına doğru kaçtıklarını, bir süre sonra 9 denilen 

yere  gittiklerini  ve  nöbet  kulubesinde  beklemeye  başladıklarını,  silahlı  askerlerin  gelerek 

teslim olmalarını söylediğini,  iki  defa bu şekilde çağrı  yaptıklarını,  çağrıya uymadıklarını, 
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güvenlik  hizmetlerinde  kullandıkları  telsize  "ben yarbay"  diye  bir  anons  geldiğini,  bunun 

üzerine  kendisinin  de  "s....  yarbayı"  diye  karşılık  verdiğini,  daha  sonra  içeriden güvenlik 

amirinin  silahları  bırakarak  teslim  olmalarını  söylediğini,  silahlarını  bırakarak  teslim 

olduklarını, askerlerin kendilerini yere yatırarak teslim aldıklarını, kendisinin asker kıyafetli 

şahıslara  "siz  ne  yapmaya  çalışıyorsunuz,  siz  kimsiniz,  benim  sevdiğim  Türk  askeri  siz 

misini"  diye  söyleyince  kendisini  diğer  gruptan  ayırdıklarını,  nizamiye  kulubesinin  içine 

götürdüklerini, burada yaralıların olduğunu gördüğünü, kendisini götüren askere bakarak "bu 

gözleri  hayatım boyunca  unutmam"  dediğini,  askerlerin  silahın  namlusuyla  iterek  içeriye 

koyduklarını, içeride de tepki verince askerlerden birisinin kendisine susmasını ve oturmasını 

söylediğini, daha sonra askerlerden birisinin 5 dakika içinde burayı boşaltın demesi üzerine 

yaralıları ambulansa bindirerek hastaneye gittiklerini, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-3-39-Müşteki Serdar GÖZÜM;

Müşteki Serdar GÖZÜM 24/07/2016 tarihli ifadesinde özetle;  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,  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 şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-3-40-Müşteki Serkan BİLEN;

Müşteki Serkan BİLEN 20/07/2016 tarihli ifadesinde özetle; Türk - Sat Uydu ve 

Uzay Merkezinde özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, 15/07/2016 tarihinde saat 22:30 

sıralarında  işyerinden  aranıp  acil  işyerine  gelmesi  gerektiğinin  söylendiğini,  ikametinden 

ayrılıp  23:30  sıralarında  işyerine  ulaştığını,  nizamiyenin  dış  kapısında  nöbet  tutmaya 

başladığını,  00:40  sıralarından bir  helikopterin  nizamiye  kapısını  geldiğini  ve  yerden 200 

metre  kadar  yüksekte  asılı  halde  dururken  üzerilerine  ateş  etmeye  başladığını,  nazimiye 

girişinde bulunan x - ray nizamiye diye tabir ettikleri cam kaplı çatıyı tutan betondan yapılan 
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sütunun arkasına saklandığını,helikopterin ateş etmeye devam ettiğini,  helikopterin çatının 

etrafından  dönerek  direk  kendisine  doğru  ateş  etmeye  başladığını,  beton  blokun  arkasına 

saklandığını,  camların tamamının kırıldığını,  yaklaşık 1,5 dakika helikopterin ateş ettiğini, 

helikopterin kuyruk kısmı ters dönünce nöbetçi kulübesine kaçtığını, bu helikopterden Türk-

sat'ın bahçesine sayabildiği kadarıyla 4 kadar asker indirdiğini, inen askerlerin "Genelkurmay 

teslim olun" diye bağırarak ellerindeki silahları kendilerine doğrultarak geldiklerini, içeriden 

kamuflajlı kıyafet giymiş, herhangi bir yerine isim veya rütbesi yazılı olmayan bir askerin 

"teslim olun, silahlarınızı  atın, yere yatın" diye bağırdığını,  yere yattıklarını,  bu askerlerin 

kendi aralarında "eleman" diye çağırdıkları bir şahsa "telefonları ve silahlı topla" dediklerini, 

silahları  ve  telefonlarını  aldıklarını,  askerlerden  birisinin  eline  telsizi  vererek  "çevrede 

bulunan arkadaşlarınızı telsizle anons et,  hiç kimseye zarar gelmeyecek, silahlarını bırakıp 

gelsinler"  şeklinde anons yapmasını istediğini,  kendisinin de anonsu yaptığını,  daha sonra 

kendisini mutfak bölümüne götürdüklerini, burada yaralıların olduğunu gördüğünü, 1,5 saat 

burada  bekledikten  sonra  orada  bulunanları  Büyük  Çanak  Altı  Bölgesi  denilen  yere 

götürürken, askerlerden birisinin telefonunun çaldığını, telefonla konuştuktan sonra bu şahsın 

oranın bombalanacağını, tahliye edeceklerini söylediğini, yürüyerek nizamiyeye gittiklerini, 

oradaki bir askerin "son kez soruyorum, yayın nereden kesilecek, yoksa sizin için kötü şeyler 

olacak" dediğini, yine bir askerin telefonunun çaldığını, nizamiyenin bombalanacağını, yerle 

bir edileceğini kaçmalarını söylediğini, bunun üzerine aracının yanına giderek 6 arkadaşı ile 

aracına  binerek  nizamiye  kapısına  doğru  gittiğini,  burada  polislerin  olduğunu,  kendilerini 

durdurduklarını, nizamiyenin bombalanacağını onlara söylediklerini ve polislerin kendilerinin 

güvenlik görevlisi mağdurlar olduğunu görünce gitmelerine izin verdiklerini ve nizamiyeden 

kaçtıklarını, konu ile ilgili şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-3-41-Müşteki Taha TETİK;

Müşteki Taha TETİK 24/08/2016 tarihli 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  şüphelilerden  şikayetçi  olduğunu 

belirtmiştir. 

4-2-3-42-Müşteki Tarık İNCEDERE;

Müşteki Tarık İNCEDERE 26/07/2016 tarihli ifadesinde özetle ; Türksat Uydu 

AŞ de  güvenlik  görevlisi  olarak  çalıştığını,  15/07/2016  günü saat  23:30  sıralarında  amiri 
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Ferhat DERECİK'in telefonla haber vermesi üzerine ikametine yakın olan arkadaşlarını da 

alarak  Türksat  a  gittiklerini,  Ankara  emniyet  müdürlüğü  önünden  araçları  ile  geçerken 

tomanın  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, şüphelilerden şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-3-43-Müşteki Tarık Furkan ERBAY;

Müşteki  Tarık  Furkan  ERBAY 23/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle;  Gölbaşı 

Türksat Kampüsünde Elektrik Elektronik Mühendisi olarak idari teknik hizmetleri memuru 

olarak  görev  yaptığını,  15/07/2016  tarihinde  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, 

şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-3-44-Müşteki Tayfun ÖĞÜTLÜ;

Müşteki Tayfun ÖĞÜTLÜ 22/07/2016 tarihli 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 
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aracına koşarak gittiğini ve arkadaşlarınıda alarak oradan uzaklaştıklarını, olay nedeniyle cep 

telefonlarını  gasp eden ve kendisinin  yaralanmasına neden şahıslardan şikayetçi  olduğunu 

belirtmiştir. 

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 yaralandığı 

belirtilmiştir. 

4-2-3-45-Müşteki Turgay AYÇİÇEK;

Müşteki  Turgay  AYÇİÇEK  18/07/2016  tarihli  ifadesinde  özetle;  Gölbaşı  İlçe 

Emniyet  Müdürlüğünde  polis  memuru  olarak  görev  yaptığını,  15/07/2016  tarihinde  darbe 

teşebbüsü nedeniyle acil göreve çağırıldığını, Türksat'ı darbeci askerlerin işgal ettiği haberi 

üzerine ekip olarak oraya gittiklerini, bir savaş uçağının gelerek türksat'a bomba attığını ve bir 

patlama  olduğunu,  aynı  anda  Türksat  içerisinden  4  -  5  tane  aracın  hızla  çıktığını  ve 

araçtakilerin hedef gözetmeksizin kendilerine ateş ettiklerini, arkadaşlarının yaralandığını onu 

hastaneye götürdüklerini, şahıslardan davacı ve şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-3-46-Müşteki Üzeyir YAVUZ;

Müşteki  Üzeyir  YAVUZ  21/07/2016  tarihli  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  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 
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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, şüphelilerinden şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-3-47-Müşteki Yasin Burak KAYA;

Müşteki Yasin Burak KAYA 21/07/2016 tarihli ifadesinde özetle; Türksat Uydu 

Haberleşme  Kablo  TV ve  İşletme  A.Ş'de  uydu  kontrol  mühendisi  olduğunu,  15/07/2016 

tarihinde  görevli  olduğunu,  gece  02:00 -  03:00 sıralarında  savaş  uçaklarının  türksat  uydu 

merkezine bomba attıklarını,  bunun üzerine dışarıya çıktıklarını,  1  saat  sonra yine binaya 

girdiklerini, sabaha karşı helikopter sesi duyduklarını ve gelen helikopterin uydu merkezini 

silahla tarayarak gittiğini, 06 EY 3139 plakalı aracının hasar gördüğünü, şikayetçi olduğunu 

belirtmiştir. 

4-2-4- Olay Yeri - Ankara Emniyet Müdürlüğü Civarı;

4-2-4-1-Müşteki Abbas Murat DELİBAŞLAR;

Müşteki  Abbas  Murat  DELİBAŞLAR  25/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; 

Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru olduğunu, 

15/07/2016  tarihinde  gelen  mesaj  üzerine  Emniyet  Müdürlüğüne  gittiğini,  görev  yerine 

geçtiğini, saat 02:30 sıralarında helikopterin gelerek ateş açtıklarını sağ elinden yaralandığını 

ve  çevrede  bulunan  vatandaşlar  tarafından  hastaneye  götürüldüğünü  ve  tedavisinin 

yapıldığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki  Abbas  Murat  DELİBAŞLAR  hakkında  Ankara  Numune  Eğitim  ve 

Araştırma  Hastanesi  tarafından  düzenlenen  05/09/2016tarih  ve  201648325  sayılı 

raporunda; "yaralanmasının yaşamını tehlikeye sokmadığı, kişi üzerindeki etkisinin basit bir 

tıbbi  müdahaleyle  giderilebilecek  ölçüde  hafif  nitelikte  olduğu,  vücutta  kemik  kırığı  tarif 

edilmediği" belirtilmiştir.

4-2-4-2-Müşteki Ali DİNLER;

Müşteki  Ali  DİNLER  24/10/2016  tarihli  ifadesinde  özetle;  Ankara  Emniyet 

Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaptığını, 15/07/2016 tarihinde istirahatli olduğu 

için  evde olduğunu,  21:30 sıralarında  olaylar  nedeniyle,  şoförülüğünü yaptığı  ve  şu  anda 

tutuklu bulunan şube müdür yardımcısı Bayram Çiftçi'nin kendisini telefonda arayarak olaylar 

çıktığını,  şubeye  gitmeleri  gerektiğini  söylediğini,  aracın  Bayram  ÇİFTÇİ'de  olduğunu, 
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Bayram Çiftçi'nin  kendisini  evden  aldığını  ve  beraber  22:00  sıralarında  Ankara  Emniyet 

Müdürlüğüne vardıklarını, yaklaşık 25 dakika sonra nizamiyeye askerlerin girdiğini, askerlere 

gelen  talimat  doğrultusunda  telsiz  ile  "asker  gelme,  yoksa  vururuz"  diye  ikazda 

bulunduklarını,  bir  süre  sonra  helikopterin  gelerek  ana  binanın  üstünde  ateş  etmeye 

başladığını, helikopterin nizamiye girişine doğru ateş etmeye başladığını, siper alırken dizini 

duvara çarptığını, uçak tarafından da Emniyet Müdürlüğü yemekhanesine bomba atıldığını, 

dizindeki yaralanma nedeniyle ayağa kalkamadığını, bir süre vatandaşlar sayesinde hastaneye 

götürüldüğünü,  tedavisinden sonra Emniyet  Müdürlüğündeki  görevinin başına döndüğünü, 

şüphelilerden şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki Ali DİNLER hakkında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Atatürk Eğt. ve 

Araştırma  Hastanesinde  hazırlanan  16/07/2016  tarihli  raporda  "yaralanmasının  basit  

tıbbi  müdahale  ile  giderilebileceği,  hayati  tehlike  oluşturan  yaralanmasının  tespit  

edilemediği" belirtilmiştir. 

4-2-4-3-Müşteki Ali SEZER;

Müşteki  Ali  SEZER 04/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; 15/07/2016  tarihinde 

mesaiden sonra ikametine gittiğini, 22:00 sıralarında cep telefonuna gelen acil görev yerine 

gitmesi  yönündeki  mesaj  üzerine  işyerine  gittiğini,  çelik  yeleklerini  giyerek  ve  silahlarını 

alarak TEM şube önünde beklemeye başladıklarını, birkaç dakika sonra helikopterin gelerek 

bulundukları  yeri  taradığını,  daha  sonra  zırhlı  araçlar  ve  tankların  kendilerine  doğru  ağır 

silahlarla  ateş  etmeye  başladığını,  yeniden  helikopterin  gelerek  kendilerini  taramaya 

başladığını, birçok arkadaşının ağır yaralandığını, kendisinin de bu helikopter atışı nedeniyle 

ayak  bileğinden,  kalçasından  ve  karın  bölgesinden  yaralandığını,  şikayetçi  olduğunu 

belirtmiştir. 

Müşteki Ali SEZER hakkında Ankara Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan 

03/08/2016 tarih ve 2016/15483 - 15484 sayılı raporda; "yaralanmasının yaşamını tehlikeye  

sokan bir durum olmadığı, basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte  

olmadığı" belirtilmiştir. 

4-2-4-4-Müşteki Alper KORKMAZ;

Müşteki Alper KORKMAZ 02/08/2016 tarihli ifadesinde özetle; Ankara Emniyet 

Müdürlüğünde polis memuru olduğunu, 15/07/2016 tarihinde meydana gelen darbe teşebbüsü 

nedeniyle  göreve  geliniz  şeklindeki  talimat  üzerine  evden  çıkarak  Emniyet  müdürlüğüne 

gittiğini,  burada  askerlerle  karşılaştıklarını,  askerlerin  teslim olmalarını  söylediğini,  teslim 

olmayacaklarını  söyleyince  zırhlı  araçlardan  taramaya  başladıklarını,  kobra  tipi  bir 

helikopterin üzerilerine ateş ettiğini, başından yaralandığını, vatandaşların kendisini hastaneye 
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götürdüğünü, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki  Alper  KORKMAZ  hakkında  Ankara  Adli  Tıp  Kurumu  tarafından 

hazırlanan  08/08/2016  tarih  ve  2016/15653  sayılı  raporda; "  yaralanmasının  yaşamını  

tehlikeye sokan bir durum olmadığı, basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif  

nitelikte olduğu" belirtilmiştir.

4-2-4-5-Müşteki Alper ÜNSAL;

Müşteki Alper ÜNSAL 16/08/2016 tarihli ifadesinde özetle; 15/07/2016 tarihinde 

nöbet  sonrası  evinde  bulunduğu  sırada  22:30  sıralarında  acil  Emniyet  Müdürlüğünde 

bulunulması yönünde cep telefonuna gelen mesaj üzerine televizyonu açarak İstanbul boğaz 

köprüsünün tanklarla kapatıldığını görünce özel aracı ile Emniyete gittiğini, 23:00'de emniyet 

müdürlüğüne vardığını,  polis memurlarının silah ve çelik yelek alarak hazırlık yaptıklarını 

gördüğünü, kendisinin de hazırlık için silah deposundan dağıtılan kalaşnikoflardan aldığını, 

sonra  çelik  yelek  dağıtılmaya  başlayınca  çelik  yelek  almaya  gittiğini  ve  deponun önünde 

bulunduğu sırada dışarıdan bomba sesleri duyduğunu, helikopterin ateş ettiğini duyduğunu, 

daha sonra askerler ve polisler arasında yüksek sesli konuşmalar olduğunu, askerlerin ateş 

açtığını, ateş üzerine siper aldıklarını, bir patlama sesi duyduğunu, ayağına bir şeyin isabet 

ettiğini,  bu  arada  helikopterin  ateş  ederek  emniyet  binasına  doğru  geldiğini  gördüğünü, 

kamyonunu altına siper aldığını, ayağını kontrol ettiğinde yaralandığını fark ettiğini, sivil bir 

aracı durdurarak hastaneye gittiğini, hastanede boğaz kısmından da yaralandığını fark ettiğini, 

bademciğine  2  adet  şarapnel  parçası  girdiğini,  helikopterden  açılan  ateş  sırasında 

yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki  Alper  ÜNSAL  hakkında  Ankara  Numune  Eğitim  ve  Araştırma 

Hastanesi  tarafından hazırlanan 09/11/2016 tarihli  raporda,  "yaralanmasının yaşamını  

tehlikeye sokmadığını,  kişi  üzerindeki  etkisinin basit  bir  tıbbi  müdahaleyle  giderilebilecek  

ölçüde hafif nitelikte olmadığı, vücutta kemik kırığı tarif edilmediği" belirtilmiştir.

4-2-4-6-Müşteki Barış ÜNYAY;

Müşteki Barış ÜNYAY 17/03/2017 tarihli dilekçesinde özetle; Terörle Mücadele 

Şube  müdürlüğünde  polis  memuru  olduğunu,  15/07/2016  tarihinde  meydana  gelen  darbe 

teşebbüsüne  karşı  tam  teçhitaztı  olarak  İl  Emniyet  Müdürlüğünde  göreve  çağrıldığını, 

Emniyet müdürlüğüne gittiğinde emniyetin çevresinde zırhlı araçlarnı olduğugnu gördüğünü, 

zırlı araçlara doğru polis memurları ile birlikte yürürken üzerilerine darbeciler tarafından ateş 

açıldığını,  daha  sonra  helikopterin  ateş  açmaya  başlıdığını,  açılan  ateşden  kurtulmaya 

çalışırken düştüğünü ve dizinden yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 
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4-2-4-7-Müşteki Behçet BOLAT;

Müşteki  Behçet  BOLAT 25/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; Ankara  Emniyet 

Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünde polis memuru olduğunu, 15-16/07/2016 tarihinde 

meydana  gelen  darbeye  teşebbüs  olaylarında  görev  aldığını,  helikopterden  ateş  edilmesi 

sonucu şarapnel parçaları nedeniyle başından, sağ dizinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden 

yaralandığını,  arkadaşları  tarafından  hastaneye  götürüldüğünü,  şüphelilerden  şikayetçi 

olduğunu belirtmiştir.

Müşteki  Behçet  BOLAT  hakkında  Ankara  Adli  Tıp  Kurumu  tarafından 

hazırlanan  08/02/2017  tarih  ve  2017/2825  sayılı  raporda; "yaralanmasının  yaşamını  

tehlikeye  sokan  bir  durum  olmadığı,  basit  bir  tıbbi  müdahale  ile  giderilebilecek  ölçüde  

hafifnitelikte olduğu" belirtilmiştir. 

4-2-4-8-Müşteki Duray ERKAN;

Müşteki Duray ERKAN 19/07/2016 tarihli ifadesinde özetle; Ankara İl Emniyet 

Müdürlüğü  Olay Yeri  İnceleme Şube  Müdürlüğünde polis  memuru  olduğunu,  15/07/2016 

tarihinde  şubeye  gittiğini,  telsiz  anonsları  ve  televizyondan  darbe  teşebbüsünden  haberi 

olduğunu, Emniyet  Müdür Yardımcısının talimatı  ile  darbeye karşı  silah,  techizat ve çelik 

yelek almak için çıktığı sırada hava aracından yoğun ateş edildiğini, güvenli bir yere sığınmak 

için koştuğunu ve şubeye çıktığını, sağ ayağında yoğun ağrı hissettiğini, ancak o gün akkşam 

saatlerine kadar yoğun çalıştığını ve hastaneye gidemediğini, 19/07/2016 tarihinde hastaneye 

giderek tedavi olabildiğini, şüphelilerden şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki  Duray  ERKAN  hakkında  Ankara  Numune  Eğitim  ve  Araştırma 

Hastanesi'nde hazırlanan 09/11/2016 tarihli  raporda "mevcut yaralanmasının,  yaşamını  

tehlikeye sokmadığı, kişi üzerinde etkisinin basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde  

hafif nitelikte olduğu, vücutta kemik kırığı tarif edilmediği" belirtilmiştir.

4-2-4-9-Müşteki Emrah ÖZÇELİK;

Müşteki  Emrah  ÖZÇELİK  28/07/2016  tarihli  ifadesinde  özetle;  15/07/2016 

tarihinde  meydana  gelen  darbe  girişimine  karşı  koymak  için  aracı  ile  Ankara  İl  Emniyet 

Müdürlüğü'ne  gittiğini,  burada  askerler,  vatandaşlar  ve  tankların  olduğunu,  emniyetin 

üzerinde  askeri  helikopterlerin  uçtuğunu,  tank  içinden  polislere  doğru  ateş  edildiğini, 

yaralılara yardım ettikleri esnada helikopterden bomba ya da ağır silah mermisi gibi cisimler 

atılmaya  başlandığını,  çok  sayıda  yaralanan olduğunu,  kendisinin  de  yaralandığını,  tedavi 

gördüğünü,  doktorların  2  -  3  ameliyat  olması  gerektiğini  söylediğini,  şikayetçi  olduğunu 

belirtmiştir.

Müşteki  Emrah ÖZÇELİK hakkında  Ankara  Numune Eğitim  ve  Araştırma 
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Hastanesi  tarafından  hazırlanan  26/12/2016  tarih  ve  2016/55307  sayılı  raporda; 

"yaralanmasının  yaşamını  tehlikeye  sokmadığı,  kişi  üzerindeki  etkisinin  basit  bir  tıbbi  

müdahaleyle  giderilebilecek  ölçüde  hafif  nitelikte  olmadığı,  vücutta  kemik  kırığı  tarif  

edilmediği" belirtilmiştir. 

4-2-4-10-Müşteki Erol KARACA;

Müşteki  Erol  KARACA 31/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; Müşteki  Ankara 

Emniyet  Müdürlüğünde  polis  memuru  olarak  görev  yaptığını,  15/07/2016  tarihinde 

ikametinde iken televizyonda darbe teşebbüsünü gördüğünü, arkadaşlarının da haber vermesi 

üzerine  emniyete  gittiğini,  gerekli  tedbirleri  aldıklarını,  23:30  sıralarında  zırlı  araç  ve 

tankların emniyetin önüne geldiğini, ana girişe takviye için geçtiklerini,  emniyete girmeye 

çalışınca tankların üzerine yürüdüklerini,  bunun üzerine zırlı  araçlardan üzerilerine yaylım 

ateşi  yapıldığını,  birçok  arkadaşının  yaralandığını,  bu  sırada  askeri  helikopterin  gelerek 

üzerilerine  ateş  açtığını,  bu  sırada  sağ  kalçasına  isabet  eden  şarapnel  parçası  nedeniyle 

yaralandığını,  yarasının  hafif  olması  nedeniyle  çalışmaya  devam  ettiğini,  şüphelilerden 

şikayetçi olduğunu belirtilmiştir. 

Müşteki  Erol  KARACA  hakkındaAnkara  Numune  Eğitim  ve  Araştırma 

Hastanesi  tarafından hazırlanan  09/09/2016  tarihli  raporda "yaralanmasının  yaşamını  

tehlikeye  sokmadığı,  kişi  üzerindeki  etkisinin  basit  bir  tıbbi  müdahaleyle  giderilebilecek  

ölçüde hafif nitelikte olmadığı, vücutta kemik kırığı tarif edilmediği" belirtilmiştir.

4-2-4-11-Müşteki Gökhan İLDEŞ;

Müşteki  Gökhan  İLDEŞ  27/07/2016  tarihli  ifadesinde  özetle;  16/07/2016 

tarihinde 02:00 sıralarında meydana gelen darbe teşebbüsü nedeniyle asker giyimli teröristlere 

karşı gelmek için neden polislere ateş ediyorsunuz dediğini, bu sırada helikopterin gelerek 

üzerilerine  doğru  ateş  ettiğini,  açılan  ateş  sonucunda  sağ  ayak  kısmından  yaralandığını, 

çevrede  bulunan  vatandaşlar  tarafından  hastaneye  götürüldüğünü,  şikayetçi  olduğunu 

belirtmiştir.

Müşteki  Gökhan  İLDEŞ  hakkında  Ankara  Numune  Eğitim  ve  Araştırma 

Hastanesi  tarafından hazırlanan  09/09/2016  tarihli  raporda "yaralanmasının  yaşamını  

tehlikeye  sokmadığı,  kişi  üzerindeki  etkisinin  basit  bir  tıbbi  müdahaleyle  giderilebilecek  

ölçüde  hafif  nitelikte  olmadığı,  vücutta  kemik  kırıklarının  hayat  fonksiyonlarını  orta  (2)  

derecede etkileyecek nitelikte olduğu" belirtilmiştir.

4-2-4-12-Müşteki Hüseyin AĞİR;

Müşteki Hüseyin AĞİR 04/08/2016 tarihli ifadesinde özetle; 15/07/2016 tarihinde 
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mesai sonrasında ikametinde bulunduğu sırada 23:30 sıralarında Emniyet Müdürlüğünde acil 

görev alması için gelen mesaj üzerine işyerine gittiğini, çelik yelek giyip silahlarını alarak 

TEM Şube Müdürlüğünün ön kısmında beklemeye başladıklarını, bir süre sonra tanklar ve 

zırhlı  araçların  içeriye  girmeye  çalıştığını,  engel  olmaya  çalıştıklarını,  tanklardan  ağır 

silahlarla  ateş  açıldığını,  helikopterin  gelerek  ateş  etmeye  başladığını,  bu  ateş  sonucunda 

oluşan şarapnel parçaları nedeniyle sağ ayak diz üstü, sol ayak bilek kısmı ve diz üstü arka 

baldır kısmından yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki  Hüseyin  AĞİR  hakkında  Ankara  Adli  Tıp  Kurumu  tarafından 

hazırlanan  03/08/2016  tarih  ve  2016/15483  -  15484  sayılı  raporda; "yaralanmasının  

yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı,  basit  bir  tıbbi  müdahale ile  giderilebilecek  

ölçüde hafif nitelikte olmadığı" belirtilmiştir. 

4-2-4-13-Müşteki Kemal KULLEBİ;

Müşteki  Kemal KULLEBİ ifadesinde özetle; Devlet  Büyüklerini  Koruma Şube 

Müdürlüğünde  görevli  olduğunu,  televizyonda  darbe  teşebbüsünü  öğrendiğini,  iş  yerine 

gittiğini, burada tankları ve zırhlı araçları gördüğünü, tankın ateş ederek nizamiyeye doğru 

yürüdüğünü,  bu  sırada  askeri  helikopterin  kendilerini  gördüğünü,  alçalarak  ateş  etmeye 

başladığını, ölen ve yaralananların olduğunu, kendisinin de yaralandığını, şikayetçi olduğunu 

belirtmiştir. 

Müşteki Kemal KULLEBİ hakkında Ankara Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan 

08/03/2017 tarih ve 2017/2624 sayılı raporda; "yaralanmasının yaşamını tehlikeye sokan bir  

durum olduğu, basit  bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı" 

belirtilmiştir. 

4-2-4-14-Müşteki Kenan PEHLİVANLI;

Müşteki  Kenan  PEHLİVANLI  05/09/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; Ankara  il 

Emniyet  Müdürlüğü  İstihbarat  Şube  Müdürlüğünde  polis  memuru  olduğunu,  15/07/2016 

tarihinde  mesai  sonrası  evine  gittiğini,  23:00  sıralarında  acil  olarak  birime  çağrıldığını, 

23:15'de şubeye gittiğini,  yarım saat  kadar  sonra helikopterlerin  ve tankların bulundukları 

binaya  ateş  etmeye  başladığını,  bulundukları  binaya  helikopterden  bomba  veya  roket 

atıldığını,  uçarak  yere  düştüğünü,  kafasının  kanamaya  başladığını,  ilk  müdahaleyi  orada 

yaptıklarını, sabah 06:00 'ya kadar olay yerinde bulunduğunu, göğsünde, sol koltuk altında 

ağrılar başladığını ve midesi bulandığını, bunun üzerine hastaneye giderek tedavi olduğunu, 

asker üniformalı Fetullahçı terör örgütü mensuplarından şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-4-15-Müşteki Mustafa ÖZ;
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Müşteki Mustafa ÖZ 27/07/2016 tarihli ifadesinde özetle;  16/07/2016 tarihinde 

00:00  sıralarında  toptancı  haline  ürün  götürürken  Eminyet  müdürlüğü  önünde  aracını 

durduran polislerin aracını siper olarak kullandıklarını, bu sırada helikopterin gelereke ateş 

ettiğini, kamyonuna üç mermi isabet ittiğini, 4 lastiğinin patladığını, kendisinin de açılan ateş 

nedeniyle  iki  ayağından  ve  göğsünden  yaralandığını,  sivil  polis  aracılığıyla  hastaneye 

götürüldüğünü ve tedavi gördüğünü, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki Mustafa ÖZ hakkındaAnkara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

tarafından  hazırlanan  30/07/2016  tarihli  raporda "yaralanmasının  yaşamını  tehlikeye  

sokmadığı, kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif  

nitelikte olmadığı, vücutta kemik kırığı tarif edilmediği" belirtilmiştir. 

4-2-4-16-Müşteki Murat CANTÜRK;

Müşteki Murat CANTÜRK 23/07/2016 tarihli ifadesinde özetle;  Çevik Kuvvet 

Şube Müdürlüğünde polis memuru olduğunu, 15/07/2016 tarihinde acil olarak işe çağrıldığını, 

emniyet  müdürlüğünün  önüne  gittiğini,  3  -  4  tomayla  burayı  kapattıklarını,  askeri  zırlı 

araçların geldiğini, tomaları taradığını, bir müddet sonra polislerin slogan atarak askeri zırhlı 

araçların  üzerine  yürümeye  başladıklarını,  bu  sırada  üzerilerine  ateş  açıldığını,  burada 

yaralanan ve şehit olanların olduğunu, ateş açılınca bir kamyonun arkasına siper aldığını, bu 

sırada helikopterlerin gelerek bulundukları yeri e emniyeti taramaya başladığını, bu esnada 

sağ  kolundan,  sol  omzundan  ve  belinden  yaralandığını,  5  -  10  dakika  sivil  bir  araca 

bindiklerini  ve  hastaneye  giderek  tedavi  olduğunu,  şüphelilerden  şikayetçi  olduğunu 

belirtmiştir.

Müşteki  Murat  CANTÜRK hakkında Ankara  Numune Eğitim ve  Araştırma 

Hastanesi  tarafından hazırlanan  30/07/2016  tarihli  raporda  "yaralanmasının  yaşamını  

tehlikeye  sokmadığı,  kişi  üzerindeki  etkisinin  basit  bir  tıbbi  müdahaleyle  giderilebilecek  

ölçüde hafif nitelikte olmadığı, vücutta kemik kırığı tarif edilmediği" belirtilmiştir.

4-2-4-17-Müşteki Murat UYGUN;

Müşteki  Murat  UYGUN 05/08/2016 tarihli  ifadesinde özetle;  Ankara  Emniyet 

Müdürlüğü  Koruma  Şube  müdürlüğünde  görevli  polis  memuru  olduğunu, 15/07/2016 

tarihinde istirahatli olduğunu, şubeden arayan arkadaşlarının askeri darbe girişimi olduğunu, 

acil  birime  gelmesi  gerektiğini  söylemesi  üzerine  emniyete  gittiğini  22:00  sıralarından 

emniyete  ulaştığını,  10.  Katta  nöbetçi  amirliğinde  silahla  beklerken  helikopter  ve  F16'lar 

tarafından açılan  ateş  sonucunda  sol  serçe  parmağından yaralandığını,  şikayetçi  olduğunu 

belirtmiştir.

Müşteki  Murat  UYGUN  hakkındaAnkara  Numune  Eğitim  ve  Araştırma 

307/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



Hastanesi  tarafından  hazırlanan  13/08/2016  tarihli  raporda  "yaralanmasının  yaşamını  

tehlikeye sokmadığını,  kişi  üzerindeki  etkisinin basit  bir  tıbbi  müdahaleyle  giderilebilecek  

ölçüde hafif nitelikte olmadığı, vücutta kemik kırığı tarif edilmediği" belirtmiştir.

4-2-4-18-Müşteki Osman BÜTEV;

Müşteki  Osman BÜTEV 20/07/2016 tarihli  ifadesinde özetle;  Ankara  Emniyet 

Müdürlüğü Hassas Bölgeler Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru olduğunu, 

15/07/2016 tarihinde 23:42 sıralarında telefon gelmesi üzerine emniyete gittiğini, kobra tipi 

helikopterin gelerek bomba attığını, bombayı atılınca beton zemine savrulduğunu, sol ve sağ 

diz kapağından yaralandığını, sol kol dirseğine şarapnel geldiğini, el içlerinden ve dışından 

yaralandığını,  ertesi  gün  kendi  imkanlarıyla  hastaneye  gittiğini  ve  pansuman  yapıldığını, 

şikayetçi olduğunu belirttiği, 

4-2-4-19-Müşteki Remzi BAŞ;

Müşteki  Remzi  BAŞ  03/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle;  Ankara  Emniyet 

Müdürlüğü  Terörle  Mücadele  Şube  Müdürlüğünde  polis  memuru  olduğunu,  15/07/2016 

tarihinde gerçekleşen darbe teşebbüsü nedeniyle acil göreve çağrıldığını ve işyerine gittiğini, 

burada  önlemler  aldıklarını,  askerlerin  üzerilerine  ateş  açtığını,  ayrıca  helikopterden  de 

üzerilerine bomba atıldığını, yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki Remzi BAŞ hakkında Ankara Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan 

18/08/2016 tarih ve 2016/15646 sayılı raporda; "yaralanmasının yaşamını tehlikeye sokan  

bir  durum  olmadığı,  basit  bir  tıbbi  müdahale  ile  giderilebilecek  ölçüde  hafifnitelikte  

olmadığı" belirtilmiştir. 

4-2-4-20-Müşteki Salih AYDEMİR;

Müşteki Salih AYDEMİR 08/08/2016 tarihli ifadesinde özetle; Terörle Mücadele 

Şube Müdürlüğünden polis memuru olduğunu, 15/07/2016 tarihinde yıllık izinde olduğunu 

ancak  darbe  teşebbüsünü  duyunca  ihtiyaç  olabileceğini  düşünerek  Emniyet  Müdürlüğüne 

gittiğini,  önlem almak  için  çelik  yeleğini  giydiğini  ve  büro  tarafından  dağıtılan  silahları 

aldıklarını,  bu  sırada  helikopterlerin  ve  uçakların  emniyet  müdürlüğü  üzerinde  uçtuğunu, 

emniyetin nizamiyesine gittiklerinde zırhlı araçların olduğunu gördüğünü, zırhı araçtakilere 

doğru konuşmak için gittiklerini,  ancak zırhlı  araçlardan kendilerine doğru ateş edildiğini, 

helikopterin  de  üzerilerine  yoğun  ateş  etmeye  başladığını,  arkadaşının  orada  ağır 

yaralandığını,  arkadaşını sipere çekmeye çalışırken sağ bacağının arkasından vurulduğunu, 

vatandaşların yardımı ile hastaneye gittiğini, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki  Salih  AYDEMİR  hakkında  Dışkapı  Yıldırım  Beyazıt  Eğitim  ve 
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Araştırma Hastanesi tarafından hazırlanan 16/07/2016 tarihli raporda; "yaralanmasının 

basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif olmadığı, yaşamını tehlikeye sokan  

bir durum olduğu" belirtilmiştir 

4-2-4-21-Müşteki Serkan ERDİNÇ;

Müşteki  Serkan  ERDİNÇ  08/08/2016  tarihli  ifadesinde;  Ankara  Asayiş 

Müdürlüğünde  polis  memuru  olarak  çalıştığını,  15/07/2016  tarihinde  23:00  sıralarında 

ikametinde iken haberlerde darbe teşebbüsünü duyduğunu, bu sırada askeri uçakların Ankara 

üzerinde  uçmaya  başladığını,  işyerinin  whatsapp  grubundan  tüm  memurların  emniyete 

gelmesi  yönünde  mesaj  yayınlandığını,  doktor  raporlu  iken  hem  devlet  için  hem  de 

arkadaşlarını yalnız bırakmamak için darbeye karşı emniyet müdürlüğüne gittiğini, emniyette 

set kurup siper aldıklarını, 5 - 6 askerin buraya el koyacağız silahlarınızı bırakın teslim olun 

dediğini, ancak teslim olmadıklarını, askerlerin tanklara yöneldiklerini, saat 00:30 sıralarında 

helikopterin ateş açtığını ve bu atışlar nedeniyle şarapnel parçaları yüzünden yaralandığını, bir 

vatandaşın aracı ile kendisini hastaneye götürdüğünü ve tedavi olduğunu, şikayetçi olduğunu 

belirtmiştir. 

Müşteki  Serkan  ERDİNÇ  hakkında  Dışkapı  Yıldırım  Beyazıt  Eğitim  ve 

Araştırma Hastanesi tarafından hazırlanan 16/07/2016 tarihli raporda; "yaralanmasının 

basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif olmadığı, yaşamını tehlikeye sokan  

bir durum olduğu" belirtilmiştir 

4-2-4-22- Müşteki Tuğçe SERÇE;

Müşteki  Tuğçe  SERÇE  27/07/2016  tarihli  ifadesinde  özetle;  Ankara  Emniyet 

Müdürlüğü  İstihbarat  Şube  Müdürlüğünde  görevli  polis  memuru  olduğunu,  15/07/2016 

tarihinde  telefonla  acil  işe  çağrıldığını  ve  emniyete  gittiğini,  helikopterin  üzerilerine  ateş 

açtığını, siper almak için Destekli Şube Müdürlüğüne gidecekken bir patlama olduğunu, siper 

aldığı sırada tekrar helikopterin ateş açtığını, bu sırada bacağından yaralandığını, hastaneye 

giderek tedavisinin yapıldığını, şüphelilerden şikayetçi olduğunu belirtmiştir.

Müşteki  Tuğçe  SERÇE  hakkındaAnkara  Numune  Eğitim  ve  Araştırma 

Hastanesi tarafından hazırlanan 20/02/2017 tarihli  raporda; "yaralanmasının yaşamını  

tehlike sokmadığı, kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde  

hafif  nitelikte  olmadığı,  vücuttaki  kemik  kırıklarının  hayat  fonksiyonlarına  etkisinin  hafif  

derecede etkileyecek nitelikte olduğu" belirtilmiştir. 

4-2-4-23-Müşteki Ufuk YAZICI;

Müşteki Ufuk YAZICI 06/09/2016 tarihli ifadesinde özetle; 15/07/2016 tarihinde 
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atama  yazısı  geldiğini  ve  Ankara  İl  Emniyet  Müdürlüğü  İstihbarat  Şube  müdürlüğünde 

komiser yardımcılığı görevine başladığını, 19:00 sıralarında ikametine gittiğini, televizyondan 

darbe  teşebbüsünü  öğrendiğini,  Emniyet  Müdürlüğüne  geldiğini,  helikopterler  tarafından 

bulundukları katın taranmaya başladığını, cam parçaları yüzünden kayarak düştüğünü, daha 

sonra emniyetin bahçesine indiğini, askerlere karşı koymak için siper aldığını, ancak patlama 

olduğunu ve yine düştüğünü, yaralandığını, şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki  Ufuk  YAZICI  hakkında  Ankara  Numune  Eğitim  ve  Araştırma 

Hastanesi'nde hazırlanan 06/09/2016 tarihli raporda "yaralanmasının yaşamını tehlikeye  

sokmadığı,  basit  tıbbi  müdahaleyle  giderilebilecek  ölçüde  olmadığı,  vücutta  kemik  kırığı  

saptanmadığı, çehrede araz bulunmadığı" belirtilmiştir. 

4-2-4-24-Müşteki Ümit USLU;

Müşteki  Ümit USLU 10/08/2016 tarihli  ifadesinde özetle; 15/07/2016 tarihinde 

babasına  ait  işyerinde  bulunduğu  sırada  saat  22:30  sıralarında  televizyondan  olayları 

izlediğini,  işyerinin karşısındaki  yoldan tankların Ankara Emniyet  Müdürlüğü istikametine 

doğru  gittiğini  görünce  Ankara  Emniyet  Müdürlüğüne  gittiğini,  kapı  önünde  kalabalığın 

olduğunu  gördüğünü,  helikopterden  üzerilerine  ateş  açıldığını,  kendini  korumak  amaçlı 

güvenli bir yer ararken düştüğünü, ayağında bir ağrı hissettiğini, helikopter uzaklaşınca halk 

ile birlikte Emniyetin içine girdiklerini, ertesi gün ağrısı dinmeyince hastaneye gittiğini ve 

ayağının kırıldığını öğrendiğini, şüphelilerden şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Müşteki Ümit USLU hakkında Ankara Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan 

06/01/2017 tarih ve 2017/414 sayılı raporda; "yaralanmasının yaşamını tehlikeye sokan bir  

durum olmadığı, basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olduğu"  

belirtilmiştir. 

4-2-4-25-Müşteki Yıldırım UZUN;

Müşteki  Yıldırım  UZUN  05/08/2016  tarihli  ifadesinde;  Ankara  Emniyet 

Müdürlüğü Mali  Suçlarla  Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli  polis  memuru olduğunu, 

15/07/2016  tarihinde  mesaiden  sonra  istirahatte  olduğunu,  saat  22:00  sıralarında 

Kızılcahamam'da bulunduğu sırada cep telefonuna acil şekilde göreve çağrıldığını, Emniyet 

Müdürlüğüne  gittiğini,  müdüriyet  girişinde  zırhlı  araçların  girmesini  engellemek  için 

bekledikleri  sırada  askerlerin  ateş  açtığını,  arkadaşlarının  yaralandığını,  zırlı  araçlarla  ateş 

edilmeye  başlandığını,  helikopterlerin  gelip  ateş  ettiğini,  bu  ateş  sonucunda  bacağından 

şarapnelle  yaralandığını,  çatışmalar  devam  ederken  emniyetin  arka  tarafından  hastaneye 

gittiğini,  tedavisinden  hemen  sonra  yine  emniyete  döndüğünü,  yaralanmasına  neden 

olanlardan şikayetçi olduğunu belirtilmiştir. 
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Müşteki  Yıldırım  UZUN  hakkında  Ankara  Numune  Eğitim  ve  Araştırma 

Hastanesi  tarafından hazırlanan  05/09/2016  tarihli  raporda  "yaralanmasının  yaşamını  

tehlikeye  sokmadığı,  kişi  üzerindeki  etkisinin  basit  bir  tıbbi  müdahaleyle  giderilebilecek  

ölçüde hafif nitelikte olmadığı, vücutta kemik kırığı tarif edilmediği" belirtilmiştir.

4-2-5-Olay Yeri - Cumhurbaşkanlığı Binası Civarı

4-2-5-1-Müşteki Enes ALACAKAYA;

Müşteki  Enes  ALACAKAYA  16/08/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; darbe 

teşebbüsünü televizyondan duyunca Külliye'nin olduğu yere gittiğini, burada halkın üzerine 

helikopterler  tarafından  ateş  edildiğini,  oluşan  şarapnel  parçaları  nedeniyle  yaralandığını, 

şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

4-2-6-Olay Yeri - TRT Binası Civarı;

Askeri darbe girişimi sırasında verilen talimat üzerine şüpheliler İlkay ATEŞ ve Taha 

Fatih ÇELİK'in TRT binasının bulunduğu Oran Şehri semtine gittitleri ve orada yine aldıkları 

talimat  üzerine  helikopterle  TRT binasının  Nizamiye  kısmına  ateş  ettikleri,  askeri  darbe 

girişimi  kapsamında  TRT'yi  ele  geçirmek  üzere  Nizamiye  bölgesinde  bulunan  askeri 

darbecilerden  bir  kısmının  helikopterden  yapılan  bu  atış  sonucunda  yaralandıkları  tespit 

edilmiştir.  Bu  kapsamda  askeri  darbecilerden  Muhammet  Tanju  POSHOR'un  sağ  skapula 

altında  0,5  cm  giriş  genişliğinde  laserasyon  tarif  edilerek  hayati  tehlike  oluşturmayacak 

nitelikte  yaralandığı,  Ekrem  IŞIK'ın  sol  poplital  arter  ve  ven  bölgesindenhayati  tehlike 

oluşturacak nitelikte yaralandığı, Anıl AKTAŞ'ın sol lamber hiperemi, sol bacakta ve ayakta 

ekimoz tarif edilerek hayati tehlike oluşturmayacak nitelikte yaralandığı, Fatih GAZEL'in sağ 

lomber bölge letarelde 1x1 cm şarapnel yarası tarif edilerek hayati tehlike oluşturmayacak 

nitelikte  yaralandığı,  Serdar  ÇETİN'in  kafada  sol  temperoparietal  bölgede  palpasyonla 

hassasiyet, sol dirsekte 0.5 cm çapında her iki diz ve her iki ayak bileğinde 0.2 ve 0.5 cm 

arasında değişen boyutlarda abrazyon, pelvis  sol arka tarafından 0.5 cm çapında yüzeysel 

abrazyon  tarif  edilerek  basit  tıbbi  müdahale  ile  giderilemeyecek  ve  hayati  tehlike 

oluşturmayacak nitelikte yaralandığı, Ensar ATAMER'in karın sol alt kadranına 1 cm lik kesi, 

sol el bileğe yakın bölgede 5 cm lik kesi tarif edilerek hayati tehlike oluşturmayacak nitelikte 

yaralandığı

4-2-7- Olay Yeri - Güvercinlik Kışlası;
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4-2-7-1-Birol ALTAY;

Müşteki Birol ALTAY 27/07/2016 tarihli beyanında; "Ben Şehit Orgeneral Eşref 

Bitlis Kışlası Jandarma Havacılık Komutanlığında ulaştırma er olarak 11/12/2015 tarihinden 

bu  yana  askerlik  görevimi  yapıyorum.  15/07/2016  tarihinde  geceleyin  ben  bölük  nöbetçi 

çavuşuydum.  Saat:22,30  sıralarında  Komutanlıkta  görevli  Uğur AY astsubay beni  çağırdı. 

Nöbetçi  Amir  Suat  SEKİL üsteğmenin  kendisine  Tuncay Albay ve  Ali  DOĞAN Albayın 

makam şoförlerinin  kendilerini  evlerinden alması  talimatı  verdiğini,  ayrıca  tüm şoförlerin 

üzerlerine zimmetli olan araçları amirliğin önüne çıkartması gerektiğini söylediğini ifade etti. 

Bende kendime zimmetli olan şoförü olduğum 700944 plakalı beyaz renkli ford transit marka 

aracın şoförüyüm. Bu araç benim üzerime zimmetli araç. Emir doğrultusunda bende bu aracı 

çıkarttım ve amirliğin önüne götürdüm. Daha sonra bütün askerlerden içtima alındı. Eksik var 

mı diye kontrol edildi.  Eksik bulunmadığı görüldü. Bizi dörderli gruplar halinde havacılık 

otoparkına dağıttılar. Sonra saat:02.00 de Vural VARLI üsteğmen minibüs şoförleri Mustafa 

AKPINAR ve Birol ALTAY buraya gelsin dedi. Bize araçlarımız ile birlikte Subaylığın önüne 

gitmemiz  gerektiği  söylenildi.  Saati  tam hatırlamıyorum ama 02.00-20.30 arasıydı.  Oraya 

geldik. Orada Jandarma Özel Arama Kurtarma ekibinin iki tane timi vardı. Bir tim benim 

aracıma bindi. Bir tim yeşil renkli ford transit marka 700907 plakalı araca bindi.her TİM 10 

kişiden oluşuyordu. Saat:03.30 da Jandarma Özel Arama Kurtarma TİMlerinin binasına kışla 

içerisinde bulunan binasına geçildi. Saat altıya on kalaya kadar orada bekledik. Altıya on kala 

operasyon başlıyor. Araç bin talimatı verildi. İçerisinde Jandarma Özel Arama Kurtarma TİM 

leri bulunduğu halde 700944 ve 700907 plakalı araçlar Kara Havacılık Komutanlığının kışla 

içerisinde bulunan birliklerine doğru harekete geçti. İlk başkaaraçlarda bizim birliğimizden 

kimse yoktu. Biz birliğimizden Kara Havacılık Komutanlığına kışla içerisinden geçilen geçiş 

noktasına geldiğimizde orda ellerinde G-3 piyade tüfekleri bulunan iki tane teğmen vardı. Ben 

teğmenlerin isimlerini bilmiyorum. Kapıda içerisinde 3 adet asker bulunan itfaiye aracı vardı. 

İki tane nöbetçi asker vardı. Askerler silahlıydı. Bizim araçların önünde beyaz bir minibüs 

gidiyordu.  Buna  Jandarma  Özel  Arama  Kurtarma  TİM  leri  kullanıyordu.  Beyaz  aracın 

içerisinde  ismini  bilmediğim  sivil  giyinimli  bir  Yarbay  vardı.  Yine  biz  Kara  Havacılık 

Komutanlığında  geçiş  noktasında  beklerken ismini  bilmediğim sivil  giyinimli  Tümgeneral 

olarak  bildiğim  bir  şahıs  yanımıza  geldi.  Emir  komuta  bende  dedi.  O  sırada  bizim 

komutanlıkta görevli Albay İsmail BALIBEK geldi. Kürşat yarbay olarak bildiğim ancak tam 

kimliğini  bilmediğim  komutanımız  geldi.  İsmail  BALIBEK  albay  emir  astsubay  Adem 

Uzman da oraya geldi. Daha sonra biz orada bekleyen teğmenlerin elinden silahlarını aldık. 

Orada  bekleyen  askerlerde  silahları  ile  birlikte  alındı.  Alınan  teğmenlerin  iki  adet  silahı 

700944 plakalı beyaz minibüsün arkasına konulmuş. Bildiğim kadarıyla dün savcılığa teslim 

edildi. 

312/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



Daha sonra Kara Havacılık Komutanlığına girildi. Bana yavaş yavaş ilerle dediler. 

Benim aracımda sadece Jandarma Özel Arama Kurtarma TİM inden 10 kişi vardı. Benden 

aracı kullanarak kuleye doğru hareket etmem istenildi. Ben yavaş yavaş gittim. Ben kulenin 

önüne doğru giderken birden sağ taraftan bir  kobra helikopteri  geldi  ve helikopter  benim 

bulunduğum araca doğru hareket etmeye başladı. Ben direksiyonun sağ tarafına yattım. Araçta 

bu sırada sadece ben vardım. Başka kimse yoktu. Ateş çoğaldığı zaman iki veya üç uzman 

çavuş aracıma bindi. Bu sırada helikopterden 700907 plakalı araca iki adet roket atıldı.  O 

sırada  ortalık  sislendi.  Sonra  ben  aracı  geri  vitese  takıp  oradan  çıktım.  Kara  Havacılık 

Komutanlığının girişen kadar aracı getirdim. Daha sonra Uzman çavuşlar ile birlikte içeriye 

girdik. Araç yolun ortasında kaldı. Daha sonra bizim komutanlar mühimmat almam için beni 

700944  plakalı  araç  ile  birliğe  geldim.  Mühimmat  aldım.  Daha  sonra  aracı  mühimmat 

deposunun önünde bırakmam istenildi. Aracı orada bıraktım . Araçta bulunan isabetler ogece 

kobra  helikopterlerin  atışı  sırasında  meydana  geldi.  Bende herhangibir  yaralanma olmadı. 

Başkaca söylemek istediğim bir husus yoktur." şeklinde beyanda bulunmuştur.

4-2-7-2-Mustafa AKPINAR;

Müşteki Mustafa AKPINAR 27/07/2016 tarihli beyanında; "Ben yaklaşık 8 aydır 

içinde bulunduğumuz birlikte  ulaştırma er  olarak görev yapıyorum. 700907 plakalı  aracın 

şoförüyüm.  Bu  araç  bana  zimmetli.  15/07/2016  tarihinde  saat:22.30  sıralarında  şoförlerin 

zimmetli araçları ile birlikte kışladaki amirlik noktasına gitmesi istenildi. Aracım ile birlikte 

amirliğe  gittim.  Orada  içtima  alındı.daha  sonra  bizi  üçer  dörder  kişi  halinde  garajlara 

dağıttılar. Gece saat:02.00 sıralarında bizi çağırdılar. Birol ALTAY ve ben gittik. Araçlar ile 

kışla  içerisindeki  subaylık  kısmına  geldik.  Gece  saat:03.30  da  Jandarma  Özel  Arama 

Kurtarma  TİM'inin  rütbeli  askerlerini  aldık.  Benim aracımda  14  civarında  jandarma  özel 

arama  kurtarmapersoneli  vardı.daha  sonra  jandarma  özel  arama  kurtarma  timlerinin 

komutanlık binasına hareket etmemiz emredildi. Saat:03.30 da oraya geçtik. 05.50 ye kadar 

orada bekledik. 05.50 geçe oradan hareket ettik. Kara havacılık komutanlığına doğru kışla 

içerisinden  devam  ettik.  Kara  havacılığın  girişindeki  Kara  Havacılık  Komutanlığının 

nizamiyesinde  bekledik.bu  sırada  Albay  İsmail  BALIBEK  geldi.  Yaklaşık  10  civarında 

isimlerini  hatırlayamadığım Albaylarda geldiler.  İsmail  BALIBEK'in emir  astsubayı  Adem 

Uzman da geldi. Sonra bize göz mesafesini aşmadan birbirinize takip ederek Kara Havacılık 

Komutanlığının  içine  doğru  hareket  edin  dediler.  Yoldan  Kara  Havacılık  Komutanlığı 

kısmında silahlı bekleyen iki adet isimlerini bilmediğim teğmenleri aldık. Daha sonra içeriye 

devam  ediyorduk.  Jandarma  özel  arama  kurtarma  timleri  araçları  durdurdular.  Kendileri 

araçların arkasına geçtiler. Ben de 700907 plakalı Yeşil Renkli ford transit marka araçla yavaş 

yavaş  hareket  ettim.  Özel  timler  aracın  arkasından  yavaş  yavaş  geldi.  Kara  Havacılık 
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Komutanlığında bulunan kuleye 300 metre kala kulenin arkasından kobra tibi helikopter çıktı. 

Sonra  bize  doğru  ateş  etmeye  başladı.  Araçta  ben  vardım.  Başka  kimse  yoktu.  Ben  ateş 

başlayınca vites kolunun araya yattım. Bir bir buçuk dakika kadar kafamı hiç kaldırmadım. 

Kobra sürekli ateş ediyordu. Kapıyı açtığımda herkesin nizameyeye doğru gittiğini gördüm. 

Bende  aracı  bırakıp  koşarak  nizamiyeye  doğru  gittim.  Araçta  bulunan  isabetler  kobra 

helikopterinden açılan atış sonucunda o gün meydana geldi. Ben nizamiyeye yaklaştığımda 

Adem Uzman bana yat emri verdi. Ben yattım. Kobra helikopteri bir kez daha nizamiyeyi 

taradı. daha sonra ben nizamiyeden içeriye girdim. Jandarma Özel Arama Kurtarma Timleri 

de nizamiyenin içerisindeydi. 15-20 dakika orada bekledim. Helikopterden nizamiyeye ateş 

edildi.  Nizamiyeden de helikoptere ateş edildi.  Daha sonra jandarma özel arama kurtarma 

timlerinin yanına doğru gittik. Oraya sığındık. Daha sonra Barış Yüzbaşı geldi. Beni araç ile 

birliğime  geri  getirdi.  Olay  sırasında  bende  bir  yaralanma  olmadı.  Başkaca  söylemek 

istediğim bir husus yok." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-3 Kişiyi  Hürriyetinden Yoksun Bırakma Suçuna İlişkin Mağdur 
Beyanları;

Müşteki  Hulusi  AKAR  19/07/2016  tarihli  ifadesinde; "Yaklaşık  1  yıldır 

T.C.Genelkurmay Başkanı olarak görev yapmaktayım. Devletimizin bir süredir FETÖ/PDY 

terör örgütü ile yürüttüğü mücadele bizim de kurumsal olarak azami dikkat ve hassasiyetle 

içinde yer aldığımız bir mücadele olup bu yıl yapılacak Ağustos Şûrâsında silahlı kuvvetler 

içerisindeki  bu yapının  alacağı  ağır  darbenin  hazırlıkları  yapılmaktaydı.  Şu  an  geldiğimiz 

noktada  bu  terör  örgütünün  bunu  muhtemelen  öngörerek  hiç  kimsenin  belki  de  tahayyül 

edemeyeceği gözü dönmüşlükle ve alçaklıkla sivil insanları katletme, TBMM'yi bombalama, 

kendi silah arkadaşlarına ve birliklerine taarruzda bulunma, Emniyet birimlerini bombalama 

gibi akıl almaz eylemlere girişip böyle bir darbe teşebbüsünde bulunduğunu düşünüyorum. 

Özellikle Güneydoğu'da bölücü terör örgütüne yönelik Emniyet, Valilikler, Siyaset kurumu, 

Adalet teşkilatı, İstihbarat ve Silahlı Kuvvetler hepsi mükemmel bir koordinasyon ile büyük 

bir titizlikle başarılı sonuçlar elde etmekte iken T.C. Hükümetine yönelik olarak tertiplenen bu 

alçak darbe teşebbüsü ile tarihimize kara bir leke sürülmüştür. Bu genel değerlendirmemin 

ardından olay gününe gelecek olursak;

Kalkışmanın  başladığı  15/07/2016  günü  saat  17:00  -  18:00  sıralarında  ben 

makamımda çalışırken 2. Başkanım Yaşar GÜLER yanıma gelerek kendisine MİT'ten gelen 

bilgi ile bu akşam içerisinde Kara Havacılık Okulundan 3 helikopterin görevlendirilmesi ile 

bir faaliyet icra edileceği yönünde istihbaratı bana iletti. Bu bilgi ile ilgili görüşmek üzere 

MİT'ten bir heyetin yolda olduğunu söyledi. Bilginin geldiği makam itibarıyla ciddiye aldım; 
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ben, Yaşar paşa ve Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki ÇOLAK ile acilen görüşüp sadece 

Ankara  hava  sahasının  değil  tüm  Türkiye  hava  sahasında  bulunan  askeri  helikopter  ve 

uçakları  kapsadığını,  dolayısıyla  havada  bulunan  askeri  uçak  ve  helikopterlerin  üstlerine 

dönmesi,  yeni  kalkışlara  da  engel  olunmasına  ilişkin  emrimi  ilgili  komutanlara  verdim. 

2.Başkan Yaşar GÜLER'de bu emri Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezine iletti ve 

bu şekilde tüm askeri hava araçlarının uçuşlarının durdurulması emrimiz ulaştırılmış oldu. 

MİT'ten  gelen  bilginin  teyidi  ve  netleştirilmesi  bakımından  ve  bilgide  belirtilen  uçuş 

faaliyetinin somutlaşması  ihtimaline  binaen bu hususun açıklığa  kavuşturulması  için  Kara 

Kuvvetleri  Komutanına  derhal  gereken  en  hızlı  ve  etkili  tebdir  ile  işin  üzerine  gidilmesi 

içinemirlerimi  verdim.  Kurmay Başkanı,  Merkez  Komutanlığından  ve  Adli  Müşavirlikten 

personeller alıp Kara Havacılık Okuluna derhal gitmesi,  olayı  tereddüte yer bırakmayacak 

şekilde çözüp idari ve adli tedbirleri ivedi bir şekilde almasını talimatlandırdım. Gittiğinde 

devamlı bilgi vermesini söyledim. Değerlendirmelerimizde ve gelen bilginin daha büyük bir 

planın parçası  olabileceğini mütaala ettik ve aldığımız bu tedbirlerle yetinmeyerek Ankara 

Garnizon Komutanı Korg. Metin GÜRAK'ı telefondan arayıp bizzat Etimesgut Zırhlı Birlikler 

Tümenine  gitmesini,  hiçbir  tankın  ve  zırhlı  aracın  hiçbir  sebeple  birlik  dışına  çıkmasına 

müsaade  edilmemesi  yönünde  tedbirler  almasını  emrettim.  Bu  şekilde  öncelikle  tedbirleri 

aldıktan sonra toplantımız bitti. Ben çalışmalarıma makamımda devam ettim. Gelişmeleri de 

bir yandan takip ediyordum. Tam emin olmamakla birlikte muhtemelen saat 2l:00'e doğru 

arkam kapıya dönük bir  şekilde yuvarlak toplantı  masasında çalışırken kapı çaldı,  ben gir 

dedim ve hatta kimsin bu saatte gibi bir şey de söyledim. Baktığımda Karargahta görevli Proje 

Yönetim Daire Başkanı Tümgeneral Mehmet DİŞLİ'nin geldiğini gördüm. Dedi.

Mehmet DİŞLİ oturmakta olduğum masadaki sandalyelerden birine oturup heyecanlı 

ve geçmişte bildiğim ve alışık olduğum ruh halinden farklı bir tarzda "komutanım operasyon 

başlıyor, herkesi alacağız, taburlar, tugaylar yola çıktı, biraz sonra göreceksiniz" gibi şeyler 

söyledi. Ben ilk önce anlamlandıramadım, cümle içerisinde belki uçaklar demiş olabilir, ancak 

bunun bir kalkışma olarak ifade edebileceğim bir operasyon olduğunu anladım ve hiddetle 

"ne diyorsun ulan sen, ne operasyonu, sen manyak mısın, sakın ha" şeklinde bağırdım. Arkam 

kapıya dönük olduğu için kapının açık olup olmadığını fark etmedim. İkinci başkanın nerede 

olduğunu, diğer komutanların nerede olduğunu sordum. Kendisi heyecanlanmayın, rahat olun, 

gelecekler gibi laflarla karşılık verdi. "Benim seninle bir başkası ile böyle işlerin içerisinde 

olanlar ile hiçbir işim olamaz, sen benimle ne biçim konuşuyorsun, kim bunlar, siz kimsiniz" 

gibi soruları sürekli hiddetle sıralıyordum. Haliyle öfkelenmiştim. Netice çok olarak gittikleri 

yolun yanlış olduğunu, büyük bir bataklığa battıklarını, cezasını çekeceklerini, hiç olmazsa bir 

erkeklik  gösterip  başkalarını  bu  işe  bulaştırmadan  ve  ölüm  kalım  olmadan  bu  işi 

sonlandırmalarını,  hemen  giriştikleri  bu  girişimi  durdurmalarını  söyledim.  Fakat  ikna 
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edemedim. Kendisi  benim böyle hiddetli  karşı  çıkmama rağmen sinirlerine hakim olmaya 

çalışıyordu ve sakin görünerek "komutanım bu iş bitti ve herkes yola çıktı" anlamında şeyler 

söylüyordu. Bir ara Mehmet DİŞLİ sanırım dışarıya doğru hareketlendi, bende gayri ihtiyari 

yönümü kapıya döndüğümde Serdar Yüzbaşı, Abdullah Astsubay ve Levent Yarbayı gördüm. 

Levent TÜRKKAN yarbay benim emir subayımdır. Astsubay Abdullah koruma timinden bir 

astsubaydır.  Yüzbaşı  Serdar  da  Emir  Subay  Yardımcısıdır.  Ayrıca  bunların  dışında  Özel 

Kuvvetler  Komutanlığından  olduğunu  değerlendirdiğim  ve  tam  teçhizatlı,  eğitim  kıyafeti 

giymiş, silahlı, miğferli personel dikkatimi çekti. Odanın içerisine hızla ve aniden girmeye 

kalkıştıklarını fark edince ayağa kalktım ve o esnada Levent TÜRKKAN "komutanım otur,  

kalkma,  sakin  olun,  zorluk  çıkartmayın"  şeklinde  bağırdı.  Beni  birisi  iterek  sandalyeye 

oturmamı sağladı ve o esnada arkadan bir başkası elinde el havlusu tarzında bir şeyle hem 

ağzımı hem burnumu kapatarak nefes almamı engelledi. Bu esnada kolunu boğazıma doladı, 

sıktı,  askeri  kıyafete  ait  ip  türü  bir  cisim boğazıma  sürtünmesiyle,  o  anda  nefes  almakta 

güçlük çektiğim için debelenirken ve ellerimle burnumu açmaya çalışırken bir başkası plastik 

kelepçeyi  bileklerime taktı.  Benim bu şekilde  direnmem üzerine  burnumu açacak  şekilde 

ağzımı kapattılar, bağırmamı engellemek istedikleri açıktı. Nefes alma düzenim yerine gelince 

birazcık  sakinleştiğimi  gördüler  ve  ağzımı  kapattıklan  havlu  benzeri  kumaşı  çektiler.  Bu 

mücadele sırasında kelepçenin bileklerime verdiği acı nedeniyle yeniden bağırmaya başladım. 

Çıkartmalarını  söyledim  ve  hatta  ayağa  kalktım,  o  esnada  Levent  TÜRKKAN'ın  elinde 

tabanca ile  "komutanım sakin olun, vururum, sıkarım " gibi şeyler söylediğini işittim. Hatta 

ben bir iki adım daha atıp kendisine "sık ulan" diye bağırdım. Gözlerinde sıkmakla sıkmamak 

arasındaki robotik tereddütü gördüm. Bu arada elimi sıkan kelepçeleri açmalannı istedim ve 

tahminen  Mehmet  DİŞLİ'nin  onayıyla  bir  komando  bıçağı  çıkarttılar,  kör  bir  bıçaktı  ve 

askerlerden biri  kelepçeyi  kesmeye çalıştı,  fakat  bir  süre daha  açamadılar,  hatta  ben yine 

hiddetlendim, bağırdım. Tekrar ikinci kez uğraşıp kelepçeyi kestiler. Bu şeklide beni arkamda 

biri olacak şekilde bir  koltuğa oturtarak etkisiz hale getirdiler. Dışandan alçak uçuş yapan 

uçak  ve  silah  sesleri  işitmeye  başladım.  Tekrar  hiddetlenerek  yukarıda  belirtiğim  gibi 

bağırmaya  başladım.  Ancak  beni  dinlemiyorlardı.  Bir  müddet  sonra  lavaboya  gitmek 

istediğimi  söyledim.  Benimle  birlikte  geldiklerini  görünce  terbiyesizler,  ahlaksızlar  diye 

bağırdım.  Abdullah  astsubay  ve  Serdar  Yüzbaşı  hiç  etrafımdan  ayrılmıyorlardı.  Sürekli 

gözetim altında tutuyorlardı. Abdullah astsubayda arkadan ayrılmıyordu. Epeyce bir zaman 

geçti. Televizyon açık olmasına rağmen ve dışarıda uçak seslerini, silah seslerini duyduğum 

halde bu yönde bir haber o ana kadar çıkmadı. Hemen ardından boğaz köprüsünde askerin 

kestiği görüntüler ve buna ilişkin haber TV'de yayınlanmaya başladı. Hepsi gayet soğuk kanlı 

hiç  bir  şekilde  konuşmayıp  yorum  yapmayacak  tarzda  beklediler.  Ve  bir  müddet  sonra 

gidiyoruz  deyip  beni  aldılar.  Montumu,  kepimi  ve  çantamı  istedim,  cep  telefonum Emir 
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Subayı  odasında  kaldı.  Montumu  ve  kepimi  sanırım  elime  verdiler.  Çantayı  kendileri 

getireceklerini söylediler. Kapıdan çıktığımda tam teçhizatlı kafasında çelik miğfer ve silahlı 

bir şekilde ürkütücü bir yüz ifadesi ile karşıma çıkan asker şahıs dikkatimi çekti. Sonradan, bu 

kişinin  Kurmay  Albay  Fırat  ALAKUŞ  olduğunu  öğendim.  Fuaye  alanında  ve  katta  tam 

teçhizatlı  askerler  tertibat  almışlardı.  Merdivenlerden  beni  indirdiler.  Bir  askerin  önümde 

namlusu bana doğrultulmuş tam otomatik silah ile geri geri gitmesi dikkat çekiciydi. Yine 

bağırdım. Ne yapıyorsun lan diye sinirlendim. Dışarıya çıkardıklarında Atatürk heykelinin 

olduğu  yerde  bir  helikopter  bekliyordu.  Helikoptere  bindirdiler.  Ben  çantada  gözlüğüm 

olduğunu  söyleyerek  bir  kaç  kez  tekrarladım.  Fakat  getirmediler.  Helikopter  havalandı. 

Nereye gittiğimizi söylemediler. Ben de sormadım. Helikopterdeki silahlı askerlerin namlusu 

üzerime  dönüktü.  Mehmet  DİŞLİ'de  helikopterde  idi.  Bir  süre  uçuştan  sonra  iniş  yaptık. 

Nereye getirdiklerini sordum. Akıncı üssü olduğunu söylediler ve beni orada bir minibüse 

bindirerek bir  binaya götürdüler.  Binanın üs komutanlığı  binası olduğu yazıyordu ve sivil 

kıyafetli,  askeri  kıyafetli  pek  çok  kişi  silahlı  olarak  bekliyordu.  Üs  komutanının  odasına 

götürdüler ve Tümgeneral Kubilay SELÇUK ayakta bekliyordu. Bir kanepeye oturttular. Bir 

ara Org. Akın ÖZTÜRK yanıma geldi, üzerinde tişört ve pantolon vardı. Tek başına benim 

yanıma gelmişti. Hem bu durum nedeniyle hem onu gördüğüm için çok şaşırdım. Ve burada 

ne yaptığını sordum. Bugün yanında eşli olduğu şekilde Kara Kuvvetleri Komutanı ile birlikte 

İzmir'den Komutanlığa ait uçakla geldiğini, üsteki lojmanda oturan kızının evinde iken Abidin 

ÜNAL'ın telefon ile araması üzerine üsten birilerinin uçaklar kaldırdığını ve bu hususa göz 

kulak olması gerektiğini belirttiği için buraya geldiğini anlattı. Hatta bu hususu söylediğini 

anlatmaya  çalıştığını,  ancak  dinlemediklerini  söyledi.  Ona  da  olayın  başından  beri 

konuştuklarımı söyledim. Tuğamiral  Ömer HARMANCIK ve Tuğgeneral  Hakan EVRİM'i 

gördüm. Yukarıda ilk kısımda söylediğim sözlerin benzerlerini, yaptıklarının yanlış olduğunu, 

akıllarını kaybettiklerini, bu devirde böyle bir şey olamayacağını bağırdım. Suriye'yi, Mısır'ı 

görmüyor musunuz. Bu tür olayların ülkemizi yıllarca ne kadar geriye götürdüğünü bilmiyor 

musunuz mealinde sözler sarf ettim. Hiç umurlarında olmadı. Ömer HARMANCIK elinde 2 

yapraktan oluşan bir metni önce okudu ve ardından elinde bana uzatarak "komutanım siz şunu 

bir okuyun ve bunu imzalayıp TV de okursanız her şey çok güzel olacak, herkesi alıyoruz,  

herkesi getiriyoruz" dedi. Şiddetle ve hiddetle reddettim  "kendinizi ne zannediyorsunuz, siz  

kimsiniz,  toplandığınızı  söylediğiniz  ikinci  başkan,  kuvvet  komutanları  nerede,  bakanlar  

nerede, elinizde kim varsa getirin, sizin başınız kıçınız kim" diye bağırdım. Bunun üzerine 

Hakan EVRİM "dilerseniz sizi kanaat önderimiz Fethullah GÜLEN ile görüştürürüz' gibi bir 

şey  söyledi.  Ben  kimse  ile  görüşmem  diyerek  tersledim.  Ardından  Akın  ÖZTÜRK 

dışındakiler  odayı  terk  ettiler.  Üs  komutanın  odasına  takriben  00:00'a  doğru  girdiğimizi 

düşünüyorum.  Akın  ÖZTÜRK  Paşaya  da  aynı  şeyleri  söylüyordum.  Bana  kendisini 
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dinlemedikleri gibi şeyler söylüyordu. Abdullah astsubay bir müddet daha oturduğum odada 

durdu.  Hatırladığım  kadarıyla,  orada  üs  komutanının  emir  astsubayı  olduğunu 

değerlendirdiğim bir şahıs vardı.

Bana  sözde  bildiri  metnini  imzalamam  ve  okumamı  istediklerinde  elimi  bile 

sürmedim, okumadım, hatta bana okuduklarında önemsiz ve alaycı bir şekilde dinledim. Hatta 

öyle  ki  bu  olaylar  bittikten  sonra  ben  bu  hainlerin  oluşturduğu  cuntaya  verdikleri  ismi 

Yurtseverler Birliği  gibi aklımda kaldığı halde Yurtta Sulh Konseyi olduğu ortadadır.  Ruh 

halimdeki  şiddetli  kızgınlık  ve  hiddet  hiç  bitmedi.  Anılan  konseyin  kimlerden  oluştuğu 

hususunda hiç bir şey söylemediler. Zaman zaman odadakiler bir yerlere gidip geliyorlardı. 

Akın yahut bir başkası bana, farklı bir salonun harekat merkezi olarak kullanıldığını ve 30-40 

kişilik bir  ekibin orada bulunduğunu söylemişti.  Orayı  görmedim, zorla tutulduğum bütün 

zaman zarfında aynı odada kaldım.

Tutulduğum yerde belli bir süre daha geçmişti ki, TV kapandı. O arada yaptığınız 

ayıp,  hiç  olmazsa  askeri  hattan  eşime  haber  vermek  için  telefon  bağlamalarını  istedim. 

Telefonla  görüşüp  eşime  askeri  hattan  Akıncı  üssünde  olduğumu  ve  kendilerine  iyi 

bakmalarını söyledim. Olayların sonunda anladım ki, eşim bu bilgiyi ilgililerle paylaşmış. TV 

2-3  saat  sonra  açıldığında  ekranda  TBMM'nin,  Emniyet  binalarının  bombalandığını 

yazıyordu,  zaten  sürekli  uçak  sesleri  devam  ediyordu.  Sinirlendim  bağırıp  çağırmaya 

başladım,  bunun  üzerine  geldiklerinde  Ömer  ölümü  göze  aldıklannı  söyledi.  Hepsi  robot 

gibiydi adeta. Bir zaman sonra Mehmet DİŞLİ tek başına yanıma uğradığında aynı şeyleri 

söyledim, ancak kendisini dinlemediklerini belirtti. Çoğunlukla Amiral Ömer HARMANCIK 

konuşuyordu.  TV  görüntülerinde  Sn.Cumhurbaşkanımızın  ve  Sn.Başbakanımız  ile  bazı 

bakanların  beyanları,  olaylardaki  gelişmelerde  halkın  darbe  teşebbüsüne  canları  pahasına 

direnişi,  ilerleyen saatlerde bazı askerlerin teslim olmalan ya  da vatandaş yahut polislerce 

kontrol altına alınmaları gibi gelişmeleri takip edince yanımda bulunan bu 4 kişinin genel 

görünüşleri,  tavırları değişmeye başladı. Gözlerinde umutsuzluğu farkettim, moralleri  iyice 

bozulmaya başlamıştı. "yeteri kadar batağa battınız, hiç olmazsa bir erkeklik gösterip burada  

kesin, diğer insanların ölmelerini engelleyin, gün aydınlanmadan ortalıktaki tank top vs. Ne  

varsa  çekin,  yeteri  kadar  rezil  ettiniz,  daha fazla rezil  etmeyin,  Balkan Savaşından beter  

ettiniz,  silahlı  kuvvetlerin  tarihine  leke  sürdünüz,  gideceğiniz  tek  yer  Cumhuriyet  Savcısı,  

Askeri Savcı ve İnzibattır, gidip teslim olun, beni de gönderin" şeklinde daha ve hiddetli ve 

yüksek sesle birkaç kez haykırdım.Hiç cevap vermediler. Bir süre sonra dışarıdan patlama 

sesleri  gelmeye  başladı.  Pistlerin  bombalandığını  kendileri  söylediler,  kurtulduktan  sonra 

öğrendim ki,  kendi  uçaklarımızın  isyancı  bu hainlerin  uçak kaldırmasını  önlemek için bu 

taarruzu  yapmaktaydı.  Onlara  yine  yukarıda  yazdığımız  mealde  bağırdım,  yol  yakınken 

dönmelerini,  teslim  olmalarını  istedim.  Darbeci  hainlerin  morallerinin  zaman  ilerledikçe 
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çöktüğünü  gözlemliyordum.  Öncelikle  boğaz  köprüsünden  teslim  olan  tankçılara  ilişkin 

görüntüler ancak çok daha önemlisi Sayın Cumhurbaşkanımızın Atatürk Havaalanında canlı 

yayında toplanan kalabalığa olan hitabı darbeci hainlerin bütün ümitlerini sanırım yok etti. 

Çünkü o andan sonra Ömer ve Hakan'ı bir daha görmedim. Bu noktada artık yapacakları bir 

şey de kalmadığını  yine  hem silahlı  kuvvetlere  hem Türk  tarihine bundan büyük kötülük 

yapılamayacağını,  battıklarını,  hiç  olmazsa  gençleri  düşünmelerini,  masum  insanları 

düşünmelerini,  hava  bombardımanının  bitirilmesini,  kara  birliklerini  kışlalarına 

döndürmelerini  artık  sesimin  çıkabildiği  en  şiddetli  ton  da  ve  hiddetlice  suratlarına 

haykırıyordum.  Karşımda Kubilay ve Mehmet'i  hatırlıyorum.  Sinmiş  vaziyetteydiler.  Hala 

hiçbir yorum yapmıyorlardı. Ama gözlerinde korku ve endişe görülüyordu. Saat sanırım 08:30 

-  09:00  sıraları  olmuştu.  Beni  Başbakanımız  yahut  C.Başkanımız  ile  görüştürmelerini 

söyleyerek; teşebbüsü sona erdireceklerini, adalete teslim olacaklarını ve dışandaki tüm askeri 

unsurları  kışlalarına  çekeceklerini  belirtirsem daha  fazla  zayiata  meydan vermeden  bu işi 

bitirmenin mümkün olacağını anlattım. Zira artık üs dışandan bombalanıyordu. Giderek işin 

içinden çıkılmaz hale gelebilirdi. 

Kendileri  bu  noktada  artık  bir  şey  başaramayacaklannı  sanınm  gördüler  ve  sizi 

görüştüreceğiz dediler.  Bir  cep telefonu getirip Sayın Başbakan ile görüştürdüler.  Durumu 

anlattım,  telefonla konuşurken orada bulunan tüm bu hainlerin gözlerinin içine baka baka 

Sayın  Başbakanımıza "hiç  bir  pazarlık  söz  konusu olamayacak,  askeri  savcı,  cumhuriyet  

savcısı, polis ve inzibata teslim olacaklar" dedim, benzeri şekilde MİT Müşteşarını aradım ve 

bilgi verdim. Akın ÖZTÜRK Paşa benim götürüleceğim anlaşılınca "komutanım bende sizinle  

geleyim"  diye  söyledi.  Ben  pozisyonu  itibarıyla  ve  gece  boyunca  şahsı  ile  yaşadığım 

izlenimler karşısında bunun uygun olmayacağını düşündüm ve  "sen burada kal, kızının evi  

burada" dedim.  Fakat  sürekli  ısrar  ediyordu,  onu  üs  binasında  bırakıp  çıktık.  Araçla 

helikopter  pistine  gittik,  orada  pek  çok  helikopter  vardı.  Gelen  giden  hareketlilik 

gözlemledim.  Birisi  bir  helikopteri  işaret  etti  ve  onu  çalıştırdılar.  Fakat  üsten  kalkan 

helikopterlere  ateş  edilebileceğini  birisi  söyleyince  Genelkurmay  Başkanının  içerisinde 

olduğunun belirtilmesi gerekir gibi bir şey söylendi. Hatta ben Mehmet DİŞLİ'ye "sen de kal" 

dediğim halde bu hususu belirterek ben telefon ile irtibat kuracağım dedi. Helikopter hareket 

ederken telefon ile bu durumu bir yerlere iletti. Helikopter havada iken de bir yerler ile de 

irtibat  halindeydi.  Sonuçta  Çankaya  Köşkünde  Başbakanlığa  iniş  yaptık.  Başbakanlık 

Müsteşarı bizi karşıladı. Ben ve peşimde Mehmet DİŞLİ geldi. Açıkçası arkamdan gelenleri 

kontrol  etmedim.  Başbakanlık  binasına  girdik,  bu  şekilde  bende  hürriyetime  kavuştum. 

Müsteşar  bey ile  başbaşa  iken  bana  peşimden  gelen  kim olduğunu  sordu,  ben  yaşadığım 

olaylan  kısaca  özetledim  ve  Mehmet  DİŞLİ'nin  gözaltına  alınmasının  uygun  olacağını 

değerlendirdim. Zaten bilahare gözaltı işlemi yapıldığını öğrendim.
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Olayların ardından karargaha ikinci Başkanım Orgeneral Yaşar GÜLER benden bir 

gün önce gelmişti. Bana analttığı bir gariplik, ki makamınız da incelemelerinde tespit etmiş 

olabilir. Odamın gayet toplu ve düzenli olduğu hususudur. Oysa ben çalışmakta iken oradan 

şiddet  kullanılarak  ve  zorla  götürülmüştüm.  Makam  ve  dinlenme  odasında  masa,  sehpa, 

etejerüzerilerinde  kitap,  kırtasiye  malzemeler,  çikolata,  yiyecek,  içecek,  gazete  küpürleri, 

hediyelik  esyalar  nedeniyle  normalde  kalabalık  görünmesine  rağmen çok sade  ve  düzenli 

bulunmuş.  Ayrıca  bazı  esyaların  kaybolduğu,  iki  biblonun  yerlerinin  değiştirildiği 

anlaşılmıştır.  Nitekim Sayın  Devlet  BAHÇELI tarafından hediye  edilen  ve odamda hatıra 

maksatlı duran tabanca ve beni götürdüklerinde Emir Subayı odasında kaldığını düşündüğüm 

şahsi  cep  telefonum  halen  bulunamamıştır.  Bu  husus,  bende  makamın  bir  başkası  için 

hazırlanmış olduğu kanaatini doğurmuştur. Makamımda rutin çalısmalar sırasında çekilmiş bir 

kısım fotoğrafları sunuyorum, dedi. 4 adet fotograf dosyaya eklenmek üzere alındı.

Tüm  bu  yaşananlar,  T.C.  Devletinin  ve  özelde  TSK'nin  paralel  yapı  olarak  da 

adlandırılan teröristler ile mücadele etme azim ve kararlılığının ne kadar önemli olduğunu 

ortaya  koymuştur.  Bu  darbe  teşebbüsünü  planlayanlar,  uygulamaya  koyanların  bu  örgüt 

mensuplan  olduğuna  inanıyorum.  Bu  çılgınlığa  girişmelerinde;  Ağustos  Şûrâsına  ilişkin 

yaptığımız  kapsamlı,  ciddi  ve  titiz  çalışmalarda  bu  örgütün  büyük  bir  darbe  yiyeceğini 

anlamasının  en  önemli  etken  olduğunu  düşünüyorum.  Ayrıca  2.  Başkanım  ile  beraber 

çevremizdeki  personellerin  bir  kısmının  bu  örgüt  ile  bağlantılı  oldukları  hususunda 

şüphelerimiz gelişmişti, şûrâda çok ciddi adımlar atacaktık. Bunun dışında; bu terör örgütü ile 

ilgili yargıda devam eden soruşturma ve davalarda gelinen aşamalar Devletin tüm kurumlanın 

bu konuda aldığı mesafe de,  gözü dönmüş bu hain teröristleri  bu teşebbüse iten bir  diğer 

sebeptir.  Bu  yapılanmanın  içinde  olan  şahsıma,  milletime,  silah  arkadaşlarıma,  emniyet 

mensubu kardeşlerime, devletin kurumlarına, Türk tarihine, medeniyetimize bu derece zarar 

veren her bir kişiden ayrı ayrı sikayetçiyim. 

Türk  Silahlı  Kuvvetlerinin,  şehitlerimizin  ve  gazilerimizin  kanı  ve  teri  pahasına 

büyük kahramanlık ve fedakarlıklarla kazandığı haklı itibarına bir günde kara bir leke süren 

bu  hainlerin  yaptıkları  asla  unutulmayacak  ve  inanıyorum ki  hak  ettikleri  cezayı  en  ağır 

şekilde alacaklardır. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Müşteki  Salih  Zeki  ÇOLAK 14/10/2016  ifadesinde;  " Saat  16:00'dan  itibaren 

Genelkurmay  başkanımızm  odasında  kendisi  ile  birlikte  YAŞ  toplantısına  yönelik  terfi 

sırasında olan personelin durumlarını isim bazında teker teker görüşmeye başladık. Yaklaşık 

45 dakika çalışmıştık  ki  odaya elinde bir  not  defteri  ile  birlikte  Genelkurmay 2.  Başkaru 

orgeneral Yaşar GÜLER girdi. Sayın komutan ile sadece ikisinin anlayabileceği tarzda not 

defteri  üzerinden  bilemediğim bir  konu  hakkında  görüşme  yaptılar  Bu  süre  yaklaşık  5-6 
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dakika sürdü. Sonra sayın komutan 2. Başkana "siz çalışın hazır olunca tekrar görüşelim " 

dedi. 2. Başkan çıkınca biz 20-25 dakika kadar daha kişiler üzerinden çalışmaya devam ettik. 

Bir ara 2. Başkan " hazırız" diye bilgi verince sayın komutan bana " sen çalışmaya devam et 

veya  biraz  hava  al  ben  biraz  sonra  gelirim"  diyerek  muhtemelen  yan  taraftaki  toplantı 

salonuna  geçerek  2.  Başkan  ile  birlikte  çalışma  yaptılar.  Komutan  muhtelemen  17:15 

civarında odadan ayrılınca ben bir müddet daha odada çalışmaya devam ettim. Daha sonra 

koridora çıkarak yürüyüş yaptım. 17:45 civarında sayın komutanın emir subayı Piyade Yarbay 

Levent TÜRKKAN "sayın komutan sizi de toplantıya çağırıyor" diyerek bilgi verdi. Toplantı 

salonuna  girdiğinde  sayın  komutan  ve  2.  Başkan  birlikte  çalışıyordu.  Bana  da  yanlanna 

oturmamı işaret ettiler. 2. Başkan elindeki not defterinden elde ettikleri son bilgileri okumaya 

başladı.  Bende masa üzerindeki bir kağıda söylenenleri  süratle not almaya çalıştım. Gelen 

duyum  bana  şu  şekilde  iletildi.  "  14/07/2016  Perşembe  günü  Kara  Havacılık 

Komutanlığındaki  bir  pilot  binbaşı,  Ankara  dışında  izinli  olan  diğer  bir  pilot  binbaşıyı 

telefonla arayarak CH-47 CHİNHOOK helikopterlerinin kabul töreni hazırlıkları nedeniyle 

gösteri  uçuşu  yapılacağından  15/07/2016  cuma  günü  Kara  Havacılık  Komutanlığında 

bulunması gerektiğini belirtiyor. O binbaşı da ertesi gün yani Cuma günü gelip telefon eden 

binbaşıyı görüyor, binbaşı kendisine "bugün akşam l9:00'dan itibaren 2 adet skorsky l adet 

Cougar  helikopteri  ile  izinsiz  olarak  uçuş  yapılacağını,  uçuşun  geç  saatlere  kadar  devam 

edeceğini,  bu  arada  MİT  müsteşan  Hakan  FİDAN'ın  alınacağını,  kendisi  gibi  çağırdığı 

pilotunda  aynı  cemaatten  olduğunu,  bu  uçuşu  yaparken  başka  bir  pilot  Yarbayın  da 

kendilerine yardımcı olacağını belirttiği" bunun üzerine izinden gelen binbaşının yoldan yeni 

geldiğini, yorgun ve terli olduğunu, eve gidip duş alıp geleceğini belirterek ayrıldığını, süratle 

Yenimahalle'deki  MİT karargahına gidip ilgililere bilgi  verdiğini,  MİT yetkililerinin subay 

kimlik bilgilerinin doğruluğunu teyit ettiğini, bunun üzerine MİT yetkilerinin Genelkurmay 2. 

Başkanına bilgi verdiğini belirtmiştir.

Sayın komutan bana " durum bu, sen süratle buradan Kara Havacılık Komutanlığı'na 

git, giderken yanına askeri §avcı, merkez komutanını ( yanında beş kişi kadar adamı) ve Kara 

Kuvvetleri Kurmay başkanını da almamı, saat 19:00'dan önce Kara Havacılık Komutanlığına 

ulaşmamı ancak olayın maskelenmesi için bir  adet 8-200 uçağı hazırlamalarını ve Ankara 

dışına  bir  yere  gideceğimi  belirterek  Kara  Havacılık  Komutanlığına  gidiş  nedenini 

anlamamalarının sağlanmasını ifade etmiş ve şayet 19:00'da uçuş olursa uçuş yapanları derhal 

derdest  etmemi  "  emretmiştir.  Bu  görüşmemiz  muhtemelen  17:50  18:10  civannda 

gerçekleşmiş,  son  5  dakikasına  MİT müsteşarı  sayın  Hakan  FİDAN'da  katılmıştır.  Sayın 

komutandan aldığım görev bir darbe girişimine yönelik duyum değil,  sadece izinsiz uçuşa 

müdahale ile ilgilidir.

Bu arada CH-47 CHİNHOOK nakliye helikopter programı hakkında bilgi vermek 
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istiyorum. Çünkü Kara Havacılık Komutanlığına gidişimi maskelerken l. olarak 8-200 uçağı 

ile  Ankara dışına gitmek, uçak hazır  olana kadar  CH-47 helikopter  töreninde yapılacaklar 

hakkında  bilgi  almaktır.  Bu  kapsamda,  13-14  Temmuz  2016  tarihlerinde  üç  adet  nakliye 

helikopteri  ABD'den  getirilerek  Silahlı  Kuvvetler  tarihinde  ilk  defa  Kara  Kuvvetleri 

Komutanlığı  envanterine  alınmıştır.  Müteakip  üç  helikopter  Kasım  ayında  alınacaktır. 

Helikopterlerin ilk defa envantere alınması nedeniyle Genel Kurmal Başkanımız vasıtasıyla 

Sayın Cumhurbaşkanımızın onayının da alınarak 20/07/2016 tarihinde yapılacak olan Milli 

Güvenlik  Kurulu  toplantısı  öncesinde  l1-12 saatleri  arası  helikopterin  tanıtım brifingi,  bir 

helikopterin üzerinde inceleme ve gösteri uçuşu performans gösterisi planlamaya alınmıştı. 

Bu nedenle Kara Havacılık Komutanlığı ilgilileri yoğun bir çalışma içerisindeydi.

Toplantı odasından çıktığımda sayın komutanın emir subayı piyade yarbay Levent 

TÜRKKAN  bana  "  Sayın  komutanım birşey  mi  var"  diyerek  özellikle  ağzımı  aradığını, 

benimde  "  herhangi  birşey  yok  karargaha  gidiyorum  diyerek  durumu  gizlediğimi 

hatırlıyorum", Genelkurmay karargahından Eskişehir yoluna çıktığımda saat l8:15 sularında 

idi. Cuma akşamı olduğu için yoğun bir trafik vardı. Önce kuvvet karargahına uğrayıp gerekli 

emirleri  vereyim  diye  düşündüm  ancak  19:00'dan  önce  Kara  Havacılık  Komutanlığına 

varabilmek için yola devam etmem gerektiğine karar verip: bir Armada önünde birde AŞTİ 

yolu köprüsü civarında olmak üzere iki defa aracı yolun sağına çekip şoför ve emir subayını  

araçtan  indirip  birincisinde  Kara  Kuvvetleri  Kurmay  Başkanına  Orgeneral  İhsan  UYAR'ı 

ikincisinde  de  Kara  Havacılık  Komutanı  Tümgeneral  Hakan  ATINÇ'ı  cep  telefonundan 

arayarak Kara Kuvvetleri Kurmay başkanını; nerede olduğunu sorarak cevaben Genelkurmay 

Başkanlığındaki iç güvenlik toplantısmdan yeni çıktığını, benim Kara Kuvvetleri Havacılık 

Komutanlığına  intikal  halinde  olduğumu,  saat  19:00'dan  önce  orada  olmam  gerektiğini 

kendisinin  süratle  Kara  Kuvvetleri  Komutanlığı  karargahına  giderek  Merkez  komutanını 

yanında beş adam ile birlikte Kara Havacılık Komutanlığına göndermesini ayrıca askeri savcı 

hakim yarbay Naci  AKDEMİR'i  mesaiye çağırarak birlikte Kara Havacılık  Komutanlığına 

gelmelerini, muhtemel bir derdest olayı olacağını ifade ederek acele etmesini belirttim. İkinci 

olarak  Tümgeneral  Hakan  ATINÇ'ı  şu  anda  Kara  Havacılık  Komutanlığına  intikal  halde 

olduğumu, Ankara dışında bir bölgeye gideceğimi, bunun için süratle bir B-200 uçağı hazır 

etmesini belirterek gidiş amacımı maskelemeye çalıştım.

Saat  l8:48'de  Kara  Havacılık  Komutanlığı  nizamiyesinden  giriş  yaptım.  Hiçbir 

hareketlilik yoktu. Her zamanki gibi nizamiyeden eskort aracı eşliğinde karargaha vardığımda 

Tümgeneral Hakan ATINÇ ve Kurmay Başkanı Kurmay Yarbay Mehmet ŞAHİN tarafından 

karşılandım. Ayrıca yanlarında emir astsubayı Başçavuş Fatih KARAGÖZ de vardı.Komutan 

odasında yalnız  kaldığımızda kendisini  iyi  tanıdığım ve güvendiğim Tümgeneral  ATINÇ'a 

olayı  özetle anlatarak bugün ki uçuş planını getirmesini,  havadaki uçak ve helikopterlerin 
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indirilmesini, uçuş varsa bu uçuşta hangi pilotların ve mürettebatın bulunduğunun listesini 

vermesini istedim.

Tümgeneral  Hakan ATINÇ dün akşam gece uçuşu olduğunu, ancak cuma günleri 

akşamı  uçuş  yapılmadığını  ve  havada  helikopter  bulunmadığını,  sadece  Temelli/Polatlı'da 

eğitim uçuşu yapmakta olan 5 adet küçük tip T-l82 eğitim uçağının olduğunu ve bunlarında 

Temelli  meydanına  indirildiğini  belirtti.  Kendisine  uçuş  planlarını  getir  diye  dışanya 

gönderdiğimde  odada  yalnız  iken  karargahın  önünde  B-200  uçağının  hazır  olduğunu, 

meydanda herhangi bir  helikopter hareketinin olmadığını ve durumun çok sakin olduğunu 

gördüm. Bu esnadaGenelkurmay başkanı emir subayı benim Kara Havacılık Komutanlığında 

olduğumu  öğrenerek  (  muhtemelen  Kara  Havacılık  Komutanlığındaki  hainler  tarafından 

bildirilmiş olabilir) Sayın Genelkurmay Başkanı ile telli  hattan beni görüştürmüştür. Sayın 

komutana  şu anda saatin  19:12 olduğunu ve Kara  Havacılık  komutanlığında herhangi  bir 

hareketlilik  gözlemlenmediğini,  B-200  uçağının  çıkış  için  hazır  beklediğini  maskelemeyi 

başarı ile yaptığımı merkez komutanı, kurmay başkanı ve askeri savcının kışlaya girmek üzere 

olduğunu, biraz sonra detaylı inceleme için hangarlar bölgesine gideceğimi belirttim. Sayın 

komutan, Kara Havacılık personelinin savcı ve merkez komutanının gelişini anlamaması İçin 

merkez komutanı ve askeri savcının kesin olarak kışla içine sokmamamı, dışarıdabekletmemi 

belirterek hangarlar bölgesinde yine görüşelim emrini vermiştir.

Bunun üzerine Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanını cep telefonundan arayarak askeri 

savcı  ile  merkez  komutanının  kışlaya  girmeyerek  karargahta  hazır  beklemesini,  telefon 

edildiğinde derhal Kara Havacılık Komutanlığına gelecek şekilde hazır  beklemeleri emrini 

verdim.  Tümgeneral  Hakan  ATINÇ  ile  odadan  çıkıp  meydan  bölgesine  giderken  merkez 

komutanı Tuğgeneral Nevzat BÜYÜKCEREN'in beş adamı ile karargaha girdiğini gördüm. 

Bunu da maskelemek için kendilerinin kendi karargahlannda beklemelerini emrini verdim.

Gerekçe olarak da herkesin duyacağı şekilde "B-200 uçağı ile Ankara dışına çıkmak 

üzere Genelkurmay başkanının onayını beklediğimi, bu zaman içerisinde CH-47 helikopter 

kabul tören hazırlıklarını yerinde incelemek üzere meydan ve hangar bölgesine gideceğimi, 

tören emniyet tedbirleri için ihtiyaç olduğunda merkez komutanlığı çagıracak şekilde hazır 

bulunmalarını söyledim." Araçla meydan bölgesine intikal ederken Kara Kuvvetleri Kurmay 

başkanı da yanıma gelmiş, üç general ile hangarlar bölgesinde inceleme yapılmış olağanüstü 

bir durum olmadığını tespit edene kadar yanımda bulunan diğer subaylardan gece uçuşu ile 

ilgili  bilgi  temin  etmeye  çalıştım.  Yaklaşık  45  dakika  kadar  inceleme yapmaya  müteakip 

Sayın  Genelkurmay  Başkanımızla  ikinci  kez  telefonla  görüşüp  durumun  sakin  olduğunu, 

meydanda hareketlilik olmadığını, hangar kapılarının kapalı olduğunu, durumu maskelemek 

için CH helikopter kabul töreni hazırlıklarını yaptığımı belirttiğimi söyledim. Bu esnada 4. 

Kolordu ve Garnizon komutanı Korgeneral Metin GÜRAK, 1.Kara Havacılık Alay Komutanı 
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Pilot Albay Feyzi OKAN ve Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral Ünsal COŞKUN da 

yanıma geldiler. Sayın komutan alaydaki pilotlarla görüşmemi, gerekirse onlarla çay içmemi 

ve sohbet ederek ağızlarından laf almamı denememi rica ettiler. Bende zaten planımın son 

bölümü olarak 1. Kara Havacılık Alayına geçip mevcut pilotları çağırarak onlar ile görüşmek 

istedim. Alay karargahına gittiğimizde sadece kara pilot yüzbaşı Taha Fatih ÇELİK'in nöbetçi 

amiri  olarak  orada  bulunduğunu  gördüm.  Başka  pilot  yoktu.  Kendisi  ve  diğer  nöbetçi 

heyetinin  tamamının  darbe  girişiminde  bulunan  personel  olduğunu  sonradan  öğendim. 

Herhangi bir tespitte bulunamadığım için 2l:25 civannda Kara Havacılık Komutanlığından 

araçla ayrıldım. Kışladan çıkışa kadar hiçbir hareketlilik gözlemlemedim.

.....Ancak  bir  kaç  hususu  eklemek  isterim.  Hiçbir  aşamada  böylesine  bir  darbe 

girişiminde bulunacaklarını hissetmedim. Genelkurmay karargahında derdest edilip koruma 

subayımı vurduklarrnı gördüğümde olayın vahametini anladım. Bu olaylar nedeniyle Silahlı 

Kuvvetlerin ve Türk milletinin onur ve şahsiyetine yönelik saldırıda bulunan Silahlı Kuvvetler 

içerisindeki hain kişilerin tamamının tespit edilerek olaydan sorumlu olan kişilerin en ağır 

şekilde  cezalandınlmasını  talep  ederim.  Bu  olaylar  nedeniyle  şahsrma  yönelik  de  derdest 

eyleminde bulunan ve yine şahsıma yönelik hürriyeti  tahdit suçunu işleyen tüm kişilerden 

davacı ve şikayetçiyim" şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Müşteki  Yaşar  GÜLER  19.07.2016  tarihli  ifadesinde  ;  "Ben  Genelkurmay  II. 

Başkanı  olarak  görev  yaparım.  15/07/2016 günü 21:25  sıralarında  makam odamda  yalnız 

başıma çalışmaktaydım. Kapı çalındı. Girmesini söyledim. Fakat ben evrakla ilgilenmemden 

dolayı girenlerin kim olduğunu fark etmedim. Birden bir patırtı ile “yere yat,yere yat” sesleri 

yükseldi. Kafamı kaldırdığımda odamda yaklaşık 10 tane eğitim kıyafetli ellerinde silah olan 

ve silahların hepsi üzerime çevrilmiş personeli gördüm. İçlerinden bir tanesi tekrar “yere yat” 

şeklinde  bağırdı.  Bende  “Siz  kimsiniz?”  diye  sordum.  Tekrar  yere  yat  diyerek  üzerime 

saldırdılar.  Ben bunlardan bir  tanesini  tutarak diğer  tarafa fırlattım ve kendisi  yere  düştü. 

Bunun  üzerine  daha  büyük  bir  öfkeyle  üzerime  çullandılar.  Yüzü  koyun  yere  yatırdılar. 

İçlerinden bir tanesi kafama ayağıyla bastırdı. Ayaklarımı ve kollarımı ayırıp çekiyorlardı ve 

beni etkisiz hale getirmeye çalışıyorlardı. Derhal ellerimi arkadan bağladılar. İlk başta ağzımı 

bantladılar.  O vaziyette  dururken sivil  giyimle  biri  sırıtarak  omzuma vurdu.  “Komutanım 

merak etmeyin bu bir tatbikat” şeklinde alaycı ifadelerle konuşunca baktım ve benim emir 

subayım  Mehmet  AKKURT  olduğunu  gördüm.  Odamdaki  bu  saldırıyı  yapan  ve  benim 

üzerime  bu  şekilde  hücum edip  etkisiz  hale  getiren  ekibin  yöneticisi  olduğunu  anladım. 

Kafama yüzümü kapatacak şekilde bere geçirdiler. Bu şekilde zorla beni kaldırdılar. Ben bu 

yapılanlara  karşı  direniyordum.  Beni  yerde  sürüterek  koridora  çıkardılar.  Bu  ana  kadar 

içlerinden hiçbirisini tanıyacak bir pozisyonum olmadı. Beni koridorda sağa doğru çevirerek 
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sürüklediler. 3 kat aşağıya sürükleyerek götürdüler. Daha sonra binanın yan tarafında bulunan 

kapıdan dışarı çıkardılar. Daha sonra beni orada bulunan bir araca soktular. Araç hızla hareket 

etti.  Deniz  Kuvvetleri  Komutanlığın  istikametindeki  kapıya  doğru götürdüler.  Nizamiyeye 

gelince "kapıları aç" diyerek bağırıyordu. Bağıran kişi de sesinden tanıdığım kadarıyla emir 

subayım  Mehmet  Akkurt  idi.  Kapıyı  orada  bulunan  mantar  bariyerlerin  içeriden 

indirilememesi nedeniyle açtıramayınca önde oturan Mehmet Akkurt araçtan indi.  Oradaki 

birilerine "kapıyı aç yoksa ateş edeceğim" diye bağırdı ve ardından ateş ettiğini yine karşı 

taraftan da mukabil ateşle karşılık verildiğini anladım. Benim de içerisinde bulunduğum araca 

mermiler  isabet  ediyordu.  Araçta  benim  yanımda  oturan  biri  araçtan  indi  ve  “bir  şehit” 

diyerek  bağırdı.  O  anda  araçta  solumda  bulunan  şahsa  omuzum  ile  şiddetli  bir  şekilde 

vurdum.  Bunun  üzerine  açık  olan  arka  kapının  muhtemelen  dışından  sol  tarafta  bulunan 

diğerleriyle  birlikte  beni  araçtan  dışarı  çıkardılar  ve  dizlerimin  üzerinde  asfalt  üzerinde 

sürüterek  başka  bir  araca  götürdüler.  Yanımda  kimse  yokken  arka  koltukta  2-3  dakika 

beklemenin ardından tekrar beni indirdiler ve berenin aralıklarından gördüğüm kadarıyla bir 

ambulansa bindirdiler.  Genelkurmay Kışlası  içerisinde araç hareket  ettikten bir  süre sonra 

dolaştırarak bir binanın önünde durdurdular. Beni yaka-paça araçtan çıkartarak çok dar bir 

merdivenden muhtemelen 1 kat aşağıya indirdiler. Orada bir odanın içerisine beni soktular. 

Odama  ilk  baskın  yapıldığında“Yere  Yat”  şeklinde  bağıran  şahıs  dışında  konuşan  yoktu. 

Orada bir müddet bekledik. Daha sonra beni yukarı doğru çıkardılar, tam binadan çıkarken 

birisi "hayır olmadı" dedi ve tekrar aynı merdivenden inerek aynı odaya girdik. Orada uzunca 

bir  süre  bekledik.  Daha  sonra  benim  kaldığım  yere  bir  kaç  şahıs  daha  getirildiğini, 

konuşmalardan kafanı kaldırma şeklinde başkalarına hitap etmelerinden anladım. Bir müddet 

sonra beni alarak yukarı çıkardılar. Oradan bir araca bindik. Araç kışlanın içerisinde dolaştı 

yaklaştıkça helikopter sesi duydum. Araçtan indirip 2 kişi beni helikoptere bindirdiler. Sağıma 

ve soluma oturdular. Benden başka kimse yoktu. Helikopter havalandı, bir müddet gittikten 

sonra  helikopter  indi.  Helikopterden  indirdikten  sonra  bir  araca  bindirdiler.  Araç  hareket 

halindeyken dışarıda jet seslerini duyuyordum ve geçen süreyi de göz önünde bulundurularak 

Akınca Üssüne getirildiğimianladım. Araçtan indirip bir binaya soktular, oradan zifiri karanlık 

bir  ortamda  bir  odaya  girerek  bir  koltuğa  oturttular.  Odada  sağımda  ve  solumda  yine 

helikopterdeki şahıslar vardı. Şahıslardan bir tanesinin koridora çıktığını hissettim ve odada 

kalan diğer şahsa “Evladım arkadan kelepçeyi biraz gevşetebilir misin?” dedim. Daha önce 

hiç konuşmayan bu şahıs “peki komutanım” dedi ve hatta “komutanım isterseniz ellerinizi 

önden bağlayayım” dedi. Diğer şahıs tekrar odaya döndü. Önden ellerimin kelepçelendiğini 

görünce sinirlenerek kafamdan bereyi çıkararak görmemi engelleyecek şekilde daha sıkı bir 

şekilde kumaş parçasıyla bağladı. Oda halen zifiri karanlık olduğu için bunun öncesinde de 

şahısları tespit edebilecek imkanım olmadı. Bu esnada dizlerimin kanadığını fark ettim ve bu 
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muameleyi yapan şahsa “evladım dizlerim kanıyor,bana biraz yardımcı ol” dedim.Bu kişi hiç 

sesini çıkartmadan sağ tarafımda odada farklı bir koltuğa oturdu. Epeyce bir zaman sonra bu 

şahıs kalkıp dışarı  çıktı.  Bunun üzerine ben kelepçe meselesinde de daha yumuşak tavırlı 

şahsa  “evladım her  tarafım çok  uyuştu,ayaklarımı  uzatabilir  miyim”  dedim.  Şahısta  “tabi 

komutanım  ”  dedi  ve  ayaklarımı  uzatabileceğim  şekilde  bir  koltuk  getirdi  ve  ayaklarım 

uzattım. Diğer şahıs odaya döndü ve sesini çıkarmadı. Bir müddet sonra bu şahsa tuvalete 

gitmem gerektiğini  söyledim,  “olur”  demesi  üzerine  ayağa  kalktım ve  aynı  şahıs  odanın 

içerisinde  olduğunu  sonradan  gördüğüm  tuvalete  soktu.  Ben  ihtiyacımı  gidermek  için 

gözlerimin açılmasını söyleyince sol gözümü kısmen görecek şekilde araladı ancak “sakın 

kafanı  arkaya  çevirme”  diye  ikaz  etti.  Arkamda  beklediği  şekilde  ihtiyacımı  giderdim. 

Elimden tutup  lavaboyu göstererek  ellerimi  yıkamamı sağladı.  Daha sonra  kağıt  havluyla 

elimi kuruladı ve tekrar odada yerime oturttu. Daha sonra aksi olan şahıs dışarı çıktı. Diğer 

şahsa  “bir  su  içebilir  miyim”  dedim.  Oda  sanırım  buzdolabını  açtı,  su  olmadığını  ve 

buzdolabındaki sodayı açtığını bunu içmemi ayrıca su da getireceğini söyledi. Sodadan biraz 

içtikten sonra şahıs bana bir bardakta su getirdi. Epey bir müddet geçtikten ve tahminime göre 

sabaha karşı olduğunu düşündüğüm bir vakitte aksi olan şahıs tekrar odaya girdi. Ayaklarım 

koltukta uzatılmış vaziyetteydi, iki kişi içerideyken 3. bir şahıs içeri girdi. 3. şahıs ile diğeri 

arasında kısık sesle bir konuşma olduğunu fark ettim. Çok kısık olduğu için duyamadım. 3. 

şahıs odadan çıktıktan sonra aksi olan şahıs bir tane ayak bileğime, bir tane de dizimin altına 

plastik kelepçe taktıktan sonra birleştirdi. İlk kez o esnada çok korku hissettim. Daha sonra 

uzun bir zaman geçti, sessizlik vardı. Bu arada seslerinden duyduğum F-16 olmadığını ve F-4 

olduğunu değerlendirdiğim jetlerin uçtuğunu ve seslerden manevra yaparak üssün içerisinde 

hem makineli top ile bomba atarak taarruz ettiğini fark ettim. Bunun isyancılara karşı silahlı 

kuvvetlerin bir karşı hareketin olduğunu değerlendirdim. O anda bir rahatlama hissettim. Bu 

olaylar  sırasında  odaya  şahısların  girdiğini-çıktığını  ve  hareketlilik  olduğunu  fark  ettim. 

Ancak bir müddet sonra ortama sessizlik hakim oldu. Sonra birden kapının açıldığını duydum 

ve  Orgeneral  Akın  ÖZTÜRK'ün  sesini  duydum.  kendisi  “Yav  Yaşar,  sen  burada  ne 

geziyorsun? senin burada olduğundan hiç haberim yok” dedi. Operasyonla kurtarılmamdan 

sonra bütün bunlar başımdan geçerken yan odada da Genelkurmay Başkanının tutulduğunu 

öğrendim. Dolayısıyla şuanda ki değerlendirmeme göre benim yakalanıp getirilmemden bu 

saate  kadar  haberinin olmamasının mümkün olmadığını  söylemeliyim.  İçeri  girerek bizzat 

gözlerimi bağlayan bezi kendisini açtı.  O esnada odada ikimizden başka kimse olmadığını 

gördüm.  Akın  ÖZTÜRK  kapıyı  açıp  dışarıda  bekleyen  şahsa  “Komutanın  neden  ellerini 

ayaklarını bağladınız,  çabuk oradan bir  şey getir ve bunları  aç” dedi.  Dışarıdan bir  maket 

bıçağı  getirdi,  ancak  bıçağı  getiren  şahsı  görmedim.  Akın  ÖZTÜRK  yine  bizzat  kendisi 

ellerimdeki ve bacaklarımdaki kelepçeleri kesti. Karşıma bir koltuk çekerek oturdu ve kendi 
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astsubayı olduğunu söylediği sivil kıyafetli bir astsubaya çay, su ve bir tabakta çerez getirtti.  

Ayrıca  o  şahsa  "Yaşar  Paşa'nın  evini  ara  ve  kendisinin  sağ  olduğunu  ailesine  haber  ver” 

deyince oda bulunan makam telefonu ile ailemi arayarak “Yaşar Paşa'nın yanındayım kendisi 

sağ salimdir” dedi. Ben de bu arada “Demet Hanım ben buradayım” diyerek bağırdım. Başka 

konuşma olmadan telefon zaten kapatıldı. O şahsa “benim evimin telefonumun kaç olduğunu” 

sorunca şahıs bana “2501” dedi. Ben de bunu daha sonra imkan bulursam ararım diyerek 

aklımda tuttum. Akın ÖZTÜRK konuşmaya başladı ve bana hitaben “bu herifler manyak, sen 

devlete karşı nasıl böyle bir şey yapabilirsin" dedi. Dün gece 23:00 'den beri burada olduğunu 

ve  herifleri  bu  hareketi  bırakmaları  için  ikna  etmeye  çalıştığını,  bir  kısmını  ikna  ettiğini 

söyledi.  Sonra  kapıda  silahlı  nöbetçi  olduğunu  söyleyerek  çıkıp  gitti.  Ben  odada  yalnız 

kaldım. Duvarda bulunan saate baktığımda 11:15 olduğunu gördüm. Daha sonra kapı açıldı. 

Daha önce yüzünü hiç görmediğim ve tanımadığım asker kıyafetli bir şahıs “komutanım bir 

ihtiyacınız var mı? ” dedi.  Ben de “hayır” dedim. Daha önceki  konuşmalardan anladığım 

kadarıyla bana nispeten iyi davranan kişi olabileceğini düşündüm. Akın ÖZTÜRK'ün ikazını 

düşündüğümden yani kapıda silahlı nöbetçi olduğunu söylemesinden dolayı kapıyı açmadım. 

Herhangi bir teşebbüste bulunmadım. Saat 15:30-16:00 sıralarında kalkarak odada bulunan 

telefondan  aklımda  tuttuğum  numarayı  çevirdim.  Konutta  görevli  şahıs  benim  sesimden 

tanıyınca  “oğlum hanımefendiye  iyi  olduğumu  söyle,  ayrıca  özel  kuvvet  komutanı  Zekai 

Paşayı  ara  ve  telefonda  üzerinde  okuduğum  4210  numarayı  söyleyerek  bunu  kendisine 

iletmesini ve 3 defa zilin çalmasını bekleyeceğimi" söyledim. Bir müddet geçtikten sonra 3. 

çalmada telefonu açtım ve Zekai Paşa telefonum diğer uçundaydı, “ne yapıyorsunuz? gelip 

bizi kurtarsanıza ” dedim. Muhtemelen odanın çıkışında bir koridor olduğunu, kapıda silahlı 

şahıs  olduğunu,  buraya  gelince  iki  taraflı  gelin,  aynı  zamanda da odanın  yere yakın  arka 

penceresini de açık bırakacağım, diyerek kapattım. Sonra tekrar odaya Akın ÖZTÜRK geldi 

ve  “televizyonda  beni  arandığım yazıyor,  haberin  var  mı?”  diye  sordu.  Ben  televizyonu 

açmadığımı söyledim. Bana hitaben “Bu vaziyette nasıl gideceğiz” dedi. Bir süre sonra Akın 

ÖZTÜRK  yanıma  tekrar  geldi  ve  “buradaki  adamların  teslim  olmaya  karar  verdiklerini” 

söyledi. Saat 18:30 sıralarında Korgeneral Yıldırım GÜVENÇ ile Özel Kuvvetlerden gelen 

ekip yanıma geldiler. “Komutanım sizi götürmeye hazırız” dediler. Akın ÖZTÜRK o esnada 

geldi “Siz giderken sizinle Ankara'ya geleyim” dedi. Yıldırım Paşa ile Akın ÖZTÜRK burada 

başka rehinelerin de olduklarını ancak nerede olduklarını bilmediğini söyledi. Daha sonra 4 

araçla  141.  filo  yazan binaya  gittik.  Yine  rehin  tutulduklarını  anladığım Hava Kuvvetleri 

Komutanı Abidin ÜNAL ile iki tane havacı generali aldık. İsmini bilmediğim bir başka yerde 

bulunan 5-6 rehineyi de almaya gittik. Oraya gittiğimizde 7-8 kişinin yataklarda gözleri, elleri 

ve ayakları bağlı ve sırt üstü yatar şekilde olduklarını gördük. Bunlar sivil kıyafetliydi ancak 

tanıdığım havacı  ve  karacı  generallerdi.  Hepsini  kurtarıp  araçlara  bindik.  4  araçla  Akıncı 
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Üssünden  çıktık,  Hava  Kuvvetleri  Komutanlığına  gelerek  Akın  ÖZTÜRK  ve  diğerlerini 

bıraktım ve ben içinde bulunduğum araçla evime gittim. 

Silahlı  Kuvvetler  içerisinde  emir  komuta  zinciri  dışında  hain  bir  grubun  bütün 

bunları planladığı, ülkede yönetime illegal bir şekilde el koymaya kalkıştıkları, devlete isyan 

ettikleri, devlet yöneticilerini ve bizleri belki de öldürmeyi planladıkları ancak Türk Silahlı 

Kuvvetlerinin büyük çoğunluğunun bu olaylara karşı oldukları ve taarruza geçtikleri ve yüce 

milletimizin  ferasetiyle  başarılı  olamadıkları  kanaatindeyim.  Bu  işi  yapanların  ve 

uygulayanları en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum, verilecek cezanın uzun yıllar bu 

tarz  hainliklere girişen kişilere  ibret  olmasını arzu ediyorum. Bu terörist  ve hain gurubun 

içerisinde bulunan herkesten ayrı ayrı şikayetçiyim ve adaletin bu kişilere hak ettikleri cezayı 

vereceğini tereddüt etmeden düşünüyorum ve yargıya olan güvenimi belirtiyorum." şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Müşteki  Yaşar  GÜLER  07/10/2016  tarihli  ifadesinde  ;  "Ben  halen  Jandarma 

Genel  komutanı  olarak  görev  yapmaktayım.  FETÖ/PDY  terör  örgütü  mensuplarınca 

15/07/2016  günü  gerçekleştirilmeye  çalışılan  darbeye  teşebbüs  olayında  Genelkurmay  2. 

Başkanı  olarak  görev  yapmaktaydım.  Olay  günü,  18/07/2016  tarihinden  itibaren  PKK 

örgütüne karşı başlatmayı planladığımız büyük operasyonların planlanması için bir toplantı 

düzenlemiştik.  Toplantı  saat 14:00'de başladı.  Toplantı  devam ederken takriben saat  16:15 

sıralarında şuanda kimin bana haber verdiğini hatırlayamadığım bir personel toplantı odasına 

gelerek “Mit Müsteşarı sizinle görüşmek istiyor” komutanım demesi üzerine önemli bir şey 

olabileceğini düşünerek toplantıdan hemen çıktım ve odama giderek telefonla Mit Müsteşarı 

Hakan Fidan Beyle görüştüm. Kendisi bana “ komutanım bugün MİT Müsteşarlığına bir tane 

subay  geldi.  Çok  önemli  şeyler  söyledi.  Ben  şimdi  size  yardımcım  Sebahattin  beyi 

gönderiyorum o size teferruatını anlatacak” dedi. Bir müddet sonra Sebahattin Bey geldi ve 

Sebahattin Beyde “ komutanım bugün MİT Müsteşarlığımıza öğlene doğru kara pilot binbaşı 

olduğunu söyleyen şahıs geldi. Bununla görüştük. Adam bize aynen şunları söyledi. “Bugün 

izinden  beni  dün  çağırdılar.  Bugün  sabah  birliğime  katıldım.  Önce  tabur  komutanımla 

görüştüm sonra  tabur  komutanımla  birlikte  bir  albayın  yanına  gittik.  Albay “Gece  görüş 

gözlüklerinizi alın, bu gece uçuşumuz olacak ve uçuşun sonunda da Hakan Fidan'ı alacağız “ 

dedi.  Ondan  sonra  Sebahattin  Bey  müsaade  istedi  ve  ayrıldı.  Ben  hemen  Genelkurmay 

Başkanımızın yanına geçtim ve kendisine “ komutanım Sebahattin Bey geldi ve bana bunları 

bunları anlattı” dedim. “ Önemli bir durumun olduğunu değerlendiriyorum uygun görürseniz 

Hakan Beyi  hemen buraya  çağıralım” dedim.  Kendisi  de “uygun” dedi  ve hemen oradan 

Hakan Beyi  bağlattı  ve “ Buraya gelir  misin?” diyerek kendisini çağırdı.  Bu esnada Kara 

Kuvvetleri Komutanımız ile Genelkurmay Başkanımız Kara Kuvvetlerine ait Yüksek Askeri 
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Şura çalışmalarını yürütüyorlardı. Mit Müsteşarı Hakan Fidansaat 18:15 civarında karargaha 

geldi  ve  hemen  Genelkurmay  Başkanının  makam  odasının  bitişiğindeki  çalışma  odasına 

geçtik. Ben, Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanımız toplantı odasında oturduk. Hakan Bey 

olayı tekrar anlattı ve son cümlesinden sonra “komutanım bu olay daha büyük bir olayın bir 

parçası  da olabilir” dedi.  Bunun üzerine Genelkurmay Başkanımız derhal telefonu aldı ve 

harekat merkezindeki görevli Tuğgeneral İlhan Kırtıl'a “ İlhan Türk hava sahasını her türlü 

askeri uçuşa yasaklıyorum” dedi. Bunun üzerine Hakan Fidan “ komutanım ben birde Sayın 

Cumhurbaşkanımıza  bilgi  vereyim”  dedi  ve  koruma  müdürü  Muhsin'i  telefonla  aradı. 

Muhsin'e  “  Sayın  Cumhurbaşkanımızla  görüşebilir  miyim?  “  dedi.  Karşıdan  ne  cevap 

geldiğini duymadım. Bunun üzerine Hakan Fidan “ Peki Muhsin dışarıdan bir  saldırı olsa 

yeterli gücün, silahın ve adamın var mı?” diye sordu. Oradan bir cevap aldı ancak cevabını 

bilmiyorum. Sonra tekrar bir daha "Muhsin sana dışarıdan bir saldırı olsa buna karşı koyacak 

kadar  gücün,  kuvvetin  ve  adamın  var  mı?"  diye  bir  daha  sordu.  Oradan  da  muhtemelen 

olumlu  bir  cevap  almış  olmalı  ki  “  kolay  gelsin  “  dedi  ve  telefonu  kapattı.  Telefonu 

kapatmasına müteakip Genelkurmay Başkanımız yan odadaki Kara Kuvvetleri Komutanını 

çağırdı.  Kara Kuvvetleri  Komutanı  gelir  gelmez “ Salih  Paşa hemen buradan kalkıyorsun 

kuvvetten Kurmay Başkanı İhsan Paşa'ya da haber ver, oda kapının önüne çıksın gerekirse 

adli  müşavirini  de  al  merkez  komutanına  da  haber  ver  oda  gelsin.  Kara  Havacılık 

Komutanlığına git tutuklama dahil ne yapıyorsan yap” dedi. Devamla “ önce hangarları dolaş, 

uçakların  durumuna  bak,  sonra  kendin  için  İzmir'e  bir  uçak  hazırlamalarını  söyle  ve 

Genelkurmay Başkanından da bir talimat bekliyorum de ve onları idare et “ dedi. Bu emrin 

üzerine Kara Kuvvetleri Komutanı kalktı odayı terk etti ve gitti. Ben tekrar telefonun başına 

geçtim bu sefer Hava Kuvvetleri Harekat Merkezini aradım. Özellikle orada görevli generali 

(Kemal  Mutlum)  istedim  ve  generale  “  kardeşim  Sayın  Genelkurmay  Başkanımız  hava 

sahasını  uçuşa  kapatmış  idi  bundan  haberiniz  var  mı?“  diye  sordum.  Kendisi  bana  “var 

komutanım, konunun gereğini yerine getirdik” dedi ve telefonu kapattık. Ondan sonra ben 

Genelkurmay Başkanımıza  “  komutanım ben  bugün toplantılar  nedeniyle  hiçbir  evrakıma 

bakamadım müsaadenizle  odama geçip  günlük evraklarımı  inceleyeyim” diyerek müsaade 

istedim ve odadan ayrıldım. O gece saat 21:25'ten itibaren yaşananları daha önce 17/07/2016 

tarihli  savcılık ifademde ayrıntılı  olarak anlatmıştım.  Bana okumuş olduğunuz 17/07/2016 

tarihli  ifadede  bahsettiğim  hususlar  aynen  gerçekleşmiştir  daha  önceki  ifademde  zaten 

şikayetçi olmuştum bu şikayetim halen devam etmektedir." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Müşteki  Yaşar  GÜLER  04/01/2017  tarihli  ifadesinde;  "07/10/2016  tarihli 

Cumhuriyet Başsavcılığınıza vermiş olduğum ifademi aynen tekrar ederim. Ancak o ifademe 

ek  olarak  şu  hususu  da  belirtmek  isterim ki;  “Genelkurmay Başkanımız  Kara  Kuvvetleri 
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Komutanını  yanına  çağırıp  daha  önce  belirttiğim  talimatı  vermeyi  müteakip  devamla 

Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak’ı  telefonla bağlattı ve kendisine “Metin Paşa 

derhal Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığına gideceksin ve orada 

hiçbir zırhlı aracın dışarı çıkmasına kesinlikle izin vermeyeceksin müteakiben Kara Havacılık 

Komutanlığına da uğra ve orada da herhangi kara havacılık vasıtasının hareketinin olmaması 

için gerekeni yap” şeklinde emrini verdi. Bana okumuş olduğunuz 07/10/2016 tarihli ifadede 

bahsettiğim hususlar aynen gerçekleşmiştir daha önceki ifademde zaten şikayetçi olmuştum 

bu şikayetim halen devam etmektedir." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Müşteki  Metin  GÜRAK  18/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "Ben  Kara  Kuvvetleri 

Komutanlığı  Ankara  4.  Kolordu  Garnizon  Komutanlığında  Korgeneral  olarak  görev 

yapmaktayım.

15/07/2016 tarihinde Kolorduda normal mesaimi yürüttüm, saat:  18:30 sıralarında 

Genel Kurmay Başkanımızın emir subayı makamdan beni aradığım söyleyip beni bağladılar, 

Genel Kurmay Başkanımızı Orgeneral Hulusi AKAR bana telefonda Etimesgut Zırhı Birlikler 

Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığında bir tank dahi çalışmayacak, ikinci bir emre kadar 

tank  hareket  olmamasını  ve  bu  emri  de  yerinde  tebliğ  etmemi  istedi,  aynı  şekilde,  Kara 

Havacılık komutanlığında da hiçbir hava aracının uçuşuna müsaade edilmemesini, havadaki 

vasıtalarında indirilmesi emrini iletmemi emretti. Ben, Mamak'ta bulunan Kolordu Karargah 

binasından 1-2 dk içerisinde hemen hareket edip Etimesgut'ta yola koyuldum, Cuma akşamı 

olduğundan  çok  yoğun  trafik  vardı,  yolda  Kara  Havacılık  Komutanı  Tümgeneral  Hakan 

ATINÇ'ı telefonla arayarak havada helikopter ya da uçak olup olmadığını sordum, kendisi şu 

saat  itibariyle  havada helikopter  olmadığını,  5  adet  T-182 tipi  eğitim uçağının da Temelli 

civarında eğitim uçuşunda olduğunu söyledi. Bende kendisine eğitim uçuşunda olanları derhal 

havaalanına indirmesini söyledim. Kendisi bana bu uçakların Ankara Güvercinlik Ana Üssüne 

döndürmeyi  teklif  etti,  ben  işin  acil  olduğunu  düşünerek  uçakların  Ankara'ya  gelmeden 

bulundukları yer olan Temelli'deki küçük havaalanına indirilmesini emrettim.

...  Güvercinlik'te  bulunan  Kara  Havacılık  Komutanlığına  saat:  19:45  sıralarında 

ulaştım,  ulaştığımda  Kara  Kuvvetleri  Komutanı  Orgeneral  Salih  Zeki  ÇOLAK  ve  Kara 

Kuvvetleri Kurmay Başkam Orgeneral İhsan UYAR'ın da orada bulunduğunu gördüm. Yolda 

giderken beni Merkez Komutanı Tuğgeneral Nevzat BÜYÜKCEREN cep telefonu ile beni 

arayarak Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı tarafından 4-5 Albay ile birlikte hazır bulunması 

emrinin verildiğini söyledi.

Gittiğimde park yerinde yeni envantere girecek olan ve ABD'den yeni gelmiş CH-47 

yük  helikopteri  hangarının  önünde  komutalarımıza  katıldım.  Kara  Havacılık  Komutanı 

Tümgeneral Hakan ATINÇ ve Kara Havacılık Okul Komutam Tuğgeneral Ünsal COŞKUn ve 
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diğer subaylar oradaydı.  Helikopteri  bize tanıttılar,  o anda kışlada hiçbir  hava hareketi  ve 

olağanüstü bir durum yoktu.  Kara Kuvvetleri  Komutanımız Orgeneral Salih Zeki ÇOLAK 

mesai  saatleri  dışında  uçuş  yetkisi  ve  kurallarının  nasıl  olduğunu  sordu.  Kara  Havacılık 

komutam  Tümgeneral  Hakan  Atınç'da  prosedür  olarak  müsaade  edilmedikçe  hiçbir  hava 

aracının  kalkışına  izin  verilmeyeceğini  ifade  etti.  Bekleme  nöbeti  olarak  bir  skorsky 

helikopterinin  ekibi  ile  birlikte  hazır  tutulduğunu  anlattı.  O  gece  için  önceden  planlı  bir 

uçuşlarının olmadığını  söyledi  ve benim telefonda kendisine Genel  Kurmay Başkanımızın 

emirlerini  ilettiğimi  ve  bu  emre  göre  de  uçuş  yapılmayacağını,  uçuş  yapan  5  uçağı  da 

Temelli'ye indirdiğini söyledi. Burada saat. 21.15'e kadar birlikte oturduk, havacılık ile ilgili 

sohbet ettik. Komutanlar daha sonra oradan ayrıldı. Ben Tümgeneral Hakan ATINÇ'ın odasına 

giderek  çay  içtim,  10  dk  kadar  burada  oturdum.  O  esnada  Tümgeneral  Hakan  ATINÇ'ın 

odasında  otururken  onun  emir  astsubayı  ve  Tuğgeneral  Ünsal  Coşkun  da  bir  heyecan 

hissettim, bu ikisi dışarı çıkıp odaya girdiler. Ben saat:21:30 sıralarında oradan ayrıldım. Ben 

oradayken  Temelli'ye  indirilen  5  adet  uçağın  havaya  kalkmaması  emri  ile  ilgili  olarak 

Tümgeneral  Hakan  ATINÇ  ile  Orgeneral  Salih  Zeki  ÇOLAK  arasında  konuşma  geçti. 

Tümgeneral Hakan ATINÇ Orgeneral Salih Zeki Çolak'a müsaade bulunurlarsa yarın bu 5 

uçağı ertesi gün Güvercinlik'e getirmek istediğini söyledi. Orgeneral Salih Zeki ÇOLAK da 

olayı tam anlayamadan tabi olur dedi ve gitti. Ben Hakan ATINÇ'ın odasındayken kendisine 

Orgeneral  Salih  Zeki  ÇOLAK  ile  konuşmalarını  hatırlatarak  uçakların  Genelkurmay 

Başkanının  ikinci  bir  emre  kadar  uçmaması  emri  doğrultusunda bu uçakların  Temelli'den 

Güvercinlik'e getirilmemesi gerektiğini söyledim, o da bana tamam dedi.

....Daha da hiddetlenerek benim iki gözlerimi bağlayıp üzerime çullanıp yere yıktılar. 

Konuşmamam gerektiğini  yoksa  beni  vuracaklarım defaten  söylediler.  Beklerken alçaktan 

uçak  sesleri  gelmeye  başladı,  bunun  üzerine  bende  durumun vahametinı  anladım,  burada 

benim gözlerimi komandolarının kullandığı bandana ile kapattılar,  ellerimi arkadan plastik 

kelepçe ile sıkıca kelepçelediler, daha sonra beni yerden kaldırarak koluma girip yaklaşık 100 

metre kadar yürüttüler, bir odaya soktular, odada inilti seslerini duydum, oda da birden fazla 

kişi  olduğunu  anladım,  odada  bize  çok  kötü  muamele  ederek  kafamızı  eğerek  bağırıp 

çağırdılar,  birisi  sıkıyönetim  ilan  edildiğini  herkesin  alındığını  ve  boğaz  köprüsünün 

kapatıldığını söyledi, orada bir müddet kaldıktan sonra helikopter sesi gelmeye başladı, bizi 

helikopterle  bir  yere  götüreceklerini  söylediler, gözlerimiz  bağlı  olarak  helikoptere 

bindirdiler, yaklaşık 15 dakikalık bir uçuştan sonra bir yere indirdiler.

...  Tüm bunlar  olurken fiziki  olarak  bana  müdahale  bulundular,  beni  darp  ettiler, 

hakaret ve tehdit ettiler, ben tüm bu olanlardan dolayı ve bana yapılanlardan kim sorumlu ise 

şikayetçiyim. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 
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Müşteki  İhsan  UYAR  18/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "Ben  Kara  Kuvvetleri 

Komutanlığında Kurmay Başkanı Orgeneral olarak görev yapmaktayım.

...Saat  22:30  civarında  gidiyoruz  diye  ikaz  ederek  iki  kolumuzdan  tuttular, 

ayaklarımızdaki  kelepçeleri  kestiler  ve sert  hareketlerle  bizi  girdiğimiz kapıdan çıkarttılar, 

Karargahı bildiğimiz için ve gözlerim kapalı  olduğu için öyle olduğunu anladım. Binadan 

çıktıktan sonra yaklaşık 70 metre kadar ittirerek Güney Nizamiyesinin arka tarafında olan 

bölgede beklemekte olan bir adet helikoptere bindirildik, bu arada kafamız kapalı olmasına 

rağmen havada bizden ayrı üç tane daha helikopter olduğunu, ışıklarının kafamızdaki şeyden 

sızdığından  dolayı  anladım.  Yaklaşık  20  dakikalık  intikal  süresiyle  bir  yere  indirildik, 

helikopterde, helikoptere biniş ve iniş esnasında sürekli başımızı aşağıya bastırdılar, indiğimiz 

yerde  bir  aracın  beklediğini  hissettim,  araca  bizi  bindirdiler,  araçla  yaklaşık  7  dk  kadar 

yürüdükten sonra araçtan bizi indirdiler, kapalı bir alana üçümüzü bir yere getirtdiler.

...bana yapılanlardan kim sorumlu ise şikayetçiyim, uzlaşmak istemiyorum ve en ağır 

şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Müşteki  Ertuğrulgazi  ÖZKÜRKÇÜ 31/10/2016  tarihli  ifadesinde;  "5.07.2016 

günü saat:21.20-21.30 sıralarında, odasında bulunduğu sırada Genelkurmay Başkanı Hulusi 

AKAR’ın  odasından  gürültüler  geldiğini,nöbetçi  Astsubay  Şakir  ÇELTİKÇİ  ve  haberciEr 

Hayri  SÜT’ün,  haber  vermesi  ilemakam  tarafına  çıktığında  özel  kuvvet  unsurlarının 

silahlarını makam odasına çevirdiklerini, emir subayının odasında Ramazan GÖZEL, Şener 

DOĞRUGÖRENve  özel  kuvvet  personelinin  bulunduğunu,  Genelkurmay  Başkanının 

odasında  bulunanlara  “Manyak  mısınız?,  Deli  misiniz?,  Siz  kime  hizmet  ediyorsunuz?” 

dediğini,  makam  odasında  Mehmet  DİŞLİ’nin  bulunduğunu,makam  odasına  girmeye 

çalışınca  Ramazan  GÖZEL’ in  kendisini  iterekaskerlere  “  Bunu  da  alın,  bu  da  listede” 

dediğini,  yere  yatırılarak  elleri  ve  ayaklarının  bağlandığını,  Mehmet  DİŞLİ’nin  makam 

odasından çıkarak  etrafıkontrol  ettiğini,  Mehmet  DİŞLİ’ ye  bir  kişinin  "ne zaman tahliye 

edeceğiz?" diye sorduğunda Mehmet DİŞLİ’nin “ Şimdi değil talimat gelecek, haber gelecek 

bekleyin”  dediğini,  bir  süre  sonra  helikopter  sesi  duyduğunu  muhtemelen  Genelkurmay 

Başkanın  götürüldüğünü,  kendisinin  gözlerinin  bağlanarak  darp  edildiğini,  Genelkurmay 

2.Başkanı  ile  birliktehelikopterle  Akıncılar  Üssüne  götürüldüklerini,  helikoptere 

bindirilmeden önce darbecilerin kendi aralarında“Hayırlı olsun sıkıyönetim ilan edildi, Boğaz 

Köprüsü  kapatıldı”  şeklinde  konuştuklarını,  Akıncılar  Üssünde  gözleri  kapalı  şekilde  bir 

odada  tutulduklarını,  akıncılar  üssünde  bombalama  sesi  duyduğunu,  16.07.2016  günü 

saat:18.00  gibi  kendi  imkanları  ile  kurtularak  internetten  sorumlu albay ile  birlikte  Daire 

Başkanlığı  binasına  girerekyayınlanan  4  korsan  bildiriyi  internetten  kaldırdıklarını,  darbe 

girişimi  Genelkurmay  Başkanlığı  yöneticisinin  Tümgeneral  Mehmet  DİŞLİ  olduğunu" 

332/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



şeklinde beyanda bulunmuştur. 

MüştekiHakan  ATINÇ  (  Tümgeneral  )  24/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "Ben 

Ankara  Güvercinlik'te  Kara  Havacılık  Komutanlığında  Tümgeneral  olarak  görev 

yapmaktayım. 

15/07/2016 tarihinde  saat:07:30 'da  B200 uçağıyla  yanımda  emir  astsubayı  Uçak 

Helikopter  Teknisyen Başçavuş  Fatih  KARAGÖZ olmak üzere,  Malatya'ya  hareket  ettim. 

Malatya'ya gitmemdeki neden burada 09:30'da yapılacak Sancak ve Komuta Devir Teslim 

Törenidir. Bu devir teslim törenlerinin tarihleri daha önceden devir teslim töreninin yapılacağı 

alay komutanlığı tarafından belirlenip teklif olarak bize gönderilir, bizde Kara Kuvvetlerine 

arz  ederek  göndeririz,  tarihler  Kara  Kuvvetlerinin  onayından  sonra  netleşir,  Malatya'daki 

devir teslim töreni de bu şekilde belirlenmiştir ancak Malatya'daki tören 15/07/2016 tarihinde 

belirlenmesine  rağmen  İzmir'deki  Devir  Teslim  Töreni  de  14/07/2016  tarihi  olarak 

belirlenmiştir. Bu tarihlerin arka arka seçilip belirlenmesindeki durum 15/07/2016 tarihindeki 

darbeye  teşebbüs  olayından  sonra  anlaşıldı.  Çünkü  ben  hem İzmir'deki  komutana  hemde 

Malatya'dakilere  törenlerin uygun zamanlarda yapılmasını söylememe rağmen her ikisi  de 

yani İzmir 14/07/2016 tarihinde Malatya ise 15/07/2016 tarihinde ısrarcı oldu, ben 14/07/2016 

tarihindeki İzmir'deki törenden sonra ertesi gün Malatya'ya yukarıda bahsettiğim saatte gittim, 

Malatya'daki  devir  teslim töreninin  14/07/2016  tarihinde  öğlenden sonra  olmasını  benden 

talep ettiler ancak ben devir teslimin sabah olması yönünde ben ısrarcı oldum ve törende zaten 

sabahtan  olmuştu,  ancak  buradakiler  tören  sabahtan  olmasına  rağmen  öğlenden  sonra  da 

kalmam konusunda ısrarcı oldular, ben kabul etmedim, arkasından 2.Ordu Komutanı 2.Ordu 

Kurmay  Başkanı  Tümgeneral  Avni  ANGUN  ve  burada  bulunan  diğer  generallerle  öğlen 

yemeği planladığını söylediler, bende gittiğim yerlerde bu şekilde yemek yemediğimi ve ordu 

komutanlıklarına hiç uğramama rağmen böyle bir teklif geldiğinde etik olmaz gerekçesiyle 

kabul ettim. Daha sonra yemeği yedik, tüm bunları yapılmasının sebebi ise yani 14/07/2016 

tarihinde  İzmir'in  ayarlanması,  15/07/2016  tarihinde  Malatya'nın  ayarlanması  ve  de 

Malatya'dan öğleden sonra Ankara'ya gelmemin geciktirilmesi için yemek düzenlenmesinin 

nedeni  ben  Ankara'ya  döndüğümde  darbecilerin  yaptığı  hazırlıkları  görmemi  engellemek 

içindi, benim bu hazırlıkları görmemi engellemek için bu şeklide arka arkaya iki gün Ankara 

dışına çıkmam sağlandı ve de Ankara'ya dönüşüm geciktirildi.

Malatya'da  tören,  yemek  ve  birliği  arabayla  dolaşmaya  müteakip  B-200  uçağına 

binerek  Ankara  Güvercinlik'e  hareket  ettim  ve  Ankara  Güvercinlik'e  15/07/2016  günü 

saat:16:54'de iniş yaptım. Benim inmeme müteakip Kara Havacılık Denetleme Başkanı Albay 

Murat ŞAMA, Hava Ulaştırma Grup Komutanı Albay Oğuz YALÇIN, Kara Havacılık Okul 

Komutanlığı  Harekat  Eğitim  Şube  Müdürü  Albay  Nadir  GÜNDÜZ  ve  Kurmay  Başkanı 
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Kurmay  Yarbay  Mehmet  ŞAHİN  beni  apronda  karşıladılar.  Karşılamaya  müteakip  şeref 

salonunda  bir  çay  içerek,  ne  yaptıklarını  ve  törenin  bir  kısa  sohbetini  yapıp,  ben  odama 

çıktım.  10-15  dakika  gibi  bir  süre  sonra  emir  astsubayım beni  Kara  Kuvvetleri  Kurmay 

Başkanını  Genel  Kurmaydan  bir  numaradan  aradığını,  numarayı  bıraktığını  onu  aramamı 

söylediğini ifade etti. Bana bildirilen numaradan aradığımda arayan kişinin Kara Kuvvetleri 

Komutanlığı Kurmay Başkanı Orgeneral İhsan UYAR olduğunu öğrendim. Orgeneral İhsan 

UYAR'ın  Genel  Kurmay'dan  çıkıp  kuvvete  gittiğini  telefondaki  kişi  söyledi.  Daha  sonra 

saat:17:30  sıralarında  emir  astsubayım  Başçavuş  Fatih  KARAGÖZ  Kara  Kuvvetleri 

Komutanı Orgeneral Salih Zeki ÇOLAK'ın beni cepten aradığını söyledi. Bana telefonu verdi, 

emredin  komutanım  dedim.  Bana  havada  uçak  olup  olmadığını  sordu.  Ben  de 

kendisine"Komutanım ben biraz önce indim, şuanda meydana uçan helikopter ya da uçak yok 

diye biliyorum ama net olarak bilmiyorum" diye ifade ettim. Onun akabinde Orgeneral Salih 

ZekiÇOLAK  bana  gece  uçuşu  yapılıp  yapılmayacağını  sordu,  bende  kendisine  "Sabah 

brifinge katılmadığım için uçuşa çıkıp çıkmadığımı  bilmediğimi" beyan ettim.  Kendisi  de 

bana öğrenip kendisine bilgi vermemi istedi. Arkasından da kendisine bir tane B-200 uçağının 

hemen hazırlanmasını ve kendisinin bir yere gideceğini bildirdi. Ardından da ben yoldayım, 

geliyorum dedi. 

Bunun üzerine ben Orgeneral Salih Zeki ÇOLAK'ın öğrenmesini istediği konularla 

ilgili  Kurmay  Başkanı  Kurmay  Yarbay  Mehmet  ŞAHİN'e  sordum.  Bana  telaşla  ne  için 

sorduğumu sordu.  Ben  de  kendisine  Kuvvet  Komutanı  Salih  Zeki  ÇOLAK'ın  birliğimize 

geldiğini  ve  bu  bilgileri  öğrenmemi  istediğini  söyledim.  Gece  uçuşu  için  bana  önce  4 

helikopter  uçuşunun planlı  olduğunu,  hemen akabinde yanlışlık  olduğunu,  komutanım hiç 

gece uçuşu planlanmadığını söylediler. Bunu bana Mehmet ŞAHİN ile Kara Pilot Kurmay 

Binbaşı Okan KOCAKURT söyledi. "Bizim Kara Havacılık Uçuş Takip Sistemi (KUTAY) 

çıktısını alın" dedim. Onlar bana bu çıktıyı belli bir süre getirmediler. Daha sonra da bana 

"KUTAY sisteminde bir arıza var" dediler. Ben bu bilgileri Harekat Merkezine girip çıkarken 

burada emir astsubayı odasında Ankara Merkez Komutanının oturduğunu gördüm. 

Akabinde Kara Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Salih Zeki ÇOLAK saat:18:46'da 

nizamiyeden giriş yaptı. Ben Kara Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Salih Zeki ÇOLAK'ı 

Kurmay Başkanı Mehmet ŞAHİN ile beraber karşıladım. Direk benim makam odama çıktık, 

beraber otururken Kara Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Salih Zeki ÇOLAK bana "Havada 

uçak var mı" diye sordu. Ben de olmadığını söyledim ancak 5 tane T182T uçaklarının Ankara 

Temelli'de  eğitim  uçuşu  yaptıklarını,  ancak  gelmeden  önce  kendilerinin  telefonla  verdiği 

şifahi emirleri üzerine uçakların Temelli'ye indirilerek, uçuşlarının sonlandırıldığını kendisine 

ilettim. Hali hazırda Ankara bölgesinde hiçbir uçağın uçmadığını, diğer birliklerimize de ve 

teröristle mücadele bölgesinde görevlendirilen hava görev komutanlıklarımıza hiçbir uçağın 
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ve  helikopterin  uçmaması  gerektiği  emrini  verdiğimi  komutanımız  Salih  Zeki  ÇOLAK'a 

ilettim. 

Salih  Zeki  ÇOLAK bana Deniz ALDEMİR ve Osman KARACA diye  birilerinin 

birliğimizde olup olmadığını sordu. Bende Deniz ALDEMİR'in yeni kurulan Yük Helikopter 

Tabur Komutanımız olduğunu ve bir gün önce İzmir'den getirilen yük helikopteri ile birlikte 

geldiğini ve halen Ankara'da olduğunu söyledim. Deniz ALDEMİR darbe soruşturmasından 

dolayı tutuklandı ya da gözaltına alındı. Osman KARACA'nın da yük helikopteri ile ilgili  

Amerika'da  eğitim  aldığını  ve  halen  Kara  Havacılık  Komutanlığımızda  görevli 

olduğunuKomutanımız Salih Zeki ÇOLAK'a ilettim. Komutanımız Salih Zeki ÇOLAK bana 

Osman KARACA'nın ve Deniz ALDEMİR'in Fethullah cemaatiyle bağlantısı olup olmadığını 

sordu.  Ben de kendisine  elimizde  belge,  bulgu olmadığını,  ancak tavır  ve davranıştan  ve 

arkadaşları  arasındaki  davranışlarından bu cemaate  bağlı  olabileceklerini  söyledim.  Ancak 

Osman KARACA'nın son zamanlarla onlarla ilişkisini kestiğinin birliğimizde konuşulduğunu 

söyledim. Komutanımız Salih Zeki ÇOLAK bana birliğinde bu kişilerden başka bu tip benzer 

kişileri olup olmadığını sordu. Ben de kendisine komutanım ben Allah korkusu olan insanım, 

elimde bilgi, belge yok ancak Kara Havacılık Komutanlığında bulunan tüm kritik kadroların 

bunların  elinde  olduğunu,  hatta  Tuğgeneral  Ünsal  COŞKUN'un  da  onlardan  olduğunun 

söylendiğini söylediğimde kendisi bana bunların niye bana iletmediniz dedi. Ben de tekrar 

yukarıda  söylediğim  gibi  elimde  bilgi,  belge  olmadığını  Allah  korkusu  olan  bir  insan 

olduğumu, insanların sürekli birbirlerine hakkında dedikodu yaptığı bir ortam olduğunu, bu 

nedenle kesinleştirmediğim için bildirmediğimi ancak Kuvvet Personel Başkanı Tümgeneral 

Şevki  GENÇTÜRK  ile  bunları  paylaştığımı  ifade  ettim.  Bunun  üzerine  bana 

konuşmalarımızın ikimizin arasında kalacağını, kimseye söylememem gerektiğini iletti. 

Daha sonra benim odadan lavaboya geçti,  bu esnada da Kara Kuvvetleri  Kurmay 

Başkanı Orgeneral İhsan UYAR içeriye girdi ve bana "Ne var, ne oluyor" diye sordu. Ben de 

kendisine  bir  şey  olmadığını,  komutanımızın  bir  uçak  talep  ettiğini  ve  uçağında  hazır 

olduğunu söyledim. İhsan UYAR Paşamıza Komutanımız Salih Zeki ÇOLAK ile aramızda 

geçen  konuşmalardan  bahsetmedim.  Komutanımız  Salih  Zeki  ÇOLAK lavabodan  gelerek 

"Hep beraber yük helikopterini görelim" dedi ve "tören yapılacak tesisleri inceleyelim" dedi. 

Komutanımız Salih Zeki ÇOLAK'ın makam arabasının önüne ben, arkaya da Komutanımız 

Salih Zeki ÇOLAK ve İhsan UYAR binerek Yük Helikopter Koruma Hangarlarına gittik. Bu 

esnada benim emir  astsubayım Başçavuş Fatih  KARAGÖZ'ün normalde arabayla  arkadan 

gelip  beni  takip  etmesi  gerekirken  makamda  kaldığını  öğrendim.  Hatta  1.Alay Komutanı 

Feyzi  OKAN, "Fatih KARAGÖZ Başçavuş niye  komutanının peşinden gitmiyorsun" diye 

sorduğunda Fatih KARAGÖZ Başçavuş kendisine Kuvvet Komutanı Salih Zeki ÇOLAK'ın 

güya  ona  dışarı  çıkmayın,  telefonların  başında  beklemesi  talimatını  verdiğini  söylemiş, 
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aslında Salih Zeki ÇOLAK'ın da böyle bir talimatı yokmuş.

Müteakiben araç ile yük helikopterlerinin bulunduğu koruma hangarlarına gidildi. Bu 

esnada Tuğgeneral Ünsal COŞKUN ile 1.Alay Komutanı Feyzi OKAN da olduğumuz yere 

geldi.  Ancak  Feyzi  OKAN'ın  Ünsal  COŞKUN  tarafından  Kara  Kuvvetleri  Komutanına 

törenle ilgili  arz yapılacak bahanesiyle  Kara Kuvvetleri  Karargahına götürerek beklettiğini 

sonradan öğrendim, amacı  Feyzi  OKAN'ın bu darbeyle ile  ilgili  hazırlıkları  fark etmesini 

engellemekti. 

Yük Helikopteri Hangarına gittiğimizde Yarbay DenizALDEMİR de yük helikopteri 

hangarında  helikopterin  başındaydı.  Hangara  gitmeden  emir  astsubayıma  hangara  kuvvet 

komutanımız  Salih  Zeki  ÇOLAK  ve  İhsan  UYAR'ın  yük  helikopterini  göreceklerini,  bu 

nedenle hangarın kapısının açık olmasını ve ilgili personelin orada hazır olmasını talimatını 

verdim.  Bu esnada  mesaide  bittiği  için  kimin  olup  olmayacağını  da  bilemiyorum.  Ancak 

bizdeki  geleneksel  uygulamada  birliğe  kuvvet  komutanlarından  herhangi  birisi  geldiğinde 

haberi öğrenen her bir personel izinde dahi olsa birliğe olabildiğince hızlı şekilde gelir. 

Hangara  gittiğimizde  burada  Yarbay  Deniz  ALDEMİR,  Yarbay  Murat  BOLAT, 

Tuğgeneral  Ünsal  COŞKUN,  Albay  Feyzi  OKAN  bulunmaktaydı.  Hangarda  Yarbay 

DenizALDEMİR  tarafından  yaklaşık  yarım  saat  sürede  helikopterin  özellikleri  Kara 

Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki ÇOLAK'a tanıtıldı. Tanıtım sonucunda yük helikopter pist 

bağlantı  yolu,  yük  helikopter  töreninin  yapılmasının  planlandığı  okul  bakım  hangarı  ve 

törende kokteylin yapılmasının planlandığı geri destek bölüğü hangarı ve apronlarında hep 

beraber incelemede bulunuldu. Bu esnada yanımızda Okul Bakım Komutanı Albay Muzaffer 

KARTOPU da yanımıza geldi. Kara Kuvvetleri Komutanımız kendisi için talep ettiği B-200 

komuta kontrol uçağına gerek kalmadığını,  onun hangara çekilebileceğini söyledi.  Aslında 

tüm bu olanlardan sonra aklıma takılan konu yük helikopteri için yapılacak törendir. Çünkü 

bizde  geleneksel  olarak  devlet  törenleri  Savunma  Sanayinin  dahil  olduğu  projelere  tören 

yapılır. Yük helikopteri pazarlık yöntemiyle dışarıdan alındığından normalde bu şekilde alınan 

helikopterler için devlet töreni yapılmaz. Ayrıca bu devlet töreni yapılacağı zaman belli zaman 

önce  yazışmalar  yapılır  ve  hazırlıklar  ona  göre  yapılır.  Söz  konusu  İzmir'den  gelen  yük 

helikopteri  için tören yapılıp yapılmaması için muamma olduğu için bu törenin yapılacağı 

tarih olarak 28 Temmuz 2016tarihi saat:11:00 olarak belirlendiğini şifahi olarak öğrendik, bu 

tür devlet törenleri çok önceden haber verilerek yapılır ama bu helikopter için çok kısa süre 

içerisinde  hazırlanmamız  istendi.  Bundan  dolayı  ihtimal  olarak  bizim  konsantrasyon  ve 

faaliyet yoğunluğunu buraya çekip kendi darbe planları rahatlıkla yapmaları için olabilir. 

Biz  yük  hangarında  helikopterle  ilgili  bilgiler  arz  edilirken,  Garnizon  Komutanı 

Korgeneral Metin GÜRAK da geldi. O da o andan itibaren bize katılıp yanımızda bulundu. 

GarnizonKomutanı  Metin  GÜRAK  benim  görevimi  devraldığım  eski  komutan  olması 
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nedeniyle benden tekrar havada uçak olmadığını teyit etti. Temelli'deki 5 adet T182T uçağının 

Temelli'ye inip motorların susturulduğunu ve burada yerde olduğunu teyit etti. 

Bu incelemelerden sonra  Kara Kuvvetleri  Komutanımız Salih  Zeki  ÇOLAK alay 

bölgemizde bir çay içmemizi teklif etti. Hep beraber arabayla alay karargahındaki kamelyaya 

gittik. Kamelyada koltuklarda oturmaktansa koltukların kamelyanın yan tarafına çıkarılmasını 

söyledi ve koltukları  çıkardık.  Hep beraber kamelyanın dış  tarafında oturduk.  O esnada o 

günkü alay nöbetçi amiri Yüzbaşı Taha Fatih ÇELİK de yanımıza geldi. Komutanımız onu da 

oturtturdu. Bu arada Kara Havacılık Komutanlığı nöbetçi amiri Yarbay Özcan KARACAN 

elinde telsizle dolaştığını gördüm. Bir ara Özcan KARACAN'ın okul komutanı Tuğgeneral 

Ünsal COŞKUN'u yanına çağırarak bir şeyler konuştuğunu gördüm. 

Kara  Kuvvetleri  Komutanımız  bu  esnada  uçuşların  nasıl  yapıldığını,  bir  kişinin 

kendiliğinden  uçak  helikopter  kaldırıp  kaldıramayacağını  sordu,  bizde  kendisine  KUTAY 

sistemini anlattık.  KUTAY sistemi Kara Havacılık Uçuş Takip Yazılımıdır.  Bu şöyle işler: 

Uçuşlar önce alay komutanları  onayı ile KUTAY sistemine dahil  edilir,  KUTAY sistemine 

dahil  olmayan  hiçbir  kule  görevlisi  uçuş  için  motor  çalıştırma  müsaadesi  vermez,  uçuş 

emrinde  yazılı  olmayan hiçbir  uçağın  ve  helikopterin  meydandan kalkışına  izin  verilmez, 

hatta uçağı ya da helikopteri kullanacak mürettebattan birinin sağlık muayenesi geçerli değilse 

yada  süresi  dolduysa  bu  uçağın  kalkışına  izin  verilmez.  Diğer  mürettebatta  uçamaz.  Bu 

sistemi komutanımız Salih Zeki ÇOLAK'a anlattım. Bu konuşmaların ardından Komutanımız 

Salih Zeki ÇOLAK ve İhsan UYAR saat:21:18'de birliğimizden arabayla ayrıldılar. Ayrılırken 

bize dikkatli olun diye söylediler.

Akabinde  Garnizon  Komutanı  Korgeneral  Metin  GÜRAK,  ben,  Okul  Komutanı 

Tuğgeneral Ünsal COŞKUN, Alay komutanı Albay Feyzi OKAN yürüyerek Kara Havacılık 

Komutanlığı  karargahına  geldik.  Burada  Metin  GÜRAK Paşa  bir  çay içelim dedi  ve  çay 

içmek  için  benim odama  geçtik,  yanımızda  Ünsal  COŞKUN  ve  Feyzi  OKAN  da  vardı. 

Onlarda  bizimle  beraber  odaya  geçtiler.Bir  çay  içtik,  biraz  sohbet  edildi.  Metin  Paşa 

yanımızda Ünsal COŞKUN ve Feyzi OKAN olduğu için bir şey demedi. Ayrılırken tuvalete 

uğrayacağını  söyledi,  bu  esnada benim odada  bulunan Ünsal  ÇOŞKUN ve Feyzi  OKAN 

ayrıldı. Metin GÜRAK Paşa tuvalete gitmedi, tuvaletin önünde bana "aman dikkatli ol, bu 

şerefsizlerin  ne  yapacakları  belli  olmaz"  dedi.  Müteakiben  aşağıya  indik  yanımda  Ünsal 

COŞKUN  ve  alay  komutanı  Kurmay  Başkanı  olmak  üzere  Metin  GÜRAK  Paşamızı 

saat:21:49'da uğurladık. 

Ben  Ünsal  COŞKUN  ve  Alay  komutanımız  Albay  Feyzi  OKAN'a  yukarı  benim 

odama çıkalım Kuvvet  Komutanımız Salih Zeki Çolak'ın  verdiği  emri bir  değerlendirelim 

dedim. Ben bu esnada Ünsal COŞKUN'a güvenmiyordum. Feyzi OKAN benden sigara içmek 

için izin istedi, ben izin verdim, biz de Ünsal COŞKUN ile yukarıya benim odama doğru 
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çıktık. Ben komutan kapısından odama giriyorum, Ünsan COŞKUN'a da beraber bu kapıdan 

gidelim diye teklif  ettim, kendisi  benimle beraber girmedi,  emir astsubayın odasına doğru 

yöneldi. Benimle gelmedi ve 4-5 dakika sonra emir astsubayı kapısından odama girdi. Emir 

astsubayının olduğu kısımdan giriş böyle uzun sürmez, hemen yanımda olduğu için 15 saniye 

dahi  sürmez,  Ünsal  COŞKUN 4-5  dakika  gecikince  ben emir  astsubayım başçavuş  Fatih 

KARAGÖZ'e Ünsal COŞKUN'un nerede olduğunu sordum, niye gelmiyor diye sordum, o da 

bana hemen geliyor dedi. Arkasından da hemen Ünsal COŞKUN girdi, 

Ben Ünsal COŞKUN'a daha giriş sözcükleri söylerken, odamın hem emir astsubayı 

giriş kapısı hemde komutan giriş kapısı aynı anda açıldı. Komutan giriş kapısından Kara Pilot 

Kurmay Albay Mustafa DURMUŞ elinde silah olduğu halde ve hemen yanında Karar Pilot 

Kurmay Binbaşı Okan KOCAKURTelinde silahla diğer emir astsubayı kapısından ise emir 

astsubayım başçavuş Fatih KARAGÖZ elinde silah yok ancak silahı dizine olacak şekilde 

odama girdiler ve kapıları kapattılar. Binbaşı Okan KOCAKURT silahı başıma dayadı. Albay 

Mustafa DURMUŞ masamın önünde silahı bana doğrultarak vaziyet aldı, onun sağında açıkta 

elinde silah olmaksızın fakat dizinde olacak şekilde silahlı Başçavuş Fatih KARAGÖZ vardı. 

Okan KOCAKURT bana "Ellerinizi masanın üzerine koyun, yolun sonuna geldiniz, buraya 

kadardı"  dedi.  Benim saatimi çıkarttırdı  ve bileklerimden beni  plastik  kelepçe ile  ellerimi 

önden  olacak  şekilde  kelepçeledi.  Bende  kendilerine  "ne  yapıyorsunuz,  oğlum  manyak 

mısınız,  ülkeyi  ne  hale  getireceksiniz,  kargaşa  mı  yaratacaksınız,  kardeş  kavgası  mı 

çıkarttacaksınız, Suriye mi döndüreceksiniz, hadi beni öldürdünüz, ben 55 yaşında adamım bu 

ülkede  çoluk  çocuk,  kadınlar,  yaşlılar  var  onlar  ne  olacak,  Suriyeliler  gibi  mülteci  mi 

yapacaksınız  "  dedim.  Bana  "Çok  konuşma  ağzına  bant  yapıştırırız"  dediler.  Bu  arada 

Tuğgeneral Ünsal COŞKUN bana "Direnmeyin komutanım" dedi ve emir astsubayımın giriş 

kapısından odayı terk etti. Emir astsubayım Fatih KARAGÖZ dışarı çıkıp tepside bir bardak 

su ve yanında beyaz büyük bir hap getirdi.Binbaşı Okan KOCAKURT bu tepsiyi aldı benim 

yanıma getirdi, masanın üzerine koydu, hapı bardaktaki suyun içine attı ve "Bunu içeceksiniz" 

dedi.  Ben  Okan  KOCAKURT'a  "Bu  zehir  mi"  dedim.  bana  "Hayır,  İçin"  dedi,  Ben  de 

"İçmiyorum" dedim. Bana "Siz bilirsiniz, sizin iyiliğiniz ve rahatlamanız içindi" dedi. Daha 

sonra  beni  makam  odamdan  geçişli  yan  taraftaki  dinlenme  odamdaki  yatağımın  üzerine 

aldılar. Bu esnadan itibaren 20 ya da 30 dakika içerisinde helikopter motor çalıştırma sesleri 

duymaya  başladım.  Önce  3-5  helikopter  sesi  gibi  sesler  geliyorken  daha  sonra  zamanla 

helikopter  seslerinde  yoğunlaşma  başladığını  duydum.  Müteakiben  taarruz  helikopter  atış 

seslerini  de  uzak mesafelerden  duymaya  başladım.  Bizim birliğimizden  kalkan  helikopter 

sayısını  sonradan  yapılan  incelemede  Güvercinlik  Kışlasından  3  Süper  Kobra  taarruz 

helikopteri,  2 kobra taarruz helikopteri,  3 atak taarruz helikopteri,  8 skorsky genel maksat 

helikopteri, 3 Cougar genel maksat helikopteri, 2 UH1 genel maksat helikopteri olmak üzere 

338/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



toplam  21  helikopter  olduğunu  tespit  ettik.  Bunun  akabinde  de  uçak  sesleri  duymaya 

başladım.Oturttular.  Bundan  sonra  Kara  Pilot  Binbaşı  Okan  KOCAKURT'u  bir  daha 

görmedim. Ondan sonra benim odamda yatağımın yanında bulunan koltukta bazen oturarak 

bazende yan tarafta bulunan çalışma odasına girip çıkarak dönüşümlü olarak bazen Albay 

Mustafa DURMUŞ ve Başçavuş Fatih KARAGÖZ kontrol ettiler. Bu arada benim kontrol 

amaçlı olarak yan taraftaki makam odam da birisi duruyordu. Mustafa DURMUŞ da silah 

vardı ve silahı elinde tutuyordu. Emir astsubayım Fatih KARAGÖZ eline hiç silah almadı, 

ancak üzerindeki tulumu çıkartıp,  rambo kıyafeti giyip ,  bu kıyafette de dizinde tabancası 

olacak şekildeydi. Bu şekilde bulunduğum yere girip çıkıyorlardı. Ağzımı bantlamadılar. Bu 

esnada bana hiç kaba davranmadılar. Bu esnada Mustafa DURMUŞ elinde dokunmatik bir 

telefonla  sürekli  bir  yere  bakıp  duruyordu.  İşin  garip  olanı  beni  dinlenme  odamda  rehin 

tutarlarken makam odamda ikisi birlikte bulundukları halde dahi birbirleriyle bir kelime dahi 

konuşmadılar, televizyon açıktı ancak sesini dahi açmadılar. 

Mustafa DURMUŞ benim odamda silahla  dururken ona "Allah aşkına yapmayın, 

çoluk  çocuk  yollara  düşecek,  bu  ülkeye  yazık  edeceksiniz,  Suriye'ye  çevireceksiniz,  ben 

Suriye'de bulundum, bu dramı gördüm, bizi o hale getirmeyin" dedim. O da bana "kader bu 

bunlar  yaşanacak"  dedi.  Daha sonra  benim dinlenme odamda bulunan  telefon  ve  laptopu 

kablolarını çekerek makam odama aldı. Dolaplara, tuvalete, etrafa ve çekmecelere ve de kapı 

kilitlerine baktı. Emir astsubayım Fatih KARAGÖZ bunları yapmadı çünkü o benim odanın 

her şeyini ayrıntısıyla benden daha iyi biliyordu. Bunları Mustafa DURMUŞ yaptı. Bundan 

sonra beni sürekli benim bulunduğum odaya gelerek Mustafa'nın elinde silah olduğu halde 

sürekli  beni  kontrol  ettiler.  Fatih  Başçavuş bana beni  eşimin aradığını  söyledi,  kendisi  de 

eşime benim için o akşam geleceğimi, tören hazırlıklar yaptığını söylediğini ifade etti. Biraz 

da  bana  gelerek  bana  eşimle  görüşmek  isteyip  istemediğimi  sordu.  Bende  görüşmek 

istemiyorum dedim. Lavabo ihtiyacım olduğumda yanımda Mustafa DURMUŞ elinde silahla 

olacak şekilde ve tuvaletin kapısı açık olacak şekilde ben tuvalet ihtiyacımı giderdim. Daha 

sonraki safhalarda tuvalet ihtiyacım ortamdan dolayı daha da sıklaştı. Böyle olunca ben hem 

Mustafa'ya  hemde  Fatih'e  "silahım  yok,  hiçbir  şeyim  yok,  bir  şey  yapabilecek  durumda 

değilim, kontrolün hepsi sizde, o yüzden ellerimdeki kelepçeyi çözün" dedim. Bunun üzerine 

ellerimdeki kelepçeyi makasla kestiler, ancak bana ellerimi baldırlarımın altına koyarak otur 

dediler. Bende öyle yaptım. sürekli olarak odama giriş çıkış yaparak beni kontrol ettiler, bu 

esnada makam odamla beni rehin tuttukları dinlenme odamın arasında bulunan kapı açıktı. 

Bunlardan birisi sürekli özellikle Mustafa bu açık kapıda sırtını yaslayarak durup hem benim 

olduğum odayı hem de makam odamı kontrol altında tutuyordu. Elinde de silahla bekliyordu. 

En başlangıçta çok özgüvenli ve mutluydular, zamanla ilerleyen saatlerinde mutluluklarının 

azaldığını hissettim. Bu esnada zaman mefhumunu kaybetmiş olmama rağmen sabah ya da 
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yatsı  namazı  olamayacağını  değerlendirdiğim saatlerde  ezan ya  da sela  seslerini  duydum. 

İçimden darbeciler  camileri  de ele  geçirip  bunlar  mı  okutuyor  diye  geçirdim.  Her  zaman 

helikopterim, personelim düşmesin diye dua ederken, bu sefer helikopterlerin hepsi düşsün 

diye dua etmeye başladım. Sürekli milletimi, ailemi, ordumu koru diye dua etmeye başladım. 

Bunlar benim kaldığım kısma girip çıkmaya başladıkça yüzlerinden mutsuz olduklarını ve 

yüzlerinin kararmaya başladığını gördüm. 

Müteakiben  perdeler  kapalıydı  ancak  perdelerin  ardından  günün  ağarmaya 

başladığını  gördüm.  Gün  ağardıkça  silah  seslerive  taarruz  helikopteri  atış  seslerinin 

yakınlaşmaya  başladığını  ve  yakınımızda  hafif  silah  seslerinin  arttığını  fark  ettim.  Hatta 

içimden  en  sonunda  roket  atarak  binayı  vuracaklar  diye  düşündüm.  Gün  iyice  ağarmaya 

başladıktan sonra ne kadar zaman geçtiğini bilemiyorum ancak özellikle hafif piyade silah 

seslerinde  yoğunlaşma  başladı.  Buna  mukabil  taarruz  helikopter  uçuş  ve  atış  seslerinde 

azalma başladı. Bir müddet böyle devam ettikten sonra hafif silah atış sesleri devam ederken 

iç tarafta bir kapının açılıp kapandığını ve bir hareketlilik hissettim. Müteakiben beni kontrol 

etmek  için  kaldığım kısma  gelmemeye  başladılar  ve  içerideki  makam odamdaki  yürüme 

seslerinin kesildiği fark ettim. Bir müddet kulak kesilerek bir ses olup olmadığından emin 

olacak şekilde yaklaşık 15-20 dakika bekledim. Bu esnada tuvaletimde gelmişti, ayaklarımın 

ucuna basıp yataktan kalkıp, çalışma odama kafamı uzatarak baktım, makam odamın komutan 

giriş  kapısı  ile  emir  astsubay  giriş  kapısının  kapalı  olduğunu  ve  içeride  kimsenin 

bulunmadığını  gördüm.  Tuvalete  gittim,  tuvaletin  sifonunu  bile  ses  olur  düşüncesiyle 

çekmedim. 

Tam kapıya doğru yöneldiğimde birden kilidinin açılarak emir astsubayı odasında 

görev yapan fakat o akşam orda olmayan uzman çavuş Doğan ATAVCI'yı görünce ben onu 

görünce o da beni görünce ben irkildim. Hatta bende kendisine "Sende mi Doğan" dedim o da 

bana  "Siz  burada  ne  arıyorsunuz"  dedi.  Ben  Doğan'a  "Ne  oluyor  Doğan,  kimdir,  ne 

yapıyorlar"  diye  sorduğumda o da bana "Komutanım ben sabah mesaiye geldim,  odayı  o 

yüzden açtım" dedi. Bu nedenle beni rehin olan Mustafa ve Fatih'in benim kapımı kilitleyerek 

kaçtıklarını anladım. Ben Doğan'a haberleri izlemediğim için ve olayları takip edemediğim 

için "Ne olur Doğan" diye sorduğumda. O da bana "Beni akşam eve göndermişlerdi, bende 

uyuya kalmışım ancak arkadaşlarımın telefonuyla uyanarak saat:03:00 gibi beni arkadaşlar 

telefonla arayınca olaya vakıf oldum" dedi. Doğan'a ben "Karargah binasında kim var" diye 

hemen sordum. O da bana üst katta yani komutanlık katında kimseyi göremediğini, aşağıda 

binaya  girerken bir  başçavuşun olduğunu gördüğünü beyan etti.  Ben ona yavaşça aşağıya 

inelim  dedim,  beraberce  aşağıya  indiğimizde  kapının  önündeki  başçavuşu  gördüm. 

Başçavuşun üzerinde atlet, kamuflajlı pantolon ve belinde de tabanca vardı. Bende başçavuşa 

tereddüt etmeden ve sert bir şekilde "Silahını hemen bana ver" dedim. O da emredersiniz 
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komutanım diyerek kendi silahını bana verdi, Aşağıda makam arabam yoktu, sonra yan tarafta 

yine tümene ait olan sivil plakalı beyaz clio aracı gördüm, ancak bu aracın anahtarı binanın 

içerisindeymiş hemen Doğan'ı anahtarı almaya gönderdim. Bu esnada elimdeki silahın ucuna 

mermiyi  de  verip  emniyete  aldım,  silahla  da  etrafı  kolaçan  etmeye  başladım.  Karargahın 

önünde o astsubay dışında kimseyi görmedim, müteakiben Doğan anahtarlarla beraber indi, 

beraberce  clio  araca  bindik.  Ben  öne  yanına  oturdum,  Doğan'a  telefonlarımın  nerede 

olduğunu sordum, bana "Telefonlarınızın hiçbiri yoktu" dedi. Kendisine "Telefonun var mı" 

diye sordum. Kendisi telefonunu verdi. Bu esnada ben kendisine Genel Kurmay'da durum ne 

diye  sorduğumda,  "Televizyondan  öğrendiğime  göre  çatışmalar  devam  ediyormuşoraya 

gitmeyelim" dedi.  Ben bu sefer  Kuvvet  Karargahında ne durumda diye sorduğumda bana 

"Televizyonda ora ile hiçbir haber geçmedi" dedi. Bunun üzerine Bağlıca da bulunan evime 

doğru arabayı sür dedim. Nizamiyeye yaklaşırken darbecilerin orada olabileceğini düşünerek 

ve  nizamiye  kapısını  açmayacaklarını  düşünerek  silahınım  emniyetini  açtım,  ama 

nizamiyedekiler  bizim  bindiğimiz  aracı  ve  Doğan'ı  görünce  hemen  nizamiyenin  kapısını 

açtılar,  buradan  çıktık.  Bağlıca'daki  evimize  doğru  hareket  ettik.  Bu  esnada  saatin  kaç 

olduğunu bilmiyorum. 

Yolda  giderken Doğan'a  Garnizon  Komutan  Metin  GÜRAK'ın  telefonunun  kendi 

telefonuna  kayıtlı  olup  olmadığını  sordum,  o  da  bana  kendisinin  olmadığını  ancak  emir 

astsubayı  Ceyhun  Başçavuşun  telefonunun  olduğunu  söyledi.  Ben  Ceyhun  Başçavuşun 

telefonunu  aradım,  telefon  çaldı  ancak  cevap  vermedi.  Daha  sonra  Galip  Mendi  Paşanın 

telefonu var mı diye sordum, o da yok dedi. Sonra "Bizim hanımın numarası var mı" diye 

sordum."Var" dedi. Ben hemen hanımımı aradım, iyi olduğumu ve geliyorum diye söyledim. 

Hanıma hatta Galip Mendi Paşanın eşi Merih hanımefendiye ulaşıp ulaşmadığını sordum, o 

gece biz konuştuk, Galip Paşanın yanında olmadığını ancak sağlığının iyi olduğunu eşime 

söylemiş. 

Daha sonra evde çok kısa süre kaldım, Albay Feyzi OKAN ve Albay Murat ŞAMA 

beni birlikte beni evden almaya geldiler. Murat ŞAMA'nın arabasına binerek birliğe doğru 

tekrar hareket ettik. Bu arada Murat ŞAMA Birliğin Şaşmaz tarafında biraz dolaşalım birliği 

kontrol  edelim,  emin olduktan sonra  içeri  girelim dedi.  Bu arada ben birliğimizin hemen 

yanında  Jandarma  Havacılık  Komutanlığı  Komutanı  İsmail  BALIBEK  Albayın  telefon 

numarasını olup olmadığını Feyzi Albaya sordum, o da var dedi. Ben de telefonu hemen alıp 

İsmail  BALIBEK'i  aradım.İsmail  Balıbekbana  "Abi  şükürler  olsun  neredesin"  dedi.  Ben 

kendisine  biraz  önce  kurtulduğumu,  kendilerinin  emniyetli  olup  olmadıkları  ve  nereye 

gelmem  gerektiğini  sordum,o  da  şuanda  Güvercinlik'teyiz,  Jandarma  Özel  Harekat 

Merkezinde üç korgeneralle beraber durumu değerlendiklerini ve bizim birliğin bulunduğu 

bölgeye doğru JUAK'ın (Jandarma Özel Harekat Kuvveti) ilerlediğini söyledi. Ona yanındaki 
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generaller ve personelin güvenilir olup olmadığını sordum, bana "Hiçbir problem yok gel abi" 

dedi. Ben de kendisine nereden gireceğimi sordum, Jandarma Güvercinlik kışlasının Savcılık 

girişinin emniyetli olduğunu, oraya Ali DOĞAN Albayı göndererek bizi aldırtacağını söyledi. 

Bindiğimiz aracın tipi ve plakasını sordu, yakında olduğumuz için hemen oraya gittik. Ali 

Doğan  Albay nizamiyede bizi  bekliyordu,  bizi  eskortlayarak  JUAK'ın  harekat  merkezinin 

olduğu yere götürdüler. Orada İsmail Albay ve diğer generallerle kucaklaşmaya müteakiben 

durumun ne olduğunu sordum. Onlar da JUAK'ın bizim birlikte bizim uçuş kulesinin olduğu 

bölgeye  kadar  ilerleyebildiklerini,  çok az  da  olsa  adam görerek  kısa  süreli  çatışmalarının 

olduğunu  söylediler.  Ben  de  JUAK'dakilerin  bizim  bölgeyi  bilemeyeceğini,  benim  iyi 

bildiğimi ve benim emir komuta etmemin uygun olacağını söyledim ve onlarda bunun uygun 

olduğunu söyleyerek  bana bir  silah verdiler.  Bir  arabayla  kulenin olduğu bölgeye  hareket 

ettim. Yanımda o zaman Nadir GÜRBÜZ Albay Feyzi OKAN Albay ve Albay Murat ŞAMA 

olmak üzere oraya hareket ettim. Sonra oradaki JUAK komutanıyla şahsi teması kurarak emir 

komutanın  bende  olduğunu,  ilk  önce  Kara  Havacılık  Komutanlığının  Karargahına  doğru 

ilerleyerek,  oranın  kontrolünü  ele  geçirip  müteakiben  de  diğer  tesislerin  ve  apronların 

kontrolünü ele geçirileceğini emrini verdim. Onlar da bana "Komutanım açığa çıkmayın, ateş 

ediyorlar, ilerde adamlar var, tehlikeli olabilir" dediler. Ben de kirpinin zırh korumasından 

faydalanarak  ilerleyebileceğimizi  söyledim.  Bir  müddet  kirpinin  gerisinde  silahlarımızı 

doğrultarak yaya ilerleyemeye müteakiben bu sefer güvenli bir grupla kirpinin içine binerek 

karargahın önüne gelmeyi uygun buldum. Önce bir grupla karargahın önüne kirpi ile geldik. 

Binanın  içini  silahla  tek  tek  kontrol  ederek  odalara  tek  tek  baktım,  emniyeti  de  alarak 

müteakiben kurs taburu ve misafirhanede bağırarak içeride adam varsa derhal dışarı çıkın diye 

ben  bağırdım,  önce  kimse  çıkmadı,  odaları  tek  tek  kontrol  ederken  7-8  kadar  teğmeni 

yakaladılar.  Bunlar  sivil  kıyafetliydiler.  Onları  bir  gruba  polise  teslim  etmek  üzere  ve 

başlarına da bir adam vererek emanet ederek, diğer tesislere doğru ilerledik. Önce 1.alayın 

bakım hangarına geçtik, oranın kontrolünü sağladık. Burada kimseyle karşılaşmadık. Daha 

sonra alay karargahı, koruma hangarı ve okulun bakım hangarı olacak şekilde tüm tesisleri ele 

geçirerek kontrol altına aldık. Okul bakım hangarında tüm askerleri toplattım ve askerlere bir 

konuşma yaptım. Onların başındaki komutana nöbet yerlerinin ve tesislerin eski düzendeki 

gibi  emniyete  alınması  emrini  verdim ve  normal  karargahta  burada  bulunan  arkadaşlarla 

toplantı yaparak, yapacağımız kontrol faaliyetlerini değerlendirdik.

Biz  Kurmay  Başkanı  Kurmay  Yarbay  Mehmet  ŞAHİN'in  odasına  olaydan  sonra 

girdiğimizde  harekatın  büyük  kısmının  buradan  sevk  ve  idare  edildiğini,  birliklere  ilave 

mesajlar çekildiğini, mesajın bir tanesinde Malatya'da konuşlu bulunan 2.Kara Havacılık Alay 

Komutanlığına  çekilen  Tuğgeneral  Ünsal  COŞKUN  imzalı  mesajda,  sancağı  ve  görevi 

15/07/2016'da devren teslim ettiğim Kara Pilot Hakan KELEŞ'in görevden alındığını, yerine 
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görevi  devreden Kara Pilot  Kurmay Albay Mustafa ÖZKAN'ın atandığını  emreder  mesajı 

gördüm. Bu mesaj masanın üzerindeydi. 

Bu olaylar esnasında ben Malatya'da bulunan 2.Kara Havacılık Alay Komutanı Kara 

Pilot  Albay  Hakan  KELEŞ'i  arayarak  benim ve  kendisinin  görevden  alınmaları  ile  ilgili 

darbecilerin  gönderdiği  mesajdan  haberinin  olup  olmadığını  sordum,  o  da  bana  mesajın 

kendisine getirildiğini, ancak komutayı devretmediğini, emniyet tedbirlerini alayda arttırarak 

görevinin başında kalmaya devam ettiğini belirtti. Geceleyin Tuğgeneral Ünsal COŞKUN'un 

kendisini  arayarak  Malatya'daki  taarruz  helikopterlerini  tam  yüklü  olarak  Ankara'ya 

göndermesini  emrettiğini,  onun  da  kendisine  bunun  nereden  çıktığını  ve  benim  nerede 

olduğumu Hakan KELEŞ, Ünsal  ÇOŞKUN'a sormuş,  O da Hakan KELEŞ'e "Bu soruları 

sormama, soru sormayı bırak, emir komuta bende, benim dediklerimi derhal yap" demiş. O da 

"Ben  göndermiyorum"  demiş  ve  telefonu  kapatıp  Ünsal  COŞKUN Tuğgeneral  ile  irtibatı 

kesmiş  ve  her  helikopterin  başına  asker  dikerek  birliğin  güvenliğini  tedbiri  almış.  Şayet 

Hakan KELEŞ Ünsal COŞKUN'un emrine uysaydı Malatya'dan kalkıp gelecek olan taarruz 

helikopterlerini buraya gönderseydi, buradaki darbecilerin faaliyetine takviye gelecekti, çünkü 

darbecilerin  artık  burada  sabaha  karşı  güçleri  azalmaya  başlamış,  bu  takviye  Malatya'dan 

gelecek olan bu takviye ile yeniden güçlenip etkinliklerini sürdürüp amaçları olan darbeye 

ulaşabileceklerdi.  Ancak  Hakan  KELEŞ'in  bu  emri  uymaması  sayesinde  bu  eylemleri 

gerçekleştirememişlerdir. Bunun üzerine Ünsal COŞKUN Malatya'dan takviye alamayınca bu 

sefer Teröristle Mücadele Harekat Bölgesindeki Hava Görev Komutanlığını bizzat arayarak 

taarruz  helikopterlerini  Ankara'ya  göndermelerini  emretmiş,  onlarda  bana  ulaşamayınca 

2.Kara Havacılık Alay Komutanı olan Hakan KELEŞ'e ulaşmışlar, durumu Hakan KELEŞ'e 

bildirerek bilgi istemişler, Hakan KELEŞ Albayda hiçbir helikopterin motor çalıştırmamasını 

ve  herhangi  bir  kalkış  yapmamasını  emretmiş.  Bu  nedenle  oradan  da  buraya  helikopter 

gelmemişoradan buraya gelecek helikopter sayısı 56'dır.

Bu arada tespit  edebildiğimiz 60 kadar haini polise ve jandarmaya teslim etmeye 

başladık. Bu olaya karıştığını tespit ettiğimiz ya da değerlendirdiğimiz kişilerin listesini de 

oluşturarak komutanlığa gönderdik. Teslim aldığımız 60 kişiyi bölük pörçük oradan buradan 

toparlanarak  aldığımız  gibi  kışlaya  hiçbir  şey  olmamış  gibi  gelen  personelden  tespit 

ettiklerimizden aldık, çünkü bu tespit ettiğimiz kişilerin bazılarının birliğimizde hiç alakası 

olmamasına rağmen dışarıdan geldiklerini  tespit  ettik.  Bunun yanında birliğimizde çalışan 

rütbeli ve rütbesiz askerlerin beyanına göre birliğimize sırf darbe yapmak için gelen tespit 

edip komutanlığa gönderdik.O günden bu güne kadar kışlayı hiç terk etmeden görevimize 

aynı  esaslar  doğrultusunda  devam  ediyoruz.  Birliğin  kontrolünü  sağlayarak,  emniyet 

tedbirlerini sağlayarak, personeli de görev celb ederek görevimize burada devam ediyoruz. 

Tüm bunlar olurken tarafıma hakaret olayı olmadı. Müessir fiilde bulunulmadı, Bana 
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bir  yanlışlık  yaparsan  kafana  sıkarız  şeklinde  beni  tehdit  ettiler  bu  tehditleri  Mustafa 

DURMUŞ albay Okan KOCAKURT binbaşı yaptılar, ben tüm bu olanlardan dolayı ve bana 

yapılanlardan  kim  sorumlu  ise  şikayetçiyim  ve  en  ağır  şekilde  cezalandırılmasını  talep 

ediyorum. Olayla ilgili söyleyeceklerim bundan ibarettir." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Mağdur  Abdullah  KÜSMÜŞ  ifadesinde;  "16.07.2016  tarihinde  saat  08:00 

sıralarında  Kara  Havacılık  Komutanlığı  Bkm.Onr.K.lığı  pist  bölgesine  darbe  girişiminde 

bulunanlara operasyon yapmak için intikal ettik. İki tim halinde toplam on yedi personeldik. 

Öncelikle Bkm.Onr.K.lığında piste giden yolu itfaiye aracıyla kapatmışlardı. Aracın başında 

2015 sicilli iki kursiyer teğmen vardı. Bu teğmenler mukavemette bulunmadan teslim oldular. 

Sonra kuleye doğru hareket ettik. Bu sırada kobra helikopterden üzerimize ateş edildi, zırhlı 

araçlarımızın altına girerek ateşten korunduk. Ben kuleye doğru kaçtım, kulede meteorolojide 

görevli Sivil Memur Batım AYDOĞAN vardı. Batım AYDOĞAN’a gelmesini söyledim. O da 

benim darbecilerden olduğumu düşündü, ancak daha sonra durumu anladı. Birlikte bir saat 

kadar kulenin giriş katında durduk. Bu sırada ikinci bir helikopter gelmişti. Darbeciler kulenin 

üst katındaydı. “kimse var mı” diye seslendiler, ben “gelin komutanım, ben varım” dedim, 

beni görünce sekiz civarında darbeci üzerime silah doğrulttu. Bir albay zimmetimdeki HK 33 

marka 8443 seri numaralı silahımı elimden aldı. Diğer albay beni yüzüstü yere yatırdı. Kendi 

silahımı yüzüme doğrulttu. Tam beni vuracakken “evli misin bekar mısın” diye sordu. Ben 

bekar olmama rağmen evliyim dedim. Beni vurmaktan vazgeçti, silahımı da alarak kaçtılar. 

Helikoptere bindiler.  Bir  helikopter timi ateşle baskı alırken diğer helikopter kaçtı.  Benim 

başıma  silah  dayayan  albayın  ismini  sonradan  öğrendim.  Kurmay  Plt.Albay  Oğuz 

YALÇIN’mış,  diğer personelin isimlerini öğrenemedim. İki albayın yanında beş altı  kadar 

üsteğmen, teğmen rütbesinde subaylar vardı. Ben bu girişimde bulunanlardan ülkem ve kendi 

adına şikayetçiyim, cezalandırılmalarını talep ediyorum." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-Tanık Beyanları

4-4-1-Tanık  Göksal  AK  25/07/2016  tarihli  ifadesinde; "  15/07/2016  tarihinde 

Bakım Komutanlığı  hangar  nöbetçi  astsubayıydım.  Olaydan  3  gün  önce  salı  günü  Fatih 

TEKKOL bana cep telefonumdan beni aradı. Nöbeti değiştirmek istediğini söyledi. Bende ne 

zaman  nöbetçi  olduğunu  sordum.  O  da  çarşamba  günü  nöbetçi  olduğunu  sordu.  Niye 

değiştirmek istediğini sorduğumda bölük komutanı olan Gökhan Binbaşının kendisiyle nöbet 

tutmak istediğini, dertleşip konuşacak bazı konuların olduğunu ve bu konuda da biraz ısrar 

ettiğini söyledi. Ben de kabul ettim. Gökhan ÇİÇEK ile benim aram yoktur. 3 yıldan beri 
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birlikte çalışıyoruz ancak kendisiyle uyuşmamız olmadığı gibi bana ceza vermek için sürekli 

fırsat  aramaktadır.  Benim olaylarla  ilgili  görgüm ve  bilgilerim bundan ibarettir."  şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

4-4-2-Tanık  Halil  İbrahim  KAYA 25/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "Ben  aslında 

28.Mekanize Piyade Tugayı Karargah ve Karargah Bölüğü Mamak'ta ağır araç sürücüsüyüm. 

Kara Havacılık  Okulunda ise  Bakım Karargahında  tanker  sürücüsüyüm.  15/07/2016 günü 

Koksal ÇİFTÇÎ gece saat 24.00 sıralarında beni aradı ve acil karargaha gitmemiz konusunda 

emir geldiğini söyledi ve bunun üzerine karargaha geldim. Nizamiyeden önce bizi almadılar 

sonra içeri  girdik ve şoförü olduğum tankeri  alarak bakın hangarının yanına götürdüm. O 

sırada  Koksal  ÇİFTÇİ'nin  bir  arkadaşı  telefon  etti  ve  halka  ateş  açıldığını,  yakıtlarını 

kullandırmamazı söyleyince tankerleri alıp tanker garajına götürdük, anahtarları da piyade er 

İhsan  GÖDAL'a  verip  gömdürdük  daha  sonra  da  karargahtan  ayrıldık."  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

4-4-3-Tanık Hüseyin ÇALIŞKAN 24/07/2016 tarihli ifadesinde; "Olay günü saat 

17.00'de  birlik  binasında  alışveriş  yapmak  ve  biraz  dolaşmak  için  çıktım.  Saat  21.45 

sıralarında  geri  döndüm.  Dönüşümde  odama  gittim.  Bu  sırada  herhangi  bir  olay  ile 

karşılaşmadım.  Daha  sonra  birklikte  birlikte  kursiyer  olduğumuz  arkadaşlardan  bir  tanesi 

dışarıda  uçakların  alçak  uçuş  yaptığını  söylemesin  üzerine  televizyonları  açtık.  Ve  darbe 

girişimi olduğunu öğrendik. Daha sonra bizim kursiyer arkadaşlarımızdan piyade üstteğmen 

Alican KOÇ'un tulumlu ve tüfekli bir şekilde kurs taburu önünde beklediğini gördüm. Daha 

sonra  Mustafa  AÇIL Üstteğmenle  sigara  içmek  için  dışarı  çıktık,  misafir  ile  yemekhane 

arasında Alican Üstteğmeni gördüm. Yanında da tanımadığım 2 tane teğmen yine tulumlu ve 

tüfekli  iki  teğmen  daha  vardı.  Sorduğumda  bölük  komutanının  toplantı  için  kendisini 

çağırdığını tabur komutanın da kendisi dahil 7. dönem kursiyerlerinin tamamına Genelkurmay 

başkanının  rehin  alındığını  bize  de  birliğin  güvenliğini  sağlayacağımızı  söyledi.  Ben 

kendilerine neden böyle bir şey olsun ki dediğimde de bilmiyorum dedi. Bölük komutanımız 

Emre ERKAN'dır kendisi şuan tutukludur. Tabur komutanımız ise Kara pilot kurmay yarbay 

Yasin  CANDEMİR’dir  kendisi  de  tutukludur.  Daha  sonra  televizyon  takip  etmeye 

başladığımızda işin rengi belli oldu. Biz Mustafa AÇIL Üstteğmenle beraber dışarı çıkmaya 

çalıştık.  Ancak nizamiyede giriş  çıkışlarını  kapalı  olduğunu öğrendik.  Orada da beklemek 

zorunda  kaldık,  ara  sıra  yine  dışarı  çıkıp  sigara  içiyorduk.  Bu  arada  Alican  Üstteğemen 

benden su istedi, o anda tüfeği yoktu. Sorduğumda tüfeğini silahı olmayan teğmene verdiğini 

söyledi. Arada bir de bizim yanımıza geliyordu. " şeklindi beyanda bulunmuştur. 
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4-4-4-Tanık Osman YURDAKUL 25/07/2016 tarihli ifadesinde; "Kara Havacılık 

Okulunda  06/01/2016  tarihinden  bu yana  askerlik  görevimi  yerine  getirmekteyim.  Bakım 

Komutanı  Albay  Muzaffer  KARTOPU'nun  şoförüyüm.  15/07/2016  tarihinde  komutanım 

Muzaffer KARTOPU ile okul komutanlığının önüne geldik. Kendisi bana okul komutanlığı ve 

uçuş hattına uğrayacağını söyledi, bana 120 tane su ve 3-4 tane pil almamı söyleyerek, kredi 

kartını  verdi.  Okul  Komutanlığı  kantininden  su  aldım,  Muzaffer  KARTOPU  komutanımı 

beklerken Binbaşı Okan (soyismini bilmiyorum) yanıma gelerek Muzaffer Albayı sordu, ben 

de beklediğimi söyledim. Kendisi Muzaffer KARTOPU’nu arayarak aracı istedi. Komutanım 

tamam  demiş,  Okan  Binbaşı  bana  araç  binip  Etimesgut'a  gitmemizi  emretti.  Okan 

komutanının  acele  eder  bir  hali  vardı.  Birlikte  Etimesgut  Zırhlı  Birliklere  gittik,  kendisi 

komutanlığa girdi, çıktığında elinde siyah bir poşet vardı, içinde ne olduğunu bilmiyorum, 

sonra  birliğe  tekrar  döndük  ve  onu  Kara  Havacılık  komutanlığına  bıraktım.  Döndüğümü 

Muzaffer KARTOPU'na haber verdim. Akşam 17.00-18.00 sıralarında Muzaffer KARTOPU 

bana uçuşlarda kullanılan bir gözlük verdi ve öğretim başkanlığının yakınında döner kanal 

isimli binada bulunan bir albaya vermemi istedi, ancak ismini hatırlayamıyorum, gözlükleri 

teslim  ettim.  Döndükten  sonra  Muzaffer  KARTOPU  bana  Hava  Kuvvetleri  Komutanının 

geleceğini söyledi, kendisi de hangara indi, yanında da Binbaşı Gökhan ÇİÇEK vardı. Sonra 

Muzaffer KARTOPU'nun odasına Yarbay Yücel (soyismini bilmiyorum) geldi, birlikte biraz 

oturdular.  Yücel  Yarbay  sivildi.  Kendilerine  çay  verdim.  Muzaffer  KARTOPU'na  telefon 

geldi, konuştu, bana arabayı garaja bırakarak gitmemi söyledi. Ben de saat 21.00 sıralarındı 

komutanlığı  terk  ettim.  Olaylar  çıkınca  hangarda  bizi  güvenli  bir  yerde  beklettiler.  Ben 

Muzaffer KARTOPU'nun 02/05/2016 tarihinden beri şoförüydüm, yanımda herhangi bir sıra 

dışı olay ya da konuşmaya şahit olmadım. Bildiklerim bunlardan ibarettir. " şeklindi beyanda 

bulunmuştur. 

4-4-5-Tanık Yusuf DELİASLAN 25/07/2016 tarihli ifadesinde;  "Kara Havacılık 

Okulunda  20  gündür  geçici  görevlendirme  ile  tanker  şoförü  olarak  görev  yapıyorum. 

15/07/2016 günü gündüz rahatsızlığım nedeniyle  hastanedeydim......  Saat  23.30 sıralarında 

Köksal  ÇİFTÇİ aradı  ve aci  mesaiye gitmemizi,  bakım birlik komutanının emri  olduğunu 

söyledi. Halil İbrahim KAYA ile buluştuk ve Erdoğan ÜSTEK'i aradım. O da bize tankerleri 

bakım  hangarının  önüne  çekin  diye  emir  verdi.  Halil  İbrahim  KAYA  ile  nizamiyeye 

geldiğimizde bizi içeri almadılar. Silahımız olup olmadığını sordular. Silahlarımız istediler. 

İkimizde  de  kendimize  ait  tabancamız  vardı.  Vermedik.  Araca  bırakıp  tekrar  nizamiyeye 

geldik. Köksal ÇİFTÇİ’yi aradık. Bir süre bekledik, gelip bizi aldı, garaja gittik. Ben araç 

kullanmadım. Halil  İbrahim KAYA'nın kullandığı aracın yolcu koltuğuna oturdum. Köksal 

ÇİFTÇİ'ye  bir  arkadaşından  telefon  gelip  halka  ateş  edildiğini  öğrenince  araçları  albayın 
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dediği  yere  götürmedik  ve  süratli  bir  şekilde  tekrar  garaja  koyduk.  Er  İhsan  GÖDAL’a 

anahtarları gömdürdük. Sonra da karargahtan ayrıldık. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-6-Tanık  Ekrem  EKİNCİ  24/07/2016  tarihli  ifadesinde; "Kara  Havacılık 

Komutanlığına 14 Eylül 2015 tarihinde geldim. O tarihten beri Teknik Bloklar ve bayramdan 

sonra  da  askeri  dersler  görmek  için  Astsubay Temel  Kurs  Bölüğünde  askeri  derslerimize 

devam etmekteyiz. Uçak ve helikopter teknisyenlik kurslarına devam ediyorum. 15 Temmuz 

2016 tarihinde gün içerisinde olağan faaliyetlerimizi devam ettirdik. .... Daha sonra saat 22:30 

sıralarında da tekrar nizamiyeden giriş yaptık. Yanımızda ayrıca yine astsubay çavuş Kıvanç 

KARABULUT da vardı. Onun aracı ile gidip gelmiştik. Gerek nizamiye çıkışında gerekse 

giriş  yaparken  yine  herhangi  bir  olumsuzluk  yoktu  rutin  kimlik  kontrolünden  sonra  içeri 

girdik aracımızı park ettik. Kantin bölgesindeydik orada 20-30 kişilik bir teğmen grubu vardı. 

O bölgede  aynı  zamanda  da  silah  depolan  da  bulunmaktadır.  Bir  kısmının  ellerinde  G-3 

Piyade tüfeği vardı bir kısmı da bahsettiğim depolardan silah almaya devam ediyordu. Biz 

gece atışı olduğunu düşünerek selam verdik yanlarından geçerek odamıza gittik. Ben akşam 

saatleri  olduğu için  ve  karanlık  olduğu için  bu  gruptaki  şahıslan  tanıyamadım.  Yine  aynı 

arkadaşlarım ile birlikte odada TV izlemeye başladık. Olağanüstü bazı gelişmeler oluyordu bu 

gelişmeleri  takip  ederek  olanları  anlamaya  çalıştık,  gelişmeleri  izledik.  Gece  saat  12 

sıralarında bir ara gazinodaydık pencereden baktığımızda 2 kobra helikopterin iniş yaptığım 

gördük. Bunlar farklı zamanlarda inişler yaptı. Gece 03:00 gibi yattık saat 06:00 da bir takım 

seslere uyandık. Bu arada uçak ve bomba sesleri duymaya devam ediyorduk yine odamızdan 

çıkmadık.." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-7-Tanık  Ali  AYVACI  24/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  15  Temmuz  2016 

tarihinde gün içerisinde olağan üstü bir durum yoktu. Akşam saat 19:00 sıralarında astsubay 

çavuş Kıvanç KARABULUT ve Ekrem EKİNCİ ile birlikte dışarı çıktık. Saat 22:00 23:00 

sıralarında geri döndük aracımızı birlik içerisinde misafirhanenin yanında park ettik. Kantinin 

hemen yanında aynı zamanda silah deposunun çıkışının olduğu yerde yaklaşık 30 tane teğmen 

gördük. Yanımda yine aynı  arkadaşlarım vardı.  Teğmenlerin ellerinde G3 piyade tüfekleri 

vardı.  İsimlerini  bilmiyorum ancak bir  kişinin  fotoğrafı  gösterilirse  onu tanıyabilirim.  Bu 

şahısla  daha  önceden  yemek  yemiştik.  Diğerlerini  akşam  gördüğüm  için  simasını 

hatırlayamıyorum.  İçlerinden  bazıları  bekliyordu,  bazılan  da  koşuşturuyorlardı.  Biz 

yanlarından geçerken selam verdik geçtik aklımıza herhangi birşey gelmedi. Üstlerinde tulum 

üniformaları  vardı  biz  gece  atışı  var  diye  düşündük.  Ekrem  ile  birlikte  Kartalkaya 

misafirhanesindeki odamıza geçtik sonra TV izlemeye başladık. Olağanüstü bazı gelişmeler 

oluyordu. Sonra Ekrem ile birlikte astsubay temel gazinosuna gittik. Bulunduğu yer hakim bir 
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tepe  açık  alanı  görebiliyor.  Baktığımızda  helikopterler  ve  uçakların  havadaki  uçuşlannı 

görebiliyorduk. O sırada ben Serdar Başçavuşumuzu aradım silahlı teğmenlerden bahsettim 

ne  yapmamızı  önerirsiniz  dedim.  Bize  bir  süre  sonra  geri  dönüş  yaptı  bölük  ve  tabur 

komutanlarına ulaşamadığını söyledi.  Bize de gazinoda durun dışan çıkmayın dedi.  Haber 

izlemeye devam ettik. Daha sonra odama geçtim orada uyumuşum. Sabah 06:00 civarında 

uyandım. Birlik üzerinde dolaşan bir kobra helikopteri gördüm. Muhtemelen burdan kalktı 

ama kalkışını görmedim, bu helikopter sadece birlik üzerinde tur atıyordu. Aynı zamanda bu 

helikopterden atılan silah seslerini de duyduk. Daha sonradan öğrendiğimize göre jandarma 

tarafına veya 5. Ana Bakım Merkezine atış yaptığını duyduk. Sonra biz nizamiyeden dışarı 

çıkmak istedik ancak giriş çıkışlarda serbest değildi. ..... Biz de arabamıza atladık ve dışarı 

çıktık. Şunu belirtmek istiyorum cumartesi günü sabah misafirhanedeki odamızın camından 

dışarı baktığımızda Subay Temelin bölük komutanı Emre Yüzbaşının elinde G-3 tüfekle tabur 

komutanlığı binasının önünde görmüştüm.." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-8-Tanık  Burak  MERTSOY  24/07/2016  tarihli  ifadesinde; "Ben  Kara 

Havacılık Komutanlığına yaklaşık 8 ay önce temel helikopter teknisyenliği kursu için geldim 

ancak  tamamlayamadım.  Önümüzdeki  dönem  tekrar  başlayacağım.  15  Temmuz  2016 

tarihinde saat 17:00'ye kadar normal mesaimi yaptım herhangi bir olumsuz durum söz konusu 

değildi.  .....  Cumartesi  günü  sabah  benim  nizamiye  nöbetim  vardı.  Nöbeti  devralacağım 

Astsubay Çavuş Uğur KURT'u aradım ne yapmam gerektiğini sordum o da bana gelip nöbeti 

devralmamı  söyledi  ben  de  cumartesi  günü  sabah  07:30  sıralarında  nizamiyeye  geldim. 

Nizamiyede Üstçavuş Doğan GÜVEN, Astsubay Çavuş Uğur KURT, bir  uzman çavuş ve 

görevli  olan  erler  vardı.  Ben nöbeti  adı  geçen şahıslardan devraldım.  Benim yanımda da 

Üstçavuş Egemen AYDOĞAN ve görevli erler vardı. Biz nöbeti devraldıktan sonra rütbelileri 

gönderdik,  bize  giriş  çıkışların  yasak  olduğunu  nizamiyeden  giriş  yapmak  isteyen  olursa 

içerideki  Fevzi  Albay  ve  Soner  Yarbay  ile  irtibat  kurulması  gerektiğini  söylediler........ 

Cumartesi  günü  akşam  saatlerinde  eski  bölük  komutanım  Tekin  TAŞDEMİR  Binbaşı 

nizamiye önüne geldi. Bana durumu sordu. Giriş çıkışların yasak olup olmadığını sordu. Ben 

de yasak olduğunu söyledim, elimdeki  listeye  de baktım.  Listede ismi yoktu.  Daha sonra 

Tekin Binbaşı uzaklaştı. Bu arada içeride bulunan üst rütbeli komutanlarda bana o şahsı neden 

bıraktın dedi. Ben de elimdeki listede ismi yoktu dedim ve Tekin Binbaşıyı listeye ekledim. 

Sabaha kadar ben kimlik , araç ve liste kontrolüne devam ettim, bu arada cumartesi günü gün 

boyunca Dursun Başçavuş'un yakını olduğunu söyleyen bir erkek bekledi. Kendisinden haber 

alamadığını  ancak  içeride  olduğunu  düşündüğünü  şöyledi.  Ben  cumartesi  günü  akşam 

saatlerinde nizamiyeden girip Dursun Başçavuşu aramaya başladım. Kurslar taburuna geldim. 

Tabur  komutanının  kapı  üzerindeki  camının  kırılarak  içeri  girilmiş  olduğunu  gördüm. 
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İçerideki  pencerenin  açık  halde  olduğunu  gördüm.  Tabur  komutanının  ismi  de  Yasin 

CANDEMİR Kurmay Yarbay dır.  Ben o kareyi  fotoğrafladım.  İçeri  girdim.  Odaların açık 

olduğunu gördüm, daha sonra hiçbir şeye dokunmadan çıktım. Nöbet yerime geçtim. Akşam 

saatlerinde 21:00 civarında Dursun Başçavuş kendisi geldi. Yakını ile görüştü, geri döndü. 

Ben  nizamiye  içerisine  baktığımda  üst  rütbeli  subayların  silahlı  bir  şekilde  dolaştığım 

görüyordum.  Bunlar  kışlanın  güvenliğini  sağlamaya  çalışıyorlardı.  O  gün  ben  görevim 

esnasında  kışla  nöbetçi  amiri  dahil  ulaşamamıştım.  İrtibatımızı  Fevzi  Albay ya  da  Soner 

Yarbay ile sağlamaya çalışıyorduk. Komutanlık içerisindekilerin bir kısmı korkudan bir kısmı 

da  belki  olaya  karışmış  olmasından  dolayı  terk  etmişlerdi.  Fidanlık  nizamiye  kısmından 

çıktığını düşünüyoruz. Gece saatlerinde taarruz helikopterlerinin olduğu yerden iki el ateş sesi 

duyduğumu hatırlıyorum ancak ne olduğunu bilmiyorum. Ayrıca şunu ifade etmek istiyorum. 

Nöbeti devralırken mühimmat eksiğini fark ettik. Yaptığımız araştırmada hava ulaştırma tabur 

komutanını  almaya  giden  Erkan  ZEYBEK  adındaki  er  yanında  üç  şarjör  alıp  çıkmış. 

Döndüğünde teslim edip araca geçtiğinde komutan tekrar mühimmatları al, hatta bir tane fazla 

al demiş. İlerleyen saatlerde Hem asker aracı hem de mühimmatları alarak, silahla birlikte 

kaçtığını  öğrendik.  Bu  konuda  da  gerekli  tutanakları  tuttuk.  Olay  hakkındaki  bildiklerim 

bundan ibarettir. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-9-Tanık  Erdoğan  ÜSTEK  25/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "Kara  Havacılık 

Okulu Bakım Komutanlığı Karargah Bölüğü Hizmet Takım Komutanlığında görev yaparım. 

15/07/2016 tarihinden önceki hafta içinde hiçbir zaman sormadığı halde Bakım Komutanımız 

Albay Muzaffer KARTOPU bana hava araçlarının yakıt durumunu sordu, ben de herhangi bir 

sıkıntı olmadığını, 3 tankerin de dolu olduğunu söyledim. Ertesi gün bu husus kafama takıldı 

ve  Muzaffer  KARTOPU'na  neden  yakıt  durumunu  sorduğunu  sordum.  O  da  bana  gece 

uçuşlarının  artacağını  söyledi.  15/07/2016  günü  gece  saat:  24.00  sıralarında  bölük 

komutanımız Ferhat TAY beni aradı ve Muzaffer KARTOPU'nun emri ile tanker şoförlerinin 

mesaiye çağırıldığını söyledi. Ben de 3 uzman çavuşum olan Köksal ÇİFTÇİ, Halil İbrahim 

KAYA ve  Yusuf  (soy  ismini  hatırlayamadım)  durumu  söyledim  ve  kışlaya  gitmelerini 

söyledim  ve  durumu  da  bölük  komutanımıza  tekrar  bilgi  verdim.  Bildiklerim  bunlardan 

ibarettir. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-10-Tanık  Ferhat  TAY  25/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Kara  Havacılık 

Okulunda Bakım Komutanlığı Karargah Bölük Komutanlığında görev yaparım. Kara Pilot 

Albay Muzaffer KARTOPU benim birinci amirim ve bakım komutanımdır. 15/07/2016 günü 

saat 15.00 sıralarında Muzaffer KARTOPU beni yanına çağırdı ve elimde uyku tulum altlığı 

olup olmadığını sordu, ben de 20'ye yakın var dedi, onları bana getirttirdi, onları rulo halinde 
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kendisine teslim ettim. Yine kendisine 4014 tipi 3 tane de el telsizi teslim ettim. Bunları da 

cumartesi  günü  gelecek  Kurmay  Başkanı  Orgeneral  İhsan  UYAR’ın  geleceği  için  uçuş 

hattındaki  nöbetçi  astsubaylara  verileceğini  söyledi.  Ben  de  herhangi  bir  tutanak  ya  da 

zimmetsiz  olarak  kendisine  teslim  ettim,  o  gece  mıntıka  temizliği  ile  uğraştık.  Muzaffer 

KARTOPU bana 18.30'dan sonra da  karargahta  bulunmamamı  söyledi,  ben de  gece  saat: 

19.15  de  karargahtan  ayrılarak  evime  gittim.  Gece  saat  00:02'de  beni  yine  Muzaffer 

KARTOPU telefonla  aradı  ve JP8 tankerlerinin  şoförlerinin mesaiye  gelmesini  söyledi  ve 

araçların hangar binasının önüne çekilerek kendisinin emri olmadan hareket ettirilmeyeceğim 

söyledi, ben de bir dakika sonra Kıdemli başçavuş Erdoğan ÜSTEK'i aradım ve aynı emirleri 

ona ilettim. O da bana 10 dk. sonra döndü, 3 tane sürücüye ulaştığını söyledi, ben de bunları  

Muzaffer KARTOPU'na ilettim. Hatta mesaiye gelip gelmeyeceğimi sordum, o da bana gelme 

dedi.  Saat  05.57  sıralarında  sürücü  Piyade  Uzman  Çavuş  Köksal  ÇİFTÇİ  telefonla  beni 

arayarak komutanım iki ateş arasında kaldık dedi ve çatışma seslerini bana telefondan dinletti. 

Ben  de  hava  araçlarını  ikmal  yapıp  yapmadıklarını  sordum,  yapmadıklarım  söyledi, 

tankerlerin tanker garajında olduklarını söyledi. Birinci amirim olan Muzaffer KARTOPU'yu 

aradım ulaşamadım ve olayın iç yüzünü o zaman kavradım ve Erdoğan ÜSTEK Başçavuşu 

aradım ve ortak bir kararla uzman çavuşların birlikten kaçmaları gerektiği ile ilgili Uzman 

Çavuş Köskal ÇİFTÇÎ’yi arayarak bu kararı da ona söyleyerek kaçmalarını söyledim. l0 dk. 

sonra Koksal ÇİFTÇİ beni aradı ve nizamiyeden çıktığını, yanında Piyade Uzman Çavuş Halil 

İbrahim  KAYA ve  Piyade  Uzman  Çavuş  Yusuf  DELİASLAN  ile  birlikte  nizamiyeden 

çıktıklarını ve halkın arasına karıştıklarını söyledi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-11-Tanık  Gökhan AKDEMİR 25/07/2016  tarihli  ifadesinde; "Benim görev 

yerim Diyarbakır  Deve Geçidi  16.  Mekanize Piyade Tugayıdır.  14 Nisan 2016 günü kurs 

amacıyla  Kara Havacılık Okuluna görevlendirildim. 15/07/2016 günü Sesna T182 T Sabit 

Kanat Eğitim Uçağı ile eğitim amaçlı saat 17.00 civarında Kara Havacılık Okulundan Kontrol 

Pilotum  Binbaşı  Tarhan  DOĞAN  ile  kalkış  yaptık.  Temelli'deki  Ulucan  Meydanına  iniş 

yaptık, orada eğitimi icra ettikten sonra saat: 18.45 sıralarında oradan ayrılmak için servis 

beklemeye başladık. Daha sonra aynı yere 2 tane atak helikopteri ve bir tane UH-1 helikopter 

iniş yaptı.  Bu helikopterlerin pilotlarının da servise bineceği söylendi ve biz saat 22.00'ye 

kadar  bekledik.  22.30  sıralarında  servis  ile  Kara  Havacılık  Komutanlığına  geldik.  Kara 

Havacılık  Okulunun  Nizamesiyesinde  giriş  çıkışın  yasak  olduğunu  söylediler.  Biz  de  9 

kursiyer  olarak servisten indik,  bizimle beraber  Albay Murat  AĞIR da indi.  Nizamiyeden 

birileri ile konuştu ve albay bize sivil elbiselerinizi giyin ve buradan gidin dedi. Biz de sivil 

elbiselerimizi giyerek, Kara Havacılık Okulundan ayrıldık. O sıra dikkatimi çeken garip şey 

ise 7.dönem kursiyerlerden kendilerini tanımadığım 2 tane teğmen rütbesindeki tulum giymiş 
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askerler  ellerinde  G-3  tüfeği  ile  nizamiye  bölgesinde  bekliyorlardı."  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

4-4-12-Tanık İlker TEKER 25/07/2016 tarihli  ifadesinde; "Ben Kara Havacılık 

Komutanlığı l. Kara Havacılık Alayı İkmal Kısım amiri olarak görev yaparım. 15/07/2016 

tarihinde  mesaiye  geldim.  Normal  faaliyetlerime başladım.  Saat  11.00  gibi  eşim aradı  ve 

eşimi muayene ettireceğim için izin alarak karargahtan çıktım. Saat15:00 gibi Alay Komutanı 

yardımcısı  Yarbay  Halil  GÜL beni  telefonla  aradı,  telefonı  açamadım,  bana  mesaj  attı,  

mesajda  "çocuk  nasıl,  mesaiye  gelmene gerek  yok"  diyordu.  Ben  de  işlerim uzadığı  için 

gelemeyeceğimi söyledim. Aynı zamanda Halil GÜL'ü telefonla arayarak da gelemeyeceğimi 

teyit  amaçlı  bildirdim.  Gece  saatlerinde  evimdeyken  televizyondan  darbe  girişimi  olduğu 

haberlerini öğrenince personelim olan başçavuş M.Fatih İLİKÇİ beni arayarak bugün Yarbay 

Halil  GÜL'ün kendisinden mühimmat aldığını,  aldığı mühimmatların 800 adet 20 mm.top 

mermisi  ve  5  bin  adet  bixi  mermisini,  şifai  emir  vererek  aldığını  söyledi.  Mühimmatları 

vermeden önce alay komutanı kara pilot albay İ.Fevzi OKAN’ı aradığını fakat ulaşamadığını 

ve bu sebeple Yarbay Halil  GÜL'ün emrine uymak zorunda kaldığını  belirtti.  Saat:  24.00 

sıralarında başçavuş Fatih İLİKÇİ ben aradı ve Zırhlı Birlikler Eğitim Tümen Komutanlığında 

bulunan iki cephaneliğimizden birinin kırılarak 20 mm.lik top mermisi alındığını söyledi. Bu 

bilgiyi  nereden  aldığını  sordum.  Zırhlı  Birlikler  Eğitim  Tümen  Komutanlığı  cephanelik 

müfreze tank başçavuş Hüseyin YAĞMUR'un olaylar sırasında orada olduğunu, telefon ile o 

an yıllık izinde olan kışla atış payı mal sorumlusu topçu kıdemli başçavu Güray GÜLSOY'un 

arayarak söylediğini söyledi. O gece alay komutanımız Albay İ.Fevzi OKAN’ı arayarak bilgi 

almaya ve emirlerini almaya çalıştım fakat ulaşamadım. Cephanelikte meydana gelen kırılma 

olayını mesaj atarak bildirdim, geri dönüş olmadı. Daha sonra 2800 adet (28 kutu) 20 mm.lik 

top mermisinin alınmış olduğunu öğrendim. Ancak cephaneliğimiz şuan mühürlü olduğu için 

bunun  doğru  olup  olmadığını  teyit  edemedim.  16/07/2016  günü  saat:13.00’de  mesaiye 

geldim. Hasar tespit tutanak hazırlama ve kayıt çalıntı malzeme belirleme sürecine başladık. 

Taarruz hangarı  apron bölgesinde helikopterler  üzerinde ve yerlere  saçılı  olarak bırakılan, 

olayda kullanılan mühimmatları askeri savcının mütalası ve alay komutanının emri ile alay 

binası arkasında bulunan konteynıra koyarak emniyetini aldık. Ayrıca 13/07/2016 tarihinde 

Kara  Havacılık  karargahında  mühimmat  astsubayı  bakım  kıdemli  başçavuş  Ali 

ERKONAŞOĞLU akşam saat  20.00  sıralarında  beni  aramıştı,  kendisini  Malatya  2.  Kara 

Havacılık  Alay Komutanlığı  mühimmat  ikmal  astsubayı  Çağdaş  ÇANKAYA'nın aradığını, 

yarın (14/07/2016) için atış maksadıyla Ankara’ya helikopter geleceğini, Malatya’da çok az 

top  mühimmatı  kaldığını,  bunun da  terörle  mücadele  bölgesinde  kullanılacağından  dolayı 

birinci  alaydan  yani  bizden  mühimmat  alıp  alamayacağını  sorduğunu  söyledi.  Ben  Ali 
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başçavuşa  neden  yarın  yapılacak  atış  için  bu  saatte  haber  verildiğini,  atış  emri  olup 

olmadığını, alay komutanı Fevzi Albayın haberi olup olmadığını sordum. Alay Komutanım 

Fevzi  OKAN’ı aradım, o da bana böyle bir  şeyden haberi  olmadığını  söyledi.  Ertesi  gün 

14/07/2016 tarihinde sabah saatlerinde harekat kısmına sorduğumda Malatya ile ilgili bilgileri 

olmadığını söylediler. Fevzi OKAN Albayın yanına gittim, kendisi Malatya’nın alay komutanı 

olan kara pilot kurmay albay Mustafa ÖZKAN’ı aradı, telefon ile atışla ilgili durumu sordu. 

Albay  Mustafa  Özkan  ise  atışın  önümüzdeki  haftalarda  olacağını,  yanlış  anlaşılma 

olabileceğini söyledi ve böylece Malatya’nın talebine olumsuz cevap verildi. Olaylar bittikten 

sonra  2.Kara  Havacılık  Komutanlığının  19/07/2016  tarihli  ve  mühimmat  sayımı  konulu 

yazısından  1500  adet  20  mm.lik  top  mermisinin  Malatya'dan  kalkan  helikopter  ile  pilot 

binbaşı  Sadullah  ABRA’ya  Ankara'da  teslim  edildiğini  öğrendim  yani  bizim  dikkat  ve 

hassasiyetimizle  biz  mühimmat  vermediğimiz  için  Malatya’dan  Ankara'ya  mühimmat 

getirmişler." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-13-Tanık  Yusuf  TOR  24/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "Ben  Tufanpaşa 

İlköğretim Okulunu ve Mersin Anadolu Öğretmen Lisesini bitirdim. Daha sonra 2010 yılında 

Kara  Harp  Okuluna  girdim....  2016  yılında  da  Ankara'da  bulunan  halen  devam  etmekte 

olduğum Kara  Havacılık  Uçak-Helikopter  Plotaj  kursuna başladım.  Olay  tarihinde  benim 

akşam  17:00-20:00  saatleri  arasında  sınav  uçuşum  vardı.  Binbaşı  Tarhan  DOĞAN 

kontrolünde yanımızda  bir  kursiyer  daha  olduğu halde  eğitim rotamız  olan  Güvercilik'ten 

kalkarak Ulucanlar meydanına gittik. Ben apronda indim, sırayla uçuş sınavına girdik, benim 

sınavımın ikinci yarısında yeniden kalkmamız gerektiği andakule bize uçuş izni vermedi, o 

sırada  saat  18:45  sularıydı.  Bir  bir  süre  apronda  müsade  bekledik.  Bu sırada  kule  bütün 

uçaklara uçuşların  kesildiğini  ilan etti  ve Kara Havacılık  Komutanlığında VÎP uçak girişi 

olacağını  bildirdi,  Murat  Albay bütün uçakların indirilmesini  emretti  ve uçakların  hareket 

etmemesi için kum torbalarıyla emniyete alındı. Bizlerin de servisle taşınacağı bildirildi. Biz 

saat  21:00'a  kadar  servisin  gelmesini  bekledik.  Bu  sırada  2  helikopterin  daha  geleceği  o 

personelin bekleneceği söylendi. İki tanesi taarruz tipi olmak üzere üç helikopter geldi, oradan 

gelen personel ile servise bindik. Saat 22:15 sıralarında nizamiyeye geldik, ancak nizamiye 

karartılmıştı ve giriş çıkışlar yasaktı. Murat AĞIR Albay nizamiyenin girişinde bekleyen 4-5 

kişiyle  konuşarak  bizim  üstümüzü  değiştirip  çıkmamız  için  izin  aldı.  Biz  de  koşarak 

kıyafetlerimizi giyip tekrar dışarı çıktık. Ben işlerimi hallederek 22:40 civarında nizamiyeye 

geri  döndüm.  Adını  bilmediğim  2015  döneminden  olan  bir  kursiyer  teğmen  silahlı 

vaziyetteydi. Ben ona "ne olduğunu sordum, o da " sanırım tatbikat varmış " diye cevap verdi. 

Çıkarken kapıdaki uzman çavuşada sordum, o da "tatbikat varmış birazdan biter" dedi. Ben de 

dışarı çıkarak taksiye binerek Bahçelievler 7. cadde de arkadaşımla buluştum, ...... Ben Cuma 
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günü  birlikte  çok  kısa  kaldığım  için  burada  olan  olaylara  şahit  olmadım.  Farklı  olarak 

gördüğüm tek şey silahlı vaziyetteki 2015 devresinden olan teğmendir. Nizamiyedeki uzman 

çavuşta tatbikat olduğunu zannediyordu, pazartesi günü görevime başladığımda ise olaylar 

zaten bitmişti." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-14-Tanık  Burak  ÇALIŞKAN  24/07/2016  tarihli  ifadesinde; "Ben  ...  2013 

yılında Balıkesir Astsubay Meslek Yüksek okuluna girdim, 2015 yılında mezun olarak Ankara 

Kara Havacılık Okuluna bir yıllık kurs görerek uçak-helikopter teknisyen olmaya geldim. Ben 

burada hem eğitim görüyorum, hem de yatılı olarak burada kalıyorum. Olay günün akşam saat 

17:00'da normal mesaiden çıktım. Hafta sonları da burada kaldığım için genellikle gazinoda 

televizyon  izleyerek  vakit  geçiriyorum.  Olay  gecesi  de  saat  19:00'da  gazinoya  giderek 

televizyon izlemeye başladım. Saat 22:00 sıralarında gazinonun arkasındaki otoparktan sesler 

gelmeye başladı. Ben yatılı öğrencilerin çarşıdan döndüklerini zannettim, baktığımda subay 

temel  kursundaki  kursiyer  öğrencilerin  sağa  sola  koşturduklarını  gördüm. Bir  kaç  teğmen 

kantinin orada konuşuyordu, onlardan subay temelin başında olduğunu tahmin ettiğim adını 

bilmediğim,  ancak  yanağında  gamzesi  olan  üstteğmen  subay  temeldeki  öğrencileri 

yönlendiriyordu  ve  onlara  yapması  gerekenleri  emrediyordu.  Subay  temeldeki  kursiyer 

öğrenciler astsubay temel misafirhanesinin alt katma giderek ellerinde G-3 piyade tüfekleriyle 

çıkıyorlardı.  Ellerinde  silah  olan  öğrenciler  buradan  çıktıktan  sonra  subay  temel 

misafirhanesine doğru koşuyorlardı. Ben önce Bölük komutanımız Cuma ve Cumartesi günü 

atış var dediği için onların da atışı olduğunu zannettim. Ancak daha sonra onlardan bazılarının 

araçlarına binerken G-3 şarjörlerine mühimmat bastıklarını görünce böyle olmadığını anladım 

ve korkarak beni görmesinler diye gazinodaki ışığı kapattım. Kursiyerler kendilerine ait şahsi 

araçlarına  bindiler.  Bir  tanesi  siyah  bir  AUDI  idi,  içindeki  kursiyer  teğmen  şarjörüne 

mühimmat bastı. Normalde tatbikata veya atış poligonuna şahsi araçlarımızla gitmeyiz, zaten 

gittikten sonra orada mühimmat basılır. Tehlike olmasın diye ve yetersiz olduğundan şarjörsüz 

silahla gidilir, orada mühimmat basılmış şarjörler bize verilir.

5-10 dakika sonra beyaz bir araç kantine yanaştı, içinde Yüzbaşı Erdem ARIKAN ve 

subay temelin bölük komutanı araçtan indiler. Beylik silahları üzerlerindeydi, onlar da binaya 

girerek G-3 ile binadan çıktılar.  Ben yanlarına giderek cumartesi  günü mesai var mı diye 

sormak  istedim,  ama  beni  tersleyerek  odana  çık  ortalıkta  dolaşma  dediler.  Subay  bölük 

komutanı  bir  teğmeni  binanın önüne dikerek güvenliği  sağlamasını  söyledi.  Ben de  onlar 

gittikten sonra teğmenin yanına giderek "teğmenim olay ne tam olarak" dedim, o da bana "sen 

ortalıkta fazla dolaşma, biz de bilmiyoruz, ortalık karışık, odana gir çıkma dışarı" dedi. Ben 

misafirhanedeki  odama girdim,  yan odadaki  arkadaşıma "İsmet  abi  bir  hareketlilik  var  ne 

oluyor,  Ankara'da  birşeyler  oluyormuş  haberin  var  mı"  dedim.  Birşeyler  olduğunu 
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whatsapptaki arkadaşlardan öğrenmiştim. O da bilmediğini söyledi, birlikte radyo dinledik 

olayları oradan anladık. Sonra Kartalkaya misafirhanesine televizyon izlemeye gittik, oradaki 

misafirhanedeki  arkadaşlarla  birlikte  gazinoya  geçtik.  Gazinonun  bulunduğu  yerden 

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi görülmektedir,  üzerinde bir kaç tane helikopterin 

dolaştığını helikopterin birinden ateş açıldığını gördük ve korktuk. Sonra üzerimizden alçak 

uçuş yapan jetler geçti, ses patlaması oluyordu, bomba attığını anladık ama nereye attığını 

anlamadık,  bulut ve dumanlar gördük. Saat 02:00’a yaklaşıyordu, sesler azalmıştı.  Ben de 

odama girdim. Sabah saat 06:00'da helikopterin ateş etme sesine uyandım, yine yan odadaki 

benden büyük olan İsmet ERKOCA'nın yanına gittim. Birlikte misafirhanedeki televizyonu 

izlemeye  gittik,  sonra  odalarımıza  döndük.  Devrem  olan  Ali  AYVAC1  bana  bölük 

astsubayımız  Serdar  Başçavuşun  benle  görüşmek  istediğini  söyledi.  Kendi  telefonundan 

arayarak verdi, Serdar Başçavuş bana "dün gece bizim depoyamı girdiler, o silahlar bizim 

silahlar mı, depoyu mu patlattılar? " diye sordu. Ben de gördüklerimi anlattım. Hangi depodan 

aldıklarını bilmediğimi, ama binadan her çıkanın elinde G-3 olduğunu söyledim. Bir kaç saat 

sonra pencereden bir ses duydum. Birisi "herkes elleri ensesinde dışarı çıksın, odalarda kimse 

kalmasın"  diye  bağırıyordu.  Bağıran  kişi  ağaçların  arkasında  kaldığı  için  kim  olduğunu 

göremiyorduk. Cep telefonundan İsmet ERKOCA’ya mesaj atarak " kim olabilir bunlar, acaba 

darbeciler  mi,  misafirhanedekileri  rehinmî  alıyorlar"  dedim.  Biraz  daha  dinlemeye  karar 

verdik,  bu  sırada  birisi  kapılarımızı  çalarak  açmaya  çalıştı,  bizde  kim  olduğunu 

bilmediğimizden  ses  çıkarmadan  durduk.  Kartalkaya  misafirhanesindeki  arkadaşlar  sırt 

çantalarıyla dışarı çıkmışlardı, bizim yanımıza gelerek "okulu terkedecekmişiz" dediler. Biz 

de sırt  çantalarımızı doldurarak İsmet ERKOCA’nın arabasıyla birlikten ayrıldık,  ....  Daha 

sonra Ercüment YEŞİL'den duyduğuma göre, silah deposunun anahtarlarını taşıyan Dursun 

Başçavuşu  öldürmeye  çalışmışlar.  O  da  saklanarak  kurtulmuş."  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

4-4-15-Tanık Metin TÜZEL 24/07/2016 tarihli ifadesinde; "Ben ... 1993 yılında 

Kara Harp Okulundan mezun oldum, bir sene plotaj kursundan sonra...... 2015 yılından beri 

Kara Havacılık Komutanlığı Güvercinlik'te Lojistik Şube Müdürü olarak çalışmaktayım. Olay 

gecesi  saat  22:30 sıralarında  televizyonda  köprünün kapatıldığını  gördüğümde bir  terörist 

saldırı  ihtimalinden  dolayı  önlem  alındığını  zannettim.  Daha  sonra  F-16'ların  uçmaya 

başladığını,  helikopterleri  görünce  birşeyler  olduğunu  anladım.  Devlet  büyüklerinin  ilk 

açıklamasından  sonra  askeri  kalkışma  olduğunu  öğrendim,  hemen  Kara  Havacılık 

Komutanlığı  santralini,  Hareket  Merkezini  ve  Kurmay Başkanlığını  aradım.  Ancak kimse 

açmadı. Cepten Kurmay Başkanı Yarbay Mehmet ŞAHİN'i aradım, bana "komutanım önemli 

birşey yok biz  buradayız,  siz  evde dinlenin"dedi.  Teyit  etmek için Hareket  Şube Müdürü 
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Binbaşı Okan KOCAKURT'u aradım, bana "komutanım biz görevdeyiz ihtiyaç olursa biz sizi 

çağıracağız,  evde  kalın"  dedi.  Sırasıyla  Tümgenerel  Hakan  AT1NÇ,  Tuğgenaral  Ünsal 

ÇOŞKUN'u telefonla aradım cevap vermediler. Albay Nadir GÜNDÜZ'ü cep telefonumdan 

aradım,  telefonu  açtı,  ancak  durumun  ne  olduğunu  bilmiyordu.  Kendisine  göreve  hazır 

olduğumu söyledim, aynı  nizamiyesine indik.  Lojman yönetiminde bulunan sivil  bir  şahıs 

olan Ömer isimli tanıdığım yanıma gelerek komutanım emrindeyim dedi. Sabaha kadar da bu 

kişiyle birlikte hareket ettik, bunun gibi yine lojmanın E ve F blok kapıcısı ile su tesisatçısı  

olay  gecesi  sabaha  kadar  benim yanımdaydılar.  Gece  saat  03:00  civarı  Bakım Komutanı 

Tuğgeneral Sıtkı VARLI emir astsubayı ile beraber sivil bir araçla çıkış yaparken durdurdum. 

Kendisi  bana  "Türk  Milleti  büyüktür,  burada  kal  görevine  devam  et"  dedi.  Ben  kendi 

insiyatifimle lojmanı emniyete aldım. Sabaha kadar da lojmanın etrafında güvenlik sağlamak 

için bulundum. Bu sırada Şırnak helikopter ekip komutanı Binbaşı Serdar KADİMLİOĞLU 

beni  arayarak  "  Kara  Havacılık  Komutanı  Hakan  ATINÇ  ile  Albay  Fevzi  OKAN'a 

ulaşamadığını belirterek bundan sonra benim komutanım sizsiniz" dedi, meğer Hakan ATINÇ 

darbeciler tarafından rehin alınmış. Ben de kendisine Şırnak'tan asla helikopter kaldırma, bu 

konuda emir veren olursa rütbesi ne olursa olsun vur anlamına gelen sözler söyledim. Bakım 

Taburunda görevli  Binbaşı  Ersel  ERSOY'u aradım,  kendisi  terör  saldırısı  var  bahanesiyle 

kandırılarak helikopterle bir sorti uçtuğunu, sivilleri vur emri gelince olayı anlayıp helikopteri 

tamamen  stop  ettirerek  kaçtığını  ve  arabasının  içinde  saklandığını  söyledi.  Gece  boyunca 

irtibatta  olduğum albay  Nadir  GÜNDÜZ sabah  saat  10:20'de  arayarak  mesaiye  gelmemi 

söyledi. Geldiğimde ilk önce nizamiyeyi güvenlik altına alıp kurtarılmış olan Hakan ATINÇ'ın 

yanına  gittim.  Komutanım emrinizdeyim dedim,  burada  güvendiğimiz  kişiler  olan  Hakan 

ATINÇ, Nadir GÜNDÜZ, Feyzi OKAN, Özgür SARICA ile birlikte şüphelendiğimiz kişilerin 

listesini oluşturduk ve listedeki kişilerden burada olanları tutukladık. Listede olup kendi gelip 

teslim olanlarla  birlikte  hepsini  emniyet  müdürlüğü yada  merkez  komutanlığı  personeline 

tutanakla teslim ettik.  Daha sonra öğrendikki  o gece helikopter görevlendirmeleriyle  ilgili 

yetkisiz oldukları halde yazılı emirler hazırlamışlar, ancak bunları imzalaması gereken yetkili 

kişiler ben ve Binbaşı Akif BOZKURT'tur. Bizim imzamız olmaksızın ismimizi emrin altına 

yazmışlar,  kendi  isimlerini  de  yazıp  ıslak  olarak  imzalamışlar,  helikopterleri  bu  şekilde 

kaldırmışlar. Bu belgeyi biz savcılığa teslim ettik...." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-16-TanıkEmre  YILMAZ 24/07/2016  tarihli  ifadesinde; "2010  yılında  harp 

okuluna  başladım,  2014  yılında  mesleğe  başladım ....  2016  yılında  Kara  Havacılık  Okul 

Komutanlığı kurs taburuna başlangıç yaptım. Halen burada görev yapmaktayım.

Olay günü akşam 17:00'da mesai çıkışı  yaptım, maaşımı çekip alışveriş  vs. diğer 

ihtiyaçlarımı gördükten sonra saat 20:30'da birliğe geri döndüm. Saat 22:30'da uçak sesleri 
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duymaya  başladık.  Jetler  alçaktan uçuş  yapıyorlardı  ve  buradaki  pistten helikopterler  inip 

kalkıyorlardı.  Köprünün  kapatıldığını  televizyondan  gördük,  Başbakanımızın  açıklaması 

üzerine  kalkışma  olduğunu  anladık  ve  yayın  organlarından  olayın  seyrini  takip  etmeye 

başladık.  Uçaklar  alçaktan  uçup  ses  hızını  geçtikleri  için  patlama  sesi  oluşturuyordu.  Ne 

olduğunu görebilmek için misafirhanenin bahçesine çıktık, ancak göremedik, apronda görevli 

olan  acil  durum  aracının  hareket  ettiğini  ve  gözden  kaybolduğunu  gördük.  Gazinodaki 

televizyonlarda  ve  zaman  zaman  odalarımızdan  olayları  takip  etmeye  devam ettik,  bizim 

yattığımız yerler ana binaya uzak olduğu için biz burda cereyan eden olaylardan haberdar 

olmadık.... ... Ayrıca eklemek isterimki bu olaydan bir hafta önce iki kez atış yapılacağına dair 

duyuruda  bulundular,  fakat  daha  sonra  iptal  edildi,  normalde  atış  yapılacağı  ilan  edildiği 

zaman atış gününden bir gün önce mühimmat temin edilir, fakat iki kez atış ilanı yapılıp iptal 

edildiği  için  bu  mühimmatlar  getirilip  olayda  kullanılmış  olabilir  diye  düşünüyorum." 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-17-Tanık Mehmet Mustafa AÇIL 24/07/2016 tarihli  ifadesinde; "Ben 2013 

yılında aslında Bodrum Yalıkavak Sahil Güvenlik Komutanlığında (TCSG 302) görevliydim. 

Daha  sonra  2015  yılında  helikopter  pilot  subay  temel  kursuna  tefrik  edildim.  Akabinde 

gemiden ayrılış yapıp sahil Güvenlik Marmaris Grup komutanlığına katılış yaptım. Oradan da 

hatırladığım kadarı ile Eylül 2015 yılında şu an görev yapmış olduğum birliğime kursa geçici 

görevle katıldım. O tarihten beri de kurstayım. Olay günü saat 13:00 da birliğime geldim. 

İçtima alındı. Bizim derslerimiz bittiği için o gün 17:00 a kadar birlik içerisinde normal mesai 

yaptık.  .....  Tv  de  İstanbul  köprüsünün  askerler  tarafından  kapatıldığını  gördüm yanımda 

arkadaşım Deniz  Teğmen Bilal  Emin TÜRKER de vardı.  Anlam verememiştik.  Hatay da 

ikamet  eden  babamla  görüştüm.  Bir  ara  yanımıza  Kara  Üsteğmen  Hüseyin  ÇALIŞKAN 

arkadaşımız gelmişti biz misafirhanede bir süre oturmaya devam ettik. Bir ara TRT den darbe 

bildirisi  adı  altında  bir  bildiri  okundu.  Şok  olmuştuk.  Yanımda  bulunan  arkadaşlarımdan 

komiser yardımcısı  Mehmet Feyzi  ODABAŞ ve deniz teğmen Bilal  Emin TÜRKER para 

çekmenin  iyi  olacağını  söyleyerek  yanımdan  ayrıldı,  ismi  geçen  Mehmet  Feyzi  kendisi 

komiser yardımcısı olup onlarda bizim gibi kurs görmekteydiler. Adı geçen arkadaşların 20 dk 

sonra giriş çıkışın olmadığını söyleyerek geri döndü. İlerleyen saatlerde gdişmeleri izlemeye 

çalıştık.  Jetlerin  seslerini  duyuyorduk.  Ailemle  irtibat  halinde  idim.  Bir  ara  1.  Ordu 

komutanının açıklamalarını  dinledik.  Ne yapacağımızı  bilemiyorduk.  Kime güveneceğinizi 

kime soru soracağımızı da bilemiyorduk. Ben bu olaylar yaşanırken odama çıkmaya karar 

verdim. Yanımda Bilal Teğmen ve Üsteğmen Hüseyin ÇALIŞKAN da vardı. Biz bu şekilde 

davranmanın  daha  iyi  olacağını  düşünerek  odamızdan  ayrılmama  kararı  aldık.  Bir  ara 

duyduğumuz  sesler  üzerine  de  dışarı  bakıyorduk.  Üsteğmen  Alican  KOÇ’u  gördüm 
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üniformalıydı.  Kendisi  bize tabur komutanının çağırdığını 7. Dönemlere silah dağıtıldığını 

söyledi. Sonra da ayrıldı. Sabaha kadar odadan ayrılmadık. Ancak bazı sesler duyuyorduk, 

ben saat 05:45 sularında uykuya daldım. 06:10 civarlarında üsteğmen Hüseyin ÇALIŞKAN 

geldi kursiyerlere çıkışların serbest olduğuna yönelik birşey duyduğunu söyledi. ..... O gün 

bize şunu veya bunu yapmamız yönünde herhangi bir emir de verilmedi. İfademde geçen 7. 

Döneme silah dağıtıldığına ilişkin kısımda tabur komutam olarak belirttiğim şahıs soy ismini 

bilmemekle birlikte Yarbay Yasin olduğunu duydum, o gece ayrıca sabaha kadar jet sesleri ve 

helikopter sesleri duymuştum. Sabah çıkarken de havada kobra tipi helikopter gördüğümüzü 

hatırlıyorum.  Ayrıca  birlik  içerisinde  silah  sesi  duyduğumu  hatırlıyorum ama  bizim  kurs 

gördüğümüz bölgede bir hareketlilik olmadı. Anlattığım süreç içinde herhangi birisi bize gelip 

emir vermediği gibi ne yaptığımızı da sormadı....." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-18-Tanık  Cihangir  BUDAK  24/07/2016  tarihli  ifadesinde;  Ben  Ağrı 

Doğubeyazıt 1. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli iken kursiyer olarak Nisan 

2016 tarihinde Kara Havacılık Okuluna geldim. O tarihten itibaren buradayım. Bulunduğum 

süre içinde komutanlıktaki misafirhanede ikamet ediyorum. Kalkışmanın olduğu gün cuma 

sabah uçuşum vardı uçuşumu yaptım. Ayrıca o gün sınav da vardı, sınav öğleden sonraydı. 

Sınavdan sonra bir  değerlendirme yaptık.  Olağanüstü bir  şey o zamana kadar yoktu.  Saat 

17:00 -17:30 sıralarında teğmen Emre YILMAZ'ın özel aracı ile nîzamiyeden çıkış yaptık. ... 

Saat 21:30 sıralarında da komutanlığa tekrar giriş yaptım. Kimliğimi gösterdim herhangi bir 

problem yoktu.  Nizamiye  girişinde  girişi  engelleyecek  şekilde  araçlar  yoktu.  Daha  sonra 

odama  geldim.  TV izlemeye  başladım.  Televizyonda  ilk  önce  boğaz  köprüsünü  gördüm 

köprünün  askerler  tarafından  tutulduğunu  gördüm.  Odamdan  hiç  dışan  çıkmadım. 

Misafirhaneye de inmedim. Odam üst kattadır sadece önceki bazı arkadaşlarımın vatsapp ika 

yazdıklarını  okumaya  çalıştım.  Hatta  Onur  Gökhan  Başer  adındaki  teğmen  bizim dönem 

arkadaşımız bir mesaj göndermişti daha doğrusu bahsettiğim gruba yazmıştı. Orada bombalı 

araç olması nedeni ile havalimanına gittiklerini  yazmıştı.  Daha sonra TV izlemeye davam 

ettim.  Darbe  girişimi  olduğunu  anladım.  Başbakan  ve  Cumhurbaşkanının  konuşmalarını 

dinledim. Sabaha kadar odadaydım. Sabah 10;00-l 1:00 gibi aşağıdan sesler gelmeye başladı 

kimse varmı gibi aşağı indiğimizde sivil giyimli iki kişi ve üç tane de resmi giyimli asker  

vardı. Uzman astsubay ve üsteğmenden oluşuyordu. Bize silah doğrulttular üzerimizi aradılar. 

Daha sonra bize bir oda gösterdiler orada kalmamızı istediler biz birkaç saat orada kaldık. 

Daha sonra dışarı çıkmak istedik kapının kilitli olmadığını gördük. Odamdan su alıp tekrar 

aynı odaya geçtim. Bir süre sonra yemek geldi yemek yedikten sonra odamıza geçtik, kendi 

odamıza geçmeden bir  ara  Erdem ARIKAN Yüzbaşı,  Erdoğan TOSUN Binbaşı  ve Özgür 

OPRUKÇU Başçavuşu dışarıdan misafirhanenin girişine doğru gördük. Hakan ATINÇ Paşayı 
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ise sabah misafırhane girişinde elinde tüfek ile gördüğümü hatırlıyorum, olay öncesi ve olay 

günü gerek arkadaşlarım gerekse de rütbeli bir şahıs tarafından bir yönlendirme yapılmadı. 

Emre ERKAN bizim bölük komutanımız.  Olaydan önce bizim atışlarımız vardı. O atışları 

iptal etmişti. Anılan bu şahıs aynı zamanda 7. Dönemin de bölük komutanı. Aslında Subay 

Temel Kurs Bölüğünün bölük komutanıdır. Olaydan sonra bu şahsın ve tabur komutanının 7. 

Dönemlere  yönelik  olarak  silah  dağıttığından  bahsedilmişti.  Ben  bunu  çevremdeki 

arkadaşlardan  duymuştum.  O  gün  Kara  Havacılık  Komutanlığında  uçuş  hattında 

hareketlenmeye  yönelik  sesler  geliyordu  fakat  bulunduğum  yerden  bahsettiğim  yer 

görünmediği için gördüğümü söyleyemem. Ayrıca yine alçak uçuş yapan uçak sesleri ve bazı 

patlama sesleri duyuldu.... " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-19-Tanık Hüseyin AKKAYA 24/07/2016 tarihli ifadesinde; "Ben Kıbrıs da 39. 

Tümen 50. Alay l.Tabur da görevliydim. 14 Nisan 2016 tarihinde kursiyer olarak geldim. 15 

Temmuz  2016  tarihinde  saat  13:00  da  mesai  başlamıştı.  O  gün  benim  uçuşum  vardı. 

Normalde saat 17:00 civarında uçuş planlanır ancak ben biraz daha önce uçuş yapmıştım. Biz 

o gün Polatlı Temelli tarafında bulunan Ulucanlar'a gitmiştik. Uçakta benim dışımda hocam 

kara  pilot  yüzbaşı  Emrah  ÇALIŞKAN ile  istihkam teğmen  Oğuzhan  TUNCER de  vardı. 

Çalışma  esnasında  Güvercinlik'te  bütün  uçuşların  kesildiğine  dair  haber  aldık.  Bütün 

uçakların motor susturup park Servis beklerken de iki atak helikopter ile bir UH helikopteri 

geleceği söylendi. Onları bekledik. O pilotlar geldi ancak gelenlerin tam olarak bu pilotlar 

olup  olmadığını  bilmiyorum.  Servis  aracında  birçok  kişi  vardı.  Oradan  direk  nizamiyeye 

geldik. Geldiğimizde saat 22:00 sıralarıydı. Nizamiye de aracı içeri almadılar, servis aracında 

bulunan Murat Albay bizler için uçuştan geldiğimizi ve içeri girip tekrar çıkacağımızı söyledi 

ve bizim için izin aldı. 9 kişi nizanıiyeden girdik. Odaya çıkıp hazırlandığımız sırada ismini 

bilmediğim ancak 7. Dönem olduğunu tahmin ettiğim bir arkadaş yanıma gelerek olanlardan 

haberiniz var mı , bize silah dağıttılar, mühimmat verdiler, nöbet tutmaya gönderdiler dedi. 

Hatta silah mühimmat alırken bir kapıyı kırarak aldıklarını söyledi. Ayrıca bunu kendilerine 

yaptıranların  Genelkurmaya  baskın  yapıldığını  söylediklerini  belirtti.  Ben  daha  sonra 

yanımdaki iki arkadaşımla birlikte takriben 45 dk içerisinde nizamiyeden çıkış yaptım. ..... 15 

Temmuzun olduğu hafta içerisinde bize bölük komutanı Emre Yüzbaşı tarafından Perşembe 

günü atış olacağı söylendi. Bu uygulamayı buradayken ilk defa yapacaktık. Atıştan önce atışı  

gerçekleştirmek  için  mühimmat  ihtiyacı  da  karşılanıyordu  fakat  sonradan  perşembe  günü 

yapılacak olan atışların ertelendiği söylendi." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-20-Tanık  Altan  Alkan  SÖZEN  25/07/2016  tarihli  ifadesinde; "  Ben 

Karahavacılık Okul Komutanlığı Öğretim Başkanlığı Muhabere Laboratuvarı Konsept Şube 

358/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



Müdürü olarak görev yapıyorum. 15 Temmuz 2016 tarihinde çocuğumun bir işi nedeni ile 

biraz erken çıktım saat 16:00 sıralarıydı. ... Biz cumartesi günü birliği dolaştık. Herhangi bir 

eksik  olup  olmadığını  tespit  etmeye  çalışıyorduk.  Uçuş  sahasında  bulunması  gereken 

helikopterlerden eksikler olduğunu gördük. Konuşulanlardan 8 tane skorsky helikopterinin, 2 

tane  Süper  Kobra  helikopterin  ,  bir  adet  de  atak  helikopterinin  yerinde  bulunmadığını 

öğrenmiştim. Pazar günü ise askeri savcı gelmişti. Yine konuşulanlardan bu olayın içerisinde 

olduğu değerlendirilen Eyüp ÜNAL’ın birlik içerisinde olduğu da duymuştum. Askeri Savcı 

olay yeri incelemesi yapmaya başlamıştı ben de kendisine refakat ediyordum. Askeri Savcı, 

Kurmay Yarbay Mehmet ŞAHİN, Kurmay Binbaşı Okan KOCAKURT ve Disiplin subayı 

Hakan Albay bir de kışla nöbetçi amirinin odalarına girdi. Adı gecen bu şahıslar söz konusu 

kalkışma  içerisinde  olduğu  değerlendirilen  şahıslardır.  Bu  nedenle  odalarında  gerekli 

incelemeler  yapıldı.  Kışla  nöbetçi  amirliği  odasında çok sayıda hatırladığım kadarı  ile  iki 

sandığa  yakın  mühimmat  görüldü.  Ya  G-3  ya  da  kaleşnikof  mühimmatıydı.  Mayonlara 

sarılmış  halde  idi.  Ayrıca  hiç  açılmamış  bir  sandık  ve  G-3  Piyade  tüfeği  vardı.  Normal 

şartlarda  nöbetçi  amirliğinde  olmaması  gereken  şeylerdir.  Ayrıca  yine  aynı  yerde  35-40'a 

yakın şarjör vardı. Bu esnada ben de yanındaydım. Tutanaklar tutuldu. Metin Albay , Hakan 

ALTIN ve Akif Binbaşı Eyüp ÜNAL'ı almak için gittiler. Biz incelemeye devam ettik bir süre 

sonra Eyüp ÜNAL'ı elleri kelepçeli vaziyette getirdiler. Biz cumartesi günü çalışmalarımıza 

bu şekilde devam ettikten sonra saat 16:30 gibi Adem Albay Ankara'ya dönüş yapıp birliğe 

girdi ve Gökmen Albay ile birlikte görev devraldılar. Biz bahsettiğim saatte Hakan ALTIN 

Yarbay ile  birlikte  dışarı  çıktık.  Ben  pazar  gününü evde  geçirdi.  Pazartesi  günü mesaiye 

geldim nizamiyede iken Veli  Yarbay yanıma geldi  heyecanlı  bir  şekilde.  Kendisinin Barış 

ÇAYIRLI Yarbayın aradığını söyledi.  Bu şahıs yine görüntü kayıtlarında olayın içerisinde 

olduğu  değerlendirilen  şahıslardan  birisidir.  Olay  günü  komutanlıkta  Tuğgeneral  Kara 

Havacılık  Okul  Komutanı  Ünsal  ÇOŞKUN,  Kara  Havacılık  Kurmay  Başkanı  Mehmet 

ŞAHİN, Hareket Şube Müdürü Okan KOCAKURT ve kışla nöbetçi amiri Özcan KARACAN 

görevli  idiler.  Hatta  Özcan KARACAN'ın nöbetinin  değiştiği  konusunda daha  sonra  bilgi 

geldi.  Alınan  bu  şahıslar  söz  konusu  kalkışmanın  beyin  takımını  oluşturduklarını 

düşünüyorum. Görüntüleri görmedim ancak yapılan değerlendirmelerden ve konuşmalardan 

aynı şeye işaret edildiğini biliyorum. Ayrıca görüntü kayıtlarında Hakan Paşanın emir subayı 

olan Fatih KARAGÖZ'ün de bu işin içinde olduğu söylendi. Pazartesi günü Barış ÇAYIRLI 

nizamiyede teslim olmuştu. Ben kendisi ile görüştüğümde cumadan önceki salı günü Okan 

KOCAKURT tarafından  arandığını  ve  bu  iş  için  yönlendirildiğini  söyledi.  Ancak  bu işin 

içinde olmak istemediğini kendisine söylediğini ifade etti.  Bende bu meselede bize neden 

bilgi  vermedin  diye  azarladım.  Bu  arada  Mehmet  ŞAHİN  ile  de  görüştüğünü  bu  şahsın 

kendisin  tehdit  ettiğini  bu  işin  içinde  yer  almazsan  kendisi  için  iyi  olmayacağı  yönünde 
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tehditte bulunduğunu ifade etti. İşin açıkçası ben inanmadım. Ben kendisine daha önceden 

FETÖ  yapılanması  ile  ilgili  bağlantısı  olup  olmadığını  sorduğumda  daha  önceden  bir 

bağlantısının  olduğunu  söylemişti.  Ben  de  öyle  hissettim  çünkü  bu  nedenle  kendisini 

sıkıştırdıklarını düşünüyorum. Pazartesi  günü merkez komutanlığından gelmişlerdi.  Akşam 

saatlerinde de şüphelileri götürdüklerini gördüm. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-21-Tanık İbrahim TAŞÇI 27/07/2016 tarihli ifadesinde; "Ben Kara Havacılık 

Okul Komutanlığı Meydan Harekat Taburu Karargah Takımında er olarak görev yaparım. ... 

15 Temmuz 2016 günü saat: 22.00 sıralarında P. Er Veysel AÇIKDİLLİ arkadaşıma kuleden 

telefon geldi. Kulede bulunan şuan tutuklu olduğunu bildiğim "Üstğ. Ömer DEVECİOĞLU 

(Ömer  DERELİOĞLU)'nu  alıp  taarruz  hangarına  götürmemi  istediler,  benimle  gel"  dedi. 

Beraber gidip komutanı alıp taarruz hangarına bıraktık. Bize de burada beklememizi emretti. 

Burada bulunduğumuz esnada Süleyman Nazif TÜRKOĞLU Başçavuş gelerek nizamiyeye 

atak  helikopterinin  anahtarının  dışarıdan  bir  komutan  tarafından  getirileceğini,  onu  alıp 

kendisine  getirmemizi  emretti.  Sonrasında  nizamiyeye  giderek  hatırlamadığım bir  kişiden 

anahtarı  teslim aldık  ve  şuan  gözaltında  bulunan  Bçvş.  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU'na 

getirip  anahtarı  teslim  ettik.  Sabah  05.30  sıralarına  kadar  taarruz  hangarında  beklemede 

kaldık.  05.30'da  Ömer  DEVECİOĞLU  (Ömer  DERELİOĞLU)bize  gidebileceğimize 

söyleyince  kendi  bölüğümüze  geldik.  Kendisi  de  sivil  bir  araca  binip  orta  tabura  gitti.  " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-22-Tanık Ziya BEKTAŞ 30/07/2016 tarihli ifadesinde; "Ben Jandarma Genel 

Komutanlığı Jandarma Havacılık Komutanlığında İstihbarat ve Uçuş Emniyet Şube Müdürü 

olarak görev yapmaktayım, rütbem Jandarma Pilot Albaydır.

...  apron  çevresinde  mevzilenmiş  JÖH  timleri  ile  koordineli  bir  şekilde  kobra 

helikopterinin hareketini dikkatle takip ettik, helikopterin kule ve apron bölgesinde manevra 

yaparak saldırı konumuna geçmesinin anlaşılması üzerine saat 06.07’de helikopter JÖH timi 

tarafından  ateş  altına  alındı.  Kobra  helikopteri  tarafından  J.Hvcl.K.lığı  apronuna  ve 

J.Hvcl.K.lığı  Okul  binası  bölgesine  ateş  açılması  sonrası,  J.Hvcl.Okul  K.lığı  bölgesinde 

mevzilenen  personel  helikoptere  ateşle  karşılık  verdik.  Kobra  helikopteri  sürekli  patern 

çizerek kule bölgesinde ve J.Hvcl.K.lığı apron bölgesinde saldırılarına devam etti. Karşılıklı 

çatışmalar her iki bölgede 15-20 dk. devam etti. Bir kobra (AH-lP) havada ateş ederken, 1 

adet UH-1 helikopteri ile 2 adet kobra (AH-1W) batıya uçarak Güvercinlik meydanını terk 

etti.  Müteakiben  saldırıyı  yapan  kobra  (AH-lP)  helikopteri  bölgeyi  batıdan  terk  etti. 

Helikopterlerin bölgeyi terk etmesini müteakip kule bölgesinden J.Hvcl.Okul K.lığı bölgesine 

kısa süre ateş geldi. Mermilerin havadaki seslerini duydum önce tam siper yaptım, sonra bir 
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sütre gerisinde mevzi aldım. Bir süre sonra ateş kesildi başka ateş gelmedi. Saldırıda bulunan 

kobra helikopterine karşı kullanılan mühimmatın tamamlanma ihtiyacını J.Hvcl.K.J.Plt.Alb. 

İsmail  BALIBEK’e  ilettim.  Komutanın  emri  gereği  nöbetçi  amirliğindeki  ve  nöbetçi 

subaylığındaki mühimmatlar ile depodaki kıta yükü mühimmatın çıkarılmasını ve personele 

dağıtılmasını  sağladım.  Şehit  Orgeneral  Eşref  BİTLİS  Kışlasında  ve  Kara  Havacılık 

Komutanlığında  durumun  tamamen  kontrol  altına  alınmasının  anlaşılması  üzerine....." 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-23-Tanık  İsmail  BALIBEK  30/07/2016  tarihli  ifadesinde; "Ben  Jandarma 

Genel  Komutanlığı  Jandarma  Havacılık  Komutanlığında  Jandarma  Havacılık  Komutanı 

olarak görev yapmaktayım. Rütbem Jandarma Pilot Albaydır.

...  Ben  bu  televizyonda  darbecilerin  fiillerini  gördüğümde  eylemlerinin  iki  ana 

merkezden  yürütüldüğünü  düşündüm,  bunlardan  birisi  Akıncı  4.Ana  Jet  Üssü,  diğeri  ise 

Ankara  Güvercinlik  Kara  Havacılık  Komutanlığı  olduğunu  düşündüm.  JÖAK  tugay 

komutanlığında  yukarıda  isimlerini  saydığım komutanlardan en  kıdemlisi  olan  Korgeneral 

Kemal ALATAŞ'a "Komutanım Akıncı meydanına bir şey yapamayız ancak izniniz olursa 

JÖAK  timi  ile  Kara  Havacılık  Komutanlığına  ve  burada  bulunan  yakıt  tankerleri  ile 

helikopterlere operasyon yapabiliriz" dedim. Bana önce orası kara kuvvetleri birliği müdahale 

etmek  uygun olmaz anlamında bir  şey söyledi.  Ben de  kendisine  müdahale  etmenin  tam 

zamanı  ve  yeri  olduğunu,  Ankara'yı  yakıp  yıktıklarını  ve  bunun  acilen  durdurulması 

gerektiğini,  orada  bulunan diğer  komutanlara da dönerek  bunun onaylanmasını  yani  Kara 

Havacılık Komutanlığına operasyon yapılması gerektiği talebimin onaylanmasını talep ettim. 

Benim bu  talebim orada  bulunan  komutanlarca  kabul  gördü.  Bu  esnada  saat:01:30-02:30 

aralarıydı.  Bu  arada  Kara  Havacılık  Komutanlığı  pistinden  helikopterler  inip  kalkıyordu, 

ayrıca sayı hatırlamıyorum ama yakıt ikmali yapacak tankerlerin sıraya dizildiğini ve burada 

yakıt ikmali yapıldığını gördüm. 

...  Bomba  atar  geldikten  sonra  30-35  kişilik  tim Kara  Havacılık  Komutanlığının 

kuzey doğusundaki toprak mahsullerinin olduğu yerdeki tepeye intikal etti. Ancak buradan da 

Kara Havacılık komutanlığına müdahale edilmedi, neden edilmediğini bilemiyorum, teknik 

bir  konu  olabilir.  30-35  kişilik  ekip  burada  da  müdahale  edemeyip  geri  geldiklerinde 

saat:05:00  sıralarıydı.  Ben  JÖAK  tugayında  bulunan  yukarıda  isimlerini  saydığım 

komutanlara 30-35 kişilik  timle bizim birliğimiz olan Jandarma Havacılık Komutanlığının 

Kara Havacılık Komutanlığı ile bağlantılı olan yoldan önce uçuş kulesine müteakiben Kara 

Havacılık  Komutanlığı  karargahına  operasyon  yapabileceğimizi  belirterek  operasyon 

yapılabilecek  olan  bu  kısmı  bizzat  kendiminde  gösterebileceğimi  söyledim.  Müteakiben 

burada bulunan komutanlar Kara Havacılık komutanlığına 30-35 kişilik timin benim dediğim 
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şekilde  müdahale  edilmesine  karar  verdiler  ve  jandarma  havacılık  komutanlığına  intikal 

etmek  için  kendi  araçlarımıza  bindik  ve  jandarma  havacılık  komutanlığına  intikal  ettik. 

Benimle beraber JÖAK'tan tümgeneral İbrahim AYDIN, Tümgeneral Güray ALPAR ve Albay 

Aykut  TANRIVERDİ'de intikal  etti.  Hep beraber  30-35 kişilik  timde olduğu halde benim 

dediğim  yer  olan  Jandarma  Havacılık  Komutanlığı  ile  Kara  Hava  Komutanlığı  arasında 

bulunan bağlantılı yoldan (bu kısmın tam ismi Kara Havacılık Komutanlığı Arama Kurtarma 

Bölüğüdür)  Kara  Havacılık  Komutanlığı  sınırlarına  girdik,  burada  ben  bu  ekibe  nasıl 

müdahale  edilmesi  gerektiğini  anlattım,  arazi  ve  yolu  gösterdim.  Jandarma  Havacılık 

Komutanlığı  ile  Kara  Havacılık  Komutanlığı  arasında  araçların  geçişini  engellemek  için 

örülen telin yani küçük bir bariyerin yanına geldiğimizde burada iki tane ellerinde G-3 piyade 

tüfeği olan pilot adayı teğmenin nöbet tuttuğunu gördük. Üzerlerinde pilot tulumu vardı. Bu 

kişiler Kara Havacılık Komutanlığının pilot adayı kursiyerleridir. Aynı zamanda yolu da Kara 

Havacılık Komutanlığının itfaiye aracıyla kapatmışlardı. Sonra teğmenlerden birinin elindeki 

tüfeği  ben  aldım,  biz  çok  kalabalık  olduğumuz  için  bize  direnç  göstermediler.  Normalde 

burada Kara Havacılık Komutanlığının Erbaş ve Erleri nöbet tutardı ancak o gün akşam bu 

Erbaş ve Erler nöbet tutmuyor yukarıda da değindiğim gibi iki adet pilot adayı teğmen nöbet 

tutuyordu. Diğer teğmenin silahını da timde bulunan birisi aldı.

Ben bu iki  teğmene "size burada durma emrini  kim verdi"  diye sordum, onlarda 

"Oğuz YALÇIN Albay" dediler. Bende onlara "peki size ne emir verildi" diye sorduğumda 

onlarda bana "olduğumuz yerden geçmeye çalışan herkesi vurun emri verildiğini" söylediler. 

Bu  teğmenleri  yanımızda  bulunan  JÖAK  timleri  zapturapt  altına  aldılar.  Bu  faaliyetler 

yapılırken  saat  tahminime  göre  06:00-06:30  sıralarıydı.  JÖAK'ın  önde  bir  akrep  aracı, 

arkasında mitsubishi pikap bizim birliğimize ait iki adet ford transit minibüsle Kara Havacılık 

komutanlığının uçuş kulesine doğru yol almaya başladık. Bu ekibe yani 30-35 kişilik JÖAK 

ekibine  ayrıca benim birliğim olan jandarma havacılık  komutanlığından 8 ile  10 arasında 

personelde katıldı. Biz hep beraber minibüsleri arkasına gizlenecek şekilde ellerimizde G-3 

piyade tüfeği olduğu halde hep birlikte Kara Havacılık Komutanlığının uçuş kulesine doğru 

yavaş yavaş ilerliyorduk. Bu ilerlemeye başladığımız esnada henüz bize bir saldırı olmadı ya 

da ben duymadım. Biz bir müddet ilerledikten sonra yani 2-3 dakika sonra bir AH-1P model 

kobra helikopteri Kara Havacılık Komutanlığı meydanından kalkarak üzerimize doğru ateş 

açmaya  başladı.  Bizlerde  yolun  sağına  ve  soluna  kendimizi  atarak  siper  aldık,  kobra 

helikopteri  dönüp  ikinci  sortiyi  atarken  ekibimizde  bulunanların  çoğu  uygun  mevziyi 

almışlardı,  kobra  helikopteri  üzerimizden  geçerken  bu  helikoptere  yönelik  G-3  piyade 

tüfekleriyle  ateş  ettik.  Bu  kobra  helikopterinin  bu  sorti  hareketleri  yaklaşık  6  ile  8  sorti 

şeklinde oldu. Helikopterin her sorti hareketinde helikopter bizim üzerimize geldiğinde biz G-

3 piyade tüfeği ile bu helikoptere sürekli ateş ettik. O helikopterde bizim bulunduğumuz yeri 
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ve araçlarımıza ateş etti ve araçlarımızı kullanılamaz hale getirdi.

Helikopterin 4 veya 5'inci sortisinden sonra bizim ekibimiz olan JÖAK ekibinden iki 

personelin hafif yaralandığını duyduk. Ben Kara Havacılık Komutanlığının arama kurtarma 

bölüğünün 2. kattaki Erat yatakhanesinin penceresinde Tümgeneral İbrahim AYDIN ile siper 

almıştım. Bu esnada bize ikinci bir kobra helikopterinin motor çalıştırdığı haberi geldi. Ben 

Tümgeneral  İbrahim  AYDIN'a  bu  ikinci  helikopter  kalkıp  üzerimize  gelirse  çok  zayiat 

vereceğimizi  söyledim.  Bu  ikinci  kalacağını  duyduğumuz  helikopter  birinci  kalkan 

helikopterden  daha  güçlü  bir  helikopterdir  çünkü  ilk  kalkan  AH-1P  helikopteri  tek 

motorludur,  ikinci kalkacağı ihbarı gelen helikopter ise AH-1W helikopteridir,  buna Süper 

Kobra denir ve çift motorludur ve helikopterden ateş yoğun olarak devam ettiğinden dolayı 

biz  iki  adet  yaralımızı  da  alarak  Jandarma  Lojistik  Komutanlığı  Karargahına  doğru  geri 

çekildik. Burada da saat tahminime göre 06:30 sıralarıydı.

Tekrar JÖAK tugay karargahında bulunan komutanların bulunduğu karargaha geri 

döndük.  Olayı  kendilerine  anlattık.  Bu arada  da  jandarma havacılık  komutanlığında  emir 

komutayı bıraktığım arkadaşlardan albay Ziya BEKTAŞ'a ulaştığımda bana Kara Havacılık 

Komutanlığından 2 adet personeli yakaladıklarını söyledi. O iki personeli bulunduğumuz yere 

istedik,  getirdiler,  bu getirilen  2 çocuğun ismini  hatırlamıyorum.  Bunlar  sivil  kıyafetliydi. 

Bunlardan  kuleci  olduğunu  söyleyen  şahıs  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN  ve  beraberindeki 

heyetin  bizim  yaptığımız  operasyondan  sonra  kulenin  yanına  bir  helikopter  yanaştırarak 

silahlı bir helikopterle beraber Kara Havacılık Komutanlığı meydanından kaçtıklarını beyan 

etti. Bu iki sivilin daha sonra ne yapıldığını bilmiyorum.

Tüm bunlar yaşanırken Kara Havacılık komutanı Tümgeneral Hakan ATINÇ derdest 

edildiği  yerden  kurtulmuş,  beni  cep  telefonundan  aradı.  Ben  de  kendisine  JÖAK  tugay 

komutanlığında  bulunan karargaha gelmesini  söyledim.  Kendisi  bizim yanımıza karargaha 

geldi.  Müteakiben  bizim  yanımızdan  birliğine  geçti,  birliğine  nasıl  geçtiğini  bilmiyorum, 

JÖAK  timiyle  de  geçmiş  olabilir.  Tümgeneral  Hakan  ATINÇ'ın  yanımıza  kaçta  geldiğini 

hatırlayamıyorum.

Saat:  11:00-12:00  sıralarında  Jandarma  Genel  Komutanlığı  Harekat  Başkanı 

Tümgeneral  Arif  ÇETİN  beni  arayarak  Genel  Kurmay  Başkanımız  Orgeneral  Hulusi 

AKAR’ın  Akıncı  4.Ana  Jet  Üssündeki  meydandan  alınmak  üzere  bir  skorsky  S-70 

helikopterin hazırlanması emrini verdi. Ben de bu helikopteri 15 dakika içerisinde hazırladım. 

11:30  sıralarında  uçuş  isteğinin  iptal  edildiğini  bana  bildirdiler....  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

4-4-24-Tanık  Erkan  ZEYBEK 19/12/2016  tarihli  ifadesinde; "Ben  halen  Kara 

Havacılık  Komutanlığına  Bağlı  l.Kara  Havacılık  Alay  komutanlığı  Bakım  Tabur 
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Komutanlığında  Üsteğmen  rütbesinde  Uçak  Bakım  Takım  komutam  olarak  görev 

yapmaktayım. 12 Temmuz 2016 tarihinde Sah günü sabah 08:00’da mesaiye başladım 08:30 

civarında  Bölük  komutanlığına  vekalet  eden  Yüzbaşı  Nuri  OSMANCIOĞLU’nu  aradım 

takım  ile  ilgili  sıkıntının  olmadığını  belirten  sabah  tekmilini  verdiğimde  bana;  Tabura 

gitmekte olduğunu birlikte gidelim diye söyledi yola çıkarak aracı beklemeye başladım. Araç 

geldiğinde elindeki cep telefonunu bana uzatarak; Ersel binbaşı seninle görüşecek diyerek 

bana  uzattı.  Telefonu  aldığımda  karşımdaki  kişi  bana;  Yarbay  KARACAN  diye  kendini 

tanıttıktan  sonra;  Hemen  uçağı  hazırla  seninle  Malatya’ya  gideceğiz  diye  söyledi.  Bende 

neden  gittiğimiz  sorduğumda;  Personel  malzeme  nakli  seyrüsefer  eğitimi  diye  KUTAY’a 

yazabilirsin  diye  söyledi.  Anlaşıldı  diyerek  telefonu kapattım ve  bölük komutanımız Nuri 

yüzbaşıya dönerek; Haberiniz varmı diye sorduğumda bana; "şuan öğreniyorum" diye cevap 

verdi. Bende; "ne yapayım tabur komutanının haberi varmı ki" diye sorduğumda, "hazırlan o 

zaman bende gidince tabur komutanına söylerim" diye karşılık verdi. Müteakiben KUTAY’a 

uçuşun girilmesini, uçağın hazırlanmasını koordine ettim ve uçuş planını doldurdum. Özcan 

KARACAN bana telefon açarak;  yanıma  Ferdi  GÜNAYDIN Üsteğmenin  geleceğini  uçuş 

planının ona vermemi söylemişti,  bir süre sonra Ferdi Üsteğmen yanıma geldi bende uçuş 

planını  vererek  kuleden  fakslaması  için  gönderdim.  Saat  09:30  civarında  uçak  başına 

gideceğim sırada Özcan KARACAN hangara geldi bana; sen uçağı hazırla şunu da uçağa 

bırak  diyerek  elinde  tuttuğu  pazarcı  poşeti  tarzı  bir  poşeti  verdi  ve  lavaboya  gideceğini 

söyleyerek  yanımdan  ayrıldı.  Bende  merak  ederek  poşetin  içine  baktığımda;  jelatini 

açılmamış sıfır kutusunda İphone 6 marka cep telefonu kutusu olduğunu gördüm ve bu poşeti 

alarak  uçağa  götürdüm.  Bu  esnada  da  Teknisyenimiz  Astsubay  Çağrı  KAPLAN  uçak 

başındaydı.  Ben  uçağı  uçuşa  hazırladıktan  sonra  Özcan  KARACAN  geldi  ve  saat  09:50 

civarında  motor  çalıştırdık.  Yaklaşık  yirmi  dakika  sonra  arıza  nedeniyle  motor  susturduk. 

Arızanın giderilmesi on dakika sürdü, arızanın giderilmesine müteakip tekrar motor çalıştırdık 

ve  saat  10:40  civarı  Malatya’ya  gitmek  üzere  havalandık.  Ben  birinci  pilottum  Özcan 

KARACAN da ikinci pilot olarak yanımda oturdu uçuşumuz yaklaşık iki buçuk saat sürdü. 

Gidiş esnasında Özcan KARACAN’ın cep telefonu ile görüşme yapmadığını hatırlıyorum, 

benimle de her hangi bir  sohbeti  olmadı.  Ancak ben uçuş ile ilgili  yaptıklarımı kendisine 

aktarıyordum. Saat 12:50 civarında Malatya 2.Kara Havacılık Alayına iniş yaptık. Park yerine 

geçmemize müteakip motoru susturmadan önce iki dakikalık bekleme süresini başlattığımda 

Özcan KARACAN; ben alay komutanının yanına gidiyorum, iki, iki buçuk gibi kalkarız, ben 

seni ararım diyerek uçaktan indi. Uçak ve atak koruma hangarları arasındaki yoldan karargah 

binasına doğru gittiğini gördüm. Ben de motoru susturduktan sonra yaklaşık 200 metre ileride 

bulunan  Kore  Gazinosuna  gittim  burada  Malatya’da  çalışan  Yüzbaşı  Kayhan  GÜNGÖR, 

Yüzbaşı Muharrem EGE ve ismini şuan hatırlayamadığım bir kaç arkadaşla oturduk, yemek 
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yedim  yaklaşık  saat  iki’ye  kadar  orada  kaldım.  Saat  iki  civarında  Özcan  KARACAN 

telefondan arayarak; iki buçuğa uçuş planı çekmemi ve uçağı hazırlamamı söyledi.  Bende 

bununla ilgili Meydan Harekat Taburuna geçerek uçuş planını hazırladım ve uçağın başına 

gittim. Saat 14:30 civarında Özcan KARACAN’ın gelmesi üzerine motor çalıştırdık ve saat 

14:40 civarında Ankara’ya dönüş yapmak üzere havalandık. Geldiğinde elinde her hangi bir 

çanta, poşet yoktu, uçağa da her hangi bir şey konulmamıştı. Dönüş yolunda her hangi bir 

telefon konuşması veya sohbeti  olmadı güneşte karşıdan geldiği için uyuklar vaziyetteydi. 

Saat 17:00 civarında Ankara Kara Havacılık Komutanlığına iniş yaptık ve motor susturduk, 

iyi  akşamlar  diyerek  uçaktan  indi  ve gitti.  Yaz döneminde genellikle  izin  ve  görevlerden 

dolayı  uçak  birinci  pilotu  bulmak  zordur.  O  günde  mesaide  olduğum  için  ben  gitmek 

durumunda kaldım. Özcan KARACAN’la da ilk kez bu sebepten muhatap olmak durumunda 

kaldım. 15 Temmuz günü akşamı mesai bitiminde ayrıldım ve ikametime gittim. Saat 23:00 

civarında bölük komutan vekili Yüzbaşı Nuri OSMANCIOĞLU arayarak bütün subayların 

mesaiye  çağrıldığını  söyledi.  Bende  ne  olduğunu  sorduğumda;  Bende  bilmiyorum  bütün 

subayları  çağırıyorlar  diye  söyledi.  Saat  24:00 civarı  kara  Havacılık  Komutanlığı  1  Nolu 

Nizamiyesi önüne gittiğimde nizamiye kapatılmış önüne araçlar çekilmiş olduğunu gördüm. 

Kapıya doğru gittiğimde sen kimsin diye bağıran rütbeleri ve isimliği çıkartılmış kamuflajlı 

tanımadığım  biri  vardı.  Kimliğimi  çıkartarak  gösterdim  bu  sırada  arka  taraftan  Binbaşı 

Ertuğrul ALTUN geldi ve bana; Senin ne işin var burada dedi. Bende Nuri Yüzbaşı mesaiye 

çağırdı bilmiyorum diye karşılık verdim. Tamam sen bekle ben bir tabur komutanına sorayım 

diyerek  telefonla  konuştu  sonra  bana;  sana  gerek  yokmuş  sen  git  diye  söyleyince  bende 

aracıma binerek oradan ayrıldım. Eve gittikten sonra darbe girişimi olduğunu televizyondan 

öğrendim. Yine 15 Temmuz günü mesaideyken saat 09:30 civarında Başteknisyenim Ümit 

ALPAR yanıma gelerek saat  11:00’de Özcan KARACAN’ın bütün taarruz  teknisyenlerini 

çağırdığını söyledi.  Ben de sebebini sorduğumda; Bilmediğini söyledi.  Bende peki tamam 

diyerek gönderdim. Saat 10:30 civarında İnsanlı Keşif Uçağı Görevlendirme emrini harcırah 

işlemlerinde kullanmak için Hava Ulaştırma Grup Komutanlığına gittim. Saat 13:00’e kadar 

oradaydım. Saat 12:30 civarında Ümit ALPAR beni arayarak öğleden sonra hastane işinin 

olduğunu söyleyerek izin istedi, bende çıkabileceğini söyledim. Yine 15 Temmuz günü saat 

21:00  civarında  Nuri  OSMANCIOĞLU  Yüzbaşı  beni  arayarak  Kara  Havacılık  Okuluna 

takviye  maksatlı  uçak verdiniz  mi,  okulun uçaklarını  Temelli  Meydanına  indirmişler  diye 

söyledi. Ben de bilmediğimi sorup döneceğimi söyledim ve Ümit ALPAR’ı arayarak; bizim 

okula  verdiğimiz  uçağımız  var  mı  diye  sorunca;  bende  tam  sizi  arayacaktım  siz  önce 

davrandınız,  evet  bir  tane uçak var Temelli'ye  inmiş,  emniyete  alınmış,  teknisyeni  de eve 

göndermişler diye cevap verdi. Bende tamam diyerek Nuri yüzbaşıya bilgi verdim. Genelde 

cuma günleri öğleden sonra uçuş konulmazdı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 
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4-4-25-Tanık  Fazlı  KIRKAÇ  25/07/2016  tarihli  ifadesinde; "Kara  Havacılık 

Okulunda 04/09/2015 tarihinden bu yana askerlik görevimi yerine getirmekteyim. 15/07/2016 

günü nöbetçi amir Binbaşı Gökhan ÇİÇEK'in şoförlüğünü yapıyordum. Saat 19.00'da Gökhan 

ÇİÇEK'in emrine girdim. Saat 19.30 gibi Gökhan ÇİÇEK'i bakım komutanlığına getirdim. 

Saat:20.30 gibi  angar  astsubayı  Fatih  TEKKOL ve Binbaşı  Gökhan ÇİÇEK'i  alarak telsiz 

parka getirdim. Yarım saat kadar bekledim, beni içeri almadılar. Yarım saat sonra saat 21.00 

sıralarında  yine  Gökhan  ÇİÇEK  ve  Fatih  TEKKOL'u  alarak  aracı  sürdüm.  Yolda  Albay 

Muzaffer KARTOPU merkez kantinin oradan aşağıya doğru gidiyordu, Gökhan Binbaşı aracı 

durdurdu, bizim araçtan inerek Albay Muzaffer KARTOPU'nun aracına bindi, bana da aracı 

bakım komutanlığının önüne çekmemi söyledi. Bir daha da kendisini görmedim.. " şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

4-4-26-Tanık  Asli  ÇİP  25/07/2016  tarihli  ifadesinde; "Kara  Havacılık  Okulu 

Öğretim Başkanlığı Plan Program Şube Kurs Subayı olarak görev yaparım. Doğum yaptığım 

için 30 Mayıs 2016 tarihinde doğum iznine ayrıldım Erler Mahallesindeki lojmanda evinde 

iken 16/07/2016 günü sabah saat 09.40'da cep telefonumdan tanımadığım bir numara beni 

aradı, açtığımda kendisini Hamza KOÇYİGİT olarak bir kişi tanıtınca ben de bu kişiyi eski 

Kara  Havacılık  Komutanımız  olması  sebebiyle  tanıdığımdan  ve  doğrudan  beni  cep 

telefonumdan aramış olmasının vermiş olduğu şaşkınlıkla, emredin komutanım dedim, rütbesi 

şuan itibariyle tümgeneraldir ve EDOK Kurmay Başkanıdır. O da bana “bana acil skorsky 

pilotu  lazım” dedi.  Ben de  “ben doğum iznindeyim,  uçuşum kesik,  muayenem yok,  uçuş 

yapamam” dedim. O da bana “skorsky pilotu ismi ver, aslında ben pilot buldum ama onlar da 

hain çıktı,  şuan da çok sıkıştık” dedi.  Ben de bir  anda bulamayacağımı söyledim. Bunun 

üzerine  eşimin  görevli  olup  olmadığını  sordu.  Ben  de  eşimin  sivil  olduğunu  söyledim, 

akabinde bana “acil skorsky pilotu ismi ver, kim uçar” dedi. Ben de aklıma gelmediği için 

isim veremedim, böylece konuşmamız sona erdi Bunun üzerine ben ilk amirim olan Kara 

Pilot Albay Alper NALDÖKEN' aradım, durumu anlattım, o da bana o senin amirin değil, 

kesinlikle  bir  daha arama kimin ne olduğu şuan da belli  değil  dedi  .  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur.

4-4-27-Tanık  Gökhan  BARUT  25/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ben  Merkez 

Bakım Gövde Atölyesinde çalışıyorum. Saat: 22.00 gibi uyuya kalmışım. Eşim saat 00.00 

civarında beni kaldırdı. Eşim panik halinde beni kaldırarak kalk bişeyler oluyor dedi. Ben 

çocuğum hastalandığını  düşünerek  onun  yanına  gittim.  Bu  sırada  eşim  bana  televizyonu 

gösterdi. Televizyona baktığımda darbe niteliğindeki olayları gördüm. Saat 00.45-01.00 arası 
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tabur komutanınız Nuri TUNCEL mesaj attı. Tüm arkadaşlar birliğe gitsin diye bilgi verdi.  

Eşim bana gitme dedi. Eşime ben gideceğimi söyledim. Ben askerim emir verilir ben yaparım. 

Silahımı  mühimmatımı  alarak  evden  ayrıldı.  Yolda  irtibatı  koparmamak  için  çalıştığım 

merkezi bakım kısmındaki arkadaşlarla yazışıyorduk. Bu sırada birliğe giremeyen arkadaşlar 

dönün gelmeyin diye yazdı. Arabayı kenara çektim. Ercan URAL Başçavuşumla arkadaşlar 

geri  dönün mesajını  gördükten  sonra  telefonla  aradım.  Bana telefon trafiği  yapma mesajı 

görmedin mi dedi. Derhal evine çocuklarının yanına git dedi. İşler bildiğiniz gibi değil bura 

karışık bizi de içeri almıyorlar dedi. Geri eve döndüm. Taner BEKTAŞ Başçavuşumu aradım. 

Kendisi  Nuri  TUNCEL Binbaşının  ismini  verdiklerinde  içeri  alınmadıkları,  ancak  yerine 

bakan Gökhan ÇİÇEK Binbaşının ismini verdiklerinde silah ve araçlarını bırakmak kaydıyla 

içeri  alınabileceklerini söyledi.  Bir  boşluk oluştu orada girdiklerini söyledi.  Gelişmelerden 

haberdar  edeceğini  söyledi.  Dikkatli  olan  ortalık  çok karışık  bilmediğimiz  şeyler  dönüyor 

burada  dedi.  Sakın  gelmeyin  dedi.  Benim  olaylarla  ilgili  görgüm  ve  bilgilerim  bundan 

ibarettir. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-28-Tanık Caner ARABA 25/07/2016 tarihli ifadesinde; "Ben kurs taburunda 7. 

Dönem  kursiyerim.  16/07/2016  tarihinde  İzmir'de  arkadaşımın  düğününe  gidecektim.  Bu 

sebepten dolayı garnizon terk izni aldım. Cuma günüde Emre ERKAN'a imzalattım. Ancak 

çarşamba  günü  Emre  bize  cuma  günü  tabur  komutanı  Yasin  CANDEMİR'in  bizimle 

konuşacağını söyledi. Bizim aklımıza şu geldi. Kurs ağır geldi zaman zaman çalışmadığımızı 

söylüyorlardı.  Yasin  CANDEMİR'i  o  hafta  çok görmedim.  Bildiğim kadarıyla  harp okulu 

öğrenci alımlarına gidiyordu. "

"Ben whatsapp grubundan olaylardan sonra çıkarıldım mı  çıktım mı  bilmiyorum. 

Ama şuan da mesajların içeriğinin görülüp görülmeyeceğini bilmiyorum. " şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

4-4-29-Tanık  Fatih  Ramiz  SÜLÜN  25/07/2016  tarihli  ifadesinde; "  Ben  Kara 

Havacılık Okulunda kursiyerim. 7. Dönem öğrencisiyim. Olayların olduğu gün ben garnizon 

dışı izinliydim, şöyle ki olaylardan bir gün önce ailem beni aradı. Cuma günü akşam düğün 

olduğunu söylediler. Ben izin alıp çıkıtğım takdirde görüşeceğimi beyan ettim. Bende bölük 

komutanım Emre ERKAN'dan izin aldım. Ve düğüne çıktım. Bize çarşamba gününde tabur 

komutanı Yasin CANDEMİR'in konuşma yapacağı söylendi ben akşam Saat 17.00 gibi Yasin 

CANDEMİR'i  birlikte gördüm. Bana niçin çıkacağımı sordu. Bende düğünümüz olduğunu 

ailemin geldiğini söyledim, bana bir takım sorular sordu. Niye gidiyorsun tarzında. Bana sırf 

ailen geldiği için izin veriyorum. Dedi. Normal şartlarda hafta sonu izni Cuma günü akşam 

saat 17.00'de başlar pazar akşam saat 23.00'de biter. Ancak o gün Emre ERKAN 17.00'de 
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çıkışın olacağını ancak 21.30'da üst yemekhanede tulumlu olarak içtima alınacağını söylemiş. 

Ben  orada  olmadığım için  ne  konuşuldu  ne  oldu  bilmiyorum.  ...  dönem arkadaşlarımızla 

oluşturduğumuz  whatsap  grubundan  kendi  insiyatifimle  ayrıldım.."  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

4-4-30-Tanık Erhan ZEYBEK 26/07/2016 tarihli ifadesinde; "Ben Kara Havacılık 

Komutanlığında  vatani  görevimi  yapmaktayım.  15/07/2016  günü  17:00  -  19:00  saatleri 

arasında nöbetçi çavuştum. Nöbetçileri yerlerine götürüp getirdim. Albay Oğuz YALÇIN'in 

habercisi Ulaştırma Er Kamil BAŞYİĞÎT, Albay Oğuz YALÇIN’ıeve götüreceğini, benim de 

refakat etmemi istedi. Ben de kendilerine refakat ettim. Albay Oğuz YALÇIN bize "Akşam 

tekrar hazırlıklı olun, görevimiz gereği denetleme görevimiz olabilir, saat 21:30 sıralarında 

beni tekrar alabilirsiniz, hazırlıklı olun, ben sizi arayacağım" dedi. Hatta "Nizamiyede silahlı 

biçimde bekleyin belki gelmeyedebilirim, eğer ben sizi ararsam nizamiyede silahlı  şekilde 

hazır  biçimde ben bekleyin"  dedi.  Albay Oğuz  YALÇIN saat  20:00 sıralarında  Er  Kamil 

BAŞYİĞİT'i  aradı ve kendisini Gazi Orduevinden almasını söyledi.  Bunun üzerine ikimiz 

Albay Oğuz YALÇIN'ı Gazi Orduevinden alarak Karargaha getirdik. Albay Oğuz YALÇIN 

yoldayken silahımla ilgili bana sorular sordu. Nizamiyeden içeri girdik. Albay Oğuz YALÇIN 

nizamiye girişinde bana "Nizamiyeye git, içeride ne kadar şarjör ve mermi varsa sayacağım, 

getir" dedi. Bunun üzerine nizamiyeye girerek nöbetçi Astsubay Teknisyen Üstçavuş Doğan 

GÜVEN'den 4 adet  30'ar  mermi  alan  şarjörü alarak  Albay Oğuz YALÇIN'a  teslim ettim. 

Karargah binasının önünden geçerken karargah binası önünde Kara Kuvvetleri Komutanının 

makam aracını  gördüm.  Biraz  daha  ilerledikten  sonra  Albay Oğuz  YALÇIN,  aracı  yolun 

kenarında durdurttu. Daha sonra Hava Ulaştırma Grup Komutanlığı binası önüne gittik. Orada 

Binbaşı Ertuğrul ALTUN ve Yüzbaşı Serkan YILDIZ'ın bizi beklediğini gördüm. Albay Oğuz 

YALÇIN bize "Siz ihtiyaçlarını giderin tekrar görev olacak, mühimmat ve silahlarınızı araçta 

bırakın"  dedi.  Aracın  şoföründen  araç  anahtarım alıp,  aracın  kapılarını  kilitleyip  anahtarı 

kendisi  aldı.  Biz  ihtiyaçlarımızı  giderip  yeniden  aracın  yanına  geldiğimizde  araç  ve 

komutanların olmadığını gördük. Benim silahım 70R1551 seri numaralı Kalaşnikof silahım da 

o araçtaydı. Halen kayıptır. Daha sonra biz koğuşumuza gittik. Olayla ilgili bilgi ve görgüm 

bundan ibarettir." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-31-Tanık Bünyamin ÜSTÜNDAĞ 26/07/2016 tarihli ifadesinde; "Ben Kara 

Havacılık Komutanlığı Hava Ulaştırma Grup Komutanlığı Hizmet Tabur Komutanlığı Birlik 

Bakım Bölüm Helikopter Kısmı Başteknisyeni olarak görev yaparım. 18/07/2016 günü izne 

ayrılacaktım. Bunun için 15/07/2016 tarihinde Bölük Komutan vekili Yüzbaşı Murat UYAN 

ve Kara Pilot Yarbay Sezgin UYANIK'a durumumu anlattım. 16/07/2016 tarihinde cumartesi 
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günü nöbetçi olduğumu söyledim. 15/07/2016 günü mesaiden ayrıldım ve evime gittim. Saat 

22:30 sıralarında Hangar nöbetçisi  Üstçavuş Sebahattin ZAİM "2 tane helikopterin göreve 

gittiğini söyledi. Ben de haberim olmadığını söyledim. Kendisinin de haberinin olmadığını 

söyledi. Helikopteri kimlerin götürdüğünü sorduğumda Kara Pilot Yarbay Sezgin UYANIK 

ile Yüzbaşı Zafer DOLU 'nıın götürdüğünü, yanlarında 2 tane de tanımadığı pilot olduğunu 

söyledi. Yine, yanlarında teknisyenler Başçavuşlar Ömer KIZILOVA ve Korkmaz GÜLAL'ın 

da bulunduğunu söyledi. ." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-32-Tanık  Kerem  İZZETOĞLU  26/07/2016  tarihli  ifadesinde; "Ben  Kara 

Havacılık Komutanlığında er olarak vatani hizmetimi yapmaktayım. Kara Havacılık Okulu 

Komutanı  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN'un  şoförü  ve  habercisiyim.  15/07/2016  günü 

Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN'u öğleden sonra saat 13:00 - 13:30 sıralarında Kara Kuvvetleri 

Komutanlığına  götürdüm.  Saat  19:00'a  kadar  orada  kaldık.  Daha  sonra  Kara  Kuvvetleri 

Komutanlığından çıktık ve Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN'u Kara Havacılık Komutanlığındaki 

Karargah Binasına getirdim. Yine getirdiğim araçta 1. Alay komutanı Albay Fevzi OKAN ve 

Ünsal COŞKUN'un emir astsubayı İlyas BARUT vardı. 3'ü birlikte Karargah Binasına yan 

girişten girdiler. 1-2 saat bina dışında bekledim. Astsubay İlyas BARUT beni okula yolladı.  

Daha sonra yine okula Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN ve Astsubay İlyas BARUT okula geldiler 

ve birlikte uçuş ekipmanlarını hazırladıklarını gördüm. Bellerine silahlı palaskalarını taktılar. 

Sonra AK-47 tipi kalaşnikofa ait mühimmatın poşetini sökmemi istediler. Ben de muhafıza 

söyledim. Ben sabaha kadar Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN ile Emir Astsubayı İlyas BARUT'u 

Nizamiye ve Bakım komutanlığı, Meydan Harekat arasında getirip götürdüm. Herhangi bir 

konuşmalarına  şahit  olmadım fakat  gece  03:00 sıralarında  Emir  Astsubayı  İlyas  BARUT, 

Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN'a  helikopterin  etrafının  sarıldığını  ve  teslim  olmalarının 

söylendiğini söyledi. Daha sonra, sabaha karşı Astsubay İlyas BARUT benden çay ocağına 

geçmemi istedi. Çay ocağına geçtiğimde orada diğer habercilerin de olduğunu gördüm. Biz 

orada  bekledik.  Bu  süre  zarfında  patlama  sesleri  duydum.  Korku içindeydim.  Saat  09:30 

sıralarında koğuşa dinlenmek için gittim. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-33-Tanık  Kerem  İZZETOĞLU,  Kara  Havacılık  Komutanlığı  tarafından 

yapılan idari tahkikat kapsamında 09/08/2016 tarihinde verdiği ifadesinde; 15/072016 

tarihinde  okul  komutanı  Ünsal  ÇOŞKUN,  Alay  Komutanı  İdris  Feyzi  OKAN  ve  Emir 

Astsubayı  İlyas  BARUT'u  araçla  Kuvvet  Komutanlığı'na  götürdüğünü,  akşam  19:30 

sıralarında askeri birliğe döndüklerini, Okul Komutanlığı'na geldikten sonra Albay Erdoğan 

ERDEM'i sivil kıyafetli olarak uçuş hattına doğru koşarken gördüğünü, Okul Komutanı ve 

Emir Astsubayının palaskalarını ve tabancalarını kuşandıklarını, kendisine haberci olan Soner 
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Bekir CAN'ın silahının, mühimmatının poşetini çekmesini söylemesini emrettiğini, kendisinin 

de  bunu  Soner  BEKİR'e  ilettiğini,  araçla  önce  nizamiyeye  gittiklerini,  oradan  Meydan 

Harekat  Tabur  Komutanlığı'na  geçtiklerini,  orada  bir  süre  kaldıktan  sonra  Bakım  Tabur 

Komutanlığı'na gittiklerini, orada iki tane helikopterin kalkmak üzere olduğunu gördüğünü, 

oradan itfaiye yolundan Kara Havacılık  Karargahı  binasına gittiklerini,  bina önünde Yasin 

CANDEMİR  Yarbay  ile  biri  kadın  diğeri  erkek  olmak  üzere  2  teğmenin  G3  tüfeği  ile 

beklediklerini  gördüğünü,  1,5  saat  kadar  kapıda  beklediğini,  sonra  tekrar  nizamiyeye 

gittiklerini, Okul Komutanı'nın nizamiyede üzerinde uçuş tulumu bulunan rütbeli personele 

birşey söylediğini, oradan Meydan Harekat Tabur Komutanlığı'na gittiklerini, Okul Komutanı 

ile  Emir  Astsubayının  kuleye  çıktıklarını,  tekrar  kuleden  geldiklerinde  araçla  benzinliğin 

orada  nöbet  tutanların  yanında  durduklarını,  orada  da  diğer  yerlerde  olduğu  gibi  silahlı 

teğmenlerin  bulunduğunu,  Okul  Komutanının  bu  teğmenlere  bir  sıkıntı  olup  olmadığını 

sorduğunu,  onlarında  sıkıntı  olmadığını  söylediklerini,  daha  sonra  tekrar  Kara  Havacılık 

Karargah  binasına  döndüklerini,  kendisinin  araç  başında  beklediğini,  bu  sırada  Hakan 

ATINÇ'ın habercisi Salih'in geldiğini, birlikte kantini açtırıp su, barkdak, bisküvi gibi şeyler 

aldıklarını,  bunları  götürüp  Kurmay  başkanı  odasında  bulunan  Okul  Komutanı  Ünsal 

ÇOŞKUN'un yanına bıraktıklarını, sabaha kadar 3 - 4 kez nizamiyeye ve Meydan Harekat 

Tabur  Komutanlığına  gittiklerini,  sabaha  karşı  Okul  Komutanı  Ünsal  ÇOŞKUN'un  Emir 

Astsubayı'nın elinde bulunan haberci Soner BEKİR'e ait kalaşnikof tüfeği şarjörü ile birlikte 

alıp uçuş hattına gittiğini,  birkaç dakika sonra o taraftan silah sesleri  geldiğini,  helikopter 

havalandığını, korktuklarını ve binaya girdiklerini, binada sivil kıyafetli olarak Binbaşı Okan 

KOCAKURT'u  gördüğünü,  "binayı  boşaltın,  birlikten  ayrılıyoruz"  diye  bağırdığını 

belirtmiştir. 

4-4-34-Tanık  Soner  Bekir  CAN  26/07/2016  tarihli  ifadesinde; "Ben  Kara 

Havacılık  Komutanlığında  er  olarak  vatani  görevimi  yapmaktayım.  Ben  Okul  Komutanı 

Tümgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN'un habercisiyim.  15/07/2016  tarihinde  saat  21:30  sıralarında 

Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN makamına geldi. Ben, Ünsal ÇOŞKUN'un arabasını hazırlamak 

için dışarıdaydım. Daha sonra er Kerem İZZETOGLU yanıma geldi. Komutanın emrettiğini 

ve mühimmat şarjörünün poşetini açmamı istedi. Ben mühimmat şarjörünün poşetini açtım ve 

kalaşnikof  mermisini  arabada  bıraktım.  Sonra  Ünsal  ÇOŞKUN  ile  Emir  Astsubayı  İlyas 

BARUT makam arabası ile gittiler. ÜNsal ÇOŞKUN da bana giderken "Kim ararsa arasın 

telefonu  açma"  dedi.  Ben  makam  odasına  gittiğimde  telefonlar  çalmaya  başladı  ancak 

açmadım. Daha sonra emir üzerine koğuşlara çıktık. Olayla ilgili  bilgi ve görgüm bundan 

ibarettir." şeklinde beyanda bulunmuştur. 
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4-4-35-Tanık Soner Bekir CAN, Kara Havacılık Komutanlığı tarafından yapılan 

idari  tahkikat  kapsamında  09/08/2016  tarihinde  verdiği  ifadesinde; Olay  günü  Okul 

Komutanı  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN  ile  Emir  Astsubayı  İlyas  BARUT'un  saat  13:00 

sıralarında Kuvvet Komutanlığı'ni gittiklerini, saat 19:30 sıralarında döndüklerini, saat 20:00 

sıralarında  önceden  tanıdığı,  disiplin  Subayı  Albay  Hakan  Cafer  ARSLAN'ın  Emir 

Astsubayı'nın masasında sivil kıyafetli ve elinde poşetle oturduğunu gördüğünü,Albay Vedat 

SEVEN'in sivil kıyafetli ve sırt çantalı geldiğini, birlikte Okul Komutanı'nın makam odasına 

geçtiklerini, 20 - 25 dakika içeride kaldıklarını, kapıyı kapattıklarını, içeriden dolap karıştırma 

sesine benzeyen sesler duyduğunu, saat 21:30 - 22:00 sıralarında Okul Komutanı ve Emir 

Astsubayı'nın  makama  geldiklerini,  kendisinin  komutanın  lojmana  gideceğini  düşünerek 

hazırlık  yaptığını,  makam  aracının  başında  beklerken  Kerem  İZZETOĞLU'nun  yanına 

geldiğini,  okul  Komutanı'nın  araçta  bulunan  65R6813  seri  numaralı  kendisine  zimmetli 

Kalaşnikof piyade tüfeğine ait  şarjörün dış poşetini  çıkarmasını  söylediğini,  kendisinin de 

çıkardığını, Okul Komutanı ve Emir Astsubayı'nın palaskaları ve silahları kuşanık vaziyette 

hızla  geldiklerini,  Emir  Astsubayı'nın  kendisini  ittirip  gelmeyeceğini  söylediğini,  Okul 

Komutanının  kendisine  kim  ararsa  arasın  telefonu  açma  diye  söyleyip  yukarı  çıkmasını 

emrettiği, daha sonra kendisine ait silah araçta olduğu halde oradan ayrıldıklarını belirtmiştir. 

4-4-36-Tanık  Murat  Fatih  İLİKCİ  26/07/2016  tarihli  ifadesinde; "Ben  Kara 

Havacılık  Komutanlığı  1.  Kara  Havacılık  Alayının  Mühimmat  İkmal  Astsubayıyım. 

15/07/2016 tarihinde hatırladığım kadarıyla 2-3 gün kadar önce Malatya İkmal Astubayı beni 

aradı ve Ankara Polatlı'da atış yapılacağını söyledi. "Neden sizde mühimmat yok mu ki ben 

size mühimmat getiriyorum?" deyince ben de durumu Alay Komutanımız Albay İdris Feyzi 

OKAN'a durumu ilettim. O da "Mühimmat göndermesinler" deyince ben de Malatya 2. Kara 

Havcılık  Alayı  Mühimmat  İkmal Astsubayı  Çağdaş  ÇANKAYA'ya Alay komutanlığımızın 

emri  olduğunu,  mühimmat  göndermemelerini,  zaten  daha  önceden  hiç  mühimmat 

getirilmediğini,  buradan  verildiğini  söyledim.  16/07/2016  günü  Karargahtaki  mühimmat 

helikopterinin kalkış alanındaki mühimmatları kontrol ederken Malatya'dan gelmiş kafile ve 

Malatya'dan 20 mm çapında 1500 adet top mermisi gelmiş olduğunu gördüm. 15/07/2016 

günü Taarruz Tabur Komutanı Yarbay Özcan KARACAN beni gördü ve "Hatfasonu jandarma 

ile  atış  yapacağız,  beton  delici  merminiz  var  mı?"  Ben  de  mermimiz  olmadığını,  niçin 

kullanılacağını  sordum.  Yahşihan  Mühimmat  Ana  Depo  Komutanlığını  arayarak  konuyu 

araştırdım. Öyle bir mühimmatın olmadığını öğrenince Yarbay Özcan KARACAN'ın odasına 

gittim. Odada Alay Komutan Yardımcımız Yarbay Halil GÜL’ün de orada olduğunu gördüm. 

Durumu kendilerine ilettim. Elimizde sadece 800 adet 20 mm çapında top mermisi olduğunu 

söyledim.  Özcan  KARACAN  mühimmatı  odasına  getirip  getiremeyeceğimi  sordu.  Alay 
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Komutan Yardımcımız Halil GÜL de orada olduğu için onun emriyle saat 16:00'da 800 adet 

top mühimmatını 1. Bölük Komutanı olan Binbaşı Fatih TİFTİK'in odasına bıraktırdım. Yine 

okulun  hafta  sonu  bixi  silahı  atışı  olacaktı.  Okulun  Kurslar  Taburunun  ikmal  Astsubayı 

Başçavuş  Dursun  DEREN benden  5.000  adet  bixi  mermisi  istedi.  Emir  geldiği  durumda 

verebileceğimi söyledim. Başçavuş Dursun DEREN emrin gecikebileceğim, mühimmatı alıp 

alamayacağını sorması üzerine emir geleceğini düşünerek ve emri evrak yönetim sisteminden 

geleceğini söylediği için saat 15:00'te sistemi kontrol ettiğimde emrin gelmediğini gördüm. 

Telefon  edeceğim  sırada  Yarbay  Halil  GÜL  odama  geldi.  Okulun  araç  ayarlamadığını, 

mühimmatın kendi aracına sığıp sığmayacağını sordu. Ben de sığabileceğini söyledim. Bana 

mühimmatı  getirmemi  emretti.  Benim  "Yazılı  emir  gelmedi"  demem  üzerine  yazılı  emir 

geleceğini  söyledi.  Halil  GÜL oradan giderken "Mühimmatı başkası da alabilir  mi?" diye 

sordu. Ben de "Rütbeli olduktan sonra alabilir" dedim. Bunun üzerine Halil GÜL'ün makam 

arabasıyla  zırhlı  birliklere gittim. Cephaneliğimiz ordadır.  Saat 15:45'te cephaneliği  açtım, 

mühimmatı  aldım  ve  kışlaya  tekrar  geldim.  Yarbay  Halil  GÜL'ü  gördüm.  Mühimmatı 

getirdiğimi  söyledim.  Saat  17:15  sıralarında  bölük  komutanı  olduğunu  söyleyen  Yüzbaşı 

Emre ARIKAN ve Yarbay Halil  GÜL geldiler.  4.000 normal,  1.000 izli  mermiyi  Yüzbaşı 

Emrah ARIKAN'a senetle teslim ettim. Yüzbaşımız gitti. Yarbay Halil GÜL servisi kaçırdığım 

için  şoförüne  beni  evime  bırakmasını  söyledi.  Daha  sonra  makam  aracıyla  beni  evime 

bıraktırttı.  Saat  00:00 sıralarında  darbe  girişimi  olduğunu öğrendim.  Olayla  ilgili  bilgi  ve 

görgüm bundan ibarettir. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-37-Cemil  KABALI  25/07/2016  tarihli  ifadesinde; "2012  yılından  bu  yana 

Güvercinlik  Kara Havacılık  Okulu  Komutanlığında kursiyer  olarak başladık.  2013 yılında 

mezun olduktan sonra birlikte görev aldım. 15/07/2016 günü Temelli  Askeri Ulucan Hava 

Meydanında saat  09:00'da görevime başladım.  Ertesi  gün saat  09:00'da nöbetim bitecekti. 

Ancak öğle saatlerine kadar nöbetime devam ettim. 15/07/2016 günü herşey normal seyrinde 

gidiyordu.  Öğlen saatlerinden sonra saat  14:00 gibi  bir  skorsky helikopter  bulunduğumuz 

meydandaki  kule  telsiz  arızasını  gidermek  için  meydana  iniş  yaptı.  Arızayı  gidermeye 

çalıştılar ancak gideremediler. Ben daha öncesinden de kuledeki görevliyle telsiz arızası ile 

ilgili  görüşüştüm.  Tamir  için  geldiklerinde  bana  bilgi  ver  demiştim.  Helikopter  arızayı 

gideremeden  saat  15:00'a  doğru  kalkıp  gitti.  Daha  sonra  nöbetçi  subayımız  Yusuf  Buğra 

YOLALICI Üsteğmen bize saat 17:00 ile 20:00 arasında görerek uçuş eğitimi yapılacağını 

söyledi. Saat 17:00 civarında şu an pistte bulunan eğitim uçakları piste iniş ve pistten kalkış 

eğitimi  yaptılar.  Bu  eğitim saat  17:00'dan  akşam 19:00'a  kadar  devam etti.  Uçaklar  saat 

19:00'da meydan pistine iniş yaptı. Motorları halen çalışıyordu. Ancak 19:15 civarında motor 

susturdular. Nedenini sorduğumuzda Güvercinlik'e Kara Kuvvetleri Komutanın geldiğini ve o 
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yüzden meydanın uçuşa kapalı olduğunu söylediler. Uçakların burada bırakılıp kara yoluyla 

Güvercinlik'e  döneceklerini  söylediler.  Bunu  bize  eğitim  uçuşu  için  gelenlerin  başında 

bulunan Kara Pilot Albay Murat AĞIR söyledi. Murat Albay tüm uçuş ekibindeki teknisyen 

hariç bütün pilotları yanına toplayarak kamelyaya geçip kendilerini alacak aracı beklemeye 

başladılar.  Saatini  tam olarak  hatırlayamıyorum ancak 20:30'dan sonraydı,  Güvercinlik'ten 

otobüs  geldi.  Ancak  otobüs  gelmeden  önce  albay  Murat  Ağır  bütün  ekibi  toplayarak 

nizamiyeye kadar yürüttü. Bize bu olay çok saçma geldi. Daha sonra nizamiyeden araca binip 

gazinonun olduğu yere yani ilk oturup bekledikleri yere geri geldiler. Kendilerine niçin geri 

geldiklerini sorduğumuzda, hava meydanına gelecek olan Atak helikopterlerinin pilotları ile 

birlikte  kara  yoluyla  birlikte  gideceklerini  söylediler  ve  beklemeye  başladılar.  Saat  21:15 

civarında iki atak helikopter ve bir UH-1 helikopteri meydana iniş yaptı. Meydana iniş yapma 

sebeplerini de Güvercinlik'e iniş yapmanın yasal olduğu daha önce söylenmişti.  Biz de bu 

sebeple diye düşündük. Helikopterler indiğinde yanlarına gittiğimde hiçbirini tanımadığımı 

gördüm. Normalde ben yanlarına hoşgeldiniz diye gitmiştim. Helikopterler burada kalacak mı 

diye sorduğumda içlerindeki bir başçavuş helikopterler burada kalacak diye söyledi. Bende de 

gazinoya geri döndüm. Daha sonra gazinodan da kamera odasına geçtim. Kamera odasındaki 

monitörlerden helikopterlerin yanına tankerin yanına yanaştığını gördüm. Bir ara sigara içmek 

için  dışarıya  çıktım.  Eşimle  telefon  görüşmesi  yaptım.  O  sırada  iki  tane  sivilin  otobüsü 

bekleyen  diğer  ekibin  yanına  doğru  yürüdüğünü  gördüm.  Murat  AĞIR  Albayı  da  Atak 

helikopterlerin yanından o gördüğüm sivillerin arkasından bütün ekibini toplayarak otobüse 

yöneldiğini gördüm. O iki siville beraber bütün uçak ekibi otobüse binerek gazinonun olduğu 

yerden ayrılıp gittiler. Saat 22:00 civarında içtima alındı. Yat yoklaması yapıldı. Daha sonra 

ben  kamera  odasına  geri  döndüm.  Kamera  odasında  diğer  ast  subayımız  Abdulkadir 

YARDIMCI ile birlikte kamera odasında 23:00'e kadar oturdum. Saat 23:00'da Yusuf Buğra 

Teğmen bulunduğumuz kamera odasma hızlı bir şekilde girdi. Bize darbe girişimi olduğunu 

söyledi.  Hemen alarm vererek  askerleri  dışarıya  almamızı  söyledi.  Bu sırada  Malatya'dan 

gelen ekip gazinoda oturuyorlardı. Bende gazinoya olayları merak ettiğim için televizyona 

bakmak  için  gelmiştim.  Malatya  ekibi  kendi  aralarında  bazı  şeyler  konuşuyorlardı. 

Aralarındaki yarbay bir yüzbaşıya burada yatacak yer mi var dedi. Yüzbaşıda o zaman ne 

yapacağız dedi. Yarbay da önce Güvercinlik'e gideriz oraya inemezsek Akıncı'ya gideriz dedi. 

Yüzbaşı o zaman EGİP ne olacak dedi. EGİP hangi hava aracına kimlerin bineceğini gösteren 

bir çizelgedir. Yarbay bu saatten sonra ne EGİP'i dedi. Bir süre sonra da bir atak bir UH-1 

helikopteri kalkarak gittiler. Benim FETÖ'cülerle yada cemaatle herhangi bir ilgim yoktur. 

Ben o helikopterlerin darbe girişiminde kullanılacağını bilseydim engel olmaya çalışırdım. 

Güvercinlik'teki  nöbetçi  amirine  buradaki  üsteğmenimiz  tarafından  ulaşılmaya  çalışıldı. 

Ancak  ulaşılamadı.  23:15  sıralarında  Temelli  Jandarmaya  Buğra  Üsteğmenimiz  arayarak 
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birlik  emniyetini  alamadığımızı  bildirdik.  Daha  sonra  bütün  askerleri  silahlandırıp 

mühimmatlarını verdik. Amacımız birliği  emniyet altına almaktı.  Uçaklarında anahtarlarını 

alarak kapılarını kilitleyip anahtarlarını da kamera odasında çekmeceye kilitledik. Benim bilgi 

ve görgüm bundan ibarettir." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-38-Tanık Hüseyin ARAS 25/07/2016 tarihli ifadesinde;  "Benim asıl birliğim 

Güvercinlik  Kara  Havacılık  Okuludur.  Misafir  asker  olarak  da  Temelli  Askeri  Hava 

Meydanında 4,5 -  5  aydır  vatani  görevimi yapmaktayım.  15/07/2016 günü akşam 21:00'a 

kadar  rutin  uçuşlar  vs.  oldu.  Herşey  normaldi.  İtfaiye  binasında  bulunan  bir  odada  5 

arkadaşımla oturuyorduk. Arkadaşlarımdan tamamı er Özgür AKKUŞ, Fatih TERZİ, Emirhan 

DEMİRHAN, Uğur  KALKAN vardı.  Sohbet  ediyorduk.  Bir  ara  odaya Berkan SUNGUR 

isimli arkadaşımız geldi. İkmalden sorumlu er olarak beni çağırdı. İkmal yapılacak yarbay 

seni  çağırıyor  dedi.  Bunun  üzerine  bende  yakıt  yüklü  tankeri  çalıştırdım.  Atak  tipi 

helikopterin yanını yanaştırdım. Bir tane teknisyen astsubay kıdemli başçavuş gelerek atak 

helikopterine  ikmali  yaptı.  Ben  bu astsubay başçavuşu tanımıyorum.  Depoyu  doldurmaya 

başladı. 200 litreden fazla yakıt çekince ben şüphelendim. Bu astsubaya siz güvercinlik'ten 

gelmiyormusunuz,  nereden  geliyorsunuz  diye  sordum.  Zira  Güvercinlik'ten  gelen  bir 

helikopter  olsaydı  bu  kadar  yakıt  almazdı.  Bu  astsubay  da  bana  Malatya'dan  Kayseri'ye 

Kayseri'den de buraya uçtuklarını söyledi. Tanımadığım bir yüzbaşı o sırada yanımıza gelerek 

bu helikopterlerden birisi burada kalacak dedi. Yakıt alan astsubay da bu helikopteri burada 

patlatırlar dedi. Yüzbaşı da o zaman yapacak bir şey yok dedi. Diğer helikopterlere de yakıt 

ikmali yapıldı. Ben aldıkları yakıt miktarını defterime kaydettim ve imzalarını aldım. Defterde 

şu anda yanımdadır.

Defterin  incelenmesinde  : 15/07/2016  günü  21:40  ile  21:50  arasında  üç  tane 

helikoptere  yakıt  ikmallerinin  yapıldığı,  sırasıyla  13BG 1007 hava aracına  741 litre  yakıt 

verildiği,  teslim  alanın  kıdemli  başçavuş  Ömer  SEZEN  ikinci  hava  aracının  12BG1003 

numaralı hava aracı olduğu, 598 litre yakıt alındığı, yine yakıtı teslim alanın kıdemli başçavuş 

Ömer SEZEN olduğu, üçüncü hava aracının 14015 olduğu, 674 litre yakıt verildiği, yakıtı 

teslim alanın kıdemli başçavuş Ömer SEZEN olduğunun yazılı olduğu görüldü Defter ifade 

sahibine geri verildi.

Saat  22:00'ye  doğruda helikopterlerden ikisi  kalkış  yaptı.  Ataklardan birisi  kalkış 

yapamadı. Arızalıymış. Gördüğüm kadarıyla helikopterlerin füze yatakları boştu, bir tanesinin 

mermi yatağı boştu, diğerininkini gütmedim. Bu hava meydanına gelen bütün helikopterlerin 

tamamına hiçbir yerden emir almaksızın yakıt ikmali yapılır. Depoları tamamen doldurulur. 

Bunun  için  benim  herhangi  bir  yerden  emir  almama  da  gerek  yoktur.  Aksi  yönde  emir 

verilmediği sürece benim görevim gelen helikopterlere yakıt ikmali yapmaktır. Benim bilgi ve 
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görgüm bundan ibarettir. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-39-Yusuf Buğra YOLALICI 25/07/2016 tarihli ifadesinde;  "Ben 15/07/2016 

günü saal 09:00'da Temelli Gürcan ULUCAN hava üssündeki nöbetime başladım. Nöbetim 

ertesi gün sabah 09:00'a kadar devam ediyordu. îçinde bulunduğumuz hava meydanı eğitim 

uçuşları için kullanılan bir meydandır. Sabit kanatlı dediğimiz eğitim amaçlı küçük uçakların 

iniş kalkışı için kullanılan bir hava meydanıdır. Olay günü saat 10:30 - 11:00 civarında Sabit 

Kanat  Kurul  Başkanımız  Kr.  Plt.  Albay  Murat  AĞIR  Güvercinlik'teki  Meydan  Harekat 

Taburunu arayarak Gürcan ULUCAN Hava Meydanındaki kule telsizinin arızalı olduğunu, 

arızanın  bir  an  önce  giderilmesi  gerektiğini  söylüyor.  Güvercinlik'teki  meydan  harekat 

taburundan  da  içinde  bulunduğumuz  hava  meydanı  kulesindeki  görevli  kuleci  bir 

astsubayısoyadı  Avşar'dı  arayıp  telsizin  arızalı  olduğunu  bildirmiş.  Daha  sonra  da 

Güvercinlik'ten kalkan bir  helikopter  arızayı  gidermek için 14:15'te  hava meydanına indi. 

14:35'te de eğitim amaçlı olarak helikopter tekrar havalanarak hava meydanın üzerine bir tur 

attı ve tekrar hava meydanına iniş yaptı, 14:50'de helikopter arıza için getirdiği teknisyenleri 

de alarak hava meydanından havalandı ve gitti. Helikopterin uçuşu esasen Güvercinlik'ten bu 

yöne eğitim amaçlı bir uçuş bu esnada da telsizdeki arızayı giderip tekrar eğitim uçuşuna 

devam etmişlerdir.

17:00-20:00  arasında  Sabit  Kanat  Uçak  eğitim  uçuşları  vardı.  Bunun  için 

Güvercinlik'ten sabit kanatlı uçaklar geldiler, burada uçuş yaptılar. Uçuşta Sabit Kanat Kurulu 

Başkanı Kr. Plt Albay Murat AĞIR da eğitim uçuşunda uçuş yaptı ve bulunduğumuz hava 

meydanına iniş yaptı. Toplamda 5 tane sabit kanatlı eğitim uçağı hava meydanına iniş yaptı, 

Kara Kuvvetleri Komutanımızın da Güvercinlik hava meydanına geleceğini bu sebeple bu 5 

tane  sabit  kanatlı  eğitim  uçaklarının  içinde  bulunduğumuz  meydanda  kalacağını  bana  bu 

uçakları kullanan pilotlar söylediler.

Bende  bu  uçakların  pilotlarının  kara  yoluyla  döneceklerini  bildirmek  için 

Güvercinlik'teki Alay nöbetçi amiri Kr. Plt Yzb. Taha Fatih ÇELİK'i kendi cep telefonumdan 

onun cep  telefonunu aramak suretiyle  bildirdim.  Bu sırada saat  19:10 sıralarıydı.  Ben bu 

bilgiyi  verdikten  sonra  Kr.  Plt.  Yzb  Taha  Fatih  ÇELİK  bana  Malatya'dan  iki  tane  Atak 

helikopterinin  ve  bir  tane  UH1  helikopterinin  buraya  geleceğini  ve  bu  helikopterlerin 

pilotlarını aldırıp Güvercinlik'e getirmesi için de ayrıca araç göndereceğini bana söyledi. Ben 

de kendisine bu helikopterlerin neden buraya ineceğini sormadım. Benim bildiğim kadarıyla 

bu şekilde Malatya'dan gelen helikopterlerin içinde bulunduğumuz hava meydanına inmeleri 

normal olağan bir durum değildir. Ben görev yaptığım süre içerisinde de böyle bir durumla 

hiç  karşılaşmadım.  Ben  2010  yılından  bu  yana  Güvercinlik'te  görev  yapmaktayım.  Bana 

yukarıda bahsettiğim 5 uçağın motor susturmaları  da garip geldi.  Zira bu uçakların tekrar 
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birliğine dönmeleri gerekiyordu. Bu durumla da ilk kez karşılaştım. Bana söyledikleri gerekçe 

Kara Kuvvetleri  Komutanının Güvercinlik'teki  birliğe gelecek olmasıydı.  Bende çok fazla 

üzerinde  durmadım.  Sabit  Kanan  Kurulu  Başkanı  Kr.  Plt.  Albay Murat  AĞIR ve  4  tane 

öğretmen pilot ile yanlarındaki öğrenciler bulunduğumuz hava meydanında saat 21:00’a kadar 

kaldılar. Ben şu anda yanlarında kaç tane öğrenci pilot olduğunu hatırlamıyorum. Ancak en az 

birer tane öğrenci pilotlar vardı. Birlikte kamelyada oturdular. Ben hava meydanının gazinosu, 

nöbetçi  astsubayların  bulunduğu  yerler  civarında  gezdim.  Onların  yanına  gidip  hiç 

oturmadım. Benim devrem olan Kr. Plt Üst Teğmen Sinan AKBAL onlarla birlikte gelmişti. O 

da benimle beraber yanımda dolaştı. Bir ara onlarla birlikte gelen bir teknisyen benim yanıma 

gelerek bütün uçakların anahtarlarını bana verdi. Komutanım yarın uçakları almaya gelirlerse 

anahtarları verirsiniz dedi.

Saat 21:00 sıralarında da Kr. Plt. Albay Murat AĞIR yanındakilere biz nizamiyeye 

doğru  gidelim,  araç  gelirse  oradan  biner  gideriz  diyerek  hep  birlikte  nizamiyeye  doğru 

yürüyüşe geçtiler. Kısa bir süre sonra da kendilerini almaya gelen otobüsle geri geldiler. Albay 

Murat AĞIR bana Atak helikopterlerinin pilotlarını da alıp onlarla birlikte gidecekmişiz, bana 

bu  şekilde  emir  verdiler  dedi.  Otobüsten  indiler.  Beklemeye  devam  ettiler.  Saat  21:17 

sıralarında  da  iki  adet  Atak  helikopteri  bir  adet  UH1  helikopteri  bulunduğumuz  hava 

meydanına iniş yaptılar. Ben kendilerini karşılamak için kendilerinin yanına gittim. UH-l'de 

iki pilot (isimleri birinci pilot Kr. Plt. Üst Teğmen Emin Türel, ikinci pilot Kr. Plt Üst Teğmen 

Cem  Ersuz),  ayrıca  bir  tane  Atak  helikopteri  teknisyeni  bir  astsubay,  bir  tane  de  UH-1 

teknisyeni  astsubay,  iki  de sivil  giyimli  tanımadığım bilmediğim şahıs vardı.  Teknisyenler 

resmi kıyafetli idiler. Belirttiğim gibi sivil şahısları tanımıyorum. Atak helikopterlerin pilotları 

Kara Pilot Yarbay Hakan EROL (arıza yapan Atak helikopterinin pilotu), arıza yapan atak 

helikopterinin  ikinci  pilotu  da  Kara  Pilot  Üsteğmen  İrfan  KANTARCI  idi.  İkinci  Atak 

helikopterinin  pilotları  Kara  Pilot  Yüzbaşı  Memduh KARAGÖL ve Kara  Pilot  Üsteğmen 

Yiğit ÖZDAMAR idi. Kendilerine hoş geldiniz dedim. Memduh KARAGÖL aç olduklarını 

yemek  siparişi  verebilecek  bir  yer  olup  olmadığını  sordu.  Bende  askerlerden  bir  telefon 

numarası alıp Temelli'den yemek siparişi verebileceğimizi söyledim. Albay Murat AĞIR ve 

Kara  Pilot  Yarbay  Hakan  EROL  bir  ara  kendi  aralarında  konuşmaya  başladılar.  Ne 

konuştuklarını  ben  duymadım.  Ancak  en  sonunda  Yarbay  Hakan  EROL'un  Albay  Murat 

AĞIR'a siz gidin biz gelmiyoruz dediğini duydum. Daha sonra Yarbay Hakan EROL bana 

yakıt  ikmali  yaptırıp  yaptıramayacağımızı  sordu.  Bende  isterlerse  yakıt  ikmali 

yaptırabileceğimi  kendilerine  söyledim.  Ben  Atak  pilotlarının  ve  UH-1  pilotlarının  görev 

kağıtlarına  bakmadım ve  sormadım.  Buna  rağmen  yakıt  ikmali  yapabileceğimi  söyledim. 

Sonuçta da yakıt ikmali yapmalarını sağladım. Başında bulunduğum görevlilere emir vererek 

her  üç  helikoptere  de  yakıt  ikmali  sağladım.  Ben  durumdan  şüphelenmediğim için  yakıt 
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ikmalini  sağladım.  Alanda  bulunan  ve  şu  an  meydanda  bulunan  UH-1 helikopteri  esasen 

bizim ambulans helikopterimizdir. Uçuş eğitimi yapılacağı gün sabah saat 09:00'da mutlaka 

gelir.  Bu helikopterde yine 15/07/2016 günü sabah 09:00'da gelmişti.  Ben gelmeden önce 

meydandaydı.‘‘Saat  21:17  sıralarında  da  ben  telefonla  Güvercinlik'teki  alay  nöbetçi  amiri 

Kara  Pilot  Yüzbaşı  Taha  Fatih  ÇELİK'i  ve  meydan  harekat  nöbetçi  subayı  Kara  Pilot 

Üsteğmen  Ömer  DERELİOĞLU'nu  arayarak  helikopterlerin  iniş  yaptıklarına  dair  bilgi 

verdim. Saat 21:25 sıralarında da sabit kanat uçak pilotları ile Ulucan ambulans helikopteri 

UH-1 ile  UH-l'in  pilotları  otobüsle  Güvercinlik'e  hareket  ettiler.  Ayrıca Malatya'dan gelen 

UH-1'den inen iki sivil şahıs da bu otobüse bindi. Diğer pilotların tamamı hava meydanında 

bizim yanımızda kaldılar. Ben Güvercinlik'teki alay nöbetçi amiri Kara Pilot Yüzbaşı Taha 

Fatih  ÇELİK  ve  meydan  harekat  nöbetçi  subayı  Kara  Pilot  Üsteğmen  Ömer 

DERELİOĞLU'ndan  olumsuz  bir  tavır  görmediğimden  olan  bitenden  şüphelenmedim. 

Dolayısıyla görev belgesi vs. hiçbir şey sonnadım. Yakıt ikmalinin yapıldığı 21:30'dan her üç 

helikopterin  motorunun  çalıştırıldığı  22:48'e  kadar  geçen  süre  zarfında  yemek  siparişi 

yapılmıştı. Pilotlar yemeklerini yemişti. Bu esnada Yarbay Hakan EROL dışarı çıkıp telefonla 

birileriyle  konuştu,  heyecanlıydı.  Tekrar  gazinoya  girdiğinde  diğer  pilotlara  acele  edin 

Akıncı'ya gideceğiz dedi. Ben o ana kadar bir şeyden şüphelenmedim. Ancak yemek yendiği 

sırada topluluk içerisinden birileri Türkiye'nin tüm hava sahası kapatılmış gibi bir şey söyledi. 

Akıncı'ya  gidilecek  denilince  pilot  yüzbaşı  Memduh  KARAGÖL Akıncı'da  ne  işimiz  var 

komutanın diye yarbay Hakan EROL'a söyledi. Hakan EROL'da öyle emrettiler acele edin 

dedi.  22:48'te  helikopterler  motor  çalıştırdı.  Ancak  Ataklardan  birisi  arıza  yaptı. 

Havalanamadı. Bunun üzerine bütün helikopterler motor susturdu. Atak teknisyeni müdahale 

etmeye çalıştı. Hatta hava meydanına ait bir traktörü ışığından faydalanmak için helikopterin 

yanına çektirdiler. Ancak helikopteri tamir etmeleri mümkün olmadı. Ceridede yazıldığı üzere 

23:10 sıralarında televizyonda çıkan haberler doğrultusunda meydanın emniyetini almak için 

alarm verildi. Devriye nöbetçilerinin sayıları artırıldı. Bende Hakan EROL Yarbayın yanına 

giderek  yarbayın  yanına  giderek  birşeyler  oluyor  komutanım,  haberiniz  varmı  dedim, 

kendisinin  elinde  cep  telefonu  vardı  ve  cep  telefonundan  bir  şeyler  okuyordu.  Evet 

duyuyorum  dedi.  Geçiştirdi.  Ben  tekrar  hava  meydanında  durumu  kontrol  etmek  için 

dolaşmaya başladım. Saat 23:15'te Temelli Jandarma Komutanlığına televizyonda izlediğim 

durumlarla ilgili  yani bilgi  verdim. Kendilerinden bilgi  almaya çalıştım. Temelli  Jandarma 

bizde bir problem yok dedi. 23:44'te de bir Atak helikopteri  ve bir tane UH-1 helikopteri 

motorlarım  çalıştırarak  havalandılar.  Arızalı  olan  Atak  burada  kaldı.  Arızalı  Atak 

helikopterinin  pilotlarıda  UH-1  helikopterine  binerek  gittiler.  En  son  duyduğum  cümle 

Akıncı'ya gidiyoruz şeklinde oldu. Ben kendilerine bir şey sormadığım gibi kendileri de bana 

bir şey söylemediler.

377/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



Ben  kesinlikle  darbecilere  destek  vermedim.  Darbecilere  katılmadım.  Darbe 

yapacaklarını  bilseydim  yakıt  ikmali  yapmazdım.  Benim  tanıdığım  FETÖ'cülerden  birisi 

benim tabur  komutanım Kara  Pilot  Yarbay  Özcan  KARACAN,  diğeri  biraz  önce  ismini 

söylediğim Kara Pilot Yüzbaşı Taha Fatih ÇELİK, yan bölük komutanı Kara Pilot Binbaşı 

Sadullah ABRA." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-40-Tanık  Osman  TAMAY  26/07/2016  tarihli  ifadesinde; "Ben  1.  Kara 

Havacılık Alayı Bakım Taburu U/H-l Takımında Astsubay Kıdemli Çavuş rütbesiyle görev 

yaparım. Benim birinci sicil amirim Kıdemli Başçavuş Ferruh CEYLAN, ikinci sicil amirim 

Kara Pilot Yüzbaşı Nuri OSMANCIOĞLU, üçüncü sicil amirim ise Kara Pilot Binbaşı Serdar 

KADEMLİOGLU'dur.  .....  15/07/2016  günü  gündüz  mesaideydim.  Uçakla  uçuşum vardı. 

Mesai bitiminden sonra da saat 20:00 sıralarına kadar okul uçakla uçuşum vardı. Saat 20:15 

sıralarında kışladan ayrıldım.  ....  Saat  01:07'de Kıdemli  Başçavuş Tekin TAŞKIRAN beni 

arayarak  "Tabur  komutanı  Murat  POLAT'ın  emriyle  mesaiye  geliyorsun"  dedi  ve  kapattı. 

Hazırlanarak evden çıktım ve kendi aracımla 1 nolu ana nizamiyeye geldim. İçeri  girmek 

istediğimde kamuflajlı bir yüzbaşı bana silah doğrulttu. Kimliğimi ve ne için geldiğimi sordu. 

Ben  de  kendimi  tanıttım  ve  Murat  POLAT'ın  çağırdığını  söyledim.  Önce  telefonla  bir 

görüşme yaptı vesilahı bıraktırdıktan sonra beni içeriye aldı. Üzerimde bulunan sırt çantamı 

aradılar. Çantamda tulumlarım ve iki kutu mermi vardı. Bu mermileri aldılar. Karşıda tulum 

giymiş,  hücum  yelekli  rütbelerini  hatırlamadığım  iki  subay  vardı.  Yanlarında  aynı  yerde 

görevli olduğum Başçavuş Mustafa TURAÇ'da vardı. Yanlarına vardım. Subaylar bize nereye 

gideceğimizi  sordular.  Biz  de  UH-l  hangarına  gideceğimizi  söyledik.  Bu  sırada  Mustafa 

"Komutanım jandarmanın oradan geçirmiyorlar, silah doğrultuyorlar" dedi. Subaylar da bizi 

kimin çağırdığını sordu. Yarbay Murat POLAT’ın çağırdığını söyledik. O zaman onun yanına 

gidip emrine girin dediler. Mustafa ile birlikte Ford transit marka araçla taarruz hangarına 

giderken Mustafa Başçavuş telefonla Tekin Başçavuş ile görüştü. Tekin Başçavuş telefonda 

"Oraya gitmeyin, UH-l hangarına gelin" demiş. Biz geri döndük. Bu sırada Mustafa Başçavuş 

Tekin Başçavuşa jandarmanın geçirmediğini söyledi. Tekrar taarruz hangarına gitmek için geri 

döndük  ve  hangara  geldik.  Araç  bizi  bıraktı.  Hangarın  kapısından  girdik.  Hangarın  uçuş 

hattına açılan kapısında bir yarbay yanında rütbesini hatırlamadığım bir pilot olduğu halde 

yarbayın sigara içtiğini gördüm. Belinde silahı vardı. Bize ne için geldiğimizi sordu. Biz de 

Murat  POLAT'ın  çağırdığını  söyledik.  Kendisinin  orada  olmadığını  söyleyerek  üzerimi 

değiştirip  teknisyenlere  yardım  etmemizi  söylediler.  Biz  de  kıyafetlerimizin  yanımızda 

olmadığını söyledik.  Kendisi  de "Tulumun ne önemi kaldı ki" dedi.  Mustafa Başçavuş da 

"Komutanım biz Murat POLAT'ı bulalım" deyince yarbay "Üst katta olabilir,  oraya bakın" 

dedi.  Yukarı  kata  çıktık.  Söylediği  odaya baktığımızda odanın boş olduğunu gördük. Geri 
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döndüğümüzde  kendisini  arkamızda  gördük.  "Komutanım  bu  oda  boş"  dediğimizde 

"Buralardadır" dedi. Mustafa Başçavuş da "Hemen biz aşağı bakalım" dedi ve birlikte kapı 

dışına  çıktık.  Tüm  görevlilerin  mesaiye  çağrıldığını  düşünüyorduk.  Bir  araç  geldiğinde 

ayrılalım  dedik.  Ancak  herhangi  bir  araç  gelmedi.  Hangarın  giriş  kapısının  sol  tarafında 

beklemeye başladık. Bu arada Tekin Başçavuşu aradık. Ona durumu anlattık. Kendisi "Sakın 

orada  herhangi  bir  şeye  karışmayın,  buraya  gelmeye  çalışın,  orada  durmayın"  dedi.  Biz 

gelemediğimizi söyledik. O da bize "Bir yolunu bulup buraya gelin, sakın orada kalmayın" 

dedi.  Bir  müddet  bekledik.  Daha sonra  hangarın  önünde  bekleyen  bir  Land  aracı  çalıştı. 

Hemen koşup nereye gittiğini sormak istedik, bu sırada arkamızdan hangarın içinden Murat 

POLAT çıktı. Kendisine "Komutanım biz UH-l'e gitmek istiyoruz" dedik, o da bize "O zaman 

atlayın"  dedim.  Ben  Land  aracın  ön  koltuğuna,  kendisi  de  Mustafa  Başçavuş  ile  birlikte 

arkasına  bindi.  Ben  kendisine  nereden  gideceğimizi  sordum,  uçuş  hattından  gideceğimizi 

söyledi. Biz yoldayken Murat POLAT, Mustafa Başçavuşa dönerek "Nuri Yüzbaşıya söyleyin, 

faal  helikopterlere  bixi  taksın"  dedi.  Mustafa  Başçavuşum  da  "Komutanım  siz  de 

geliyorsunuz,  sizin  söylemeniz  daha  uygun  olur"  dedi.  Murat  POLAT biraz  düşündü  ve 

"Tamam" dedi. Hangarın önüne geldik. Bizim aracımızın geldiğini görünce sivil kıyafetlerle 

Kara Pilot Yüzbaşı Nuri OSMANCIOĞLU, Kara Pilot Üsteğmen Uğur BALDUĞ, Kıdemli 

Başçavuş Hamdi  YENİDOGAN, Kıdemli  Başçavuş Tekin TAŞKIRAN, Kıdemli  Üstçavuş 

Turgut  ATABEK,  Üstçavuş  Serhat  TERZİOGLU,  Üstçavuş  Doğan  ATAK  ve  Astsubay 

Kıdemli  Çavuş Doğan CANBAZ hangarın kapısının önüne çıktılar.  Arabadan indiğimizde 

Tekin  Başçavuş  Murat  POLAT'a  ne  olduğunu  sordu.  Murat  POLAT  da  Kara  Havacılık 

Komutanının emri olduğunu, onun emirlerini uyguladığını söyledi. Kaç tane faal helikopter 

olduğunu  Nuri  Yüzbaşıya  sordu.  Nuri  Yüzbaşı  9  adet  faal  helikopter  olduğunu  söyledi. 

Helikopterlere  bixi  takın dedi.  Nuri  Yüzbaşı  da silahların burada  olmadığını,  karşı  tarafta 

olduğunu söyledi.  Murat POLAT da "Bir şekilde oraya ulaşın,  bixileri  alarak her ihtimale 

karşı takın, benim dışımda başka hiç kimseden emir almayın" dedi ve Land araca binerek 

gitti. Biz hangarın içindeki dinlenme salonuna geçtiğimiz sırada Kıdemli Çavuş Sefa SEZER 

hangarın dışından geldi. O da sivil kıyafetliydi. Birlikte dinlenme salonuna geçerek oturduk. 

Televizyon  açıktı,  haberlere  bakıyorduk.  İçimizden  biri  Nuri  Yüzbaşıya  "Neler  oluyor 

komutanım, ne yapacağız" diye sordu. Nuri Yüzbaşı uçmak için kendisini de aradıklarını, 

ancak uçmak istemediği için sarhoş olduğunu söylediğini, kendisine iyi o zaman sen uçma 

dediklerini  söyledi  ve  "Arkadaşlar  olanları  görüyorsunuz,  ben  uçmak  istemiyorum,  hiç 

kimsenin de uçmasını istemiyorum, kimseye uç diye emir  vermeyeceğim" dedi.  Bu arada 

kendimiz  aramızda  konuşurken  Tekin  Başçavuş  ile  Turgut  Kıdemli  Üstçavuş  "Olanları 

görüyorsunuz, biz uçmadığımız gibi buradan da hiçbir helikopterin uçmasına izin vermeyiz" 

dediler, Turgut Astsubay "Gerekirse helikopterlerin uçuşunu engellemek için hepsini bozarım" 
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dedi.  Bu sırada F-16 olduğunu tahmin ettiğimiz uçaklar geçiyordu ve bir  bombalama sesi 

geldi. Hangar titredi, korktuk ve dışarıdaki kamelyaya çıktık. Burada kendi aramızda olaylar 

hakkında konuştuk. Bu sırada Nuri Yüzbaşıya Murat POLAT'tan telefon geldi. "Arkadaşlar 

tongaya  geldik,  hepiniz  kaçın"  demiş.  Hepimiz  sivil  kıyafetliydik.  Orada  bulunan  Nuri 

Yüzbaşı ve Uğur Üsteğmenin araçlarına bindik. Nereden çıkacağımızı düşündük. Jandarma 

ile bizim birliği  ayıran kapıya gittik.  Orada bir  itfaiye aracı kapıyı  kapatmıştı.  İki  teğmen 

vardı. Nuri Yüzbaşı teğmenlere "Karşıya geçeceğiz" dedi. İtfaiye aracını çektiler. Oradan ana 

nizamiyeye  doğru yöneldik.  Bu sırada "Nizamiyeden nasıl  çıkacağız"  diye  konuşuyorduk. 

"Murat POLAT'm emriyle girdik, onun emriyle çıkıyoruz" deriz diye düşündük. Nizamiyeye 

geldiğimizde benden aldıkları mermileri geri almak için, Sefa Astsubay kendisinden aldıkları 

silahını geri almak için, Tekin Başçavuş da Murat POLAT'm emriyle çıktığımızı söylemek 

için araçtan indik. Orada bir yüzbaşı vardı. Yüzbaşı "Nereye gidiyorsunuz" diye sordu. Tekin 

Başçavuş da "Murat POLAT'm emriyle dışarı çıkıyoruz" dedi. Yüzbaşı "Murat POLAT mı iyi 

o zaman" dedi. Silah ve mermilerimizi aldık. Karışıklık olmasın diye araçtan inenler yaya 

olarak nizamiyeden çıktı.  Ben aracıma binerek evime gittim.  Benim başkaca herhangi  bir 

görgüye dayalı bilgim yoktur." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-41-Tanık  Erdoğan  TOSUN  24/07/2016  tarihli  ifadesinde;  15/07/2016 

tarihinde saat: 17.00'de servisle ikametime gittim. Saat: 22.00 sıralarında televizyondan bir 

darbe  girişimi  olduğunu  öğrendim.  Bölük  komutanları  olan  Emre  ERKAN  ve  Erdem 

ARIKAN'ı aradım. Ancak ikisi de cevap vermediler. Tabur komuatmolan Yasin CANDEMİR'i 

aramadım. Aramama sebebim ise şuydu. En ufak bir olayda arayıp kursiyerlerin durumunu 

soran Yasin CANDEMİR o gün ne arayıp ne de sordu. Bende onun bu işin içinde olduğunu 

düşünürek onu aramadım. Bölük astsubaylarının durumdan haberleri yoktu. Bana ne yapalım 

diye sordular. Bölük astsubayları bana itfaiye araçlarıyla nizamiyenin önünün kapatıldığını, 

içeriye  kimsenin  alınmadığını  söylediler.  Serdar  Astsubay  bana  üç  tane  kursiyer 

astsubaylarının içeri girmek istediğini ne yapalım diye sordu. Ben Serdar'a durumdan benim 

de haberim yok dedim. 3 kursiyerin girip girmediği hususnda bir bilgim yok. Serdar bu arada 

nizamiyede değil. Kursiyer astsubalyar Sedar'ı telefonla arayarak bilgi vermişler. Ancak ben 

bu üç kursiyeri size bildireceğim onlardan bilgi alınabilir. Daha sonra Oğuz Albay beni aradı. 

Bana kendisinin birlikte olduğunu kursta ne olup olmadığına bakıp bakmadığını sordu. Bende 

öğleden  sonra  birliğe  geldim.  Benim  ilk  anlatmak  istediğim  olay  Yasin  Yarbay  Kara 

Kuvvetleri  Komutanlığında  öğrenci  alımı  için  görevlendirilmişti.  Görev  süresi  dolmadan 

15/07/2016  tarihinde  sabah  birliğe  geldi.  Kendisine  neden  geldiğini  sorduğumda  okul 

komutanı ile görüşmesi gerektiğini birlikteki duruma bakmak için gelidğini söyledi. Ancak 

piyade başçavuşu Dursun ERGEN'e ise beni okul komutanına mahçup ettiniz, mühimmat işini 
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halledemediniz demiş. 12/07/2016 tarihinde okul komutanı Ünsal ÇOŞKUN bölük komutanı 

olan Erdem ARIKAN ve Emre ERKAN Döner Kanat Kurulunda Uğur KAPAN albayında 

bulundğu ortamda kursiyerlere piyade tüfeği atışı  ve kapı makinalı  tüfek atışı  yapılmasını 

kararlaştırmışlar.  Erdem Yüzbaşı  bu durumu bana söyledi.  Bende okul  komutanını  arayıp 

bizim  yönetmeliğimizde  böyle  bir  durumun  olmadığını  söyledim.  Bana  bu  iş  bir  günde 

yapılabilir bir iş problem yok dedi. Bu durumu kendisine öğretim başkanı Oğuz Albay ve 

Nadir Albay okul komutanına arz etmelerine rağmen ısrarla bu atışın yapılacağını söylemiş. 

Daha sonra Yasin CANDEMİR Yarbay beni arayarak atışlar için okul komutanının kendisini 

sıkıştırdığını, biran önce yazının yazılmasını istediğini söyledi. Bunun üzerine bende Nadir 

Albayla görüşerek ben yazıyıyorum. Sizde planlarsanız atışı yaparız dedim. Nadir Albay da 

bu işin olmayacağını düşünerek çalışmalarını yaptı. Mekanik nişancılık çalışması yaptırdık. 

Piyade atışı tüfeği usulunde komutamlğın talimatına uyarak yaptırmaya karar verdik. Emre 

ERTAN  Yüzbaşı  eşinin  hamile  olduğunu  söyleyerek  bu  atışı  perşembe  günü 

yaptıramayacağını  söyledi.  Bizde  kendisine  izin  verdiğimizi  söyledik.  Erdem  ARIKAN'a 

yaptıralım  dedik.  Emre'de  bu  benim  işim  ben  yaptıracağım  dedi.  Okul  Komutanı  Ünsal 

Coşkun'u  arayarak  emrenin  eşinin  hasta  olduğundan  dolayı  piyade  tüfeği  atışını 

yaptıramayacağını  söyledik.  Erdem  ARIKAN'ın  yapmasını  istedik.  Cuma  günü  için  atış 

ayarlayabilirmisiniz  diye  sordu.  Ben  de  kendisine  teknik  imkanlar  nedeni  ile  cuma  günü 

olmayacağını  ancak  pazartesi  günü atışın  yaptırılabileceğini  söyledim.  Ünsal  ÇOŞKUN'la 

telefon görüşmesinden sonra Emre beni aradı. Komutanım ben atışı ayarladım. 12-14 arası 

yaptıracağım  dedi.  Bende  bu  saatler  arasında  bu  atışın  nasıl  olacağını  atışın  pazartesi 

yapılacağını  söyleyip  telefonu  kapattım.  Benden  sonra  Emre  Dursun  ERGEN  Başçavuşu 

arayarak mühimmatları bekletmiş. Normal şartlarda mühimmatların depoya geri iade edilmesi 

gerekir.  Cuma  günü  sabahleyin  Yasin  Yarbay  geldi  okul  komutam  ile  görüşerek  Kara 

Kuvvetleri Komutanlığına giderek kursiyer pilot adaylarının motivasyonların arttırılması için 

öneride  bulunacağımızı  belirterek  karargaha  çağırdılar.  Binbaşi  Soner  GÜNER ile  birlikte 

takdim çalışmalarına başladık. Bizim karargahta olduğumuz zaman da kendisi burada rahat 

çalışmış.  Benim  anladığım  kadarıyla  beni  karargaha  gönderdi.  Ünsal  ÇOŞKUN,  Yasin 

CANDEMİR,  Emre  ERKAN  ve  Erdem  ARIKAN  olay  gecesinde  kullanılmak  üzere 

mühimmat  alabilmek için  bir  piyade  atışı  "ve  mekanik  tüfek  atışı  uydurup mühimmatları 

depodan  aldırdılar.  Bu  arada  söylemeyi  unuttum.  Dursun  Ergen  beni  arayarak  şuanda 

okuldayım. Atış emri okuldan çıkmadı. Atış yeri tahsisatı yapılamadığından dolayı atışın iptal 

edildiğini söyledi. Ne yapalım diye sordu. Bende kendisine silah ve mühimmat alınmamasını 

söyledim. Bunun üzerine Dursun SERDAR'ı arayarak atışın iptal olduğunu söylemiş. Serdar 

geri  döndüğünde  Yasin  CANDEMİR  Erdem'e  atışın  yapılacağını  söyleyerek  mühimmat 

alınmasını  söylemiş.  Serdar  TAŞÇI  mayon  dizme  aparatı  ve  silah  almaya  gitmiş  Erdem 
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ARIKAN  da  mesai  sonrası  tutanakla  mühimmat  almış.  Bizim  birlikte  mühimmatı  alma 

yetkilisine S-4 denir. Bunun dışında kimse mühimmat alamaz. Bu işin görevlisi Dursun Ergen 

Başçavuştur.  Başka  kimseye  mühimmat  teslim  edilemez.  Ben  duyduğuma  göre  Erdem 

ARIKAN Kara Havacılık Alay Komutan yardımcısı Halil GÜL'ün mühimmat sorumlusuna 

talimatıyla  Erdem  ARIKAN'a  mühimmat  verdirmiş.  Emre  ERKAN'ın  yaptıracağı  atışa 

yönelik  olan  mühimmat  Dursun  ERGEN'in  odasında  bulunuyormuş.  Dursun  ERGEN'in 

beyanına göre tabur komutanı Yasin kendisine mühimmatı teslim etmemesi söylemiş. Olay 

günü  Dursun'un  kapısı  baltayla  kırılarak  içerideki  mühimmatlar  alınmış.  Bu  benim 

tahminimdir. Bu arada Yasin CANDEMİR bizden bütün taburun anahtarlarını S-4 ( Dursun 

ERGEN) aracılığıyla  istemiş,  isteme  gerekçesi  de  Tekin  TAŞDEMİR isimli  birliğimizden 

ayrılan ancak eşyaları halen birliğimizde bulunan kişinin kask çantasını alması gerekitği için 

birliğe gelecekmiş ben kendisine veririm diyerek anahtarları aldı. Ancak Dursun mühimmatın 

bulunduğu  iç  anahtarı  vermemiş.  Bunun  üzerine  iç  kapıyı  açamayan  Yasin  similatör 

komutanlığında nöbetçi olan Dursun ERGEN'den anahtarı istemiş. Bu arada Emre ERKAN 

bölük astsubayı Özgür OPRUKÇU'dan malzemelik anahtarlarını almış. Bu arada olaydan 2 

gün önce Yasin CANDEMİR ile Emre ERKAN ile Erdem ARIKAN birlikte buluşup toplantı 

yapmışlar.  Törenle  ilgili  konuşacakları  söylendi.  Ne  konuştuklarını  bilmiyorum.  Beni  de 

çağırmadılar, şuanda aklıma gelen birşey ise daha önce bizle çalışan Tekin TAŞDEMİR ve 

Serdar  ERCAN  Cumartesi  sabah  nizamiyeye  gelerek  sanki  hiçbirşey  olmamış  gibi  içeri 

girmek istemişler. Girişlerine müsade edilmedi. O sırada birlikten çıkan Özgür OPRUKÇU ve 

Serdar  TAŞÇI'nın araçlarına  binip gidiyorlar.  Serder  ERCAN A-City alışveriş  merkezinde 

Tekin TAŞDEMİR de Ankamall da iniyorlar. İnerken de Tekin TAŞDEMİR bende dün gece 

sabaha kadar uçtum, demiş." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-42-Tanık Erdoğan TOSUN 26/07/2016 tarihli  ifadesinde; "  Ben daha önce 

ifade vermiştim. Daha sonra aklıma gelenleri şuanda beyan etmek istiyorum. Tekin Taşdemir 

(firar) saat 15.00 gibi beni aradı. Benim kask çantamı görünür emniyetli bir yere alın ben 

akşam gelir  alırım dedi.  Ayrıca benim silahım nerede diye Serdar'a  sormamı istedi.  Daha 

sonra Serdar'la bu konuyu kendisi konuşmuş. Silahı da odasında bulundu. Tutanakla teslim 

alındı.  Salı  günü  Tekin'in  eşi  beni  aradı.  Eşinin  durumunun  ne  olacağını  sordu.  Ben  de 

kendisinin en yakın adli  kuruluşuna teslim olması gerektiğini söyledim. Daha sonra Tekin 

beni bir veya iki kez aradı. Ama ben telefonumu açmadım. Abisi beni +4I79 2l5 86 03 bu 

numaradan beni aradı. Bana mesaj yazdı. Mesajı ben Temür AYDIN'ın abisi zannederek cevap 

verdim. Daha sonra sorduğumda Tekin'in abisi olduğunu öğrendim. Ben Temur zannederek 

kendisine en kısa sürede birliğe katılmasını söyledim. Daha sonra Tekin'in abisi  olduğunu 

anlayınca ben bu şahısa Tekin yurt dışında mı diye sordum. Öğleden sonra ben size dönerim 
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dedi. Ama bir dönüş olmadı. Yurt dışındaysa bilgimiz olsun dedim. O da dönüş yapmadı. Bu 

arada o gün söylemeyi unuttum. 18/07/2016 saat: 18.30 sıralannda tarihinde İbrahim isimli bir 

askeri savcı geldi. Odaları kontrol etti. Odalardan kelepçe ağız bandı tabur komutanı Yasin'in 

(tutuklu)  odasından  "İmamın  Öcü"  isimli  bir  kitap  aldı.  Depolara  girdi.  Sayım  yaptı. 

Sayımların sonuçlannı göndermemizi söyledi. Biz de gönderdik. Biz savcıya odalara eldivenle 

girdiğimizi söylediğimizde bize parmak iziüç gün içinde gider dedi. yasın yarbayın odasında 

iki çanta çıktı. Çantalann birinin içinden ciızdan çıktı. Cüzdanın içerisinde dolarlar vardı. Biz 

bu çantalan depoya kaldırdık. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-43-Tanık  Mehmet  Feyzi  ODABAŞ  25/07/2016  tarihli  ifadesinde; "Ben 

Emniyet  Genel  Müdürlüğü  Havacılık  Daire  Başkanlığı  adına  Kara  Havacılık  Okul 

Komutanlığında  pilotaj  eğitimi  görmekteydim.  ......  15/07/2016  tarihinde  akşam  Kara 

Havacılık Komutanlığı Güvercinlik kışlasındaki misafirhanede televizyon izlerken son dakika 

gelişmeleri  üzerine  olayı  gördüm.  Bişeylerin  ters  gitiğini  anladım.  Hemen  yan  odalarda 

bulunan  yine  54.  Helikopter  temel  kursunda  birlikte  eğitim  aldığımız  arkadaşlara  neler 

olduğunu  sordum.  Onlarda  televizyonu  şaşkınlıkla  takip  ettiklerini  herhangi  bir  şey 

anlamadıklarını söylediler. Daha sonra Jandarma Teğmen Fatih POLAT arkadaşımızın odaya 

gelerek  7.  Dönemdeki  çocuklara  silah  vermişler.  Kışla  içerisinde  nöbet  tutturuyorlarmış. 

İfadesi üzerine durumu kendim görmek için arkadaşla birlikte tabur binasının önüne gittim. 

Ve  nöbet  tutan  2  teğmen  arkadaşla  karşılaştım.  Kendilerine  burada  ne  yaptıklarını 

sorduğumda  ellerindeki  silahları  gösterip  burada  yüzbaşı  Emre  ERKAN ve  Yarbay Yasin 

CANDEMİR den silah aldıklarını ve burayı canları pahasına korumaları talimatı aldıklarını 

duydum, sonra ben odama geri döndüm. Haberleri takip etmeye devam ettim. Deniz teğmen 

Bilam Emin TÜRKER Teğmen ile buradan çıkmamız gerektiğe karar verdik. Bilal Emir'in 

arabası ile nizamiyeye kadar çıktık. Nizamiyede normalden daha kalabalık olduğunu gördüm. 

Oradaki askerlerin silahlı olduğunu gördüm. Çıkmaya teşebbüs ettiğimizde giriş ve çıkışın 

yasak olduğunu söylediler. Nizamiyede kendisini subay olarak tanıtan fakat üzerinde rütbe 

görmediğimiz  bir  subay  bizi  tekrar  misafirhaneye  gönderdi.  Misafirhaneye  geri  döndük. 

Sabah  saat:  05.00  sularına  kadar  haberleri  takip  ettik.  Sabah  saat:  05.00-06.40  ya  kadar 

uyumuşum.  Bilal  Emin'in  beni  telefonla  aradı.  Kendisi  heyecanlı  bir  ses  tonuyla  kobra 

helikopterlerinin kışla içerisine ateş açtığını bu nedenle kendilerinin 5-10 kişilik grup halinde 

nizamiyeden  çıkış  yaptığını  söyledi.  Bunun  üzerine  54.  Dönem  kursunda  birlikte  eğitim 

aldığımız salih güvenlik teğmen Fatih BİRCAN ve Jandarma teğmen Fatih POLAT ile birlikte 

buradan  nasıl  çıkabileceğimizi  düşünmeye  başladık.  Helikopter  hareketlerinin  olup 

olmadığına baktık. Taarruz helipoterlerini park halinde görmemiz üzerine çıkmamızın güvenli 

olacağını  düşündük.  Similatör  komutanlığının  yanından  nizamiyeye  doğru  yürümeye 
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başladık. Nizamiyeye geldiğimizde tekrar giriş ve çıkışın yasak olduğu bize söylendi, böyle 

emir  aldık  kursiyerler  boşaltacakmış  dedik.  O da  tamam dedi.  Biz onun yanından hızlıca 

nizamiyeden çıkış  yaptık.  Geçen bir  dolmuşa  binip  nizamiyeden uzaklaştık.  Biz  şuan 54. 

Dönem olarak gece görüş safhası eğitimindeydik.  Çarşamba günü bize fazladan verdikleri 

gece  görüş  gözlüklerini  topladılar.  Normalde  sadece  uçan  öğrenciye  verilen  gece  görüş 

dürbününü  diğer  arkadaşlara  da  verilmişti.  Uçmayan  arkadaşa  da  fazladan  verilmişti. 

Çarşamba  günü uçuş  öğretmenlerimiz  gece  görüş  gözlüklerini  topladılar.  Benim olaylarla 

ilgili görgüm ve bilgilerim bundan ibarettir. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-44-Abdulkadir YARDIMCI25/07/2016 tarihli ifadesinde; "Benim 15/07/2016 

günü saat 09:00'da Temelli'deki içinde bulunduğumuz hava meydanında nöbetim başlıyordu. 

Ancak misafirim olduğu için akşam saat 17:00 sıralarında hava meydanında görevimin başına 

gelebildim.  O  günkü  nöbetçi  subayım  Yusuf  Buğra  YOLALICI'ya  da  durumu  bildirerek 

kendisinden  izin  almıştım.  Saat  17:00'den  sonra  hava  meydanına  giriş  yaptım.  Sivil 

elbiselerimle giriş yaptığımdan odama geçerek askeri  kıyafetlerimi giydim. Saat 18:00'dan 

sonra  Kara  Kuvvetleri  Komutanının  Güvercinlik'e  geleceği  ve  bu  nedenle  uçuşların 

yasaklandığı bilgisi geldi. Bu bilgiyi kimin verdiğini şu anda hatırlamıyorum. Şu anda pistte 

bulunan 5 tane küçük eğitim uçağı uçuştalarmış ben geldikten sonra içinde bulunduğumuz 

hava meydanına iniş yaptılar. Güvercinlik'ten servis aracı gönderileceği bu uçak pilotlarının 

ve öğrenci pilotların bu servis tarafından Güvercinlik'e götürüleceği bilgisi verildi.  Bir ara 

dahili sabit telefondan hava meydanının konteynır kamera odasında görevli astsubay kıdemli 

çavuş Yunus AYDOĞAN beni aradı. Bana Malatya'dan 2 tane Atak helikopteri ve bir tane 

UH-1 helikopterin iniş yapacağını ve indikleri saati bildirmemi bana söyledi. Bende kuleci 

Astsubay Çavuş  Tunç  AVŞAR'ın  birlikten  ayrılmadığını  onu  arayıp  bana  söylediğini  ona 

söylemesini  söyledim.  Ayrıca  Tunç  AVŞAR'ı  da  kendim  dahili  telefondan  arayarak 

Malatya'dan 2 Atak ve UH-1 helikopterinin geleceğini, indiklerinde iniş zamanını ve saatini 

Yunus AYDOĞAN'a bildirmesini söyledim. Bu sırada Güvercinlik'ten helikopter pilotlarını ve 

uçak pilotlarını almak için gönderilen servis gelmişti. Bu beş tane uçağın pilotu ve öğrenci 

pilotları  nizamiye  girişine  kadar  orada  servise  binmişler,  oradan  geri  dönüp  tekrar 

bulunduğumuz  binaya  geri  geldiler.  İnecek  helikopterlerin  pilotlarını  da  almak  için 

bekleyeceklerini söylediler. Pilotların başında Albay Murat AĞIR vardı. 15-20 dakika kadar 

bekledikten  sonra  iki  tane  Atak  helikopteri  bir  tane  UH-1  helikopteri  iniş  yaptı. 

Helikopterlerden pilotlar ve teknisyenler indi. Ben bulunduğum kamera odasından dışarıya 

çıktım.  Otobüsün  hareket  ettiğini  gördüm.  Ben  helikopter  pilotlarının  servis  otobüsüne 

binmediklerini pist alanında dolaştıklarını görünce karanlık olduklarını göremediğim ancak iş 

tulumu giydiğini gördüğüm 6 kişiye komutanım otobüs hareket ettim siz binmiyormusunuz 
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diye seslendim. Onlar da biz otobüsle gitmeyeceğiz dediler. Bende şaşırarak Astsubay Cemil 

Kabalı'ya  bunlar  neden  otobüse  binip  gitmiyorlar  diye  sordum.  O  da  bana  bilmiyorum 

anlamında iki elini yana doğru açtı.  Otobüs bu şekilde gitti.  Kalan pilotlar da helikopterle 

uğraşıyorlardı.  Ancak  ne  yaptıklarını  da  göremedim.  Daha  sonra  kamera  odasına  geçtim. 

20:30'da  içtima  alındıktan  sonra  ben  tekrar  kamera  odasına  geçtim.  Daha  sonra  Kr.  Plt 

Üsteğmen  Yusuf  Buğra  YOLALICI  saat  23:00  sıralarında  Astsubay  Cemil  KABALI  ile 

birlikte oturduğumuz sırada kamera odasına geldi. Bize hitaben askerlere bir alarm verelim , 

hem ortalıkta biraz hareketlenme var,  askerleri  toplayıp konuşma yapalım dedi.  O gün 19 

asker hava meydanında bulunuyordu. Biz zaman zaman bu şekilde reaksiyon süresini ölçmek 

için  alarm  verir,  tatbikat  yaparız.  Hemen  arkasından  da  alarm  verdik.  Erleri  içinde 

bulunduğumuz binanın önüne topladık. Harekat tarzlarını, gizlenmelerini vs. konuştuk. Erlere 

bunları anlattık. Televizyonda haberleri izleyip izlemediklerini sorduk. Her an herşey olabilir, 

dikkatli olun diye uyardık. Jandarmayı arayarak da kendilerinden yardım isteyebileceğimizi 

söyleyip bilgi verdik. Birliğe gelen helikopterler saat 23:00'den sonra kalktılar. Yakıt ikmali 

burada yapıldı. Yakıt ikmalinin nasıl ve ne şekilde yapıldığını ben bilmiyorum. Ancak yakıt 

ikmalinden sorumlu er Hüseyin şu anda soy ismini hatırlayamadım, bütün kayıtları o tutar. 

Yakıt ikmalini de ikmal yapılacak hava aracının teknisyeni kendisi yapar. Helikopterden inen 

pilotlara da nereden gelip nereye gittiklerini ben sormadım. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-45-Tanık Bülent ÖZGÜL 30/07/2016 tarihli ifadesinde; " Ben halen şuanda 

arama  faaliyetini  yürütmüş  olduğunuz  Teğmen  M.  Fatih  ARMAN'ın  görev  yaptığı  Kara 

Havacılık Komutanlığı Hafif Genel Maksat Hücum Helikopter Tabur Komutanlığında binbaşı 

rütbesi görev yapıyorum. 15/07/2016 tarihinden bir gün önce 14/07/2016 Perşembe günü saat: 

14:30 civarında Yarbay Halil GÜL beni kullanmakta olduğum 0 532 739 99 27 nolu telefonla 

arayarak yeni tabur komutanımız Yarbay Özcan KARACAN ile görüşmemi istedi. Ben de 

alay karargahına haftalık uçuş eğitim toplantısına geleceğimi, bu esnada kendisini göreceğimi 

belirttim. Toplantı arasında saat: 15.00 gibi dahili hattan Yarbay Özcan KARACAN'ı arayarak 

toplantıdan sonra yanına uğrayacağımı ve ne istediği konusunda emrini aldım. Yarbay Özcan 

KARACAN bana telefonda ertesi gün öğlene kadar gece görüş gözlükleri ile beraber iki uçuş 

kaskının kendisine teslim edilmesini istediğini söyledi. Bunun üzerine bende taburumuzdan 

Üsteğmen Mustafa YÜCE ile irtibat kurarak Tabur Komutanı Özcan KARACAN'ın iki uçuş 

kaskı istediğini, taburdan araştırma yapıp yeni Tabur Komutanı olarak Atanan Yarbay Özcan 

KARACAN'a verebileceğimiz uçuş kaskı bulunup bulunmadığını araştırmasını ve bana bilgi 

vermesini istedim. Alay harekat kısmında uçuş planlama toplantısı bittikten sonra alt kattaki 

tabur  komutanı  odasına  gittiğimde  Yarbay  Özcan  KARACAN'ı  gördüm.  Yanında  misafir 

olarak Yarbay Sezgin UYANIK ve Yüzbaşı Zafer DOLU oturuyordu. Özcan YARBAY telefon 
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ile konuşuyordu. Biraz yoğun görünüyordu. Benle sadece uçuş kaskı konusunu konuştu. Uçuş 

kasklarını  istediğini  tekrar  yineledi.  Ben  ne  için  istediğin  sordum.  O  da  tecrübe  amaçlı 

uçacağını söyledi. Uçuş bitince bir sonraki hafta salı günü ben kaskları size tekrar geri veririm 

şeklinde  beyanda  bulundu,  daha  sona  ben  odadan  çıktım.  Aralarında  ne  konuştuklarını 

bilmiyorum. 15/07/2016 tarihinde Üsteğmen Mustafa YÜCE, Özcan KARACAN'ın istediği 

kaskların kendisine verilebilmesi için kendisine ait bir adet uçuş kaskı ile üsteğmen Murat 

GÜRER'e  ait  bir  adet  kaskı  tabur  Başçavuş  Mustafa  AYDOĞAN'a  vermiş.  Mustafa 

AYDOĞAN da depodan 2 adet gece görüş gözlüğü almış. îki adet gece görüş gözlüğü ile 2 

adet  uçuş  kaskını  Yarbay  Özcan  KARACAN'a  teslim  etmiş.  Yanılmıyorsam  gece  görüş 

gözlükleri için zimmet ile teslim yapılmış. Ancak kasklar için böyle bir zimmet ile teslim 

olmamış. Murat GÜRER'in dizliği konusunda bir bilgi sahibi değilim. Arif KURT'un kaskının 

kim  tarafından  alındığı  konusunda  bir  bilgi  sahibi  değilim.  Kara  Pilot  Yarbay  Özcan 

KARACAN Mayıs 2016 tarihinde yapılan genel atamalar kapsamında benim görev yaptığım 

tabura  tabur  komutanı  olarak  atanmıştı.  Bende aynı  atamalar  kapsamında görev  yaptığım 

tabura yeni geldim. Özcan KARACAN henüz tabur komutanı olarak göreve başlamamıştı, 

kendisi halen taarruz taburunun tabur komutanlığını yürütüyordu. Kendisinin yerine atanan 

tabur komutanı geldiğinde devir teslim yapıp, bizim tabura gelecekti, henüz taburda görevine 

başlamamıştı.  Tabur  Komutanı  olarak  göreve  başlamadığı  için  taburdaki  en  kıdemli  kişi 

olarak  ben  tabur  komutanlığına  vekalet  ediyordum.  15/07/2016  tarihinde  normal  mesai 

bitiminde  taburdan  ayrıldım.  Gece  saat:20.00  sıralarında  Temelli'de  bulunan  ambulans 

helikopterin  pilotu  Üsteğmen Serdar  ÖZDEN beni  aradı.  Kendisinin ambulans  helikopteri 

pilotu  olduğunu,  Kara  Havacılık  Komutanlığı  1.  Kara  Havacılık  Alayı  Alay  Komutan 

Yardımcısı  Yarbay Halil  GÜL'ün kendisini  arayarak ambulans  helikopterlerin ve uçakların 

Temelli  meydanında  kalmasını,  pilotlarının  da  karadan  meydandan  ayrılmasını  istediğini 

söyledi. Kendisine denetleme olacağı söylenilmiş. Bende bunun üzerine Yarbay Halil GÜL'ü 

cep  telefonu  ile  aradım.  Durumu  soracaktım.  Telefonu  meşguldü.  Ben  kendisini  tekrar 

aramadım. O da bana dönüş yapmadı. Ardından Üsteğmen Serdar ÖZDEN beni tekrar aradı. 

Bende kendisine tamam siz karadan dönüş yapabilirsiniz dedim. O gece beni başkaca arayan 

herhangi bir kişi olmadı. 16/07/2016 tarihinde de öğlenden sonra Orta Genel Maksat Hucum 

Helikopter  Tabur  Komutanlığına  geldik.  Durum  değerlendirmesi  yaptık.  Benim  darbeye 

teşebbüs olayından herhangi bir şekilde haberim yoktu. Yurtta Sulh Konseyini duymamıştım. 

Kimlerden oluştuğunu bilmiyorum. Ben olaylara herhangi bir şekilde karışmadım. 15/07/2016 

tarihinde  sabahleyin  Kara  Havacılık  Komutanlığı  1.  Kara  Havacılık  Alayı  Komutan 

Yardımcısı  Halil  GÜL cep  telefonuma  Whatsapp  yolu  ile  mesaj  göndererek  16/07/2016 

tarihinde  Kara  Kuvvetleri  Komutanı  ve  Kurmay  Başkanının  denetleme  maksadı  ile 

birliğimizde  olacağını,  kritik  personelin  16/07/2016  tarihi  itibariyle  mesaide  olmasını 
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istediğini  belirtti.  Daha sonra  15/07/2016 tarihinde  ilerleyen saatlerde  telefon  ile  benimle 

görüştüğünde odaların da açık olmasını istediğini belirtti. Bu emir doğrultusunda 15/07/2016 

tarihinde mesaiden ayrılırken bütün odalar açık bırakıldı. Ancak tabur binasındaki en dışda 

yer alan kapı kilitlendi. O kapının anahtarı da nöbetçi astsubaya bırakıldı. Benim olayla ilgili 

bilgim görgüm bundan ibarettir. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-46-Tanık  Muhammet  AYDIN 25/07/2016  tarihli  ifadesinde; "Ben  astsubay 

temel kurs bölüğünde kursiyerim. Saat 17.00 sıralarında astsubay gazinosunda subay temel 

kurs  bölüğünün  içtima  yaptığm  gördüm.  15-20  kişi  vardı.  Kursiyerlerin  tamamı  yoktu. 

Arkadaşların  bana  söylediğine  göre  bunların  başında  Emre  ERKAN  Yüzbaşı  konuşma 

yapıyormuş. Bunu bana Yunus ÇOLAK Emre KÖRÜK isimli arkadaşlarım söyledi. Normal 

şartlarda astsubay gazinosunda subaylar bulunmaz. Bundan dolayı dikkat ettim, biz akşam 

saat.  20.00  gibi  nizamiyeden  çıktık.  Çıkış  amacımız  spor  yapmaktı.  Saat:  24.00  gibi 

geldiğimizde bizi içeri almadılar. Bölük komutanımız yüzbaşı Erdem ARIKAN'ıaradık ancak 

ulaşamadık." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-47-Tanık  Hayati  TÜRKER 30/07/2016  tarihli  ifadesinde; "  Ben  Jandarma 

Genel  Komutanlığı  Jandarma Havacılık  Komutanlığında  Harekat  ve Eğitim Şube Müdürü 

olarak görev yapmaktayım. Rütbem Jandarma Pilot Albaydır.

...  Saat  06:00  civarı  J.Hvcl.Komutanımız  nizamiye  dışına  hareket  ettikten  sonra 

Adem Uzmançavuş  Komutanım Albay İsmail  Balıbek  pilotları  çağırıyor  Kara  Havacılığa 

girilecekmiş  dedi.  Yüzbaşı  Barış  Seçkin  ile  koşarak  Kara  Havacılık  girişine  gittik.  JÖH 

personeli iki pilot teğmeni silahları ile teslim aldı geri kalanların teslim olması konusunda 

uyarı  yapıldı.  Olumlu  yanıt  gelmeyince  Kara  Havacılık  Kule  istikametine  1  şorland  iki 

minibüs  ve  bir  kamyonet  ile  hareket  ettik.  Fabrika  komutanlığı  jeneratörünün  hizasını 

geçtikten sonra sol uzak noktadan Kobra helikopterinin kalktığını gördüm ve sağ ve solumuz 

tel örgü olduğu için personele “Komutanım kobra geliyor geriye kaçın” diye bağırdım. Demir 

kapıya  gelemeden  kobra  bulunduğumuz  alana  ulaştı  ve  mevzi  aldım.  Kobranın  geçişini 

müteakip tekrar sıçradım ve demir kapı bölgesine ulaştığımda Kobra tekrar pateme girmiş 

şekilde ateş ederek üzerimize doğru geliyordu kendimizi savunma amaçlı bizde karşı atışa 

başladık. Bu süreç tahminimce 7-8 sorti bu şekilde atış ve karşı atış olarak sürdü. Son kısma 

doğru  kobra  atışa  devam  ederken  meydandan  2xSüper  Kobra  2xskorsky  ve  1xUH-1 

helikopterinin meydanı terk etmesi ile atış yapan kobranın da meydanı terk ettiğini gördüm.... 

" şeklindi beyanda bulunmuştur. 

4-4-48-Tanık  Yunus  Emre  ÇETİNBİLEK,  Kara  Havacılık  Komutanlığı 
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tarafından yapılan idari tahkikat kapsamında 09/08/2016 tarihinde verdiği ifadesinde; 

15/07/2016 tarihinde  UH1 Simülatör  nöbetçisi  olduğunu,  16/07/2016  tarihinde  saat  04:40 

sıralarında Talat  URAL'ın kendisini  aradığını,  helikopterin apu'dan isabet  aldığını,  apu'suz 

çalışıp  çalışamayacağını  sorduğunu,  kendisine  "sen  kimden  emir  aldın"  diye  sorduğunu, 

cevap olarak "oğlum kimden emir alacağım tabiki Genelkurmay Başkanından emir aldım" 

şeklinde  cevap  verdiğini,  nerede  olduğunu  sorduğunda  karargahta  olduğunu  söylediğini, 

apusuz helikopterin çalıştırılamayacağını söylediğini belirtmiştir. 

4-4-49-Tanık  Umut  RAHATLAR,  Kara  Havacılık  Komutanlığı  tarafından 

yapılan  idari  tahkikat  kapsamında  05/08/2016  tarihinde  verdiği  ifadesinde;  Karargah 

Bölük Komutanlığında ulaştırma er olarak askerlik yaptığını, olay günü saat 16:45 sıralarında 

Binbaşı  Ertuğrul  ALTUN'un Ford Connect  marka aracın anahtarını  kendisinden istediğini, 

saat 21:30 sıralarındaErtuğrul ALTUN'u araçla nizamiyeye götürdüğünü, sabaha kadar 3 - 4 

kez UH1 hangarına 1 kez de bakım hangarına dışarıdan gelen sivil giyimli personeli araçla 

götürdüğünü belirtmiştir. 

4-4-50-Tanık  Onur  VURAL,Kara  Havacılık  Komutanlığı  tarafından  yapılan 

idari  tahkikat  kapsamında  08/08/2016  tarihinde  verdiği  ifadesinde; Destek  Bölük 

Komutanlığı emrinde askerlik yaptığını, olay gecesi hazır kıtada görevli olduğunu, saat 22:30 

sıralarında  Teğmen  Emre  TEMİZKAN'ın  yanlarına  geldiğini,  polisin  darbe  yaptığını  ve 

jandarmada şehitler  olduğunu söylediğini,  daha  sonra kendilerini  mevzilere  yolladığını  ve 

"polisi vuracaksınız" dediğini, sabaha kadar mevzilerde kaldıklarını belirtmiştir. 

4-4-51-Tanık  Soner DOĞAN,Kara  Havacılık  Komutanlığı  tarafından  yapılan 

idari tahkikat kapsamında 09/08/2016 tarihinde verdiği ifadesinde; Olay akşamı Kuvvet 

Komutanı karargah binasına geldiğinde binada bir  koşuşturma ve telaş olduğunu, Mehmet 

ŞAHİN, Okan KOCAKURT, Özcan KARACAN ve Mustafa DURMUŞ'un telaşlı bir şekilde 

koşuşturduklarını, Özcan KARACAN'ın ağlalayarak silahını Okan KOCAKURT'a verdiğini 

ve  "alın  şunu elimden,  yoksa  kaza  çıkacak"  diyerek  Mehmet  ŞAHİN'in odasına  girdiğini 

belirtmiştir. 

4-4-52-Tanık  Ertuğrul  ÇIRMIK,Kara  Havacılık  Komutanlığı  tarafından 

yapılan  idari  tahkikat  kapsamında  09/08/2016  tarihinde  verdiği  ifadesinde; Binbaşı 

rütbesi  ile  görev  yaptığını,  14-15 Temmuz için  Okan KOCAKURT'dan 1  -  2  saatlik  izin 

istediğini, kendisine "komutanım siz 2 gün mesaiye gelmeyin" dediğini, 15/07/2016 tarihinde 

saat  15:00  sıralarında  yapmakta  olduğu  çalışmanın  kalan  evrak  işlemleri  için  kışlaya 
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geldiğini, kendisini mesaide gören Okan KOCAKURT'un "komutanım niye geldiniz, boşverin 

bu  evrakları"  gibi  laflarla  mesaiyi  terk  etmesini  istediğini,  evraklar  ile  ilgili  çalışmasının 

mesai sonrasına sarktığını, bu durumu gören Okan KOCAKURT'un 3 - 4 defa odasına gelip 

mesaiyi  terk  etmesini  söylediğini,  mütakiben Kurmay Başkanı  Yarbay Mehmet  ŞAHİN'in 

odasına geldiğini "Okan personeli niye mesaiye bırakıyorsun" dediğini, kendisinin de "Okan 

ile  alakası  yok,  bir  evrağım  var,  onu  hazırlamam  lazım"  dediğini,  son  olarak  Okan 

KOCAKURT'un odasına geldiğini, kendisine "komutanım Kara Kuvvetleri Komutanı birliğe 

geliyor,  odalarda dolaşacakmış" dediğini,  kendisinin de bunun üzerine odasına düzenleyip 

çalışmasını tamamlamasına mütakip saat 20:20 sıralarında mesaiyi terk ettiğini belirtmiştir. 

4-4-53-Tanık  Ümit  TOPLU,Kara  Havacılık  Komutanlığı  tarafından  yapılan 

idari tahkikat kapsamında 09/08/2016 tarihinde verdiği ifadesinde; 15/07/2016 tarihinde 

Askeri  İtfaiye  ve  Kırım  Kurtarma  Takım  Komutanlığında  nöbetçi  olduğunu,  saat  21:45 

sıralarında  garaj  önü  nöbetçisi  yüzbaşının  tüm  personeli  çağırdığının  söylenmesi  üzerine 

gittiğini,  üzerinde tulum bulunan Yüzbaşı  Mehmet  SÜMER'in kendilerine  Kara Havacılık 

Okul  Komutanının  emri  ile  itfaiye  takımının  emir  komutasının  kendisinde  olduğunu 

söylediğini,  önce  rütbeli  personel  ve  askerlerden  telefonları  topladığını,  Ford  yangın 

söndürme  aracını  Fidanlık  nizamiyesine,  BMC  yangın  söndürme  aracını  kule  bölgesine 

gönderdiğini,Land Rover Kırım Kurtarma aracını ise Helsim binasına göndermesini kendisine 

söylediğini,  aracı  oraya  götürdüklerinde  Kırım  Kurtarma  Aracını  Helsim  binasının 

arkasındaki kapalı giriş kapısının oraya park ettiklerini, nizamiyedeki diğer Land Rover Kırım 

kurtarma aracının da oraya geldiğini, iki aracı aynı şekilde kapıya çektiklerini belirtmiştir. 

4-4-54-Tanık  Fatih  TİFTİK,Kara  Havacılık  Komutanlığı  tarafından  yapılan 

idari tahkikat kapsamında 09/08/2016 tarihinde verdiği ifadesinde; 11/07/2016 tarihinden 

sonra Kolluk Kuvvetleri Destekleme Kapsamında Hakkari'de görevlendirildiğini, 15/07/2016 

tarihinde  saat  18:00  sıralarında  Genelkurmay  Başkanlığı  tarafından  hava  sahasının 

kapatıldığına  ilişkin  emrin  kendisine  tebliğ  edildiğini,  gece  saat  00:20  sıralarında  Yarbay 

Özcan  KARACAN'ın  cep  telefonundan  kendisini  aradığını  ve  1  kol  taarruz  helikopterini 

ekibiyle  beraber  alarak  acilen  ve  kimseye  sormadan  Hakkari'den  Ankara'ya  gelmesini 

emrettiğini, kendisinin bunu sıralı amirlerine söylediğini, o sırada haberlerden de gelişmeleri 

takip  ettiklerini,  kalkış  yapmadan  beklemede  kalınması  konusunda  karar  aldıklarını,  bu 

konuşmadan  bir  süre  sonra  Diyarbakır  AH-1P  Kobra  ekip  komutanı  yüzbaşı  Erdem 

CELFİŞ'in kendisini aradığını ve Özcan KARACAN'ın kendisine verdiği emrin aynısını ona 

da  verdiğini  ondan  öğrendiğini,  daha  sonra  Siirt  Atak  Kol  lideri  Yüzbaşı  Oğuzhan 

ÇUHACI'nın kendisini aradığını, onun da kendisine Hakan EROL'un aradığını, helikopter ile 
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kimseden izin almadan Ankara'ya gelmesini emrettiğini söylediğini, bu telefon konuşmaları 

sonrasında birlikte  değerlendirme yaparak bekleme durumunda kalınması  konusunda ortak 

karar aldıklarını, saat 02:19 sıralarında Yarbay Özcan KARACAN'ın cep telefonundan Okul 

Komutanı Ünsal ÇOŞKUN'un kendisini aradığını, durumlarının ne olduğunu, Ankara'ya gelip 

gelemeyeceğini sorduğunu ve kimseye haber vermeden kalkıp Ankara'ya gitmesi konusunda 

üzerinde baskı kurmaya çalıştığını ancak kendisinin kalkış yapılamayacağını söylediğini, saat 

03:06'da  Yarbay  Özcan  KARACAN'ın  tekrar  kendisini  aradığını,  ne  kadar  helikopter 

alabilirse  alıp  Ankara'ya  gelmesini,  bunların  Genelkurmay  Başkanının  emirleri  olduğunu, 

insiyatif  alması  gerektiğini,  medyadaki  haberlerin  yalan olduğunu söylediğini  ve  üzerinde 

baskı kurmaya çalıştığını belirtmiştir. 

4-4-55-Tanık  Mehmet  Yiğit  KAYGUSUZ,Kara  Havacılık  Komutanlığı 

tarafından yapılan idari tahkikat kapsamında 08/08/2016 tarihinde verdiği ifadesinde; 

Karargah Bölüğünde tanker şoförü olarak askerlik yaptığını, olay günü Nöbetçi Amirin (Taha 

Fatih ÇELİK) dış ülkelerde olan karışıklıktan dolayı tanker garajının anahtarlarını aldığını, 

gece Garaj Çavuşu Yunus Emre AYDIN'ın kendisini uyandırdığını, 5 asker tanker garajına 

gittiklerini,  3  tane  dolu  tankeri  taarruz  hangarının  önüne  götürdüklerini,  orada  taarruz 

helikopterlerine yakıt  ikmali  yaptıklarını,  oraya gelen UH1 tipi  helikopterden bilinçsiz  bir 

şekilde mühimmat indirip taşıdıklarını, isabet alan helikopterlerden yakıt çektiklerini, yakıt 

verme işleminin saat 04:30 sıralarına kadar devam ettiğini belirtmiştir. 

4-4-56-Tanık  Ziya  KARAPINAR,  Kara  Havacılık  Komutanlığı  tarafından 

yapılan  idari  tahkikat  kapsamında  08/08/2016  tarihinde  verdiği  ifadesinde; Karargah 

bölüğü  emrinde  ikmal  eri  olarak  görev  yaptığını,  mesai  bitiminden  önce  Alay  Nöbetçi 

Amirinin  (Taha  Fatih  ÇELİK)kendisine  tankerlerin  nasıl  çalıştığını  sorduğunu  ve  dış 

ülkelerde  olan  karışıklıktan  dolayı  tanker  garajının  anahtarlarını  aldığını,  gece  koğuşlar 

bölgesinde  yatarken  garaj  çavuşu  Yunus  Emre  AYDIN'ın  kendisini  uyandırdığını,  Alay 

Nöbetçi Amirinin gönderdiği araçla 5 asker tanker garajına gittiklerini, oradan 3 dolu tankeri 

taarruz Hangarı önüne aprona götürdüklerini, komutanlarının emri ile taarruz helikopterlerine 

yakıt ikmali yaptıklarını, oraya UH1 helikopterle gelen mühimmatı helikopterlerden indirip 

taşıdıklarını, isabet olan helikopterlerden yakıt çekme işlemi yaptıklarını, saat 04:00'e kadar 

bu şekilde çalıştıklarını belirtmiştir. 

4-4-57-Tanık  Özgür  ALTUNDAĞ,  Kara  Havacılık  Komutanlığı  tarafından 

yapılan idari tahkikat kapsamında 08/08/2016 tarihinde verdiği ifadesinde; 12/07/2016 

tarihinde birlik Komutanı Binbaşı Gökhan ÇİÇEK'in kendisini aradığını ve eğitim uçuşu için 

390/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



gece görüş gözlüğüne ihtiyaç olduğunu, ayrıca Albay Erdoğan ERDEM'e de 1 adet gece görüş 

gözlüğü verilmesini emrettiği, kendisinin de bu emir uyarınca gözlüğü teslim ettiğini, Gökhan 

ÇİÇEK'in aynı gün öğleden sonra kendisini yanına çağırdığını, gittiğinde Fatih TEKKOL'un 

13/07/2016  tarihindeki  nöbetini  15/07/2016  tarihi  olarak  değiştirmesini  emrettiğini, 

14/07/2016 tarihinde öğleden önce Astsubay Mehmet ARSLAN'ın kendisini cep telefonundan 

arayarak Gökhan ÇİÇEK'in gece görüş gözlüğü istediğini söylediğini, kendisinin de gözlük 

isteyen  kişilerin  Gökhan  ÇİÇEK  ve  Albay  Muzaffer  KARTOPU  olması  nedeniyle 

verebileceğini söylediğini belirtmiştir.

4-4-58-Tanık  Yusuf  Ziya  CELEP,  Kara  Havacılık  Komutanlığı  tarafından 

yapılan  idari  tahkikat  kapsamında  09/08/2016  tarihinde  verdiği  ifadesinde; Gün 

içerisinden atış hazırlığı yaparken Yüzbaşı Emre ERKAN'ın bölük astsubayı pazartesi günü 

izne çıkacağından bölük deposu anahtarlarını ve atış için yapılan hazırlıkları kontrol etmek 

maksadıyla bölük astsubayı ile birlikte saat 14:30 sıralarında bölük deposuna gittiklerini, 1,5 

saat sonra geldiklerini belirtmiştir. 

4-4-59-Tanık  Osman  TİFTİKÇİ  26/07/2016  tarihli  ifadesinde; "Ben  Kara 

Havacılık Komutanlığında Ulaştırma Onbaşı Er olarak görev yapıyorum. l5/07/2016 tarihinde 

saat 08:00 de içtima aldık. Mıntıka yaptıktan sonra 08:30 dan sonra tekrar içtima aldık. Ben 

garaja  geçtim.  Land  şoforüyüm.11:00  nöbeti  için  silahlığa  gittim.  Akşam  2l:00  de  kule 

teftişine çıktık. Araçta Astsubay Osman ONGUN vardı. Saat 22:00 da bölüğümüze döndük 

Nizamiye Fidanlığında Serkan Yıldız yüzbaşı ve etrafında 3 adet teğmen silahlı ve oradaki 

nöbetçi subayın da silahlı olarak bulunduğunu gördüm. Birliğimize geldiğimizde arkadaşlar 

televizyonda  darbe  olduğunu  öğrendiklerini  söylediler.  Ben  darbeci  kimseyi  görmedim. 

Darbeci kimseden emir almadım. Saat 02:00 a kadar bölük önünde dışarıda durdum F-l6 ve 

kobra helikopterlerinAnkara merkeze alçak uçuş ve saldırılarını gözlemledik. Saat 03:00 da 

Osman  ONGUN  AStsubay  pilotlara  acil  ikmal  istendiğini  söyleyerek  tanker  alıp 

helikopterlere yükleme yapmamı söyledi. Tanker garajından tanker çıkarttım. Hangara gittim 

orada helikopterlerin başında 4 astsubay vardı. Hiç birini tanımıyorum 1 helikoptere ikmal 

yaptım.  Daha  sonra  onlara  getirdiğim  tankerin  bozulduğunu  yükleme  yapamayacağımı 

söyleyerek diğer helikoptere yükleme yapmadım. Tanker ile birlikte oradan ayrıldım. Tanker 

garajına vardım.  Oradan birlik  koguşuma döndüm, Diğer  arkadaşlar  ile  birlikte  gazino da 

bekledim. Benim bilgim görgüm bundan ibarettir. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

4-4-60-Tanık Nadir GÜNDÜZ 26/07/2016 tarihli ifadesinde; "Ben şuanda Kara 

Havacılık Komutanının yardımcılığını yapıyordum. Ayın l5'inden önce Kara Havacılık Okulu 
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Harekat ve Eğitim Şube Müdürü idim. Hafta başında Ünsal ÇOŞKUN Paşa bir emirle kapı 

makinalı  tüfeği  atışı  ast  subay  temel  kursu  için  bize  talimat  verdi.  Ancak  bizim  eğitim 

proglamımızda böyle bir eğitim planı yoktur. Bu eğitim mezun olunduktan sonra kıtalarda 

verilir.  Biz  burada  görevli  olan  arkadaşlarımla  bu  hususu  Ünsal  ÇOŞKUN  paşaya 

söylediğimizde bir şekilde bu işin yapılmasnı söyledi. Bizim anladığımız atış yapmak için 

gerekli  olan mühimmatı 15/07/2016 tarihinde yapılan harekatta kullanılması için olduğunu 

düşündük.  Olay  akşamında  ben  evde  oturduğum  sırada  arkadaşlarımdan  bir  hareketlilik 

olduğunu öğrendim.  Ünsal  ÇOŞKUN'u ve  hareket  merkezini  aradım.  Ancak  ulaşamadım. 

Kendi  dönem  arkadaşlarım  Oğuz  BAYKAL ve  Metin  TÜZEL  Albaylarla  sabaha  kadar 

telefonlaştık. Ancak kimseye ulaşamadık. Daha sonra beni sabah saat 06.00 Mehmet Semih 

ÜSKAYA aradı. Caner Albay bana JÖAK'ta olduklarını söyledi. Orada hep beraber buluştuk 

ve birliğimizin güvenliğini sağlamak için harekete geçtik. Yavaş yavaş kirpi aracı ve JOAK 

birliği ile birlikte birliğe gittik. Yolda giderken 20 mm lik top mermisi kovanları saçılmıştı. 

Birliğin  en  uç  noktasına  kadar  kademe  kademe  ilerledik.  Sonra  durum  tespiti  yaptık. 

Gördüğümüz manzarada birliğini alal acele terk edildiği, darbe girişiminde kullanılan hava 

araçlarının  tamamen  isabet  aldığı  ve  olduğu  gibi  terk  edildiğini  gördük.  Daha  sonra  ana 

karurgahta  toplanarak  bu  darbe  girişimine  karışmış  personeli  tespit  etmek  için  çalışmaya 

başladık  ve  yaklaşık  olarak  160 kişilik  bir  liste  oluşturduk.  Bu harekatta  kullanılan  Kara 

Havacılık  Birliklerine  ait  Kara  Havacılık  helikopterlerinin  nerede  bırakıldığını  araştırdık. 

Hepsinin yerini öğrendik ve o günden sonra kendiliğinden nizamiyeye gelip birliğe girmek 

isteyen  şüpheli  bütün  personelinden  polis  ve  savcılık  vasıtasıyla  gözaltına  alınmasını 

sağladık." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-61-Tanık  Onur  TUNCEL  26/07/2016  tarihli  ifadesinde; "Ben  1.  Kara 

Havacılık Alayı  Bakım Taburu İstihbarat ve Harekat Eğitim Kısmında Astsubay Başçavuş 

rütbesiyle görev yaparım. Benim birinci sicil amirim Kara Pilot Binbaşı Suat AKYAZ, ikinci 

sicil amirim Kara Pilot Yarbay Murat BOLAT, üçüncü sicil amirim ise Kara Pilot Kurmay 

Albay  İ.  Feyzi  OKAN'dır.  .....  15/07/2016  günü  güney  bölge  devriye  timi  nöbetçi 

astsubayıydım.  Ben  bu  tayin  döneminde  başka  yere  atanmam  hususunda  tayin  talebinde 

bulunmuştum. Sabah saat 09:00'da tabur komutanı Kara Pilot Yarbay Murat BOLAT bana 

neden tayin istediğimi sordu ve bu konu hakkında bana bilgi ver dedi. Ben kendisinin akşam 

saat  17:30'da  müsait  olduğunu  görerek  yanına  gittim.  Kendisine  tayin  talebimin  görevin 

yoğunluğu ve ortam değişiklik istemem nedeniyle olduğunu söyledim. "İyi o zaman, sıkıntı 

yok" dedi. Saat 18:00 sıralarında benimle aynı yerde nöbetçi olan Astsubay Kıdemli Başçavuş 

Rıza  YÜKSEL'i  devriye  atmak  için  aradım.  Kendisi  bana  Başteknisyen  odasına  gelmemi 

söyledi. Odaya gittim. Orada Kıdemli Başçavuş Ümit ALPAR, Kıdemli Başçavuş Süleyman 
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Nazif TÜRKOĞLU, Kıdemli Başçavuş Rıza YÜKSEL, Kıdemli Başçavuş Engin SARITAŞ 

ve  Başçavuş  Orçun  AKÖZENLER'i  odada  çiğ  köfte  yerken  gördüm.  İki  adet  çiğ  köfte 

kalmıştı.  "Bana iki  tane mi bıraktınız" diyerek espri  yaptım. Daha sonra gazino kısmında 

akşam yemeği yedik. Saat 19:55'de Başçavuş Orçun beni arayarak "Taha Yüzbaşımı ara, sana 

bir görev verecekmiş" dedi. Saat 19:57'de 1. Kara Havacılık Alayı Nöbetçi Amiri Kara Pilot 

Yüzbaşı  Taha  Fatih  ÇELİK'i  aradım.  Bana  "Acilen  Rıza  Başçavuş  ile  birlikte  Fidanlık 

nizamiyesine gidin, Kara Kuvvetleri Komutanı geliyor, emirlerimi bekleyin" dedi. Hangardan 

aşağıya  indim. Rıza Başçavuşu gördüm. Kendisine "Ağabey acilen nizamiyeye gidiyoruz" 

dedim.  Kapıya  çıktığımızda  dışarıda  Yüzbaşı  Taha  Fatih  ÇELİK'i  gördük.  Bize  "Kara 

Kuvvetleri  Komutanı  Fidanlık  nizamiyeden  çıkabilir  veya  geçebilir,  siz  oralarda  bulunan, 

devriye nöbetçi astsubayı olarak kendinizi tanıtırsınız, görüntü olsun" dedi. Biz gittik. Saat 

22:00 sıralarında ana nizamiyede nöbetçi olan Uzman Çavuş Ali AYDOĞAN bulunduğumuz 

nizamiyeyi arayarak "Kara Kuvvetleri Komutanının çıktı, bilginiz olsun" dedi. Bunun üzerine 

ben tekrar emir almak Yüzbaşı Fatih'i aradım. Telefonu meşgule aldı. 5-6 dakika bekledikten 

sonra yeniden aradım. Yine meşgule aldı. Bir süre daha bekleyip tekrar aradığımda bu kez 

telefonuna  ulaşılamıyordu.  Bu  sırada  nizamiye  bölgesinde  Başçavuş  Engin  SARITAŞ'ı 

gördük.  Ona  nereye  gittiğini  sorduğumuzda  taarruz  hangar  nöbetçi  astsubayı  Orçun 

AKÖZENELER'in  Temelli'ye  araç  komutanı  olarak  gönderildiğinden  dolayı  hangarda 

kendisinin görevlendirildiğini söyledi ve hangara doğru gitti. Bizim tam nizamiye bölgesini 

terk  edeceğimiz  sırada  bir  araç  yanaştı.  Sayılarını  tam hatırlamamakla  birlikte  3-4  kadar 

teğmen araçtan indiler. Ellerinde G-3 piyade tüfekleri vardı. Bize "Biz buraya niye geldik" 

diye  sordular.  Biz  de  "Kuvvet  Komutanının  buraya  geldiğini,  bu  nedenle  gelmiş 

olabileceklerini" söyledik. O sırada Kara Pilot Yüzbaşı Serkan YILDIZ bulunduğumuz yere 

geldi. Teğmenlere Fidanlık nizamiye binasının önüne geçmelerini söyledi. Hemen arkasından 

tanımadığım bir albay geldi. Daha sonra öğrendiğim kadarıyla ismi Hakan Cafer ARSLAN 

imiş. Önce bize "Siz burada ne yapıyorsunuz" diye sordu. Biz kendisine güney bölge devriye 

astsubayları olduğumuzu söyledik. "Bundan sonra Serkan YILDIZ Yüzbaşının emrindesiniz" 

dedi. Sonra hepimize hitaben "Ana nizamiyeye alarm verdim, Fidanlık nizamiyeye de alarm 

vereceğim, sıkıntı  yok,  Kara  Kuvvetleri  Komutanının emriyle  bu alarm sonucunu tutanak 

şeklinde  tutacağım"  dedi  ve  gitti.  Daha  sonra  Yüzbaşı  Serkan  YILDIZ  bize  "Arkadaşlar 

dağılın, alarm olacak" şeklinde bir şeyler söyledi. Bu sırada Fidanlık nizamiyeye beyaz renkli 

askeri bir araç geldi. Araçtan inen olmadı. Yüzbaşı Serkan YILDIZ'ın aracın yanına gitti ve 

araçtakilerle bir şeyler görüştü. Görüşme sonunda araç nizamiyeden ayrıldı. Serkan YILDIZ 

Yüzbaşı bize dönerek "Dışarıdan içeriye girmek isteyen, içeriden dışarı çıkmak isteyen kim 

olursa atış serbest" şeklinde emir verdi. Bunun üzerine bir itfaiye aracı geldi. Bu araç Fidanlık 

nizamiyeyi  kapatacak  şekilde  park  etti.  Biz  dağılarak  herhangi  bir  terör  saldırısı  olduğu 
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düşüncesiyle  mevzilendik.  Bizimle birlikte  nizamiyede nöbetçi  iki  astsubay,  ani  müdahale 

mangası (AMM) ve AMM'nin başındaki uzman çavuş hareket ediyorduk. Serkan Yüzbaşı cep 

telefonu kullanmamızı da yasaklamıştı.  Ancak telefonlar toplanmadığı için biz kullanmaya 

devam ettik.  Bulunduğumuz  ortam itibarıyla  televizyon  izleme  ve  haber  takip  etme  gibi 

imkanlarımız yoktu. Ancak cep telefonlarıyla birlikte nöbetçi olarak kalan diğer arkadaşlarla 

irtibat  kurmaya  çalışıyorduk.  Kimliği  bilinmeyen  bir  hava  aracının  ülke  içinde  dolaştığı, 

kimin yönettiğinin belli  olmadığı,  herhangi  bir  saldırı  yapılabileceği,  bizim birliğimize de 

saldırı  düzenleyebileceği,  bu  sırada  saldırı  yapılan  bölgeye  yönelince  nizamiyelerden 

sızmanın olabileceği şeklinde fikir alışverişleri oldu. Bulunduğumuz yere helikopter çalışma 

sesi  geliyordu.  Bir  Cougar  helikopterinin  ve  AH-1W  veya  AH-1P  tipi  helikopterin 

havalandığını gördüm. Rıza YÜKSEL Başçavuş, Serkan Yüzbaşının yanına giderek "Bizim 

helikopterlerimiz  şu  anda  havalanıyor,  bunları  kim  kaldırıyor,  hangarda  Engin  SARITAŞ 

haricinde  teknisyen  olmaması  lazım,  biz  burada  her  türlü  müdahaleye  karşı  nizamiyeyi 

savunuruz, fakat orada olmamız daha faydalı olur" diyerek hangar bölgesine gitmek için izin 

istedi.  Fakat  Serkan  YILDIZ  Yüzbaşı  buna  izin  vermedi.  Daha  sonra  Ankara  içerisinde 

helikopterlerin ateş ettiğini görüyorduk. Rıza YÜKSEL Başçavuş, Serkan Yüzbaşı'dan tekrar 

izin istedi. Ancak yine izin vermedi. Bu sırada Fidanlık nizamiye bölgesine elektrik kesildi. 

Cep telefonlarını bir noktaya kadar kullanabildik. Kimi terör saldırısı, kimi darbe olduğunu 

söylüyordu.  Helikopterlerin  ne  amaçla,  kim  tarafından  kaldırıldığını  bilmiyorduk.  Biz 

bulunduğumuz bölgede mevzide bekledik. Etraftan gelen sesler ve hışırtıları kontrol etmek 

için zaman zaman o tarafa yöneldik. Zaman zaman kemaralara baktık. Saat 03:00 - 03:30 

sıralarına kadar bu şekilde hareket ettik. Fidanlık nizamiye bölgesinde AH-1w (Süper Kobra) 

helikopterinin  teknisyenlerinden  Kıdemli  Başçavuş  Tamer  ÖĞÜT,  Başçavuş  Çağlayan 

ÇİMEN,  Kıdemli  Üstçavuş  Fatih  SEVİNÇ,  Kıdemli  Üstçavuş  Resul  BARDAKKAYA, 

Üstçavuş Murat ÖZEL ve Üstçavuş Fırat DARENDE'yi gördük. Onlara burada ne yaptıklarını 

sorduğumuzda "Bizi birlikten çağırdılar, birliğe geldiğimizde yanlış şeylerin olduğunu gördük 

ve bu işlere karışmak istemediğimizden dolayı  şu an birlikten çıkıyoruz" dediler.  Sivil  bir 

araca  binip  Fidanlık  nizamiye  bölgesinden  çıkış  yapılamadığından  dolayı  ana  nizamiye 

bölgesine  doğru  devam  ettiler.  Ancak  nereden  çıkış  yaptıklarını  ben  görmedim.  Onların 

gitmesinin  ardından  tabur  komutanı  olan  Kara  Pilot  Yarbay  Murat  BOLAT  ve  yanında 

Kıdemli  Başçavuş  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU,  Kıdemli  Başçavuş  Engin  SARITAŞ ve 

Kıdemli  Başçavuş Ümit  ALPAR'ı  gördüm.  Yanımda bulunan Başçavuş Rıza  YÜKSEL ile 

beraber  onlarına  yanına  gittik.  Ben Murat  BOLAT Yarbayıma  olaylar  hakkında  tam bilgi 

edinemediğimizi,  cep  telefonlarından  gelen  mesajlardan  anladığımız  kadarıyla  darbeye 

teşebbüs  olduğunu,  buraya  teröristin  gelmeyeceğini,  gelse  gelse  polis  geleceğini,  polisle 

çatışmaya girip girmeyeceğimizi sordum. Bana "Sizin komutanınız şu anda nöbetçi  amiri, 
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ondan bilgi alın, ona göre hareket edin, ancak polis gelir size ateş ederse kendinizi koruyun 

derim" şeklinde cevap verdi. Bu konuşmadan sonra darbe girişiminde bulunulduğunu, bizim 

birliğin de bu işin içinde olduğunu, bu nedenle polisin yüzde yüz geleceğini anladık. Polisle 

çatışamayacağımızdan  dolayı  Rıza  Başçavuş  ile  birlikte  beylik  tabancalarımızı  Rıza 

Başçavuşun  sivil  aracının  içine  bıraktık.  Daha  önce  hangara  gitmeyi  düşündük.  ancak 

etrafımızda  bulunanların  hangilerinin  bu  işin  içinde  olduğunu  bilmediğimizden  dolayı 

silahların  bize  dönebileceğini  düşünerek  hangara  gitmekten  vazgeçmiştik.  Silahlarımızı 

bıraktıktan sonra Fidanlık nizamiyeden 7 ve 8 nolu kulübelere doğru yürüyerek uzaklaştık. 

Bir  süre sonra AH-1P helikopterinin havada olduğunu ve yerden helikopterin üzerine atış 

yapıldığını.  Helikopterinde  kendisine  ateş  edilen  yere  doğru  ateş  ettiğini  anladık.  Ateş 

edenlerin ve helikopterin birliğin içerisinde olduğunu anladık. 7 nolu kulübenin üzerine çıkıp 

görmeye çalıştık, ancak göremedik. Helikopter üzerimizde 3 tur attı. Biz kulübeden aşağıya 

inerek 7 nolu kulübenin ilerisinde bulunan merkezi bakım hangarı ve geri destek hangarının 

arasında uçuş hattına doğru bakarak kimin nereye vurduğunu, nereden atış yapıldığını görmek 

için  geçtik.  Bir  adet  AH-1P,  bir  adet  AH-1W  ve  bir  adet  Atak  helikopterini  kuzeybatı 

istikametinde uzaklaşırken gördük. Sağımızda kalan hangarın önünde Kıdemli Başçavuş Fatih 

TEKKOL'u  gördük.  Kendisinden  sigara  istedik,  verdi.  Kendisi  bize  kulenin  sağ  ve  sol 

tarafında yatan askerler olduğunu, bu askerlerin helikoptere ateş ettiklerini, helikopterin de bu 

askerlere ateş ettiğini söyledi.  Başçavuş Fatih'in yanında astsubay olduklarını söyleyen iki 

sivil şahıs vardı. Sigara içtiğimiz sırada kim olduğunu bilmediğim nöbetçi subay yanımıza 

geldi. "Ne olacak bu birliğin hali" tarzında bir şeyler söyledikten sonra yanımızdan ayrıldı. 

Biz de sigara içkikten sonra hangardan çıktığımız sırada ismini şu an hatırlayamadığım bir 

Başçavuş ile karşılaştık. Kendisine sigaramızın olmadığını söyledik, o da kendisinde fazladan 

bir paket sigara olduğunu söyleyerek bu paketi bize verdi. Biz de nizamiyeye bakmak için o 

tarafa yöneldik. Alay garajının yanından nizamiyeye baktığımız sırada silah sesi geldi. Biz o 

sırada polislerin geldiğini düşündük ve bir süre burada bekledik. Bu sırada yanımıza Başçavuş 

Erdal  ÇAKIN yanımıza  geldi,  selamlaştık.  Uzun  süre  silah  sesi  gelmeyince  yavaş  yavaş 

nizamiyeye  doğru  yaklaşmaya  başladık.  Nizamiyeye  yaklaştıkça  ortalıkta  hiç  kimsenin 

olmadığını fark ettik. Nizamiye bölgesine vardığımızda hiç kimsenin olmadığını, daha önce 

orada bulunan Yüzbaşı Serkan YILDIZ ile yanındaki teğmenlerin ve nöbetçi astsubayların 

ayrılmış  olduklarını  fark ettik.  AMM ve uzman çavuştan  başka  kimse olmadığı  için  yeni 

nöbetçiler  gelene  kadar  orada  beklemeye  karar  verdik.  Yeni  nöbetçiler  geldikten  sonra 

polislerin gelme ihtimaline binaen saat Cumartasi günü saat 12:00'a kadar oradan ayrılmadık. 

Taarruz  Hangar  Nöbetçi  Astsubayı  Başçavuş  Mustafa  AÇIK  yanımıza  geldi.  Hangar 

bölgesinde  incelemeler  yapılmadığından  bizimle  beraber  bekledi.  Saat  12:00  sıralarında 

hangar  bölgesine  Rıza  Başçavuş  ve  Mustafa  Başçavuş  ile  birlikte  geçtik.  Ben  hangarın 
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avionik kısmına girerek orada bulunan odada yarım saat kadar dinlendim. Daha sonra hangar 

bölgesinden  ayrılarak  Fidanlık  nizamiyeye  geçtim  ve  saat  16:00  sıralarına  kadar  burada 

bekledim. Bu saatte yeniden hangar bölgesine geçtim. Orada Kara Pilot Binbaşı Suat AKYAZ, 

Kara Pilot Binbaşı Ersel ERSOY, ismini bilmediğim Savcı Üsteğmen ve yanındaki sivil bir 

bayan  vardı.  Hatırladığım  kadarıyla  yanlarında  birkaç  kişi  daha  vardı,  ancak  ben  kim 

olduklarını  bilmiyorum.  Savcı  Üsteğmen ile  birlikte  Başçavuş Mustafa ve iki  kameraman 

uzman çavuş ile beraber helikopterlerin hasar durumlarının tespitini  yaptıklarından ben de 

kendilerine  yardım ettim.  Saat  20:00 sıralarında  bu  işlemler  bitti.  Ben saat  22:00'a  kadar 

oradan ayrılmadım. Kara Pilot Binbaşı Suat AKYAZ'dan müsaade isteyerek birliğe terk ettim. 

Şu an hatırlamadığım olaylar olabilir. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-62-Tanık Özgür SARICA 26/07/2016 tarihli ifadesinde; "Ben Kara Havacılık 

Komutanlığı  İstihbarat  ve  İstihbarata  Karşı  Koyma  Şube  Müdürü  olarak  görev  yaparım. 

Rütbem  İstihbarat  Yarbay'dır.  2  yıldır  burada  görev  yapmaktayım.  2014,  Temmuz 

atamalarında  buradaki  görevime  başladım.  Ben  15  Temmuzdan  öncesıradışı 

anlamlandıramadığım bir olay yoktu yalnız bu malum olaylardan önceki yaşadığım o zaman 

anlamlandıramadığım ancak şu an geriye dönüp baktığımda anlamlandırdığım olaylar vardır. 

Şöyle ki bizim yıllık izinlerimi kullanacağımız tarihler 1 yıl öncesinden taleplerimiz alınarak 

belirlenir benim yaz aylarında kullanacağım izin Temmuz Ayındaydı. Kullanacağım bu izni 

Kıbrıs  Magosa  Ordu  Evinde  kullanacağım  için  yurt  dışı  izin  talebinde  bulunmam 

gerektiğinden Magosa Orduevine faks çektim. Çünkü planlı izinim onaylanmıştı. 18/07/2016 

- 02/08/2016 tarihleri arasında kalacaktım. Ben istihbarat şube müdürlüğüne baktığım için ben 

gittikten sonra vekalet normalde başka bir şube müdürüne verilirdi. Ancak bir şube müdürüne 

değil,  Disiplin  Subayı  olan  Albay Hakan  Cafer  ARSLAN'ın  yerime  bakabileceğini  Cafer 

ARSLAN ve benim bulunduğum ortamda Kurmay Yarbay Mehmet ŞAHİN tarafından bize 

söylendi.  Bizde  bunun  üzerine  personel  şube  müdürümüz  olan  Taner  SEZER Albay'a  bu 

şekilde  planlandığını  bildirdik.  Ama bir  işlem yapıldı  mı  yapılmadı  mı  ben bilemiyorum. 

Çünkü bizim iznim 18/07/2016 tarihinde başlayacaktı. Genelde ve normalde Pazartesi günleri 

Kara  Havacılık  Komutanımız  olan  Tümgeneral  Hakan  ATINÇ  Kara  Kuvvetleri 

Komutanlığında icra edilen mutad toplantılara katılır toplantı bittiğinde gelir burada alınan 

kararlar ve görevler varsa ya bu bizzat söyler ya da kurmay başkanı vasıtası ile bizlere iletir.  

11/07/2016 günü yani Pazartesi günü yine komutanımız Hakan ATINÇ toplantıya aynı şekilde 

gitmişti ve öğlen saatlerinde gelmişti. Geldikten sonra saatini tam olarak bilmem ama öğle 

saatlerine Kurmay Başkanı Kara Pilot Kurmay Yarbay Mehmet ŞAHİN; Beni, Bana vekalet 

etmesi planlanan Disiplin Subayı Hakan Cafer ARSLAN,. Emniyet Muhafız Bölük Komutanı 

Ömer EGE, Tümen Karargah Bölük Komutanı Buğra Üsteğmen'i odasına çağırdı. Odasında 
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bizlere  Kara  Kuvvetleri  Komutanı  tarafından  komutanımıza  Ankara'da  bir  kışlaya  saldırı 

olacağı istihbaratı olduğunu söyledi. Buna karşı gerekli tedbirleri almamız gerektiğini söyledi. 

Ne gibi  tedbirle  alabiliriz  dedi.  Kendisini  düşündüğü tedbirlerin  bir  kaç  yere  uçak  savar, 

makineli  tüfek  koyulabileceği,  nöbetçi  sayılarının  arttırılabileceği,  astsubay  devriye 

koyabileceği  gibi  tedbirlerin  alınabileceği  söylendiğinden,  bende Halihazır  askerlere  kaza, 

bela olabileceğinden mühimmat vermekten kaçındığımızı ifade ettim.Kendisinin belirttiği ağır 

silahları  kullanacak  kullanacak  yetenekte  personel  olmadığını  bunların  çeşitli  yetenek 

gerektirdiğini, bu gibi ağır silahların menzillerinin çok uzun 3-4 km olması nedeniyle kışlanın 

şehir  içinde  bulunması  nedeniyleşehir  içinde  bunların  kullanılmalarının  sıkıntı 

yaratabileceğini  kurmay  başkanımıza  ifade  ettiğimde  yüz  ifadesinden  sanki  emniyeti  ben 

istemiyorum gibi engel oluyormuşum gibisinden tavırlar takıntı.  Bu jest ve mimiklerinden 

anlaşabiliyordu. Bunun üzerine bize alarm durumunun şu an B olduğunu C'ye çıkarabileceğini 

tehdidin çok kesin olduğunu bize söyledi. Bu şekilde bize söyleyerek sanki beni tedbir almak 

istemiyor pozisyonuna düşürdü. Daha sonraki konuşmasına devam ederek karargah binasının 

alt katına nöbetçi subayın bulunduğu yere silah ve mühimmat koyulması gerektiğini, akşam 

çalışan personelleri sayarak 10 kadar silahve mühimmatın konulması gerektiğini çünkü bir 

olay anında gelirler, komutana ve bize bir şey yaparlar, emniyetsiziz, kapıda nöbet tutan ere 

emniyetimiz  kalıyor  ve  bir  şey  yapamayız,dedi.  Bende  bunun  üzerine  tamam  ancak  bu 

tedbirleri  almak  için  Hakan  ATINÇ  Paşanın  emrini  almamız  gerektiğini  söyledim.  Bu 

konuşmalarıCafer  Hakan  ARSLAN  Albay  not  alıyordu  daha  sonra  sadece  ikimiz  Hakan 

ATINÇ  komutanın  yanına  gittik.  Önce  Cafer  Hakan  ARSLAN  Albay  bir  tehdit  varmış 

bununla ilgili Kurmay Başkanı Mehmet ŞAHİN bizi çağırıp toplantı yaptı orada toplantıdan 

çıkan bir kaç husus var dedi. Konuyu ben devir alarak bende komutana bu şekilde Kurmay 

Başkanımızın düşünceleri bunlar şeklinde konuşulanları aktardım ve fikrimi söyledim.Şu an 

zaten  azami  bir  şekilde  personelin  görevlendirildiğini,  bu  ağır  silah  verme  durumunda 

emniyetsizlik  yaratabileceğinin  söylendiği,  komutan  zaten  olumsuz  karşıladı  olmaz  dedi. 

Çünkü CH-47 devir teslim töreni vardı. Tören olduğu için zaten şu an için bununla ilgili bir 

hazırlık  yapamayız,  Ağustos'un  sonunda  bakarız,  nöbet  sistemini  tekrar  değerlendiririz  o 

zaman  dedi.  Bunun  üzerine  tekrar  Cafer  Albay  ile  Kurmay  Başkanının  yanına  gittik 

komutanın bunu uygun görmediğini  ben kendisine  söyledim.  Konu orada  kapandı.  Ancak 

malum olaylardan sonra  ben komutanımızın  Hakan ATINÇ ile  görüştüğümde bu konuları 

tehdit  unsuru  olduğunu  kendisinin  kurmay  başkanına  anlattığını  ve  yukarıda  belirttiğim 

olayları  kendisine  aktardığımda  komutanımız  Hakan  ATINÇ  ben  bu  şekilde  bir  emir 

vermedim diye söyledi bunu dave bütün bildiklerinizi savcılaraanlatın diye söyledi. Benim 

değerlendirmem bu konuşmalarda geçen tedbir maksadı ilekonulması istenen ağır silahların 

darbeye teşebbüs eyleminde kullanmak istediklerini tahmin ediyorum. Yukarıda bahsettiğim 
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bu  şahıslardan  Albay Hakan  Cafer  ARSLAN ve  Kurmay Yarbay Mehmet  ŞAHİN şu  an 

tutuklananlar  arasındadır.  Çünkü  bu  şekilde  mühimmatları  depolardan  çıkaramayınca  bu 

şekilde  silah  temin  etmeye  çalıştıklarını  duydum.  CH-47  töreni  27/07/2016  tarihinde 

yapılması planlanmıştı. Ben bu maksatla 2 sene önce yapılan Atak Töreninde alınan emniyet 

tedbirlerini  gözden geçirerek yeni tören için emir hazırlığına başladım. Tören günü izinde 

olacaktım ancak bu tedbirleri ve emri planlayıp yaparak 15/07/2016 tarihinde emri vererek 

izne  ayrılmayı  düşünmüştüm.  Albay  Hakan  Cafer  ARSLAN  ile  bana  vekalet  etmesi 

planlaması için bu konuyu görüşmek üzere Garnizon Komutanlığı orası olduğu için 4.Kolordu 

Komutanlığına gittik. Burada istişarelerde bulunarak tekrar kışlaya gelerek çalışmalara devam 

ettik.  Sanırım  12/07/2016  günü  salı  günü  öğle  saatleriydi.  CH-47  töreni  alınmış  CH-47 

helikopterlerin orduya katılım törenidir.  Bu törene üst düzey katılım olur.  Cumhurbaşkanı, 

Başbakan,  Bakanlar,  Genelkurmay Başkanı,  Kuvvet  Komutanları  gibi  üst  düzey yetkililer 

katılır.  Tören  tarihi  27/07/2016  tarihiyle  ve  şura  öncesiydi  sürede  çok  kısıtlıydı  tören 

planlanması için gereken zaman çok dardı çünkü daha önce Atak töreni için yapılan hazırlık 1 

ay kadar önce yapılmıştı. Ancak bu tören için 10 günlük bir zaman öngörülüyordu.Ben buna 

rağmen  istihbarat  şube  müdürü  olarak  alınabilecek  tedbirleri  planladım  çünkü 

Cumhurbaşkanının  nasıl  geleceği,  içeride  nasıl  korunacağı,  trafik  düzeni  gibi  yapılacak 

aramalar gibi çok teferruatlı konuların planlanması gerekiyordu. Bu planlamaları yapacak ve 

koordine  edecek  olup  bana  vekalet  edecek  kişinin  şube  müdürü  olan  bir  rütbeli  olması 

gerektiğinden Disiplin Subayı olan İstihbarat Albay Hakan Cafer ARSLAN'a benim yerime 

vekalet etmesi planlanması ve bu şahsında şu an tutuklu olması nedeniyle manidar ve kasıtlı 

olduğunu düşünmekteyim. Söz konusu tören için hazırlıkları yaparken Hakan Cafer ARSLAN 

Salı - Çarşamba - Perşembe günleri geç,Cuma günü yani 15/07/2016 günü öğle saatlerinde 

aynı ortamda bulunduğumuz sırada Kurmay Başkanı Mehmet ŞAHİN'in de bulunduğu bir 

ortam daHakan Cafer ARSLAN bana "sen git daha ne bekliyorsun, alışveriş yap" diye bana 

söyledi. Ben pazartesi tatile çıkacağımı, zamanım olduğunu, ihtiyacım olmadığını kalacağımı 

söyledim. Hatta bu sırada Cafer Albay " Ya bu bana güvenmiyor" gibi şaka yollu söylenmişti. 

Ben izne çıkmadan önce komutanımız ile görüşmek istemiştim. Saat 18.00 sıralarında tekrar 

Komutanın Emir Astsubayı olan Fatih KARAGÖZ Başçavuşun odasına gittiğimde Kurmay 

Başkanı Mehmet ŞAHİN odasındaydı. Ben komutana izne ayrılmadan önce emirlerini almak 

için  geldiğimi  söylediğimde,  "gel  bir  kahve  içelim"  dediler.  Ayrıca  emir  astsubay'ı  Fatih 

KARAGÖZ , komutan çok yorgun Malatya'dan geri geldi diye söyledi. Bunun üzerine ben 

ayrıldım. Bu beni rahatsız etti daha sonrayarım saatkadar sonra tekrar çıktım. Emir Astsubayı 

Fatih  KARAGÖZ'ün  odası  kapalıydı.  Kapıyı  çalıp  içeriden  girdiğimde  Kurmay  Başkanı 

Mehmet  ŞAHİN  ve  Emir  Astsubayı  Fatih  KARAGÖZ  ayakla  fısıldayarak  bir  şey 

konuşuyordu. Ne konuştuklarını  duymadım özelse çıkayım dedim. Onlarda "yok yok özel 
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değil " dediler. Bunun üzerine ben rahat edemedim komutanla tören için alınan faaliyetleri 

görüşüp gideyim dedim. Komutana anlatmak istiyordum.Bana gerek yok komutan dinleniyor 

biz kendisine anlatıp söyleriz dediler. Bende bunun üzerine tamam olarak siz kendisine anlatın 

dedim. Odadan çıktım. Kurmay başkanı beni merdiven başına kadar  uğurladı.  Uğurlarken 

bana siz gidin aileniz ile tatil yapın gibi şeyler söylüyordu. Bende kendisine ruh hali yorgun 

göründüğünden  seninde  tatile  ihtiyacın  var  gibi  şeyler  söylüyordu.  Sonra  ben  sivillerimi 

giyerek  kışladan 18.30 -19.00 saatleri  arasında  çıktım.  Evime gittim.  Bu arada  ben tören 

hazırlıkları için yayınlanacak emri paraflatmak için Cuma günü hem Harekat şube müdürü 

olan Okan KOCAKURT'a ve Kara Pilot Yarbay Mehmet ŞAHİN'e ulaşamadım. Habercileri 

okulda toplantıda olduğunu söylediler. Ben tören toplantısı olabileceğini düşündüm. Ancak bu 

her iki şahısta şu an tutuklu olduklarından ve daha sonra darbe günü duyduğum yaptıkları 

şeylerden darbeyi planlama amaçlı  toplantılar olduğunu şu an değerlendiriyorum. Ancak o 

zaman  ben  tören  için  toplantı  yaptıklarını  düşüyordum.  Bu  şahısların  ikisi  de  tutukludur. 

Toplantıyı da tutuklu bulunan Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN'un makamında yaptıklarından bu 

kişilerin  bulunduğundan  darbe  toplantısı  olduğunu  düşünüyorum.  Komutanımızın  emir 

astsubayı  Fatih KARAGÖZ de şu an tutuklular arasında olduğunu biliyorum.Ayrıca şu an 

aklıma  geldi.  15/07/2016  günü  sabah  saatlerinde  Kurmay  Başkanı  Mehmet  ŞAHİN  beni 

odasına çağırdı. Kişiye özel bir evrak gösterdi. Bu evrakta Fethullah Gülen Terör Örgütüne 

mensup  olabileceği  değerlendiren  şahıslar  hakkında  bir  ihbar  mektubu  vardı.  Yanımızda 

Harekat Merkezi Amiri Muslihittin GENÇOĞLU Albay'da vardı. Gelen ihbar mektubunda o 

günkü  Hareket  Merkezi  Nöbetçisi  Binbaşı  Mehmet  KAYA'nın  da  ismi  örgüt  üyesi 

geçmekteydi.  Toplantı  yaptıklarına dair  kapsamlı  bir  mektuptu.  Sanırım bu ihbar  mektubu 

savcılığa  intikal  ettirilmiş.  Normalde  bu  şekilde  kişiye  özel  mektuplar  ve  bu  tür  ihbarlar 

geldiğinde bunun komutana arz edilmesi  gerekir.  Ben arzetmediklerini  değerlendiriyorum. 

Komutana  bu  konuyu  sormadım.  Mehmet  KAYA Binbaşının  ismi  geçtiği  için  Muslihittin 

GENÇOĞLU  Albay'a  Mehmet  KAYA Binbaşının  nöbetini  değiştirelim  dedi.  Hatta  Kara 

Kuvvetlerinden de nöbetinin değiştirilmesi için telefon aldığını söyledi. Kara Kuvvetlerinden 

bir  kişinin  nöbetini  değiştirilmesi  için  telefon  ile  aranmasını  şu  an  garip  ve  manidar 

buluyorum.  Çünkü  böyle  bir  sıkıntı  varsa  sadece  nöbetinin  değiştirilmesi  yetmez  görev 

yerinin değiştirilmesi  gerekir  ve komutana da arz  edilmesi lazım diye söylemiştim. Evrak 

Komutanın kendisinde kaldı. Duyduğum kadarı ile Mehmet KAYA'nın nöbeti değiştirilerek 

başka birisine verildiği bu şahsında soy isimin hatırlamıyorum Semih Binbaşı olduğunu ve bu 

kişininde  tutuklu  şahıslardan  biri  olduğunu  duydum.  15/07/2016  Cuma  günü  akşam  eve 

gittikten  sonra  evde  dinleniyordum.  Televizyon  kapalıydı.  Eşim  internet'te  bazı  haberler 

okuyunca  "bir  şeyler  oluyor"  deyince  televizyonu açınca  Boğaziçi  Köprüsündeki  Tankları 

gördüğümde  merak  edip,  Hakan  Cafer  ARSLAN  Albay'ı  aradım.  Bana  Batıkent'te 
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arkadaşlarla olduğunu haberi olmadığını söyledi. Saat 22.00 sıralarıydı ben köprüde asker ve 

tank olduğunu ne olduğunu sordum. Bilmediğini arkadaşları ile Batıkent'te olduğunu söyledi. 

Öğrendiğime  göre  kışla  içerisinde  faaliyetler  içerisindeymiş.  Personel  şube  müdürümüz, 

Albay Taner SEZER, İstihkam Şube Müdürü Binbaşı Engin BAYSAL beni arayarak burada 

uçaklar uçuyor bir şeyler oluyor dediler. Bilmediğimi Cafer Hakan Albay'ı aradığımı dışarıda 

olduğumu söyledim bir kez daha Cafer Hakan Albay'ı aradım. " Beni de kışlaya çağırdılar, 

disiplin  subayıyım ya" diyerek veryansın ederek kışlaya gittiğini  söyledi.  Ben komutanım 

herkes beni arıyor. Kimseye ulaşamıyorlar. Bir sıkıntı varsa yardımcı olabileceğimiz dedim. 

Tamam dedi.  Bir  süre  kışlaya  ulaştığını  düşürerek  tekrar  aradım.  Ulaştın  mı  sorun  nedir 

diyerek sordum. Burada işler karışmış diye söyledi. Ne oldu diye sorduğumda " Jandarma 

Genel  Komutanlığında  15  kadar  şehit  varmış.  Kobralar  ona  müdahale  edecek"  dedi." 

Genelkurmaydan emir verildi telefonları kapatıyoruz", dedi. Telefonu kapattı. Böyle söylediği 

için  kendisini  bir  daha  aramadım.  Beni  arayanlara  "durum karışıkmış"  şeklinde  kışladan 

olanlara  söyledim.  Diğerlerine  bir  şey bilmediğimi  televizyondan seyir  ettiğimi  söyledim. 

Çocuklar o sırada Keçiören de annelerin yanındaydı. O tarafta uçakların alçak mesafe geçmesi 

ve  silah  atımı  olayları  vardı  korku  içindeydiler.  Bende  Ümitköy'de  yukarıda  belirttiğim 

adreste  eşim  ile  beraberdir.  Evden  emniyetimi  alarak  haber  bekledim.  Televizyonları 

bekleyerek olayları  anlamaya çalıştım.  Evde kaldım.  Cumartesi  günü öğlen personel  şube 

müdürü Albay Taner, kışlaya gelmiş beni arayarak "duyduklarına inanamayacaksın, kışlaya 

gel burada garip olaylar olmuş " dedi.  Bende kışlaya geldim. Hatta Nizamiyeden gelirken 

savcılık  olaya  el  koyduğundan  girişleri  kontrol  ettiklerinden  çağrıldınız  mı  diye  sordular. 

Bende  istihbarat  şube  müdürü  olduğumu  söyleyerek  kayıt  yaptırıp  içeri  girdim.  Gece 

yaşananları kısaca öğrendim. Kışladan helikopterlerin kalkarak gece eylemleri yaptıklarını, 

diğer yerlere de helikopterler gittiğini, bazı şahısların kayıp olduğunu öğrendim. Yolların açık 

olduğunu  öğrendiğimden  Keçiören'deki  çocukları  alarak  eve  bıraktım  ve  tekrar  kışlaya 

döndüm.  Kışlada  şüpheli  olaya  karıştığını  değerlendirdiğimiz  personeli  tutanak  ile  kolluk 

kuvvetlerine  teslim  işlemlerine  nezaret  ettim  ve  tutanakları  tuttum.  Kışlada  sonradan 

öğrendiğim kadarı ile tutanaklarda tuttuğumuz kadarı ile hangi helikopterlerin katıldığı, hangi 

personelin bu eylemlere katıldığına ilişkin askeri savcılığın talimatları doğrultusunda kolluk 

kuvvetlerine teslim ettik. Kışlada kullanan mühimmatların sayımı bildiğim kadarı ile lojistik 

şube müdürlüğü yapıyordu. Bu konuda bilgiye sahip değilim. Ancak dışarıdan da mühimmat 

getirilip kullanıldığını duymuştum. Bu arada aklıma geldiği için söylüyorum. Bu tören ile ilgi 

tedbirler konusunda görüşürken Kurmay Başkanı Mehmet ŞAHİN Yarbay, bana Alay la ilgili 

konuları Alay Komutanı olan Albay İdris Feyzi OKAN ile görüşmeyin,o sinirli,sıkıntılı,onun 

yerine Yardımcısı Yarbay Halil GÜL ile işinizi halledin gibi beyanlarda bulundu. Daha sonra 

diğer  şube  müdürlerine  aynı  şekilde  telkinde  bulunduğunu  duymuştum.  Bahsettiği  Alay 
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Komutanının  yardımcısı  şu  an  olaylara  iştirak  edip  tutuklanan  kişiler  arasındadır.  Malum 

olaylarla ilgili şu an aklıma gelen olaylar ve bilgiler bunlardır. Daha sonra aklıma olaylar ile 

ilgili şeyler gelirse tekrar beyanda bulanabilirim. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-63-Tanık Sadık ALATLI 26/07/2016 tarihli ifadesinde; "Ben Kara Havacılık 

Komutanlığındauçak helikopteryer destek tesisat uzmanı teknisyeniuzman çavuş olarak görev 

yapıyorum. 15/07/2016  tarihinde  cuma  günü  saat  08:00  de  kendi  aracım ile  servis  ile 

tümene gelerek göreve başladım saat 18:00de mesai bitiminde kendi aracımla ile tümenden 

ayrıldım ve Etimesgut Piyade mahallesinde bulunan evime gittim. Olaylardan saat 20:00 da 

kayınbiraderimin araması sonucu haberim oldu televizyonu açıp baktığımda sayın başbakan 

ın konuşmasını izledimİstanbulda boğaz köprüsünün kapatıldığını gördüm saat 23:00 a doğru 

ankara merkez istikametinden 2 skorsky 1 Cougar helikopterin alçak uçuş geçtiğini ve Akıncı 

istikametine geçtiğini gördüm, derhan nizamiyedeki nöbetçi uzman çavuşu aradım o da bana 

yurt  genelinde  alarm  tatbikatı  verildiğini  korkulacak  bir  durum  olmadığını  gelmem 

gerekmediğini Ali Aydoğan uzman söyledi. Ben 18/07/2016 tarihine kadar tümene gelmedim 

18/07/2016 saat 08:00 de tümene servis ile geldim." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-64-Tanık  Muammer  VICIL  27/07/2016  tarihli  ifadesinde; "Ben  Kara 

Havacılık  Okul  Komutanlığı  Uçuş Kontrol  Kurulunda Yarbay olarak  görev yaparım......15 

Temmuz 2016 günü mesai  bitiminde eve  geldim.  Ertesi  gün 16.00 sıralarına  kadar  birlik 

dışındaydım.  Öğretim  başkanımız  şuan  tutuklu  bulunmayan  Alb.  Oğuz  Baykal  whatsapp 

grubumuzdan  mesaj  atarak  mesaiye  gelmemizi  söyledi.  Bunun  üzerine  birliğe  geldim. 

Arkadaşlarla konuştuğumda herşeyi öğrendim. Güvenli bir ortam sağlamak amacıyla nöbetçi 

kalmamı söylediler. Bu süre zarfı içerisinde herhangi bir olaya şahit olmadım. Herhangi bir 

kişinin emrini yerine getirmedim." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-65-Tanık  Ercüment  YEŞİL  25/07/2016  tarihli  ifadesinde; "Ben  Kara 

Havacılık  Komutanlığı  Astsubay  Temel  Kurs  Bölüğünde  2015  Eylül  ayından  beri  kurs 

görmekteyim.  Astsubay  sınavını  kazandığım  beri  kurs  için  buradayım.  Kurs  bölük 

komutanımız Ertan Yüzbaşı çarşamba günü yani 13/07/2016 günü sabah içtimasında cuma ve 

cumartesi atış olabileceğini bu nedenle hafta sonu mesaiye gelebileceğim söylenmişti. Onu da 

tabur komutanımızsöylemiş. Ben mesai dışında yukarıda belirttiğim adreste ikamet ederim. 

15/07/2016 günü öncesinde sıra dışı bir olay yaşamadım. Hatırlamıyorum. Yalnız cumartesi 

günü yani 16/07/2016 günü kurs bölünün oradaki Helsim Binasında nöbetçiydim. Cuma günü 

15/07/2016 günü normal  mesaiye  geldik.  Normal faaliyetlerimizi  yaptık sıra  dışı  bir  olay 

olmadı ancak atışla ilgili  bir bilgi  verilmedi atış yapmadık mesai bittiğinde evimize gittik 
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bende  arkadaşlarımın  aracı  ile  evime  gittim.  Birlikten  17.00  sıralarında  çıktım  17.20'de 

evimdeydim.  Yukarıda  belirtmiş  olduğum ikametimde benimle  birlikte  kursiyer  arkadaşım 

Miraç Keskinile Etimesgut Zırhlı Birliklerdekursiyer olan astsubay arkadaşım Serhat ÜNAL 

ile birlikte kalmaktayım. Eve Miraç ile birlikte gitmiştik. 17.20 de eve geldikten sonra normal 

evde yemek yedik, dışarı çıkmadık. Bizim kaldığımız evde televizyonumuz yoktur. Özellikle 

almadık. Derslerimiz yoğun olduğu için ders çalışmamız gerektiği için televizyon bizi meşgul 

eder  diye  televizyon almamıştık.  Bu nedenle 15/07/2016 günü Türkiye'de olan olaylardan 

televizyonumuz olmadığı için haberimiz olmadı.Gece saat 22.30 sıralarında kurs bölüğünün 

watshapp  grubundan  televizyonları  açın  haberlere  bakın  olaylar  oluyor  şeklinde  mesajlar 

gelmeye başladı. Mesajları kimlerin attığını hatırlamıyorum ama astsubay kursundaki diğer 

kursiyerler attı. Bizde bunun üzerine evimizde internet vardı bilgisayardan internet üzerinden 

televizyonu açtık.  ATV Haber kanalını  açtık burada haberleri  izlemeye başladık.  Saatlerce 

İnternet'ten haberleri izledik. Ben gece saat 07.30 sıralarında ertesi gün yukarıda belirttiğim 

gibi nöbetim olduğu için sabah 07.00 de kalktım. Benim aracım yoktu Miraç'ın arabası vardı. 

Nöbete gitmek için Miraç KESKİN'i  uyandırdım.  Beni  aracı  ile  Nizamiyeye  bıraktı.  Saat 

08.00 e  geliyordu.  O geri  döndü ben Nizamiye de nöbetçi  olduğu için kartımı göstererek 

girdim.Daha sonra Nöbet yerine gittim. Üstümü değiştirdim. Nöbet toplantısına gittim. Nöbet 

toplantısında  normalde  nöbetçi  amir  ve  nöbet  tutacak  personel  olur  ama  gittiğimde 

tanımadığın Üstçavuş rütbesinde 1 kişi vardı. Normalde nöbet tutması 08.50-09.00 saatleri 

arasında  olurdu.  15-20  dakika  kadar  ikimiz  bekledik  başka  kimse  gelmeyince  nöbet 

yerlerimize gittik. Nöbet yerine gittiğimde kapı kapılıydı. Kapıyı tıklattım. Önceki nöbetçi 

astsubay yerinde mi diye baktım. Ancak kapının arkasında anahtarlarda yoktu. İçeriden de ses 

gelmedi. Bunun üzerine bize nöbet yazan komutanımız Eyüp UĞURLU'yu aradım. Kapıların 

kapalı olduğunu nöbetçi komutanında olmadığını söyledim. Orada biraz beklememi söyledi 

bekli daha sonra gelirler diye, bende yarım saat 45 dakika kadar bekledim. Kimse gelmedi , 

tekrar aradım. Tekrar aradım aramadan önce içeri kulak verdiğimde nöbet mahallinde Helsim 

Similatörü olduğu için içeriden alarm sesleri  geliyordu.Bunu komutanıma ilettim.  Nöbetçi 

astsubayında olmadığını içeri giremediğimi ilettim. O da bana Similatör Komutanı olan Caner 

Sırrı  YAVUZ Albay'ı  arayacağım ve sana döneceğim dedi.  Daha sonra Eyüp UĞURLU 5 

dakika sonra arayarak Caner Albay'ın  emri  olduğunu ve herhangi  bir  camı kırarak Helsin 

binasının  içine  girmemi  etrafı  kolaçan  etmemi  söyledi.  Bendebunun  üzerine  Helsim 

binasındaki  rampın  aşağısındaki  kapı  camını  kırarak  içeri  girdim.  İçeride  cihazlar 

çalışmıyordu. Elektrik kesintisi vardı ancak alarmlar ötüyordu önceki nöbetçi astsubay içeride 

yoktu. Etrafı kolaçan ettim. Helsim binasının C kapısının camlarının komple kırık olduğunu 

gördüm. Bunları  görmem üzerine,  benim çalışmış  olduğum UH-1 SimilatörününKomutanı 

olan Mehmet EHLİZ Başçavuşu aradım. Gördüklerimi anlattım. O da bana Caner Albay'a 
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konuyu  anlatacağını  bana  döneceğini  söyledi.  Daha  sonra  beni  arayarak  Caner  Albay'ın 

Nizamiyeden giriş yapmak üzere buradan ayrılmamamı ve oraya geleceğini ayrıca alarmlar 

içinde Helsim binasının bağlı olduğu Havelsan'ın bir çalışanını çağırdığını ve oraya geleceğini 

söyledi  ve  telefonu  kapattı.  Ben  beklemeye  başladım.  Yarım  saat  kadar  sonra  ismini 

hatırlamadığım  Havelsan'ın  çalışanı  olan  bir  şahıs  beni  telefondan  arayarak  Nizamiyeye 

geldiğini  ancak  Nizamiyeden  girişlerin  yasak  olduğunu  bu  nedenle  içeriye  giremediğini, 

söyleyerek  telefonu  Nizamiyedeki  nöbetçi  astsubaya  verdi.  Nöbetçi  Astsubay  bana  giriş 

çıkışların yasak olduğunu şahsın girebilmesi için kışla komutanından izin almam gerektiğini 

bana söyledi. Bende kışla komutanının numarasını kendisinden istedim ancak numarasının 

kendisinde olmadığını söyledi. Bunun üzerine telefonu kapatıp Mehmet EHLİZ Başçavuşu 

arayarak  konuyu  anlattım.  O  da  bana  Caner  Albay'ı  arayarak  bana  döneceğini  söyledi. 

Mehmet EHLİZ Başçavuş daha sonra beni arayarak Caner Albay'ın Nizamiyeyi arayacağını 

söylediğini  iletti.  Daha  sonra  Nizamiyedeki  nöbetçi  astsubay  beni  aradı.  Bana  Havelsan 

çalışanın içeri girebilmesi için Nizamiyeye gelmem gerektiğini söyledi. Nizamiyeye gittim. 

Nizamiyede  nöbetçi  astsubay  benim  kontrolüm  altında  Havelsan  çalışanını  içeri  aldı. 

Havelsan çalışanı ile beraberşahsın aracı ile Helsim binasının önüne gittik. Camları kırılan C 

kapısından  içeri  girerek  onunla  beraber  cihazları  kurtarmaya  başladık.  Bunlar  helikopter 

similatörolarak  uçuş  eğitimlerinin  yapıldığı  cihazlarıydı.  Uçuş  eğitimleri  bu  cihazlar  ile 

yapılır.  Herhangi bir uçan helikopterlerin sinyal bilgileri gibi şeyler bu cihazlar ile alakası 

yoktur.  Elektrikler  kesilip  jeneratör  devreye  girmediğinden  alarmlar  çalışmış.  Bu  şekilde 

arızalar  olduğunda  Havelsanın  teknik  ekibi  gelerek  cihazları  onarır.  Beraber  cihazları 

çalıştırmak için jeneratörü çalıştırıp cihazlara elektrik vermek için uğraştık ve başardık. Bu 

sırada  Caner  Albay  geldi.  Ne  yaptığımız  hakkında  bilgi  sordu  bizde  yaptığımızı  anlatıp 

cihazları  kurtardığımızı  söyledik.  Daha  sonra  beraber  kırık  olan  kapı  camlarına  bakmaya 

gittik.  Camın neden kırık olduğunu nöbetçi  astsubayın nereye kaybolduğunu anlamak için 

kamera kayıtlarına baktık. Kamera kayıtlarına baktığımızda saatini hatırlamadığım bir saatte 

gece vakti. Logar demirleri ile rütbeleri sökülmüş, üzerilerinde tulum olan 2 kişinin camı kırıp 

içeri girdiklerini bir tanesinde G-3 Piyade tüfeği diğerinde de tabanca olduğunu gördüğümüz 

2  kişinin  gelip  nöbetçi  astsubayı  aradığını  gördük.  Ancak  nöbetçi  astsubayın  ne  zaman 

çıktığını göremedik. Kamera kayıtlarının tamamını izlemedik. Ayrıca izlerken kamera kaydı 

yaparken  elektrik  kesilmişti  bu  nedenle  tamamını  izleyemedik.  Ama  şahıslar  içeride  her 

tarafta  nöbetçi  astsubayı  aradılar  bulamayarak  gittiler.  Benden  önceki  nöbetçi  astsubay 

Dursun ERGEN Başçavuş'u daha sonra görüştüğümde bana kendisini aramak için geldiklerini 

bana söylemişti. Kamera kaydını kapattıktan sonra kırılan kapıyı kırılan camların boyutunda 

tahta  keserek  Havelsan  çalışanı  monteleyip  kapattım.  Kapıyı  kırıp  gelen  kişiyi  bende 

tanımıyorum.  Caner  Albay'da  tanımıyordu.Daha  sonra  normal  nöbetimi  tutmaya  çalıştım, 
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Caner Albay odasındaydı. Tanımadığım Albaylarda onun odasındaydı. Beraber o gün nöbet 

tutmaya başladılar. Öğlen 13.00 sıraları olmuştu. Bu arada Havelsan çalışanı tekrar bir arıza 

olması durumunda tekrar müdahale etmek için giriş çıkışı da zor olduğu için hemen çıkmayıp 

orada bekledi.  Herhangi  bir  sorun olmayınca 17.00 sıralarında aracına binerek gitti.  Bana 

adını  söylemişti  ama  şu  an  hatırlamıyorum.  Nizamiyeden  giriş  yaparken  adını  alıp 

almadıklarını ben bilemiyorum. Bu şekilde nöbetimi tutmaya devam ettim. 20.00 sıralarında 

benden önceki nöbetçi astsubay olan Dursun ERGEN başçavuş saat 20.00 sıralarından sonra, 

20.00-21.00 arasında nöbetçi astsubay'ın odasına geldi. Üzeri islenmiş ve yüzü kararmış bir 

şekilde geldi. Ben ne olduğunu kendisine sorduğumda dolabı açtı ve orada bulunan anahtarı 

göstererek  bu  anahtar  mühimmat  deposunun  anahtarını  ismini  hatırlamadığım  tabur 

komutanının 15/07/2016 gününden bir gün önce kendisinden istediğini, anahtarı vermediğini, 

istemesinden şüphelenerek  anahtarı  yanına  aldığını,  kapıyı  kırarak  içeri  giren  şahıslarında 

anahtarı almak için geldiklerini düşünerek oradan kaçtığını bana söyledi sonra beraber caner 

Albay'ın odasına çıktık. Caner Albay "sen neredeydin diye ona sordu otur ve anlat "dedi.O da 

bana  anlattığı  gibi  olanları  anlattı.  Kaçtığını  önce  otların  içine  saklandığını,  daha  sonra 

jeneratörün  içine  saklandığını  söyledi.  Akşama  kadar  orada  beklediğini  ortalık  durulup 

kimseyi  görmeyince geldiğini anlattı.  Daha sonra Caner Albay dan gitmek için izin istedi 

Caner  Albay'da  gidebileceğini  söyledi  ve  gitti.  Ben  ertesi  güne  kadar  normal  bir  şekilde 

nöbetimi  tuttum ve  nöbetimi  benden önceki  kursiyer  astsubay Çavuş'a  nöbetimi  devredip 

evime  gittim.  Evde  arkadaşlarımla  internet  üzerinden  bilgisayardan  televizyon  açarak 

medyadan haberlerden öğrendim. Helsin binasında sadece Similatör cihazları vardır herhangi 

bir  mühimmat yoktur.  Ya da bir  başka radar  ve benzeri  cihaz yoktur.  "  şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

4-4-66-Tanık  Ali  AYDOĞAN 26/07/2016  tarihli  ifadesinde; "15  Temmuz 2016 

tarihinde  ben  1  nolu  nizamiyede  nöbetçi  uzman  çavuşuydum.  Sabah  08:30da  Ramazan 

GÜNAYDIN uzman çavuştan nöbeti devraldım. O gün nöbet yerinde astsubay çavuş Uğur 

KURT da görevliydi. Ayrıca iki tane de silahsız er vardı. Bu erler giriş çıkışlarda araç araması 

gibi kontrolleri yaparlar. Gün içerisinde nöbetimiz olağan seyrinde devam etti, olağanüstü bir 

durum yaşanmadı. Mesai bitimi saat 17:20 sıralarında Kıdemli Başçavuş Ertan AKKAŞ aradı. 

Benim nöbette  olduğumu  duyunca  sevindi.  Kursiyer  astsubayların  atış  yapacakları  ancak 

mühimmat basmayı  bilmediklerini,  kendilerine yardım edip edemeyeceğimi sordu. Ben de 

yardım  edebileceğimi  uygun  bir  yer  nöbetçi  amirlikçe  sorulup  tespiti  edilirse  yardımcı 

olabileceğimi söyledim. Bir süre sonra lant tipi bir araçla Yarbay Özcan KARACAN geldi. Bu 

şahıs kışla nöbetçi amiriydi. Bana az önce belirttiğim hususta astsubaylara yardımcı olmamı 

istedi. Yerime de bu iş sonuna kadar bir astsubay görevlendirdi. Görevlendirdiği şahıs da yine 
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astsubay Uğur KURT'tu. Ben lantın önüne bindim. Araç içinde astsubay temel kurs bölük 

komutanı  olduğunu  sonradan  öğrendiğim  Yüzbaşı  Erdem  ARIKAN  da  vardı.  Ayrıca 

mühimmatların da lant araç içerisinde olduğunu gördüm. Araçla kurslar taburunun olduğu 

bölüme gittik. Erdem Yüzbaşı ben deponun anahtarını alayım geleyim diyerek ayrıldı, bir süre 

bekledim. Erdem Yüzbaşı daha sonra geri geldi. Anahtarla deponun kapılarını açtı. Biz daha 

sonra  depoda  mayon  dizme aparatını  masaya  monte  ederek  mermileri  basmaya  başladık. 

Bizim gece ve gündüz atışlarında mühimmat basma sitilimiz farklıdır.  Biz gece şartlarına 

yönelik mühimmat basmaya başladık. Ben eğer gece atışı için mühimmat basacaksak bu işin 

uzun süreceğini, ayrıca bu işi yaparken bir yüzbaşının daha önceden burada olmadığını ben 

ilk defa bir yüzbaşının mühimmat bastığını söyledim. O da bana Okul Komutanı Tuğgeneral 

Ünsal ÇOŞKUN'un tabur komutanı Yasin CANDEMİR'e emir verdiğini, laf işitmemek için 

bizzat  bulunduğunu  söyledi.  saat  19:30  sıralarında  tabur  komutanı  olduğunu  öğrendiğim 

Yarbay Yasin geldi. Bize kolay gelsin dedi. Bu işin ne kadar süreceğini sordu, ben iki saat 

kadar  sürebileceğini  söyledim ve  kendisi  yanımızdan  ayrıldı  saat  20:15 sıralarında  tekrar 

geldi. Biz bu arada 17 şerit basmıştık, 18. Şeridi basarken gelmişti. Normalde 200 lük şeritlere 

biz 150 basarız ancak bize 200 basın demişti. Bunu da bir şeritte iki kişi atacağı için böyle 

yapın diye açıklamıştı.  Daha sonra Yasin yarbay kara kuvvetleri  komutanının geldiğini ve 

beni bırakmasını Erdem yüzbaşıya söyledi. 5 dk lık bir işimiz vardı onu da tamamladık. Daha 

sonra  Erdem  Yüzbaşı  beni  nizamiyeye  bıraktı.  Hatta  nizamiyeye  de  tam varmadan  beni 

bırakmıştı.  Nöbet  yerime  geçtiğimde  saat  20:30  du.  Ben  yemeğimi  evden  getiriyordum. 

Kantindeki  dolaba  bırakmıştım,  oradan  istedim.  Daha  sonra  nizamiyede  uygun  bir  yerde 

yemeğimi yemeye başladım. Bu arada haber geldi. Kara Kuvvetleri Komutanı çıkış yapacak 

dendi.  Bir  süre sonra komutan çıkış  yaptı.  Ben gördüm. Daha sonra Kara Havacılık emir 

astsubayını  aradım.  İçeriden  komutanlardan  kimse  var  mı  dedim.  4.  Kolordu  komutanı 

Korgeneral Metin GÜRAK'ın içeride olduğunu söyledi. ben hazırlık yaptım. Bir süre sonra 

geldi. Kendisini gördüm, uğurladık, daha sonra da normal nöbet faaliyetimize devam etmeye 

başladık.  Saat 21:45 civarında nizamiyeye beyaz bir connect yaklaştı.  İçinden ismini daha 

sonradan öğrendiğim Hakan Albay çıktı.  (  Hakan Cafer  ARSLAN)Arkadaşlar  bugün yurt 

çapında tatbikat var sabaha kadar devam edecek, Kara Kuvvetleri Komutanlığından bir heyet 

denetlemeye  gelecek  dedi.  Hakan  Albay  birlik  dışından  değil  birlik  içinden  yukarıda 

belirttiğim  araçla  geldi  ve  hemen  arkasında  iki  tane  binbaşı  vardı.  Sonradan  öğrendiğim 

kadarı ile Ertuğrul ALTUN Binbaşı, diğeri de Okan KOCAKURT Binbaşıymış. Biz tatbikat 

olduğunu öğrenince tedbir  aldık.  Yeleklerimizi,  başlığımızı giydik,  silahımızı aldık.  Demir 

engellerle  nizamiye  girişini  kapattık.  Daha  sonra  Kara  Havacılık  Okul  Komutanı  Ünsal 

ÇOŞKUN  birlik  içerisinden  nizamiyeye  araçla  geldi.  Arkasından  yukarıda  belirttiğim 

şahıslarla  görüşmeye başladı.  Biz bu sırada askerlerim ile  birlikte  alarmdaki  yerimiz olan 
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kartal heykelinin arka kısmında yerimizi aldık. Bu arada Ünsal Paşa da görüşmesini yaptıktan 

sonra  aşağı  doğru  devam  etti.  Daha  sonra  alay  komutanını  makam  arabası  boş  olarak 

dışarıdan geldi. Ertuğrul Binbaşı bana emir verdi. Aracı aramamı söyledi. İçerisinden araç 

komutanı ile şoför çıktı onları da aradık. Aracı içeri aldık. Şahıslar da araçla girdi. Şahıslardan 

kastım askerlerdir.  Bir  süre  sonra  dışarıdan  bir  otobüs  yaklaştı  ve  durdu.  İçinden  9  tane 

teğmen indi. Ertuğrul Binbaşı ile yanındaki şahıs görüştü. Bunlara izin vereceğiz mi dediler. 

Daha  sonra  teğmenlere  siz  üzerinizi  değiştirin  çabuk  çıkın,  gidin  dediler.  Bir  süre  sonra 

teğmenler  üzerlerini  değiştirmiş  halde  gelip  nizamiyeden  çıkış  yaptılar.  Otobüsü  içeri 

almadılar.  Otobüs daha sonra teğmenleri  almadan gitti.  otobüs içinde teğmenler  haricinde 

başka biri olup olmadığını olaylar çok hızlı geliştiği için fark edemedim. Hatırladığım kadarı 

ile saat 23:00 sıralarında bir titan yangın söndürme aracının birlik içinden araç çıkış kısmını 

kapatmak amacı ile yerleştirildi. Araç içinde itafiye nöbetçi astsubayı ile itfaiye de görevli iki 

asker vardı. Daha önce içeri alınan alay komutanının makam aracını da getirtip araç giriş 

kısmına koydular. Yavaş yavaş sırasını tam hatırlamasam da aşağı taraftan helikopter seslerini 

duymaya başlamıştım. Bir ara 4 tane elinde kaleşnikof tüfekle teğmen geldi. Ertuğrul Binbaşı 

gelenlerden üçünü kartal heykelinin sağına, diğerini de soluna yerleştirdi. O arada iki tane 

skorsykinin  batı  istikametine  havalandığını  gördüm.  Kobra  helikopterlerinin  de  doğu 

istikametine  doğru  havalandığını  gördüm.  Müteakıben  arkadaşlarım beni  aradı,  kobraların 

ateş ettiğinden bahsettiler. Ben alarm verildiğini söyledim. Daha sonra bizim birlik personeli 

olup  da  içeri  girmeye  çalışanları  ben  Ertuğrul  Binbaşıya  söyledim.  O  da  Murat  BOLAT 

Yarbayıma sorayım dedi. Gelenleri bu şekilde ona soruyordu. Biz de emirleri doğrultusunda 

alıyorduk ya da almıyorduk. Bir ara kendisini Volkan Yüzbaşı olarak tanıtan kamuflajlı ancak 

isimliği ve rütbesi olmayan birisi geldi. Daha sonra Ertuğrul Binbaşı bana seni kışla nöbetçi 

amirliğinden  çağırıyorlar  dedi.  Lant  göndermişlerdi.  Beni  aldı,  sonra  Kara  Havacılık 

karargahında  bulunan  kışla  nöbetçi  amirliği  odasına  geldim.  İçeride  Yarbay  Yasin 

CANDEMİR ve birkaç teğmen gördüm. Ayrıca masanın üzerinde MG-3 dolu şeridini ve bixi 

mayon basma aparatını gördüm. Bana MG-3 mermilerini şeritlerden mayon dizme aparatı ile 

çıkarılıp çıkarılamayacağını sordu. Onları çıkarıp G-3 şarjörlerine basacaklarını söyledi. Ben 

de  bu  aparatla  bunun  sökülmeyeceğini  sadece  elle  sökebileceklerini  söyledim.  O  da  biz 

hallederiz, sen nöbet yerine geç dedi. Ben de nöbet yerime geçtim.Tam hatırlamıyorum ancak 

24:30 - 01:00 sıralarıydı. Bu arada ailem beni aramaya başladı. Ben, bende sıkıntı olmadığını, 

neler  olduğunu  anlamaya  çalıştığımızı  söyledim.  Ben  Okan  Binbaşıya  neler  olduğunu, 

helikopter ve jet seslerinin sebebini sordum. O da askeri birliklere terör saldırısı olduğunu, 

müdahale edildiğini, yerimde kalarak emniyet almaya devam etmem gerektiğini söyledi. Saat 

05:00 05:30 a kadar nöbetimiz bu şekilde devam etti. Gelenleri alıyorduk, almıyorduk. Saat 

05;30 sıralarında birlik  içerisine connect  araç geldi.  Pistin  batısından bir  sızma olduğunu, 
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kendilerinin  oraya  gideceğini  ve  buranın  emniyetini  de  aynı  şekilde  devam  etmemizi 

emrettiler. Bu emri yine Okan Binbaşı ile Ertuğrul Binbaşı vermişti. Ayrıca bize polis gelebilir 

onları yaklaştırmayın şeklinde emir de vermişlerdi. Ardından binbaşılar connect içine binerek 

nizamiyeden  ayrıldılar.  Birlik  içerisine  geçtiler  ancak  orada  tam olarak  nereye  gittiklerini 

bilemiyorum.  Arkasından  birlik  içerisindeki  kobra  helikopterlerin  kule  bölgesine  atış 

yaptıklarını duydum. Ayrıca farklı silah sesleri de duyuyordum ancak ayırt etmek zordu. Atış 

yaklaşık olarak yarım saat sürdü. Bir süre sonra bir süre sonra kendilerini  kursiyer olarak 

tanıtan teğmenler  çıkış  yapmak için yaklaştılar.  Ben Astsubay Üstçavuş Doğan GÜVEN'e 

sordum. O da nizamiye nöbetçi astsubayıydı. Çıksınlar diye emir verdi. Bunun üzerine ben de 

titan  aracını  geçiş  yapacak  şekilde  çektirdim,  çıkış  yaptılar.  Ben  yukarıda  ismi  geçen 

teğmenleri  tanımıyorum  isimlerini  bilmiyorum.  Nizamiyeye  geldiklerini  söylediğim  dört 

teğmen ile binbaşılar gittikten yaklaşık 15 dk sonra ayrılmışlardı. Saat 06:30 dan sonra artık 

dışarıdan  gelenler  olmaya  başlamıştı.  Nöbetçiler  geliyordu.  Ben  yine  danışarak  almaya 

başladım.  Bu  şekilde  devam  etti.  Saat  07:35  civarıydı  Kara  Havacılık  komutanlığı  emir 

Astsubayı Başçavuş Fatih KARAGÖZ dahili hattan nizamiyeyi aradı, kimler olduğunu sordu. 

İki  nöbetçi  astsubay ,  ben  ve  iki  nöbetçi  asker  olduğunu  söyledim.  Ayrıca  ben ona  giriş 

çıkışları  ne  yapalım,  nasıl  uygulama yapalım diye  sordum.  Beni  iki  dk sonra arayacağını 

söyledi. Hemen akabinde kendisini Binbaşı Ertuğrul olarak tanıtan bir şahıs aradı. Her şeyin 

normale döndüğünü, araçları nizamiyeden çekebileceğimizi söyledi. Ayrıca normal nizamiye 

prosedürünü  uygulayın  dedi.  Ben  daha  sonra  itfaiye  aracına  gitmesini  söyledim.  Alay 

komutanının  makam  aracı  içinde  şoförleri  aradım.  Hemen  geleceklerini  söylediler. 

Gecikeceklerini düşünerek aracı bulunduğu yerden alarak kartal heykelinin önüne bıraktım ve 

bu şeklide giriş kısmında her şey normale döndü. saat 08:20 de Uzman Çavuş Muammer 

Kalaycıoğlu'na  devrettim.  Üzerimi  değiştirip  kendi  aracımla  çıkış  yaptım.  O  gün  ailemle 

dışarıdaydım.  Olanları  izlediğim  TV  lerden  kavrayabildim.  Pazar  günü  nöbetçi  uzman 

arkadaşı  aradım.  İfade  çağırırlarsa  geleyim  dedi.  O  da  beni  Metin  TÜZEL  Albay  ile 

görüştürdü. Gelmem hususunda bir emir olmayınca ben de pazartesi günü yine nöbetçiydim. 

Sabah 07:30 da geldim. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-67-Tanık Serdar Savaş ULUSOY 26/07/2016 tarihli ifadesinde; "13 Temmuz 

2016 Çarşamba günü UH Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Türker GÖKDEMİR yanıma 

geldi. Cuma günü için kara kuvvetleri komutanının geleceğini, bu nedenle Kara Pilot Albay 

Muzaffer  KARTOPU'nun  nöbet  değişikliği  yapılması  yönünde  emir  verdiğini,  o  gün  ki 

nöbetin  kendisi  tarafından  tutulmasını  istendiğini  söyledi.  Nedenini  sorduğumda  Kara 

Kuvvetleri Komutanının geleceğini ve denetleme yapacağını, Muzaffer Albay'ında kendisine 

tarifnameleri  ezberle  ben  de  seni  denetleyeceğim dediğini  söyledi.  Bunun üzerine  ben de 
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kabul  ettim.  Aynı  gün değişiklik  dilekçesini  yazdık.  Değişiklik  dilekçesine  de  Kara  Pilot 

Albay Muzaffer  KARTOPU'nun  emrini  gerekçe  gösterdik.  Söz  konusu  belgeyi  ikimiz  de 

imzaladık.  Daha  sonra  bu  belgeyi  biz  birlikte  Erdal  AKKUŞ Başçavuşa  götürdük.  Kısım 

komutanı Eren USLU Üsteğmene paraflattık. O zaman Ali Evrim FELEK hat bakım komutanı 

vekiliydi.  Ona  da  onaylattık.  Daha  sonra  değişiklik  dilekçesini  personel  subayına  verdik. 

Değişiklik  bu şekilde  gerçekleşmiş  oldu.  Ben 15 Temmuz 2016 da  tutmadığım nöbeti  27 

Temmuz 2016 da yani  yarın tutacağım. Bu şekilde anlaşmıştık.  Listede de bu şeklide yer 

almaktadır.  Nöbetimi  değiştirdiğim  Türker  GÖKDEMİR  benim  temel  kurstaki  devre 

arkadaşımdır.  Dışarıda  kendisi  ile  birlikte  olmazdık.  Kendisinden  şüphelenmemiştim.  Adı 

geçen şahsın olay gecesinde nöbetçi olduğunu ancak tam olarak neler yaptığını bilemiyoruz. " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-68-Muhammed Celal TARHAN 24/07/2016 tarihli ifadesinde;  Hakkari Dağ 

Komanda Komutanlığında iken 3 Mart 2016 günü muayenesine çağırıldım. Daha sonra kursa 

başlamak üzere 14 Nisan da çağırıldım. Ankara Kara Havacılık Komutanlığına da 14 Nisan 

2016 da başladım. 15 Temmuz Cuma gününe denk gelen pazartesi günü komutanımız bize 

Çarşamba  günü  atış  olacağını  söylemişti  fakat  çarşamba  günü  geldiğimde  atışın  iptal 

edildiğini söyledi. Bunu bize söyleyen bölük komutanı kara pilot yüzbaşı Emre ERKAN idi. 

Daha s onra perşembe günü de yine yapılmadı. Cuma günü geldiğinde uçuş sınavları vardı. O 

gün yine atışın daha sonra bir tarihte olacağı söyledi buna çok anlam veremedik. Cuma günü 

brifing yapılmak üzere dersanelerde toplanmıştık saat sabah 08:00 sıralarıydı o gün uçuş olan 

arkadaşlarda vardı olmayanlar da vardı benim o gün uçuşum yoktu. O günki brifing sabah 

08:00 de  başlayıp  yarım saat  45  dk  sürmüştü  saat  13:00 da  tekrar  dershanede toplandık. 

Tahminen 15:30 gibi dersler bitiyor o gün uçuşu olanlar brifing aldıktan sonra uçuş hattına 

gönderdiler  benim  uçuşum  olmadığı  için  Kartalkaya  misafirhanesine  gittim.  Saat  16:00 

gibiydi. ben orada yan odadan arkadaşım olan Ramazan TURGUT'u beklemeye başladım bu 

şahıs benim okuldan da arkadaşımdır. Sonra odama geldim iki saat kadar uyudum kalktığımda 

Ramazan'ı cep telefonundan aradım. Bana Ulucan Meydanından Güvercinlik'e geri döşünün 

olmayacağını, servis aracını beklediğini söyledi. Normalde o gün uçuşa gidenler tekrar uçakla 

geri  gelip  Güvercinlik  meydanına  inerlerdi.  Ben  Ramazan'ı  Kartalkaya  misafirhanesinde 

beklemeye  devam ettim.  Saat  21:30  gibi  kendisi  ile  tekrardan  telefonla  görüştüm aracın 

geldiğini söyledi. Kendisi kurul başkanının geldiğini konuşma yapacağını söyleyerek telefonu 

kapatmıştı. Ben o gün saat 17:30 gibi çıkış yapan Sefa SÖYLEMEZ adındaki tank teğmeni 

arkadaşımızı aradım. Kızılay'a gitmişti. Ona Ramazan'ın da gelmek üzere olduğunu söyledim. 

Ben Nizamiye den saat 21:30 sıralarında çıktım Sefa'yı  alıp 22:10 sıralarında giriş yaptım 

gerek  çıkışta  gerek  girişti  herhangi  bir  durumla  karşılaşmadık.  Herhangi  bir  olağanüstü 
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durumda görmedik. Ben özel aracımla giriş çıkış yapmıştım. Kara havacılar geri döndüğünde 

tekrardan  misafirhanede  beklemeye  başladım.  Bir  süre  sonra  Ramazan  da  gelmişti  biz 

misafirhanedeyken  televizyon  izliyorduk.  Dolayısı  ile  de  boğaz  köprüsünün  askerler 

tarafından kapatıldığını gördük. Daha önceden farklı yerde görev yaptığım arkadaşlardan da 

mesaj  geliyordu.  Olağan  dışı  bir  hareket  yaşadığımızı  anladık  ancak  bu  olaylara  anlam 

vermeye çalışıyorduk. Alarm verildiğinden bahsediliyordu. Biz Ramazan , Sefa ve ben saat 

01:30  sıralarına  kadar  misafirhanede  TV izledik  o  ana  kadar  bize  herhangi  bir  komutan 

tarafından  darbe  girişimi  ile  alakalı  olarak  birşey  söylenmedi  .  Ben  olaydan  sonra  7. 

Dönemlere  silah  dağıtıldığını  yine  misafirhanede  yapılan  konuşmalardan  duymuştum. 

Yukarıda bahsettiğim gibi o gün saat 02:00 sıralarında odamdaydım. Dinlendim ertesi gün 

Cumartesi  saat  09:00  dan  sonra  çıkış  yapmak  istedik  ve  Emre  Yılmaz'ın  arabası  ile 

Nizamiyeye gittik. Yanımızda Onur ve Ramazan da vardı. Oradaki astsubay birilerini arayıp 

çıkışın  olmadığını  söyledi.  Tekrar  Kartalkaya  misafirhanesinde  beklemeye  başladık.  Daha 

sonra nizamiyeden çıkışın serbest olduğunu öğrendik haber geldi. Nizamiyeyi arayarak teyid 

ettik hazırlanmak için odalara geri döndük.

Hazırlanmaya başladık bir süre sonra aşağıdan sesler duymaya başladık. Aşağı inin 

diye sesler geliyordu aşağı indik, bu olay misafirhanede meydana geldi. Aşağı indiğimizde üç 

dört tane sivil şahıs bir uzman , bir de üsteğmen gördük. Üsteğmen ve uzman resmi giyimliydi 

sivil şahısların elinde tabanca vardı. Diğerlerinde tüfek vardı. Bize ellerimizi kaldırmamızı ve 

o  şekilde  dışarı  çıkmamızı  söylediler.  Merdivenlerden  indik  üzerimizi  aradılar  ve 

telefonlarımızı aldılar. Bu sırada benim yanımda Sefa Söylemez, Ramazan Turgut ve Cihangir 

Budak vardı. Ben ve yanımdaki arkadaşlarımın hepsi kursiyeriz. Yine bizim yanımızda sivil 

bir  astsubay  çavuş  vardı.  Bize  silah  çeken  şahısları  ben  daha  önceden  hiç  görmedim 

tanımıyordum. Resmi giyimlerinden apoletlerinden anladığım kadarı ile jandarmaydılar. Sivil 

şahısları ben daha sonradan burada gördüm. Ben daha sonra yaptığım değerlendirmeye göre 

bizlerin de bu kalkışmanın içinde olabileceğini değerlendirmiş olabilirler ama bunun böyle 

olmadığı  anlaşıldı.  Bu söylediklerim cumartesi  günü saat  11:00 sıralarında  yaşandı.  orada 

bulunan şahıslar aynı zamanda misafirhaneyi  de aradılar bizi bir süre oradan çıkmamamız 

konusunda uyardılar. Biz de o gün dışarı hiç çıkmadık. Hatta pazar günü de misafirhanede 

kaldık.  biz  cumartesi  günü saat 15:00 sıralarında misafirhanede binbaşı Erdoğan TOSUN, 

Yüzbaşı  Erdem  ARIKAN,  Piyade  Kıdemle  Başçavuş  Özgür  adındaki  (subay  temel  kurs 

bölüğü  bölük astsubayı)  gördük.  Onlarla  konuşma imkanımız  oldu.  Cuma gününden beri 

yaşadığımız  olayı  anlattık.  Bize  envanter  kontrolü yaptıklarını  söylediler.içlerinden Erdem 

ARIKAN  yaptığı  kontrolde  kendi  bölüğünde  mühümmat  eksiği  olduğunu  subay  temel 

bölüğünde 17 adet tüfeğin eksik olduğunu söyledi. Hava Kara Komutanlığında jet uçak pisti 

bulunmamaktadır. O nedenle o gün duyduğumuz jet sesleri buradan havalanmış bir jet olması 
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mümkün değildir ancak o gün biz buradan da helikopter havalandığını duyduğumuz sesler 

üzerine  biliyoruz  ama  helikopteri  kim  kaldırdı  emir  komutanı  ne  şekilde  aldılar  onu 

bilmiyoruz. biz helikopterlerle şu an itibari ile alakamız yok şu an biz uçakla başladık onunla 

devam ediyoruz sadece uçuş hocalarını tanırız. Bu olayda benim herhangi bir dahilim söz 

konusu değildir. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-69-Tanık  Hakan  Çağlar  ŞEKER  24/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Erdek 

Balıkesir Mayın Filosunda görevli iken kursiyer olarak 2015 Eylül ayında buraya geldim. 14 

Temmuz 2016 günü gece uçuşumuz vardı  bu uçuşu yaptık bir  gün sonra mesai  13:00 da 

başlar. Saat 16:00 sıralarında da uçuş değerlendirmesi konusunda uçuş hocamızla bir araya 

geldik. Daha sonra saat 17:00 17:30 gibi de ben komutanlıktan çıkış yaptım, yalnızdım. .... 

Saat 20:30-21:00 gibi de tekrar okula giriş yaptım. Ben o hafta sonunu İzmit de geçirmeyi 

planlamıştım.  Bunun için  de  prosedür  gerekiyor.  Onu yerine  getirdim.  Garnizon terk  izin 

belgesini daha önceden komutana imzalatmıştım. 15 Temmuz akşamı saat 21:30 sıralarında 

nizamiyeden çıkış yaptım. .... Ben İzmit'e gittikten sonra hafta sonunu orada geçirdim pazar 

akşam tekrar  komutanlığa  giriş  yaptım.  daha  sonra duyduğum kadarı  ile  kurslar  tabur  ve 

bölük komutanlığı  tarafından 7.  Dönemlere  silah  dağıtıldığı  söyleniyor.  Bizim dönem 54. 

Dönem olup karışık bir dönem olduğu için bize bu şekilde silah dağıtımı söz konusu olmamış. 

Bölük komutanı Emre ERKAN Yüzbaşı olup, tabur komutanı ise Yasin Yarbay dır. Adı geçen 

şahıslar  ile  birebir  ilişkimiz  söz  konusu  olmadı.  Bölük  komutanı  sabah  gelir  içtima  alır 

giderdi. Kendilerini görevimiz gereği biliriz onun haricinde özel bir ilişkimiz yoktur. TSK 

içerisinde yıllardır paralel yapı örgütlenmesinden bahsedilir ancak ayırt etmek çok güç olduğu 

için  kimin  bu  yapı  içerisinde  olup  olmadığını  bilmemiz  mümkün  olmamıştır."  şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

4-4-70-Tanık Ramazan TURGUT 24/07/2016 tarihli ifadesinde;  "Ben Kıbrıs da 

topçu alayında görev yapıyordum. 14 Nisan 2016 tarihinde kursiyer olarak Kara Havacılık 

Komutanlığında göreve başladım. 15 Temmuz 2016 tarihinde sabah 08:00 içtimaya çıktım. 

13.00 da dersimiz vardı. Belirttiğim saatte de derse katıldım. Derse müteakip uçuş hocamı 

gördüm, uçuş hazırlıklarına başladım. Hazırlık tamamlandıktan sonra saat 17:00 sıralarında da 

T 182 tipi uçakla Ulucanlara hareket ettik. Yanımda uçuş hocam üsteğmen Sinan AKBAL ve 

bir teknisyen de olduğu halde uçuşumuzu gerçekleştirdik. Burada çalışmalarımızı yaptık saat 

19:00 sıralarında VİP uçuş nedeni ile uçuşların yasaklandığı ve aprona girip motor susturup 

park etmemiz istendi. Bunu bize Ulucan kule bildirmişti. Yine orada aynı saatlerde çalışması 

olan iki arkadaşım vardı . Onlarla birlikte olan Murat AĞIR Albay Güvercinlik'e dönüş yasak 

dedi.  O  bunu  kuleden  öğrenmek  sureti  ile  bize  söylemişti.  Daha  sonra  biz  uçuşları 
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değerlendirmek üzere orada bulunan beş uçuş hocası ile bir aradaydı. Uçuşlar değerlendirildi. 

Servis  beklemeye  başladık.  Bu  arada  uçakları  kilitledik.  Bir  kısım  personelin  geleceği 

söylendi onları da bekledik ve 21:40 sıralarında onları da alarak servisle nizamiyeye geldik. 

Geldiğimizde  saat  22:30  sıralarıydı.  Nizamiye  girişinde  üzerinde  hücum  yeleği  olan  ve 

binbaşı olduğunu tahmin ettiğim bir rütbeli subay ile karşılaştık. Bu şahsı daha önceden hiç 

görmemiştim.  İsmini  de  bilmiyorum bunlar  içeri  giremez dedi  ancak  Murat  AĞIR Albay 

çocuklar içeri geçsin üzerlerini değiştirecekler daha sonra çıkacaklar diyerek izin aldı. Şunu 

da söylemek istiyorum yolda gelirken serviste iken whatsapp gruplarına yavaş yavaş mesajlar 

gelmeye  başladı.  Ben  de  whatsapp  grubundan  gönderilen  mesajı  okuduğumda  değişik 

yerlerde  tatbikatlardan  bahsediliyordu.  Ayrıca  facebook  da  da  askerin  köprüyü  tuttuğuna 

yönelik  bir  yazı  gördüm.  Nizamiyede  izin  aldıktan  sonra  koşa  koşa  odalarımıza  gittik. 

Televizyona  baktığımızda  değişik  yerlerde  karışıklıklar  olduğunu  gördük.  Biz  aslında 

Kızılay'a çıkmak istiyorduk ama Kızılay'ın da karışık olduğunu gördük. Herkesin toplandığı 

jetlerin uçtuğu söyleniyordu. Biz de buna yakından şahit  olduk ve komutanlıkta kalmanın 

daha  sağlıklı  olacağını  değerlendirdik  ve  çıkmadık.  Benim  yanımda  Muhammed  Celal 

TARHAN vardı.  Bir  ara  misafirhaneye  de  gittik.  Sonra  odamıza  döndük  saat  03:00  gibi 

uyuduk  saat  09:00  sıralarında  Muhammet  Celal  TARHAN yanıma  geldi.  Beni  uyandırdı. 

Kahvaltı yapmak için dışarı çıkmak istedik nizamiyeye gittik ancak çıkışların yasak olduğu 

söylendiği  için  geri  döndük.  Nizamiyede  karışıklık  yoktu.  Ayrıca  nizamiyenin  önünün de 

kapalı olduğunu daha doğrusu önünde iş makinesi vs olduğunu görmedim. Tekrar geri geldik 

bir ara telefonla aradık ve çıkışların serbest olduğu söylenince biz tekrar çıkmak istedik bu 

arada aşağıdan sesler geliyordu, yukarıda kimse varmı şeklinde. Önümde M. Celal TARHAN 

vardı ben de arkasından gidiyordum bir uzman çavuş bize silah doğrulttu ve kıpırdarsanız 

vururum  dedi.  Bu  şahsın  yanında  üsteğmen  vardı.  Bunlar  jandarma  vardı  apoletlerinden 

tanıdım. Hemen sonrasında da Hakan Paşa da boynunda silahla girdi. Tahmin ettiğim kadarı 

ile bizi kalkışmaya destek veren kursiyerler olarak tahmin ettiler ancak durum böyle değildi.  

Hatta Hakan Paşa da bu çocukların suçu yok dedi. Bizi Kartalkaya misafirhanesi 21 numaraya 

götürdüler.  4  kişi  bu  odadaydık.  Benim  haricimde  Sefa  SÖYLEMEZ,  Celal  TARHAN, 

Cihangir BUDAK vardı. İki üç saat kadar burada kaldık. Kimsenin olmadığını görünce su 

aradık. Daha sonra Erdoğan TOSUN Binbaşı, Erdem ARIKAN Yüzbaşı ve Özgür Başçavuş'u 

pencereden gördük. Misafirhanenin girişine gittik. Kendileri ile konuştuk durumu anlamaya 

çalıştık. Bize bazı eksikler olabileceğini onları tespit etmeye çalıştıklarını söylediler. Hatta 

Erdem Yüzbaşı astsubay temel kurs bölüğünde mühimmat eksik olduğunu söylemişti. Ayrıca 

Subay Temel  Kurs  bölümünde  de  17  tane  silah  eksik  olduğunu  söyledi.  Daha  sonra  biz 

odalarımıza  çıktık  gece  iki  gibi  kurs  hocalarımızla  sabit  kanat  kurulundabir  araya  geldik. 

orada görüştük.  Tekrar geri  döndük uyuduk. Pazar günü de kahvaltı  için bir  şeyler aradık 
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askerler yiyecek bir şeyler getirdi. Biz pazar gününü yine komutanlıkta geçirdik. Olaydan bir 

gün önceki  perşembe günü için bize atış  planı  yapılmıştı.  Bu planlamayı  bölük komutanı 

Emre Erkan yapmıştı ve bunu arkadaşımız kıdemli Teğmen Sefa SÖYLEMEZ'e bildirmişti. O 

da  bize  söylemişti  ancak  daha  sonra  bu  uygulamanın  da  iptal  olduğunu  aynı  şahıs  bize 

söylemişti. Bizim gibi kursiyerlere atış yaptırılması normal bir uygulama değildi çünkü biz 

kıtadan gelen personeldik böyle bir şey yapılacağını duyunca şaşırdık. Daha sonra da iptal 

olunca yanlışını anladı diye düşündük. Cuma günü sabah 08:00 da yapılan içtima da Emre 

ERKAN Yüzbaşı bütün bölüğe "bugün kanlı cuma " şeklinde bir ifade kullandı. Biz bunu 

bizim dönem için kontrollerin çok olmasına yorumladık.şunu da eklemek istiyorum . Cuma 

günü akşam belirttiğim saatte nizamiyeye girerken iki tane elinde G-3 silahla omuzuna asılı 

bir şekilde tulumlu iki kursiyer teğmen gördüğümü hatırlıyorum. Adı geçen Emre Yüzbaşının 

7. Dönem kursiyerlerine silah ve mühimmat dağıtım yaptığına yönelik duyumlarımız oldu. 

Ancak bize  yönelik  böyle bir  emir  ve yönlendirme olmadı.  Biz adı  geçen komutanlardan 

birebir kişisel ilişkimiz olamadığı için kendilerini tanıyamıyoruz. Gerçekleşen bu olayda emir 

komuta zincirinde kimler olduğunu bilemiyoruz. Ben o gün ve önceki gün de yaşadıklarımı 

gördüklerimi ve duyduklarımı anlatmaya çalıştım. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-71-Tanık Mustafa KAPUSUZ 24/07/2016 tarihli ifadesinde; "Ben 15 Temmuz 

2016 tarihinde normal mesaimi yaptım. Mesai çıkışında da saat 17:00 sıralarında da çıkış 

yaptım  ve  evime  gittim.  Gece  saat  24:00  sıralarında  Hakan  GÜNEYİ  Başçavuş  takım 

komutanı  sıfatı  ile  beni  aradı  Soner  GÖKÇE  Üsteğmenin  emir  verdiğini  ve  takım 

komutanlarını ve diğer branştaki teknisyenlerden birer tane acilen birliğe katılış yapmasını 

söyledi.  Ben  ailemi  İzmir'e  göndermiştim  araç  problemim  vardı.  Yan  sitedeki 

komşumuzGökhan DEMİRCİ Astsubay ile görüştüm. Bana kendisinin çağrılmadığını ancak 

beni bırakabileceğini söyledi.  Bunun üzerine birlikte  nizamiyeye geldik.  Saat 00:30 01:00 

sıralarıydı. Bizim aracın ışıklarını söndürdüler ben baktığımda nizamiye kapısının gerisinde 

kamuflajlı,  çelik yelekli,  çelik başlıklı  silahlı  bir  personel ve çelik yelekli  ,  tulumlu, çelik 

başlıklı ve silahlı idiler. Bu şahıslar silahlarını bize doğrultmuştu. Karanlık olduğu için yüz 

tiplerini  çıkaramadım.  Bir  silüet  şeklinde  gördüm.  Eller  havada  yaklaştırdılar,  adımı  , 

soyadımı, birliğimi , rütbemi ayrıca tabancam olup olmadığımı sordular. Ben bunlara cevap 

verirken  beyaz  bir  toyota  ile  iki  personel  daha  geldi.  Aynı  muamele  onlara  da  yapıldı. 

Bahsettiğim  bu  şahısların  isimlerini  daha  sonra  öğrendim,  bunlar,  uzman  çavuş  Yusuf 

DELİASLAN  ve  uzman  çavuş  Halil  İbrahim  KAYA idi.  bizlerin  silahlarını  bıraktırdılar, 

araçlara koydurttular.  Daha sonra bizi  nizamiyeden içeri  aldılar.  Nizamiyenin bir  girişinde 

yangın söndürücü titan aracı , bir girişinde de siyah renkli renault makam aracı vardı. Bizi 

titanın  arkasına  çömelttiler,  yaklaşık  15-20  dk  beklettiler.  Bu  esnada  içeriden  beyaz  ford 
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connect bir araç geldi. Bizi bu araca bindirdiler, araç içerisinde ismini sonradan öğrendiğim 

uzman çavuş Köksal ÇİFTÇİ de vardı. Şoför uzman çavuşları bir yerde bıraktıktan sonra geri 

destek  bölüğü  hangarında  bizi  bıraktılar.  Orada  nöbetçi  astsubay  Tünay  KESKİN  beni 

karşıladı. Mesai saatinden sonra gelenler için tutulan bir defter vardır. O deftere beni kaydetti.  

Biz göreve çağırılırken terör saldırısından bahsedilmişti. Ben Tünay astsubaya da sordum ne 

olduğunu anlamaya çalıştım. O da bana ortalığın karışık olduğunu söyledi. Biz daha sonra 

gazinoya  geçtik,  orada  Hakan  GÜNEY  Başçavuş,  Fatih  ERTAN  Başçavuşve  gövde 

atölyesinden başçavuş Ümit KAYAER vardı. Son personel bakım başçavuş Selçuk KORAY 

idi. Bu personeller benden yarım saat önce hangara girmişler. Biz burada TV izledik, sonra 

bizi çağıran Soner Üsteğmeni beklemeye başladık. Kendisinin bize ne yapmamız gerektiğini 

söylemesini istiyorduk. Bu arada beklerken dışarıdan helikopter sesleri geliyordu, TV den de 

yaşanan olağanüstü gelişmeleri  izliyorduk.  Çok büyük bir  karışıklık olduğu için kimin ne 

yapmaya çalıştığını bir türlü anlayamıyorduk. Gece 3 sıralarında Soner Üsteğmen geldi, biz 

kendisine  sorduk.  Onun  da  tabur  komutanı  tarafından  çağırıldığını  söyledi.  Daha  sonra 

değerlendirme yaptık.  Hangarların  da  bombalanma ihtimaline  binaen açığa  çıkmaya  karar 

verdik. Soner Üsteğmende yanımızdaydı, bir süre açıkta bekledik. Daha sonra emniyet için 

yer  değiştirdik.  Bir  ara  patlama  oldu  ve  elektrikler  kesildi.  Soner  üsteğmen  yanımızdan 

ayrılmıştı.  İçimizde  jeneratörden  sorumlu  arkadaşımız  da  vardı,  yanımızdan  ayrılarak 

jeneratörü çalıştırdı. Biz bir ara TV izlemeye başladık. Daha sonra ileride ihtiyaç olur diye 

jeneratör tekrar kapatıldı. Dışarıda yoğun çatışma sesleri duyuluyordu. Helikopter atışları, ağır 

makina  atışları  duyuluyordu.  Biz  yaklaşık  1  saat  telefonlarımızı  sessize  alarak  bekledik. 

İlerleyen zamanda çatışma sesleri kesildi. Biz bu arada Selçuk ile ayrılıp jeneratör odasına 

gelmiştik, diğer dört arkadaştan haberimiz yoktu. Bir ara Tünay astsubay ile irtibat kurdum 

Eryaman istikametine gittiğinden bahsetti.  Soner Üsteğmen gelmiş, emir komuta zincirinin 

bozulduğunu,  güvensiz  bir  ortam  olduğunu,  Fidanlık  nizamiyesinden  çıkmışlar.  biz  de 

hangara  gittik  sivil  kıyafetlerimizi  giydik  ,  hızlı  bir  şekilde  ağaçların  arasından  aynı 

istikamette Fidanlık nizamiyesinden çıktık. Fidanlık nizamiyesinde nöbetçi yoktu. Çıktıktan 

sonra kırmızı bir şahin araca el kaldırdık, bizi A City e bıraktı, ondan sonra bulduğumuz bir 

dolmuşla eve gittik.  O günü evde geçirdik.  Pazar günü saat 12:00 da yeni görevlendirilen 

Turan Binbaşı'nın emri ile nizamiyeden girip görevimize başladık. Ben olaydan sonra gerek 

konuşulanlardan gerekse konuşulanlardan kalkışmanın kim tarafından gerçekleştiğine yönelik 

bilgi sahibi olmaya çalıştım." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-73-Tanık  Köksal  ÇİFTÇİ  25/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Kara  Havacılık 

Okulu Okul Bakını Komutanlığı Karargah Bölüğünde Uzman Çavuş olarak görev yaparım. 

15/07/2016 günü gece saat 23.00 sıralarında evdeyken bakım komutanımız Albay Muzaffer 
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KARTOPU beni aradı ve birlikte baskın var, diğer uzman arkadaşlara haber, acil bir şekilde 

gel dedi, diğer uzman arkadaşlara haber verdim ve Kara Havacılık Komutanlığına geldim. 

Nizamiyede 2  silahlı  subay beni  karşıladı.  Bu kişileri  daha  önce  görmemiştim,  isimlerini 

bilmiyorum,  üzerimde  silah  olup  olmadığını  sordular,  üzerimde  silah  olduğunu  söyledim. 

Silahımı istediler, ben de vermek istemedim ve birliğin personeli olduğumu söyledim, ısrar 

etmeleri  üzerine  şahsi  tabancamı  vermek  zorunda  kaldım.  Benimle  birlikte  gelen  Uzman 

Çavuş Adem AÇIKEL'i nizanıiyeden almadılar, ben de durumdan şüphelenerek silahımı geri 

istedim ve Adem AÇIKEL'e verdim. Ben nizamiyeden girdim, Adem ise evine döndü. Albay 

Muzaffer  KARTOPU'nun cep  telefonundan arayarak  nizamiyedeki  durumu anlattım.  Bana 

emniyet baskını olduğu için emniyet açısından böyle davramldığmı söyledi. Benimle beraber 

3 astsubayı bir araca bindirdiler, birinin adı Astsubay Selçuk KOLAY'dı, diğerlerinin adını 

bilemiyorum, 2 astsubayı bakım birliğine bıraktık, bana telefon eden Muzaffer KARTOPU, 

nizamiyeye  dönüp  içeri  alınmayan  diğer  arkadaşlarımı  almamı  söyleyince  nizamiyeye 

döndüm.  Halil  İbrahim KAYA ve  Yusuf  DELİASLAN’ı  da  alarak  tanker  garajına  gittik, 

üzerlerimizi değiştirdik, kamuflaj giydik, 2 tane tanker aracı aldık ve piste doğru giderken 

bana  telefon  geldi,  arayan  bir  arkadaşımdı  ve  sivil  halkın  üzerine  ateş  açıldığını  söyledi, 

panikledim, ben de araçları kuytu bir köşeye çektim ve uzman çavuş Yusuf DELÎASLAN ile 

televizyondan olan biteni  seyrettim.  Tekrar  dönüp araçları  emniyetli  bir  şekilde park edip 

anahtarları gömdük. Araçları kesinlikle kullandırtmadım. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-74-Tanık Mustafa Oğuzhan TUNCER 24/07/2016 tarihli  ifadesinde; "Ben 

Kuleli  Askeri  Lisesi  ve  Kara  Harp  Okulu  mezunuyum.  2014  yılında  mesleğe  başladım, 

sırasıyla  İzmir  ve Gelibolu'da  görevde bulundum,  2016 yılından it  ibaren  Kara  Havacılık 

Komutanlığı bünyesinde kursiyer teğmen olarak görev yapmaktayım. Olay günü saat 16:00 ve 

20:00 arası bizim eğitim uçuşlarımız vardı, ancak saat 19:00 da bizi uçuşların yasaklandığı 

bilgisi geldi ve uçuşları bıraktık. Bu yüzden eğitim yaptığımız yerden servisle dönüş yapmak 

zorunda kaldık, biz servisi beklerken 3 helikopterin daha geleceği ve hep birlikte döneceğimiz 

söylendi, gelen helikopterlerden 2 tanesi taarruz helikopteri idi, ancak onların pilotları bizimle 

servise  binmediler.  Servisimiz  21:15'de  kalkarak  saat  22:15  gibi  Kara  Havacılık 

komutanlığına  geldi,  ancak  servisleri  içeriye  almadılar,  başımızdaki  komutan  olan  albay 

Murat AĞIR konuşarak bizi nizamiyeden içeri yaya olarak aldırdı, hemen giyinip çıkmamızı 

söylediler. Biz 9 kişiydik,ben giyindikten sonra binadan çıkarken tabur komutanının odasının 

önünde  silahlı  2  teğmen  gördüm,  ana  kapısının  girişindede  yüzbaşı  Erdem  ARIKAN'ı 

gördüm. 2 arkadaşımla birlikte arabayla nizamiyeye geldim, orada daha önce görmediğim 2 

teğmen biri binbaşı olmak üzere 3 tane subay gördüm, silahlı idiler. Bize nereye gidiyorsunuz 

diye sinirli şekilde binbaşı olan sordu, biz de dışarı çık denilen 9 kişilik ekipten olduğumuzu 
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söyledik,  kovalar  gibi  bizi  dışarı  çıkardılar,  sonradan  öğrendiğime  göre  o  gün  gördüğüm 

teğmenler  ile  yüzbaşı  tutukluymuş.  Ben  çıktıktan  sonra  iki  arkadaşımı  durakta  bırakarak 

ODTÜ'de okuyan erkek kardeşimi almaya gittim, saat 23:45 gibi ikimizde eve vardık. Gece 

olaylardan  dolayı  Gelibolu'daki  eski  bölük  komutanımı  arayarak  orda  bir  sıkıntı  olup 

olmadığını sordum, bunun haricinde beni birlikten arayan çağıran olmadı. Cumartesi ve Pazar 

işyeri  ile  hiçbir  bağlantım  olmadı.  Pazartesi  günü  normal  mesaime  geldim.  Diğer 

komutanlarımız  da  pazartesi  günü  mesaiye  geldiler.  Bunlardan  Emre  ERKAN  ve  Serdar 

ERCAN tutuklanmış. Ben onları olay gecesi görmedim, biz ayrıldıktan sonra neler olduğunu 

bilmiyorum, Pazartesi günü geldiğimizde de olaylar bitmişti, benim bütün bilgim ve görgüm 

bundan ibarettir. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-75-Tanık Huzeyfe ERYİĞİT 25/07/2016 tarihli ifadesinde; " Kara Havacılık 

Okul  Bakım  Komutanlığında  vatani  hizmetimi  yapmaktayım.  Ben  Albay  Muzaffer 

KARTOPU'nun  habercisiyim,  aynı  zamanda  lant  şoförüyüm.  Olay  tarihinden  iki  hafta 

öncesine  kadar  Binbaşı  Gökhan  ÇİÇEK,  Yarbay  Yücel  (soyismini  bilmiyorum)  ve  Hava 

ulaştırma Albay Oğuz (soyismini bilmiyorum) sık sık Albay Muzaffe KARTOPU ile odasında 

görüşmeye başladılar, görüşme esnasında cep telefonlarım ya bana veriyorlardı ya da odanın 

dışındaki haberci masasına bırakıyorlardı. Odaya girdiklerinde konuşurlarken kapıyı kapatıp, 

televizyonun sesini  yükseltiyorlardı.  Binbaşı  Gökhan ÇİÇEK ile  Muzaffer  KARTOPU ise 

olaya yakın sık sık görüşmeye başladılar. Olay günü olan 15/07/2016 güni Albay Muzaffer 

KARTOPU'nun rutin temizliğini yaptım, sonrasında kendisi geldi. Şoförüne 10 kol su aldır ve 

haberci odasına istifletti. Saat: 18.30 sıralarında 3 adet telsiz getirttirdi. Benden telsizlerin şarj 

aletlerini getirttirdi. Saat: 19.00 sıralarında ben nöbete gittim. Saat:21.40 sıralarından nöbetten 

geri  geldiğimde  Muzaffer  KARTOPU'nun  aracının  olmadığını  ve  odasında  olmadığını 

anladım, sonra haberleri gördüm. Akşam koğuşlara gittik. Sabah saat:05.00-07.00 nöbetine 

gittiğimde 05.30 sıralarında helikopter ve tarama sesleri duydum. Helikopter 8 nolu kulenin 

arkasında  silahla  ateş  ettiğini  gördüm.  10-15  kadar  kamuflajlı  kişi  gördüm,  bu  kişileri 

helikopterle alıp götürdüler. Muzaffer KARTOPU son zamanlarda oldukça gergindi, yine son 

zamanlarda okul komutanı tuğgeneral ya da tümgeneral olduğunu bildiğim Ünsal ÇOŞKUN 

ve  Muzaffer  KARTOPU  sık  sık  telefonda  konuşuyorlardı.  Ayrıca  yanlış  hatırlamıyorsam 

15/07/2016 yada 14/07/2016 günü Muzaffer Kartopu odasında değilken, Gökhan ÇİÇEK 3 

adet  çantalı  gece  görüş  gözlüğü  getirerek  bana  Muzaffer  KARTOPU'nun  odasına 

koydurtturdu. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-76-Tanık Ahmet Evren GÜNEY 25/07/2016 tarihli  ifadesinde; "  Ben Orta 

Genel Maksat Hücum Helikopter Tabur komutanlığında üstteğmen olarak görev yaparım. Ben 
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14/07/2016 günü saat 11.40'da teğmen Mehmet Fatih ARMAN beni arayarak Yarbay Halil 

GÜL ile konuştuğunu cuma günü 2.pilot olarak kendisinin yazılmasın: emrettiğini söyledi. 

Ben de neden olduğunu sordum, kendi aralarında özel bir konu konuşacaklarından bu şekilde 

nöbet  değişikliği  yapacaklarını  söyledi,  bunun  üzerine  ben  Tabur  Komutanı  Yarbay Halil 

GÜL'ü  aradım,  nöbet  değişikliği  ile  bilgi  verdim,  o  da  özel  bir  konu konuşacaklarını  bu 

sebeple  de  nöbeti  değiştirdiklerini  söyledi.  Böylece  15/07/2016  tarihindek  nöbetim  iptal 

olduğu için nöbet tutmadım." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-77-Tanık Erdem ŞENSOY 25/07/2016 tarihli ifadesinde; "Ben Merkez Bakım 

Komutanlığında görevliyim. Olay akşamında kızımla dışarıda yürüyüş yapıyorduk. Abimin 

beni  telefonla  aramsı  üzerine  olayı  öğrendim.  Eve  geldim.  Nuri  TUNCEL  Binbaşım 

whatsaptan mesaj atıp tüm personel birliğe intikal etsin dedi. Bu sırada bildiğim kadarıyla 

Ercan URAL ve Taner BEKTAŞ da birlik dışındaydı. Ancak orada bazı arkadaşlardan watsap 

mesajından birliğe giremediklerini öğrendim. Bunun üzerine gitmekten vazgeçtim. Bu sırada 

Ercan URAL ve Taner de birliğe giremediklerini söylediler. Sonrasında birliğe girdiklerini 

bize anlattılar. Nuri Binbaşının ismini vermişler. Nizamiyedeki görevliler bu iki arkadaşımızı 

içeri  almamışlar.  Nuri  Binbaşımın  yerine  bakan  Gökhan  ÇİÇEK'in  ismini  verince  albay 

rütbesindeki  bir  şahıs  bunları  alıp  hangara  götürmüş.  Gökhan  ÇİÇEK  normalde  ayın 

17/07/2016  tarihinde  nöbetçiydi.  15/07/2016  tarihinde  nöbetçi  olduğunu  öğrendim.  Hem 

cuma hemde pazar günü nöbet tutacakmış bu bana mantıklı gelmedi. Bu nöbet değişikliğini 

de  salı  ve  çarşamba  günü  yapmış.  Ancak  nöbeti  kimden  aldığını  bilmiyorum.  Bu  arada 

Gökhan Fatih TEKKOL astsubayı yanına çağırarak kendisi ile birlikte nöbet tutmak istediğini 

belirtmiş.  Fatih TEKKOL Astsubay gece dürbünün tamirinin yapıldığı  atölyede görevlidir. 

Gökhan buradan 4 tane gece görüş dürbünü almıştı. Fatih astsubay gece görüş dürbünlerinin 

tamir edildiği bölümde görevlidir.  Muhtemelen Gökhan ÇİÇEK bir  sıkıntı  çıkması  anında 

Fatih'den  yardım alacaktı.  Ömer  SEZEN Başçavuşum ile  pazar  günü telefonla  görüştüm. 

Kendisi Atak helikopterinin başmakinistidir. Temelli meydanına gittiklerinde bazı olağanüstü 

durumları  hissettiklerini  fakat  helikopterlerin  mühimmat  yüklü  olduğunu  mühimmatları 

halkın  üzerilerine  atıldıktan  sonra  yanında  çalışan  bir  askere  salak  salak  dolaşım  bizi  iş 

yapıyor  zannetsinler,  helikopteri  faal  etmek  için  hiçbir  iş  yapmayalım.  Sadece  ortada 

dolaşalım  demiş.  Biz  kendisiyle  pazar  günü  bu  görüşmeyi  yaptık.  Ömer  astsubay  cuma 

namazı kılar. Eşi de türbanlıdır. Ömer savcılığa ifade vermiş tutuklanmış. Ben kendisinin bu 

olaylarla bir ilgisinin olduğunu düşünmüyorum." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-78-Tanık  İsmet  Serkan  ACUNER  25/07/2016  tarihli  ifadesinde; "  Ben 

Merkezi Bakım Komutanlığında görevliyim. Nuri TUNCEL Binbaşım whatsapptan mesaj atıp 
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tüm personel birliğe intikal etsin dedi, ben Taner başçavuşu aradım. Nizamiyeye varmak üzere 

olduğunu söyledi.  Sonra ben telefonumu kapattım. Bu arada Ahmet DEMİRTAŞ'ı  aradım. 

Beni  de  almasını  söyledim.  Bu  sırada  birliğe  gidip  dönen  arkadaşların  nizamiyeye 

giremediğini öğrenince Ahmet DEMİRTAŞ'la görüşüp gitmekten vazgeçtik. Bu arada Fatih 

TEKKOL'u aradım. Fatih nöbetçiydi, Fatih TEKKOL'un nöbetçi olduğunu biliyordum. Ancak 

Fatih'i  Gökhan  ÇİÇEK  aramış.  Tören  hazırlıkları  için  birlikte  çalışalım  diye  nöbeti 

değiştirmesini istemiş. Fatih TEKKOL Astsubay biraz da kızdı, Fatih TEKKOL bana kobra 

hangarına gittik. 3 tane pilot gördüm. Koltuk altı kılıflı 3 tane pilot gördüm. İki tanede kobra 

çalışıyordu.  Kendilerine  ne  olduğunu  sorunca  bu  3  pilotun  yüzüne  bakmadan  gittiğini 

kendisininde bunun üzerine hangarın kilitlediğini söyledi, daha sonra ben sabah saatlerinde 

kendisiyle tekrar telefonda görüştüm. Çatışma olduğunu söyledi, kobralarla kule civarında bir 

silahlı  çatışma olmuş.  Ancak ayrıntısını  bilmiyorum. Korktuğunu söyledi.  Bu arada Taner 

Astsubayla saat: 02.00 gibi telefon görüşmesi yaptım. Bu görüşmede Taner bana zar zor içeri 

girdiklerini söyledi. Napıyorsunuz dediğimde bekliyoruz hangarda dedi." şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

4-4-79-Tanık Muhammed Burak KARADUMAN 25/07/2016 tarihli ifadesinde; " 

Ben Kara Havacılık Okulunda kursiyer öğrenciyim. Cuma günü uçuş eğitiminden sonra kız 

kardeşim bana mesaj atarak annemi hastaneye götüreceğini söyledi. Benim annemin normal 

şartlarda  bir  hastalığı  yoktur.  Ama  kontrol  amaçlı  hastaneye  götüreceğini  söyledi.  Bende 

bunun üzerine bölük komutanım Emre Erkan'a annemi hastaneye götüreceğimden dolayı saat: 

12.00-17.00 arası izin aldım. Kendisi de bana gelmene gerek yok dedi. Olaydan 2 gün önce 

ayın 13'de nöbette olduğum sırada sabah içtimasında tabur komutanı Yasin CANDEMİR'in 

cuma günü bizimle konuşacağını söyledi. O hafta tabur komutanı taburda bile değildi. Ama 

cuma gelip  konuşacağını  söyledi.  O gün akşam ben  saat:  22.00  gibi  uyumuşum.  Uyuma 

sebebim ise gündüz diş tedavisi yaptırmıştım. Onun yorgunluğuyla uykuya dalmışım. Sabah 

kalktığımda  arkadaşlarımdan  Ali  SERT  sabah  saat:  04.00  gibi  bana  şahsi  whatsapptan 

uyuyormusun  diye  mesaj  atmış.  Gruptan  bir  mesajlaşma  olup  olmadığını  şuan  itibariyle 

hatırlamıyorum.  Sabah  saat:  08.00'de  kalktığımda  olayı  öğrendim.  Birliğe  pazar  akşamı 

geldim,  birliğe  döndüğümde  arkadaşlar  bana  akşam  saatlerinde  Yasin  CANDEMİR'in 

Genelkurmayın teröristler tarafından ele geçirildiğini, buraya da gelebileceğini, bu bir tatbikat 

değil demiş. Arkadaşlara silah dağıtmış." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-80-Tanık Fatih ÖZDEMİR 25/07/2016 tarihli ifadesinde; "Ben olaydan 2 gün 

öncesine ilişkin gördüklerimi anlatmak için geldim. Muzaffer KARTOPU albay o gün öğlen 

saatlerinde izinde olan Mustafa KARATAŞ Yarbayın odasında gördüm. Şöyle ki kapı açıktı. 
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İçeride birşeyler kurcalıyordu. Baktığımda elinde bir kask vardı. Sonra kapıyı kapatıp gitti. 

Bizim odamız Mustafa KARATAŞ'ın odasının karşısında olduğu için bu olayı gördüm. Ben 

personel işlemlerine baktığım için aynı gün akşam Gökhan ÇİÇEKBinbaşım bana gelerek bir 

nöbet  değişikliği  yazısı  yazmamı  istedi.  Ben sadece  hangara  ilişkin  nöbet  değişikliklerini 

yazdığımı söyledi.  Sonra geldi.  Bir üst yazısı varmış. O söyledi ben yazdım. Okula cuma 

günü nöbet  tutmak istediğini  mezareti  bulunduğunu beyan etti.  O günün nöbetçisi  Sonay 

Binbaşıydı. Sonay binbaşının ne dediğini bilmiyorum. Ancak rıza almış olması gerekiyor. " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-81-Tanık Sefa SÖYLEMEZ 24/07/2016 tarihli ifadesinde; "Ben Şanlıurfa 20. 

Zırhlı  Tugay  Komutan  yardımcılığında  birinci  tank  taburunda  görevli  teğmenim.  Kara 

havacılık Komutanılğına kurs için geldim. Olay akşamı saat 22.00'ye kadar dışarıdaydım. Bir 

arkadaşımla beraber Celal TARHAN isimli ar birlikte komutanlıktaki misafirhanemize geldik, 

misafirhaneye girerken nizamiyede reno marka fılaması açık bir araç gördüm. Aracın kimin 

aracı olduğunu bilmiyorum. misafirhaneye girerken Fatma AYDIN Teğmeni gördüm. Tulumlu 

bir şekilde misafirhaneden çıkıyordu. Tulumlu olması enteresandır, şöyle ki bizim kursumuz 

çok yoğun bir kurstur. Bu kursta genellikle cuma akşamı dışarı çıkılır. Cumartesi sabah geri 

dönülür.  O  gün  akşam  zaten  Fatma  AYDIN'ı  saat  10:00  sıralarında  tulumlu  bir  şekilde 

gördüm. Ancak normal gece eğitimleri ya sabah saat 05:00'te olur ya da akşam hava hemen 

kararır  kararmaz  başlar.  O  saatlerde  dışarıda  olan  arkadaşlarımızdan  bir  takım  askeri 

hareketlenmenin  olduğunu öğrendik.  Hatta  bize  Genelkurmayda  silahlı  çatışmanın  olduğu 

söylendi. Ben olay anında sabaha kadar dışarı çıkmadım. Ancak nizamiyeye aradığımda dışarı 

çıkıp çıkılmayacağını müsait olup olmadığını öğrenmek için aradığımda benim olay ile ilgili 

söyleyeceğim bir husus Yüzbaşı Emre ARIKAN bize atış yaptıracağını söyledi. Ancak atışın 

ertelendiğini söyledi. Bizim bu dönemde atış yapmamazın bir manası yoktur. Şöyle ki biz 

kursa yeni başladık. Biz buranın emrinde değiliz. Atış yapmamız bu sebeple mümkün değildir. 

Daha  sonradan  öğrendiğimiz  kadarıyla  Emre  Yüzbaşı  olayın  olduğu  cuma  günü  akşam 

saatlerinde atış yaptıracağı gerekçesiyle mühimmat almış." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-82-Dursun ERGEN 24/07/2016 tarihli ifadesinde;  "Ben Öğrenci ve Kurslar 

Taburu  İkmal  Astsubayı  olarak  görev  yaparım.  Mühimmatların  teslim alınması  ve  teslim 

edilmesi hususunda sadece ben görevliyim. 15/07/2016 tarihinde similatörle uçuş ve eğitim 

komutanlığı Helsim binasında nöbetçiydim. Saat: 17.15'te nöbet yerime geldim. Nöbet yerime 

geldikten sonra oda kontrollerimi yaptım. Sonra asker yemeğimi getirdi. Gazinoda yemeğimi 

yedim. Zaman zaman dışarı  çıktım. Saat:  20.00 civarında görev yaptığım öğrenci ve kurs 

taburu  binasının  bacasından siyah bir  dumanının  yükseldiğini  gördüm.  Ben nöbet  binamı 
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görev  yaptığım  binada  bir  yangın  olması  ihtimaline  karşı  nöbet  yerimi  terk  edip  kazan 

dairesine  geldim.  Kazancı  askerle  görüştüğümde  fueloil  damladığını  gördüm.  Kazan 

dairesinden sorumlu astsubay Fatih ÇAKIR'ı telefonla arayıp arıza hakkında bilgi verdim. O 

da bana askere telefon açıp arızayı  giderebileceğini söyledi.  Ben nöbet  yerime döndüğüm 

sırada  tabur  komutanı  Yasin  CANDEMİR'in  odasına  baktığımda  odasında  olmadığını 

görmedim. Tabur komutanını telefonla aradım. Kendisine kazan dairesindeki sorunu anlattım. 

Arızayı  ilgili  yerlere  bildirdiğimi  söyledim.  Tabur  binasında  ise  odamın  anahtarımı 

alabilirmiyim diye söyledim. Yasin CANDEMİR odamın anahtarını saat:  17.10 sıralarında 

benden aldı. Alma gerekçesi ise elinde bir kask ile geldi. Tekin TAŞDEMİR isimli Kara pilot 

binbaşının gece uçuşu olduğunu kaskı senin odanda dursun. Ben saat: 20.00'ye kadar tabur 

binasında çalışacağım bu saate kadar Tekin Binbaşı gelirse ben kaskı ona vereceğim. Getirip 

anahtarı sana teslim edeceğim dedi. Yasin Yarbaydan anahtarı istedikten sonra bana şuanda 

birlikte  büyük  misafirin  olduğunu,  denetleme  yaptığını,  kendisinin  de  yanında  olduğunu, 

benim nöbet  yerime de gelebileceğini,  hemen nöbet  yerine gitmemi söyledi.  Bende nöbet 

yerime giderek nöbetime devam ettim. Dışarı çıktım. 4 tane silahlı teğmeninin helsim spor 

tesislerine koşarak gittiklerini gördüm. Arkalarından hayırdır komutanım bişey mi var diye 

sorduğumda bana iki numaralı nizamiye neresi diye sordular. Bende karşıdaki kullanılmayan 

nizamiyenin olabileceğini söyledim. Orayı emniyet altına almamız söylendi. Bu 4 teğmenin 

ismini  bilmiyorum.  Ben  koşarak  binaya  girdim.  Nöbetçi  amir  kara  pilot  binbaşı  Gökhan 

ÇİÇEK’i  aradım.  Telefonla  ulaşamadım.  Kışla  nöbetçi  amiri  olan  Özcan  KARACAN'ı 

aradım.  Ancak  ulaşamadım.  Emniyet  noktasında  görevli  nöbetçi  astsubayı  olan  Bilgehan 

GÖRGÖZ'ü  aradım.  Bilgisinin  olmadığını  söyledi.  3  numaralı  nöbet  yerine  bir  asker 

gönderdim. Onların oradan gelince haber alabileceğini söyledi. Istanbulda polis olarak görev 

yapan  amcamın  torunu  Barış  ERGEN  bana  cep  telefonumdan  mesaj  attı..  Abi  sizinkiler 

bizimkileri  esir  alıyor.  Darbe  girişimi  var  bilgin  varmı  dedi.  Sonra  ben  kendisini  aradım 

Bende Barış  ben bugün nöbetçiyim.  Bizim burada bir  hareketlilik sezmedim. Dışarıda bir 

hareketlilik sezmedim. O da bana televizyonu açmamı söyledi. Televizyonda darbe girişimini 

gördükten sonra eşim eniştem Mükerrem başçavuş aradı. Bende bilgim olmadığını söyledim. 

Eşim şarjımın dolu olmasını söyleyince bir  ast  subay arkadaştan şarj  aletini  aldım. Nöbet 

binasına  geldim.  Çay  ocağının  fişini  çektim.  Televizyona  tam baktığımdı  TRT'de  sipiker 

bildiri okuyordu. Bina içini tekrar dolaştım. Mükerrem başçavuş beni aradı. Durumun nedir 

diye  sordu.  Komutanım  burada  da  bir  hareketlilik  var  bana  bir  akıl  verin  dedim.  Bina 

kapılarını  kilitle dışarı  çık saklan dedi.  Bende binanın dışındaki mazı ağaçlarının içerisine 

saklandım. 10-15 dk sonra iki numaralı helsim spor tesisleri istikametinden iki kişinin binaya 

geldiğini gördüm. Birinde tabanca birinde G3 piyade tüfeği vardı. Kapıyı zorladılar. Nöbetçi 

astsubayın camını zorladırlar. Teğmenlerde normal şartlarda G3 silahı bulunmaz. Ben tedirgin 
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olduğum için bu sebeple onlara herhangi bir şey söyleyemedim. Sadece onları seyrettim. Bu 

sırada silah sesleri  gelmeye başladı.  Helikopterlerin inip kalkma sayıları  arttı.  Jet  uçuşları 

başladı.  Havanın  karanlık  olduğu  bir  zaman  da  çok  büyük  bir  patlama  oldu.  Elektrikler 

kesildi.  Jeneratör  devreye  girdi.  Hava aydınlanınca  nereye  gideceğimin  hesabını  yapmaya 

başladım.  Jeneratör  çalışınca  jeneratör  binası  aklıma  geldi.  Jeneratör  binasına  gidip 

saklandım. O geceyi orada geçirdim. Gece bir ara jeneratör devreden çıktı. Çalışmadı. Sabah 

jeneratör binasına üç kişi geldi. İkisi sivil birisi de tulumlu idi. Bu jeneratör neden devreye 

girmedi diye biri söyledi. Havelsan personeli Murat olduğunu anladım. Tulumlu kişinin ise 

darbecilerden olduğunu düşünerek çıkmadım. Bu üç kişi belli aralıklarla 2 kez daha geldiler. 

Jeneratörün  ayarını  yükselttiler.  Geldiklerinde  hiç  konuşmadılar.  Akşam  hava  kararınca 

çıkmaya  karar  verdim.  Ancak  çıkmaya  çalışınca  kapının  kilitli  olduğunu  anladım.  Hafta 

başında  Erdoğan  TOSUN  Binbaşı  bana  okul  komutanının  emir  verdiğini,  subay  temel 

kursiyerlerinin piyade tüfeği,  ast  subay temel kursiyerlerinin havayer atışının olacağını ve 

gerekli  hazırlıkları  yapmamı istedi.  Ben subay temel  eğitim bölük ast  subayına  atış  alanı 

tahsisi için gün almasının söyledim. Erdoğan TOSUN'a astsubay kursiyerlerinin bu şekilde bir 

eğitim atışlarının  olmadığını  söyledim.  O da  bende  biliyorum okul  komutanı  emir  verdi. 

Atışın olmayacağını ilişkin araştırma yapmamı söyledi. Bende ilgili yönergelerden bu atışın 

sınıf okulunda yapılamayacağı bilgisini Erdoğan binbaşıya verdim. O da kendisinin bilgi ve 

belge  hazırladığını  Erdem  ARIKAN  Yüzbaşıyı  da  yanına  alarak  okul  komutanına 

çıkacaklarını ikna ederlerse atışın olmayacağını, şimdilik hazırlık yapmamı söyledi. Çarşamba 

günü astsubay temel kurs bölüğü komutanı Erdem Arıkan tarafından 14/07/2016 tarihli atış 

emri  yazısı  yazıldı.  Bu  yazı  13/07/2016  tarihinde  geldi.  Ben  14/07/2016  tarihinde 

mühimmatları mühimmat sorumlusu olan Topçu Kıd. Başçavuş Fatih ILİKÇİ'den 402 adet G3 

mühimmatı aldım. Mühimmatı subay temel kurs bölük astsubayına teslim etmek için aradım. 

O sırada subaylara silah dağıttım öğrendim. Perşembe günü saat: 10.00 civanı mühimmatı 

teslim  ederken  koridorda  bölük  astsubayı  Özgür  OBRUKÇU  ile  karşılaştım.  Komutanım 

mühimmatı  almayacakmısmz  dedim.  Bölük  komutanının  eşinin  rahatsızlandığını,  eşini 

hastaneye  götürdüğünü,  atışın  iptal  edildiğini  söyledi.  Bölük  astsubayı  ile  daha  sonra 

görüştüğümde bölük komutanının vvatsaptan kendisine mesaj yazarak 25 metre atış alınmın 

müsait  olup  olmadığını  öğrenmek istediğini  yazdığını,  kendisinin  MEBS okul  atış  alanını 

aradığını,  ama atış  alanı  soaımlusuna ulaşamadığım,  biraz  sonra  sen  arayabilirmisin  dedi. 

Biraz zaman geçtikten sonra MEBS okulu atış alanını aradım. Sorumluya ulaştım. Bugün için 

bölük komutanının eşinin rahatsızlandığını, atışa gelemeyeceklerini, cuma günü 25 metre atış 

alınının  müsait  olup  olmadığını  sordum.  Cuma  günü  dolu  olduğunu,  yedek  gün  olarak 

Pazartesi  gününün bize tahsis olduğunu ve o gün atış  yaptırılacağını söyledi.  Bende tabur 

komutandım  vekili  Erdoğan  TOSUN  Binbaşıya  komutanım  Emre  Yüzbaşının  bölük 
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astsubayına mesaj yazarak cuma günü için 25 metre atış alanı tahsisi için MEBS okulunu 

aradığımı, cuma günü için atış alanının müsait olmadığını, pazartesi günü tahsis edildiğğini 

söyledim.  Tabur komutanı  vekili  Erdoğan binbaşı  da  Erdem ARIKAN'a söyle  18/07/2016 

tarihli yeni bir atış emri yazmasını söylememi istedi. Ben de emri Erdem yüzbaşıya ilettim. O 

da 18/07/2016 tarihli yeni bir atış emri yazdı. Bölük astsubayı tarafından bölük komutanına 

Emre  ERKAN'a  18/07/2016  tarihinde  planlandığını,  yeni  atış  emrinin  yazdırıldığı  bilgisi 

verildi. Daha sonra Emre ERKAN bölük astsubayına whatsapptan pazartesi günümüz yedek 

kalsın, cuma günü boş olabilir. Yazılması üzerine kendisine cuma gününün olumsuz olduğunu 

yazdığını,  buna  müteakip  bölük  komutanının  Etimesgut'u  da  bir  arasana  atış  için  diye 

yazdığını  ve  sonra  MEBS okulu  atış  alanı  sorumlusunu  bilgilerini  ve  telefon  numarasını 

istediğini,  ardından  12.30-14.00  saatleri  arasını  ayarladığını,  bölük  astsubayının  25  metre 

atışımı diye yazmasına müteakip 200 metre atışı yapacağını yazdığını bana cep telefonundan 

gösterdi. Emre Yüzbaşının mesaiye gelmesinden sonra kendisiyle yaptığım görüşmede cuma 

için  tahsis  aldığını,  mühimmatı  ve  araçları  cuma günü için  hazır  etmesi  gerektiğini,  okul 

komutanlığının  atışları  bir  an  önce  yaptırılıp,  Rüpdebise  girilmesinin  gerekitğini,  söyledi. 

Bana  Emre  ERKAN  bana  okul  komutanının  sürekli  baskı  yaptığını,  cuma  günü  için 

mühimmatı hazır etmem gerektiğini söyledi. Bu arada hava yer atışları için sürekli emirler 

alıyordum.  Mühimmatları  teslim  edemediğim  saat:  16.50’da  aklıma  geldi.  Mühimmat 

sorumlusu Fatih  Başçavuşu aradım. Atışa gidilemediğini,  pazartesi  için  yeni  bir  atış  emri 

yazdırıldığını,  bölük  komutanıyla  görüşüleceğini  atışın  cuma  günü  MEBS  okulunda 

yapılabileceğini söyledim. Ben iş yoğunluğundan dolayı mühimmatı fatih başçavuşa teslim 

edemedim.  Unutma  sebebim  ise  hava  yer  atışı  işlerle  ilgilendim.  Hava  yer  atışı  emrini 

hazırladım.  Malzemelerin hangi  birliklerden alınacağını  kontrol  ettim.Cuma günü mesaiye 

geldiğimde  tabur  komutanı  Yasin  CANDEMİR  mesaiye  gelmişti.  Odama  giderken  beni 

çağırdı. Bana günaydın dedi. Bende sağolun dedim. Harp okulunda görevli değilmisiniz diye 

sorduğumda bir  atış  faaliyetini  halledemediniz  okul  komutanının  gözünde beni  iş  görmez 

adam durumuna düşürdünüz. Şu atış faaliyetini halletmek için mesaiye geldim. Dedi. Cuma 

günü  yine  hava  yer  atışlarıyla  ilgilendim.  Bu  işlerden  dolayı  mühimmatların  hava  yer 

atışlarına  yöneldiğim için  mühimmatları  unuttum.  Akşam saat:  16.50  gibi  mühimmatların 

bende olduğu aklıma geldi. O saatte de kimseyi bulamayacağımı düşünerek odamda kilitli 

olduğu  için  üzerini  kapatarak  muhafaza  altma  aldım.  Daha  sonra  tabur  komutanı  Yasin 

CANDEMİR benim odama girdi. Arşiv odasının önüne gelip tecrübe defterlerinden ne kadar 

kaldığını  sordu.  Arşiv  odasını  kapısını  aç  dedi.  Sonrasında  arşiv  dolabını  açtırdı,  içinden 

Birkaç tane dosya baktı.  Karteks dolabının içerisinde ne olduğunu sordu. Bende içerisinde 

kırtasiye malzemesi olduğunu söyledim, istersin açayım bakın dedim. Sonrası subay temel 

kurs  bölüğü  için  aldığım  mühimmatların  nerede  olduğunu  sordu.  Bende  plastik  kasanın 
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altındaki mühimmatları gösterdim. Pazartesi günü sende Emre Binbaşıyla atışa gidecek misin 

diye sordu. Bende komutanım ben hem S-1 hem S-4 hemde bym işine bakıyorum. İşim yoğun 

olduğu için ben gidemem dedim. Sonra bana mühimmatları getir benim odamdaki kartekse 

kilitle  dedi.  Ben  Erdoğan  Binbaşıya  da  söylemiştim.  Kilit  alınacak  malzemeleri  benim 

kartekse  kilitleyebilirsiniz  dedi.  Bende  komutanım benim de  karteks  dolabım var  dedim. 

Ancak orada kilitleyeceğim sırada bırak  bırak nöbet  yerine  git  sabah karteksine  kilitleyip 

gidersin  dedi.  Bende  arşiv  odasını  kilitledim.  Daha  sonra  elinde  bir  kaskla  gelip  Tekin 

Binbaşının gece uçuşunun olduğunu kendisinin saat: 20.00'ye kadar tabur binasında olacağını 

o  saate  kadar  Tekin  Binbaşının  gelmesi  halinde  kaskı  kendisinin  vereceğini,  gelmemesi 

halinde kaskı benim vereceğimi söyledi. Odayı kilitleyip anahtarı aldı. Bıı olaydan sonra ben 

nöbet yerine gittim.bu arada söylemeyi unuttum tabur komutanımız Yasin CANDEMİR bana 

okula gidip hareket kısmının hava yer atışlarıyla ilgili yazıyı hazırlayıp koumtana imzalatıp 

imzalatmadıklarına bakmamı söyledi. Bana okul komutanı ile kendisinin görüştüğünü, yazıyı 

çıkarsınlar  komutanının  bilgisi  var  imzalayacak  diye  söylersin  dedi.  Bende  atış  emrinin 

okuldan yazılıp yazılmadığını öğrenmek için okul harekat kısmına gidip kara pilot binbaşı 

Yasin  ADÇEKEN  ile  görüştüm.  O  da  bana  bu  atış  emrinin  kendilerine  bilgi  olarak 

gönderildiği için işlem yapmadığını, hem bilgidiği kadarıyla atış alanının dolu olduğunu, ama 

yinede kara pilot  albay Nadir  GÜNDÜZ’ün gelmesini  beklememi onun okul  komutanıyla 

görüştüğünü,  son  neticenin  ondan  alınabileceğini  söyledi.  Bir  süre  soma  Nadir  Albay 

geldiğinde Yasin ADÇEKEN Binbaşı komutanım kurs taburu hava yer atışları için gelmiş, 

atışların  yazılıp  yazılmadığını  soruyorlar.  Nadir  Albay  da  kendinin  okul  komutanı  ile 

görüştüğünü, atış alanının dolu olduğu için atış emrinin yazılmayacağını, atışın iptal olduğunu 

söyledi.Ben Erdoğan Binbaşıyı  arayaak havayer  atışlarının iptal  olduğunu bildirdim.  O da 

bana tabura gel dedi. Bu arada diğer atış malzemelerini almak için kordinede bulunduğum 

astsubayı Serdar taşçıyı arayarak diğer malzemeleri almasına gerek kalmadığını, atışın iptal 

olduğu bilgisini verdim." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-83-Tanık  Caner  Sırrı  YAVUZ  27/07/2016  tarihli  ifadesinde; "Ben  Kara 

Havacılık  Okul  Komutanlığı  Similatör  ve  Uçuş  Eğitimi  Komutanlığı  da  Komutan  olarak 

görev yaparım. Rütbem Kara Pilot Albay'dır. Benim 15/07/2016 tarihinden önceki sıra dışı 

yaşadığım şahit olduğum olaylar şöyledir. Normalde perşembe günü 14/07/2016 günü İdame 

eğitimi vardı. Bir pilotun uçuş yapması için İdame Eğitiminden geçmesi gerekir. Malatya'dan 

2.Kara Havacılık Alayından gelecek olan KaraPilot Kurmay Yarbay Yakup YAYLA ve Kara 

Pilot  Binbaşı  Gürçay  BAYLAR  bu  idame  eğitimini  almak  için  birliklerinden  talepte 

bulunmuşlar  ve  bunların  idame  eğitimi  yapılması  için  bize  birliklerinden  emir  gelmişti. 

Normalde idame eğitimi 5 gün sürerdi. Pazartesi başlayıp Cuma biterdi.Bunlar bu iki kişi 
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birlik  komutanı  olduğu  için  bu  5  günlük  eğitimi  2  güne  sıkıştırarak  almak  istediklerini 

Harekat Subayına söylemişler.  Bende genelde birlik komutanlarına esneklik tanıdığım için 

benimde  onayım  ile  perşembe  ve  cuma  günü  olarak  yani  14/07/2016  ve  I5/07/2016 

tarihlerinde  idame  eğitimi  verilmek  üzere  planlama  yaptık  onay  verdik.  Bu  iki  şahıs 

14/07/2016 tarihinde gelerek similatör uçuş eğitimine başladılar. Eğitimi Helsin similatöründe 

görevli Kara Pilot Binbaşı Ersan GÜNEY benim görevlendirmemle onlara verdi. 15/07/2016 

tarihinde de idame eğitimlerini verdiler ve sertifika düzenledik. Ancak sonradan duyduğum 

kadarı  ile  birliklerine  dönmeyerek  kışlada  kalmış  ve  gece  malum  olaylarında  skorsky 

helikopterlerini  kullanmışlar.  Her  ikisi  degözaltına  alınan  şahıslardan olduğunu biliyorum. 

I5/07/2016 günü de Okul Komutanımızolan Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN'un devamlı olarak 

toplantı  halinde  olduğunu ve  çok yoğunolduğunu  hatırlıyorum.  Hatta  emir  astsubayı  olan 

İlyas  BARUT beni  aramıştı.  Komutanımız oraya  doğru geliyor  biz  ulaşamıyoruz.  Geldiği 

zaman  söyleyin  bekleyen  misafirleri  vardiyerek  beni  aramıştı.  Komutan  bizim  birliğe 

gelmedi. Emir astsubayı da kendisi de şu an gözaltında olan şahıslardır. Başka sıra dışı bir 

olaya şahit olmadım. O gün mesai bitiminormal evime gittim. Olaylar sırasında Dışkapı'daki 

askeri lojmanlardaki ikametimdeydim.Uçakların sesini duyduktan sonra televizyonu açarak 

haberlerden olayları izledim. Kendi personelimden albay arkadaşları ben aradım. Bir kısmı da 

beni  aradı.  Ne  yapalım  gibisinden  istişare  ettik.  Selçuk  UÇAR  Albay,  aracı  ile  birliğin 

önünden  geçerken  nizamiyenin  titan  aracı  ile  kapatıldığı,  yoğun  bir  helikopter  faaliyeti 

olduğunu, içeri girmenin çok fazla şu an emniyetli olmadığını müşahede ettiğini, oradayken 

bizi  arayarak  söyledi.  Biz  de  sabaha kadar  bu nedenle  beklemede kaldık.  Sabahleyin  Ali 

DURMAZ  Albay  beni  aradı.  Kendisi  Jandarma  Havacılık  Komutanlığında  devremdir. 

Jandarma Havacılık Komutanlık kışlasının emniyetli olduğunu beni nizamiyeden aldıracağını 

söyledi.  Bende  Selçuk  UÇAR  albaya  haber  vererek  onunda  birlikte  jandarma  kışlası 

nizamiyesinde  buluşarak,  resmi  kıyafetlerimi  yanımıza  alarak  sivil  kıyafetlerle  geldik. 

Selçuk'un arabasını dışarıda bıraktık. Benim aracım ile içeri girdik. Biz geldiğimizde ortalık 

sakindi ancak daha öncesinde kobra helikopteri ile jandarma kışlasına ateş etmişler. Jandarma 

Özel  Harekat  Timleri  de  kule  bölgesine  operasyon  düzenlemişler  bunu  öğrendik.  Ben 

kışladayken  Okul  Komutanlığında  Harekat  Şube  Müdürü  olan  Nadir  GÜNDÜZ  Albay. 

Öğretim Başkanı Oğuz BAYKAL Albay ve Okul Erkan Başkanı Bilge Tekin Çağlar'ı telefon 

ile  arayarak görüştüm. Bilge Tekin ÇAĞLAR şehir  dışında olduğunu ve dönüşe geçtiğini 

söyledi. Diğerleri jandarma kışlasının emniyetli olduğunu söylediği için onlardan jandarma 

kışlasına  geldiler.  Bu sırada  Denetleme Değerlendirme Başkanı  Murat  ŞAMA Albay beni 

aradı. Kara Havacılık Komutanı Hakan ATINÇ Paşanın yanında olduğunu, onu kışlada esir 

almış olduklarını, darbeci şahısların kaçtıktan sonra Emir Uzman çavuşu olan Doğan uzman 

çavuşun  gelerek  onu  kurtardığını  ellerini  çözerek  kurtarıp  kendi  evine  geldiklerini  bana 
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söyledi. Bende jandarma kışlasının emniyetli olduğunu, kışlasının korgenerallerinin harekat 

merkezi oluşturduğunu ve buraya gelebileceklerini buradan jandarma özel harekat timleri ile 

kendi birliğimize girebileceğimizi söyledim. Bunun üzerine daha sonra komutanrmızın Fevzi 

Albay ve Murat ŞAMA Albay jandarma kışlasına geldiler. Kara Havacılık Komutanlığında 

görevli  Mehmet  Kaya  binbaşı'da  jandarma  kışlasında  bulunuyordu.  Toplandıktan  sonra 

jandarma komutanları ile bizim komutanlarımız görüştü ve jandarma özel harekat timleri ile 2 

kışla  arasındaki  Meydan  Harekat  Taburu  bölgesinden  bizim kışlaya  giriş  yaptık.  Meydan 

Harekat Taburu bölgesinde Kara Pilot Yarbay Murat BOLAT'ı ve Kara Pilot Binbaşı Ersel 

ERSOY'u gördük. Murat BOLAT bize garip garip "bunlar bizi kullanmışlar, aldatıldık" gibi 

şeyİer söylüyordu. 

Murat Bolat yarbay'ı özel harekat timleri orada gözaltına aldılar. Ersel ERSOY daha 

sonra gözaltına alındı ifadeden sonra bırakıldı. Faaliyetlerde bulundu mu ben bilmiyorum.Ben 

Jandarma  Kışlasındayken  Helsim  Similatörü  binasında  nöbetçi  astsubay  olan  Ercüment 

YEŞİL beni arayarak kapıların kapalı olduğu, eski nöbetçinin yerinde olmadığını alarmların 

çalıştığını bana söyledi. Ben giremiyorsan OH-l similatör binasına girerek oradan gir diye 

söyledim. Daha sonra Mehmet ELHİZ Başçavuş beni  aradı.  Ne yapalım diye sorduğunda 

bende  "caml  kırın  içeri  girin,  similatörler  zarar  görmesin,  kurtarma  işlemi  yapın"  dedim. 

Ayrıca Jandarma kışlasında similatör bakımı yapan Havelsan yetkilisi Harun bey beni aradı. 

Arızaya  müdahale  etmesi  için  Murat  isimli  teknisyenin  gönderdiğini  bana  söylemişti. 

Teknisyen  Murat  bey  kışlaya  geldiğinde  beni  arayarak  "geldim  ancak  Nizamiyeden  bizi 

almıyorlar"  dedi.  Ben  de  nizamiye  nöbetçi  astsubayı  aradım içeri  almasını  istedim.  İçeri 

aldılar.  Geldiğinde  nöbetçi  astsubay  Ercüment  ile  Teknisyen  Helsim  binasında  buluşup 

arızalara müdahale etmeye başlamışlar. Ben önce komutanlarımızla karargah binasına geldim. 

Geldiğimizde  Adem  SARUHAN  Albay  Karargah  binasının  önündeydi.  Karargah  nöbetçi 

astsubayının  da  ismini  bilmiyorum.  Binanın  önündeydi.  Adem Albay odaların  emniyetini 

aldığını, nöbetçi astsubayın odaları tek tek kontrol ettiğini kapıları kitleyip emniyeti aldığını 

söylüyordu, Jandarma Özel Harekat Timleri de binayı ve içeriyi kontrol ettiler. Bende daha 

sonra Helsim Binasına gittim. Ön kapı kapalıydı arkadaki kapının kapalı bütün camlarının 

kırık olduğu ancak kapının kapalı olduğunu gördüm. Ben astsubaya camı kır içeri gir dediğim 

için bütün camların kırdığını düşünmüştüm ancak daha sonra kamera kayıtlarını izlediğimde 

nöbetçi  astsubay'un  camları  kırmadığını  olay  gecesi  silahlı  G-3  piyade  tüfekli  2  subayın 

camları kırarak içeri girdiklerini, içeride birini arar gibi araştırma yaparak dışarı çıktıklarını, 

daha sonra kameralı nöbetçi astsubay ile birlikte izlerken gördüm. İçeri giren şahıslardan biri 

kursiyer  temel  kurs  gören  teğmenlerden  biriydi.  Ama  ismini  bilmiyorum.  Diğerini  de 

tanımıyorum  ancak  üsteğmen  olduğunu  görüntülerden  gördüm  ancak  kim  olduğunu  ve 

birliğini bilmiyorum. İkisi de tulumluydular. Ancak kışlada görevlimi, kışla dışından kursa 
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gelmiş kimse mi ikinci şahsı bilmiyorum. Zaten bu kameragörüntülerini savcıya ve emniyete 

vermiştik. Pazar ya da pazartesi günü vermiştik. Daha sonra olaya bir grup kursiyer teğmenin 

olaylara  katıldığını  öğenmemiz  üzerine  ve  kameradan  izlediğim  ve  yüzünü  net  olarak 

gördüğüm için  kursiyer  teğmenlerin  fotoğraflarını  da  içeren  komutanlarımızın  yayınladığı 

isim listesinde görerek teşhis ettim. Bu şahıs Kursiyer Teğmen Emre Nazlı Güloğlu olduğunu 

tespit ettim. 7.Dönem kursiyerlerden olduğunu biliyorum. Bildiğim kadarı ile gözaltına alınan 

şahıslardan  biridir.  Bir  önceki  nöbetçi  olan  Dursun  Erdem  başçavuştan  bir  haber  yoktu. 

Akşam saatlerinde çıkıp geldi. Yüzü gözü islenmiş ve kararmış vaziyette, çok korkmuş ve 

tedirgindi. Ne olduğunu sorduğumda, bir yakını kendisini olaylar başladıktan sonra akşam 

aramış  olayları  anlatıp  seni  de  öldürebilirler  demiş.  O  korku  ile  bütün  Helsin  Binasının 

kapılarını  kitlemiş  ve  binanın  yanındaki  ağaçlık  alana  saklamış.  Yukarıda  kameradan 

izlediğimiz 2 kişinin kendisini ismi ile çağırarak aradıklarını kapıları zorladıklarını görmüş. 

Ağaçların arasından çıkmamış. Şahısların kendisini bulamayarak gittiklerini görmüş. Sabah 

gün  ışıdığında  uçan  helikopterlerin  kendisini  görebileceğini  düşünerek  Helsin  Binasının 

yanındaki jeneratörlerin içindeki binaya girerek jeneratörlerin arkasında saklanmış. Murat'ın 

jeneratörü  çalıştırmak  için  oraya  geldiğini  görmüş  ama  korktuğundan  sesini  çrkarmamış. 

Akşama doğru bizim yanımıza ortalığın emniyetli olduğunu düşündüğü için geldiğini söyledi. 

Yüzündeki  siyah  islemelerde  jeneratörün  çalışmasından  dolayı  toprak  alanda  yattığından 

dolayı  olmuş  olabilir.  Bildiğim kadarı  ile  tanık  olarak  ifade  verdi.  Dursun ERGEN Kurs 

Bölüğünün ikmal astsubayıdır Mühimmatın teslimi ve muhafazasıile görevlidir. Bu nedenle 

gelen şahıslar bu mühimmatın anahtarlarına ulasmak için onu aradıklarını tahmin ediyordu. 

Ayrıca  Dursun  ERGEN'in  tabur  komutanı  olan  Yasin  CANDEMİR Pilot  Kurmay Yarbay 

olaydan  bir  süre  önce  normalde  planda  olmayan  bir  atış  faaliyeti  için  kendisinden  bixi 

mühimmatı  almasını  istemiş.  O  da  bunun  yönergelere  ve  usule  uygun  olmadığı  için 

almamış.Şu an gözaltına bulunan okul komutanımızında emir vermesi ile mecburen almak 

zorunda kalmış ve kitleyerek depoya koymuş. Daha sonra tabur komutanı olan ve o da şu an 

gözaltında  bulunan Yasin  CANDEMİR Kurmay Yarbay kendisinden deposunun anahtarını 

odasının anahtarını istemiş.  Deponun anahtarını  vermemiş.  Odasının anahtarını  bir  şekilde 

almış. Bu nedenle zaten kendisinden şüphelenmiş. Deponun anahtarını yanına almış ve gelen 

şahıslarında deponun anahtarını vermemek için bunu planlamış. Zaten kendisi de tanık olarak 

ifade  vermişti.  Bu  konuları  anlatmıştır  diye  düşünüyorum.  Ben  16/07/016  günü  eve  geri 

dönmeden hep kışlada kaldım. Daha sonra kurs taburu binasına geldim. Orada Mehmet KAYA 

Binbaşı ve JÖH ile birlikte ortada bulunan mermi ve mühimmatları, silahları toparlayıp Erdal 

Tosun binbaşının odasına koyup odayı kilitleyip anahtarı üzerime aldım. Ertesi gün Askeri 

Savcıya  bu  malzemeleri  göstererek  depoya  teslim  edildi.  Daha  sonra  Hakan  ATINÇ 

komutanımızın  yanına  gittik.  Hangarlar  bölgesindeydi.  Genel  olarak  kışlayı  dolaşıp  bütün 
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bölgenin emniyetini  aldık.  Helikopterlerin  eksik olup olmadığını  kontrol  ettik.  İsabet  alan 

helikopterlerin  hasarlarını  tespit  ettik.  Daha  sonra  Hakan  ATINÇ komutanımız  bize  yeni 

görevlendirmeler  yaparak  görevlerimizi  bildirdi.  Beni  Okul  Komutanlığına  vekalet 

edeceksiniz  diyerek görevlendirdi.  Daha sonraa okul  komutanı  vekili  Bilge  Albay gelince 

birliğime geri döndüm. Daha sonra normal faaliyetlerimize devam ettik. Yukarıda anlattığım 

gibi biz jandarma kışlasında bizim kışlaya geçtiğimizde jandarma özel harekat timleri ile ve 

zırhlı araçlar eşliğinde girmiştik. Girdiğimizde denetleme değerlendirme başkanı olan Adem 

SARUHAN  Albay  karargah  binasının  önündeydi.  Yukarıda  belirttigim  şeyleri  komutana 

söyledi.  Ancak biz bu şekilde girmemize rağmen o nizamiyeden girdiğini bize söylemişti. 

Ayrıca Adem Saruhan albay öğetim başkanıdır. Malum olaylarda faaliyet gösteren ve onun 3 

kurul başkanı olan Kara Pilot Albay Uğur KAPAN, Murat AĞIR Albay ve Osman ÇAYIR 

Albay  gözaltındadırlar.  Bu  nedenle  Adem  Saruhan  albayın  o  gün  buradaki  faaliyetlerine 

kamera  kayıtlarından  inceleyerek  bakılmasında  fayda  olduğunu  düşünüyorum.  Ayrıca 

similatör komutanlığında görevli  Kara Pilot Albay Gökhan Lütfü REYHAN Afganistan'da 

görevliydi. 17/07/2016 tarihinde görevi bitirerek birliğe katılacaktı. Beni 17/07/2016 tarihinde 

arayarak Ankara'ya Türkiye'ye geldiğini hava alanında kendisini polisin 3 saat sorguladığını 

şimdi eve gittiğini pazartesi günü yani 18/07/2016 günü göreve başlayacağını söyledi. Ancak 

ben  malum  terör  örgütü  ile  irtibatlı  olduğunu  düşündüğüm  için;  Hakan  Atınç  komutana 

durumu arz  ederek  ve  okul  komutanımız  Bilge  albaya  da  bilgi  vererek  kendisini  şüpheli 

olarak  merkez  komutanlığı  personeline  teslim  etmiştik.  Halen  bu  şahısta  gözaltındaki 

personelden biridir. Ayrıca beni 16/07/2016 günü 01.00 sıralarında bilmediğim bir numadan 

birliğimde  çalışan  Teknisyen  Başçavuş  Yusuf  ÖZCAN'ın  kardeşi  olduğunu  söyleyen  biri 

arayarak kendisinin cuma günü yani l5.07.2016 da göreve çağırıyorlar beni diyerek birliğe 

gittiğini, o saatten beri kendisinden haber alınamadığmı sorrnuştu. Ben kimseyi çağırmadım, 

dua  ette  bu  şahısların  içinde  olmasın  diye  söyledim.  Bu  şahısın  daha  sonra  faaliyetlere 

katıldığını  öğrendik.  Ancak  yakalandı  mı  gözaltında  mı  tutuklu  mu  bilmiyorum.  Olay 

tarihinden  beri  birliğimize  gelmemiştir.  Kendisiyle  de  irtibat  kuramadık.Biz  firari  olarak 

bildirmiştik. Faaliyete katılan şüpheliler listesinde ismi var. Bu konuda şüphelerim vardır. O 

günden  sonra  birlikte  normal  faaliyetlerimizi  sürdürmekteyiz.  Bildiğim  kadarı  ile  diğer 

personellerim olaylara karışmamıştır ve mesailerine devam etmektedirler." 

Ve aynı tarihli  diğer ifadesinde  "  Ben az  önce  verdiğim ifademi  aynen tekrar 

ederim. Bu ifademde kamera kayıtlarından teşhis edemediğimi tanımadığımı söylediğim ve 

üstteğmen  olduğunu  söylediğim  şahsın  Kara  Pilot  Yüzbaşı  Mehmet  SÜMER  Yüzbaşı 

olduğunu  ve  Harita  Genel  Komutanlığı  Hava  Grup  Komutanlığında  görevli  olduğunu 

öğrendiğim ve kamera kayıtlanndan görüntülerden birer çıktı  ibraz ettiğim şahıs olduğunu 

tespit  ettim.  Şahsı ben tanrmıyorum ancak tanıyan arkadaşlar  ile  kameraları  izlediğimizde 
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şahsın  ve  çıktıdaki  kamera  kayıtları  görüntülerde  olan  Helsim  Binasına  giren  2  şahıstan 

birinin Mehmet Sümer olduğunu arkadaşlar söyledi.  Ayrıca onu tanıyan diğer  personel de 

görüntülerden Mehmet SÜMER olduğunu söyledi.  Ayrıca şahıs Helsim binasna girdiğinde 

tabancalıymış,  ben  yanlış  hatırlamıyorum.  Diğer  şahıs  kursiyer  Kara  Pilot  Teğmen  Emre 

NAZLIGÜLOĞLU'dur.  Kamera  görüntülerden  çıkardığımız  fotoğraf  görüntülerini  ibraz 

ediyorum. Çıktıdaki saat 19.25 görünmektedir. Ancak kamera saati ileri alınmadığı için 1 saat 

ileri göstermektedir.Gerçek saat 20:25'tir. " şeklinde beyanlarda bulunmuştur. 

4-4-84-Tanık Muslihittin GENÇOĞLU 25/07/2016 tarihli ifadesinde; " .... Halen 

Ankara  Kara  Havacılık  Komutanlığı  Hareket  Şube  Müdtirlüğü  Harekat  Merkezi  Kısım 

Amirliğinde  Albay  rütbesiyle  görev  yapmaktayım.  Olay  günü  anormal  olarak  farkettiğm 

birşey  benim  o  gün  nöbetçi  olan  subayım  Mehmet  KAYA'yı  Kurmay  Başkanı  Mehmet 

ŞAHİN'in talimat vererek değiştiriyor, yerine Binbaşı Semih ÜSKAYAnöbetçi oluyor.Bana 

konu hakkında bilgi verdiler. Kurmay Başkanı beni odasına çağrdı. Kara Kuvvetleri İstihbarat 

Başkanlığından Mehmet KAYA ile ilgili bir  yazı geldiğıni söyledi.  İmzasız bir mektup ile 

Mehmet KAYA'nın "Fetullah terör örgütüne yakın olduğu, evlere sohbetlere gittiği" yönünde 

ihbar geldiğini söyledi. Yazıda Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanının imzası vardı. Biz bir 

süre bu konuda ne gibi bir işlem yapabileceğimizi düşündük ve bu evrakı komutanın görmesi 

gerektiğine karar verdik. Ancak bu vesileyle o geceki nöbetçi olan subayı değiştirerek sıradaki 

subay  olan  Binbaşı  Semih  ÜSKAYA yapmışlar.  Ben  saat  l7:l5  sıralarında  herhangi  bir 

anormal durum olmaksızın mesaiyi bırakarak kışla içindeki restouranta gittim. Yemek yiyerek 

saat  20:l5  sıralarında  kışladan  ayrıldım.  Gece  22:00  civarında  insanların  beni  aramasıyla 

olaylardan  haberdar  oldum.  Saat  22:45'de  nöbetçi  Binbaşı  SemihÜSKAYA'yı  cep 

telefonundan aradım.  Beni  meşgule attı.  Daha sonra santral  vasıtasıyla  harekat  merkezine 

ulaştığımda,  o  an  orada  bulunması  gereken her  iki  nöbetçiyi  de  tanıdığım halde  telefonu 

tanımadığım bir  ses açtı  ve bana "evinizden ayrılmayın" diyerek telefonu yüzüme kapattı. 

Daha sonra zaten santral devre dışı bırakılmıştı ve aramak mümkün olmadı. O gün sabaha 

kadar kimseyle irtibat kuramadım ve olayları medyadan takip etmeye çalıştım. Sabah saat 

09:50 sıralarında beni tümgeneral Hamza KOÇYİĞİT arayarak bana acil kendisinin olduğu 

yere gelmemi istedi. Ben de beni Güvercinlik'e geleyim diye sorduğumda EDOK karargaha 

gelmemi  söyledi.  Ben de  oraya  gelmek güvenli  mi  diye  sorduğumda,  herhangi  bir  sorun 

olmadığını söyledi. Ben kimin ne olduğundan emin olamadığm için telefonu kapattım. Tekrar 

açtığımda  beni  iki  kez  daha  aramış  olduklarını  gördüm.  Öğlen  saatlerinde  Albay  Oğuz 

BAYKAL'ın arayarak kışlaya geldiklerini ve durumun güvenli olduğunu söylemesi üzerine 

ben de kışlaya geldim. Geldiğmde herşey normale dönmüştü. Sonraki günlerde anormal bir 

hareketlilik olmadı. Normal mesaimize devam ettik. Benim bilgi ve görgtim bundan ibarettir." 
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şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-85-Tanık  Hamdi  YENİDOĞAN  26/07/2016  tarihli  ifadesinde;  Ben  Kara 

Havacılık Komutanlığı l.  Kara Havacılık Alayı Bakım Taburu UH-l Takımı,  Atama Motor 

Teknisyeni  olarak  başmakinist  en  sonra  2.adam olarak  astsubay  kıdemli  başçavuş  olarak 

görev yapmaktayım. 15/07/2016 tarihinden önce şahit olduğum sıra dışı ve malum olaylarla 

ilgili olarak düşündüğüm olaylar şunlardır. Normalde atışlar belli bir süre önce en az 15-20 

gün önce haber verilir ve planlanır ve tabur S3'ü haftalık ve aylık planlamada bunları belirler 

ve haber verir. Bizde buna göre hazırlıklarrmızı yapar ve bu bir süreç gerektirir. Tam tarihini 

hatırlamıyorum salı  günü 12/07/2016 günü olduğunu sanıyorum. Takım komutanımız Nuri 

OSMANCIOĞLU Yüzbaşı  perşembe günü yani  14/07/20l6  günü Murat  BOLAT Yarbayın 

emri olduğunu söyleyerek hava yer atışı olduğunu bize söyledi ve hazırlık yapılmasını istedi. 

Bu olağan dışıydı. Hatta ben komutanım durup dururken bu sıcakta ne atışı diye serzenişte 

bulundum. Emir bu şekilde diye söyledi. Bir de Murat BOLAT Yarbay izindeydi. Perşembe 

günü gelecek bakım durumunuzu kontrol edin diye söylenmişti. Kendisini CH-47 töreni için 

izinden çağrıldığını İzmir'de bulunan CH-47 leri skorksylerle giderek beraber alıp geleceği 

şeklinde bana söyledi. Ben de bunu garip olarak görmüştüm. Bunu için izinde olan bir kişinin 

çağrılması  gerekmiyordu.  Bir  başka bir  pilotta  skorsky ile  giderek alabilirdi.  Murat  Bolat 

yarbay gözaltına alınan rütbelilerden biri  olduğunu biliyorum. Tutuklanıp tutuklanmadığını 

bilmiyorum. Şu an mesaide olmadığına göre tutuklanmış olabileceğini düşünüyorum. Çünkü 

bizim takım komutanımızdı. Çarşamba günü yani 13/07/2016 günü normal mesaiye geldik. 

Normal  işlerimizi  yaparken  Yüzbaşı  Nuri  OSMANCIOĞLU  atışın  iptal  edildiğini  bize 

öğleden sonra yaklaşık olarak 15.00 sıralarında söyledi. O ana kadar planlamalar yapmıştık. 

Mühimmatların geleceğini ve planlamasını Yüzbaşı Nuri OSMANCIOĞLU bize mühimmat 

gelir diye söylemişti. Biz sadece helikopter ve personelin planlamasını yapmaya çalışmıştık. 

Mühimmat  alımı  olup  olmadığını  bu  konuda  benim  bir  bilgim  yoktur.  Yüzbaşı  Nuri 

OSMANCIOĞLU'da bildiğim kadarı ile gözaltına alınan şahıslardandır. Şu an Uğur BOLDO 

( Uğur BALDUĞ) Üsteğmen onun yerine vekalet ettiğine göre tutuklandığını düşünüyorum. 

Görevinin başında olmadığını biliyorum. O gün normal mesaimi yaptım. Nöbetçiydim. Ayrıca 

takımda helikopterlerin bakımınm yapılması için mesaiye kaldım. Hem nöbetimi tuttum hem 

nezaret ettim nöbetim bitene kadar sıra dışı başka bir olay olmadı. 19.30 kadar takrmımız 

mesai  yaptı.  Takım  komutanımız  Yüzbaşı  Nuri  OSMANCIOĞLU  ile  Uğur  BOLDO 

Üsteğmende mesaiye kalmıştı onlar bakımdan sonra deneme uçuşları yaparlardı bakımı biten 

deneme uçuşu yapılacak helikopter olmadığı için sadece odalarında beklediklerini biliyorum. 

Onlarda  mesaiden  sonra  gittiler.  Perşembe  14/07/2016  günü  nöbet  istirahatliydim.  Evime 

gittim istirahat ettim. Saat 16.00 ya kadar istirahat ettim. Ayrıca benim eşim ve çocuklarımı 
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tatile göndermiştim yalnızdım. Ayrıca personeli mesaiye bırakıp ertesi günkü istirahati tam 

kullanmak istemedim. 16.00 sıralarında bölüğe geldim. Bir ihtiyaç olup olmadığını bakımın 

nasıl  gittiğini  sordum.  Tekin  TAŞKIRAN  kıdemli  başçavuş,  bugün  de  mesaiye  kalalım 

işlerimiz çok bitirelim diye söyleyince üzerimizi değiştirip mesaiye kaldık ve o günde 19.30 a 

kadar mesai yaptık. I5/07/2016 günü sabah mesaiye geldik. Normal faaliyetlerimizi yaptık. 

Sıra dışı olarak 09.30-10.00 civarı Murat BOLAT Yarbay hangara geldi. Takım komutanının 

odasına  geçti.  Bende  baş  makinist  vekili  olduğum  için  odaya  gittim.  Bize  kaç  tane 

helikopterin  faal  olduğunu  sordu.  Telaşlı  ve  yüzü  yanmıştı  tatilden  döndüğü  için  olmuş 

olabilir. Bizde faal helikopterlerin neler olduğunu söyledik. çayını hızlı hızlı içerek hafif tabur 

tarafina  Nuri  yüzbaşı  ile  beraber  geçti.  orada  başka  komutanlarda  vardı  kim  olduklarını 

bilmiyorum. Oradasöğütün altında çay sigara içiyorlardı. Geleyim mi diye sorduğumda eliyle 

yok işareti yaptı.Ben de görevime devam ettim. 12074 nolu helikopterin bakımını yapıp o gün 

bitirdik. Bu yüzden biraz geciktik. Tecrübe uçuşunu da Nuri yüzbaşı ile beraber yaptık. Saat 

18.00 sıralarıydıç Birinci uçuşu yaptık geldik. 2.uçuş için kalkacağımız sırada Nuri yüzbaşıya 

telefon geldi. Gelen telefon ile konuşurken bana uzman çavuş burada mı diye sordu. Kaç tane 

uzman  çavuşunuz  var  diye  sordu.  Ben  ne  diye  sorduğumda  Meslek  Yüksek  Okulu 

öğrencilerine  mühimmat  basmayı  öğreteceklermiş  diye  söyledi.  Bende  sadece  Cihan 

ÇAĞLAR  Uzman  çavuşun  olduğunu  söyledim.  Cihan  ÇAĞLAR'ı  kendisi  aradı.  Dışarı 

çıktığını kendisine söyleyince tamam tamam gerek kalmadı dedi telefonu kapattı. Daha sonra 

uçuşumuzu yaparak geldik ve mesaiyi terk ettik. Sanırım onlarda mesaiyi terk ettiler. Ben 

evime  gittim.  Bir  gün onceki  mesainin  yorgunluğu ile  uyuya  kalmışım.  Turgut  ATABEK 

kıdemli üstçavuş takımımızda görevlidir. Beni aradı. O da çocukları gönderdiği için yalınızdı. 

Kızılcahamam'a gidelim mi diye aradı. 20.00-21.00 suları olabilir onun araması ile uyandım. 

Ben  bu  sıcakta  gidilmez  diye  söyledim.  Takımın  watshaptan  grubu  vardı.  Whathapptan 

yazalım mı  diye  söyledim.  Tamam dedi  bende  whatshapp  grubuna  yarın  Kızılcahamam'a 

gidelim mi diye yazdım. Turgut'tan başka dönen olmadı. Ben komutanımız olduğu için telefon 

ile arayarak Nuri Yüzbaşıya Kızılcahamama gidip gitmeyeceğini sordum. Evde olmadığını eşi 

ile  görüşüp  bilgi  vereceğini  söyledi.  Daha  sonra  o  gün  alayda  UH  nöbetçisi  olan  Yaren 

Başçavuş  gelebileceğini  söyledi.  Ancak  nöbetten  sonra  gelebileceğini  söyledi.  Daha 

sonratelevizyon izlemeye başladım.  Televizyondan köprülerin  kapandığı  şeklinde  haberleri 

izledim. Bu arada evimden baktığımda 23.00 sıralarında Nuri Yüzbaşıyı arayarak ne olduğunu 

sordum. Bana hiçbir bilgisi olmadığını Uğur Boldo üsteğmen ile alkol aldığını söyledi. 23.45 

sıralarında Murat BOLAT Yarbay Nuri Yüzbaşıyı aramış. Nuri Yüzbaşı da beni aradı. Murat 

BOLAT Yarbay ona Tekin TAŞKIRAN Başçavuş ile beraber kışlaya gelmem gerektiğini iletti. 

Bu şekilde emir geldiğinde bende 00.15 srralarında nizamiyeye geldim. Nizamiyede Tekin 

TAŞKIRAN ile buluştuk. Ben çıkmadan önce Tekin'i aramıştım. Zaten Nuri Yüzbaşı onuda 
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aramış. Nizamiyede tanımadığım yüzbaşı olduğunu tahmin ettiğim miğferli kamuflajlı hücum 

yelekli  bir  yüzbaşı  vardı.  Bize  durun  dediler.  Silah  çektiler  ve  üzerimizi  aradılar.  Alın 

silahlarını diye yüzbaşı diye söyledi. Bizde neden veriyoruz diyerek Tekin'in aracına silahları 

bıraktık. Bu sırada halen silahlar bize doğrultulmuştu. Nuri OSMANCIOĞLU Yüzbaşı bizi 

aradı. Murat BOLAT Yarbayın emri varmış, UH takımındayız bizi o çağırdı dedik. Bu sırada 

kafasında  miğfer  olan  tulumlu  tanımadığımız  bir  binbaşı  geldi.  Üzerinde  isimliği  yoktu. 

Arayın o zaman Murat BOLAT Yarbayı diye söyledi. Ben telefonu çıkarıp ben arayayım deyip 

ararken binbaşı elimden telefonu alıp kendisi konuştu. Sonra tamam girsinler dedi. Bu sırada 

geri destek kısmında ikmalci olarak çalıştığını bildiğim bir başçavuş geldi. Ben tanımıyonım 

ancak Tekin onu tanıyordu. Onu da Murat Yarbay çağırmış. 15-20 dakika bizi beklettiler. Bu 

sırada  Titan'ın  arkasına  geçin  kendinizi  koruyun  felan  dediler.  Biz  halen  ne  olduğunu 

bilmeden duruyor.  Sonra bizi  beyaz bir  connetc araca bindirip UH-l takımına gönderdiler. 

Geçerken nizamiyede ve garaj tarafinda silahlı kursiyer teğmenler vardı. Ellerinde silahlar ile 

dolanıyorlardı. Kaçıncı dönem teğmenler olduklarını ben bilmiyonım. 2-3 tane nizamiyede, l 

tane benzinliği orada, 2 tane arama kurtarma taburunun orada kırmızı itfaiye aracının orada 

kapalı nizamiyenin oraya çekmişlerdi. Orası tam olarak Nizamiye değilde bariyerli girişli bir 

yerdi.  Orada da bize silah çektiler.  Onunda Murat yarbayın emri olduğunu söyledik.  Yolu 

açtılar geçtik. Ben ve Tekin'i connect araç UH-l takımına bıraktı. Daha sonra diğerini geri 

destek  kısmına  bırakmak  için  connect  geri  döndü.  Takıma  gittiğimizde  Nuri 

OSMANCIOĞLU Yüzbaşı ile Uğur BALDO üsteğmen ile hangara geldi. Nuri yüzbaşı çok 

sarhoştu aşırı  alkol  kokuyordu.  Orada bir  çekyata  uzanmıştı.  Orada midesinin bulandığını 

söylüyordu.  Komutana  ne  olduğunu  sorduğumda  "bilmiyorum  valla  bekleyelim"  dedi. 

Nöbetçi astsubay olan Yaren Karaoğlu astsubayın nerede olduğunu sorduğumda Ersen Pilot 

binbaşı ile uçuşa gittiklerini söyledi. Ne olduğunu bilmiyorum. Kimisi Işid saldırısı, kimisi 

uçak kaçırıldı diyordu. Buradan da helikopterler uçurulabiliriz bize de görev verilebilir dedi. 

Bunun  için  bakım  yapılabilecek  7-8  tane  teknisyen  astsubay  çağırın  dedi.  Bizde  Takım 

listesini  alarak  izinde  olmayan  personellerini  tespit  ederek  Tekin  TAŞKIRAN ile  beraber 

aramaya başladık. Mustafa TURAÇ Başçavuş, Ferhat OZCAN Başçavuş, Turgut ATABEK 

Kıdemli Üstçavuş, Serhat TERZİOĞLU Üstçavuş, Doğan ATAK Üstçavuş, Osman TAMAY 

Kıdemli Çavuş, Doğan CANBAZ Kıdemli Çavuş bir de Sefa SEZER Kıdemli Çavuş'u aradık. 

Ferhat ÖZCAN aracı olmadığından gelemeyeceğini söyledi ve gelmedi. Diğerleri 01.30-02.00 

arasrnda  hangara  gelmediler.  Onlarda  bizim Murat  BOLAT Yarbayın  ismini  vererek  giriş 

yapmışlar. Ancak Mustafa TURAÇ ve Osman TAMAY'ı taarruz tarafına araç bırakmış.onlarda 

02.20 sıralarında Murat BOLAT Yarbay'ın aracı ile uçuş hattı  tarafindan hangar'a geldiler. 

Araç  gelince  hepimiz  dışarı  çıktık.  Bu  sırada  Tekin  astsubay  Murat  BOLAT  Yarbay'a 

komutanım ne oluyor dedi. "Okul Komutanı Ünsal ÇOŞKUN geldi bana emir verdi onun 
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emrindeyiz, emirlereuymazsak emre itaatsizlikten işlem yaparız Siz de benim emrimdesiniz" 

dedi. Ancak Murat BOLAT çok dalgın ve halsiz bir şekildeydi " faal helikopterlere bixi takın " 

dedi.  Ancak  söylemeyi  unuttum.  biz  Murat  Yarbay gelmeden  önce  Hangar'daki  gazinoda 

bulunan  televizyondan  haberleri  izlerken  Cumhurbaşkanı  ve  Birinci  Ordu  Komutanını 

dinlemiştik ve olaylara uyanmıştık. Bize faal helikopterlere bixi takın dediğinde, "komutanım 

bixi , mühimmatı ve silahı yok" dedik. O da "bir şekilde halledin gerekirse depoyu açtrrın " 

dedi. Bu sırada taarruz tarafında hareketlilik vardı. Uçaklar uçuyordu. Bir dışarı çıkıp birazda 

te|evizyona bakıyorduk. Bu arada arkadaşlar ile karar aldık. "Biz ne silah takarız, ne silah 

atarız,  ne uçarız,  ne de buradan helikopterleri  uçurmayız,  gerekirse helikopterleri  bozarız. 

Murat  yarbayı  arayın  bizi  buradan  çıkarsın"  dedik.  Nuri  yüzbaşı  "az  önce  aradım cevap 

vermedi " dedi. Bu sırada içeri girip dışarı çıkmaya devam ediyorduk ve içeriye bombalar 

atılıyordu. Ben kimseye tulum giymeyecek diye gelen arkadaşlara geldiğimizde söylemiştim. 

Saat  03.45  sıralarrnda  Nuri  Yüzbaşıya  telefon  geldi.  Murat  BOLAT Yarbay  onu  aramış 

"çıkıyoruz,  sanırım beni  tongaya  düşürdüler"  demiş.  Bu  sırada  hangar  park  yerinde  Nuri 

Yüzbaşı ile Uğur Üsteğmenin aracı vardı. Toplam 11 kişiydik. Sıklaşarak binerek nizamiyeye 

geldik. Nizamiyeden bize girerken gördüğümüz binbaşı gördü. Ne yapıyorsunuz dedi. Bizde 

Murat BOLAT Yarbayın emri var çıkacağız dedik. Bunun üzerine kapıyı açıp bizi çıkardılar 

04.00  sıralarında  nizamiyeden  çıkarak  araçlarımıza  bindik.  Benim  arabama  Sefa  SEZER 

Astsubay bindi. Kazan tarafinda oturuyordu. Benim Eryaman tarafında oturduğum için onu 

ben  çağırdım ve  aracımı  aldım.  Nuri  Yüzbaşı  Gimat  Köprüsü  yanında  dörtlüleri  yakarak 

yavaşlamıştı.  Bize  az  önce  helikopterler  "anadolu  bulvarını  bombalıyorlar  değil  mi  ben 

buradan gidersem beni  de bombalarla  nereden gidebilirim" dedim. Bende evinin Çankaya 

Lojmanlarında olduğunu bildiğim için çevre lojmanlarından gidebileceğini söyledim. Nasıl 

gidebilirim dediğinde "beni takip edin Optimum'un oradan ben çevre yoluna çıkarırım sizi" 

dedim. Daha sonra yola devam ederken Kazan yolunda Beko ve Metronun oradaki üst geçidin 

orada Sefa'ya benim eve gitmemizi söylemiştim. O da arkadaşları olduğunu şu an Kızılay'da 

olduklannı  geçerken  kendisini  alacaklarını  Kazan'a  bırakacaklarını  söyleyerek  kendisini 

indirmemi istedi. Ben de onu orada indirdim. Ben de Nuri Yüzbaşıyı aradım. "komutanım 

alkollüsünüz, evinizin yolu uzun 50 km civarında evde çocuklar yok bize gidelim " dedim. O 

da  bana  "hanım çok  korkmuş  eve  gitmem lazım"  dedi.  Bende  optimumum oradan  çevre 

yoluna çıkarıp kendisini takip edip onu eve gönderdim. Daha sonra Nuri Yüzbaşı ile bir daha 

görüşmedim .  Bende  evime  gittim.  Saat  06.00-06.30 sıralarında  Ömer  Faruk  ALBUNAR 

kıdemli  çavuş  o  gün  Muhabere  Merkezinde  nöbetçiydi.  Beni  aradı.  Çok  kötüydü." 

Komutanım beni buradan alın kafama silah dayadılar beni öldürecekler" dedi. "Ben sakin ol 

elinde silah varsa bırak, kesinlikle kimseye silah çekmedoğrultma" dedim. 15-20 dakika sonra 

tekrar beni aradı. "hakkınızı helal edin, tulumla sakın dışarı çıkma" dedim. "yapacağrm birşey 
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yok" gibi şeyler söyledi.  15-20 dakika sonra tekrar arayarak "çok kötüyüm, çatışma çıktı,  

kobralar atış yapıyor, hakkını helal et" dedi. Bende "gidebiliyorsan takıma git gidemiyorsam 

korunaklı bir yere git" dedim. Bu arada haberleri izleyerek olaylara bakıyordum. Daha sonra 

uyuya kalmıştım. Daha 11.00 sıralarında Özgür TOSUN Astsubay çavuş beni aradı.  "Ben 

komutanım Fidanlık Nöbetçisiydim. Burada silah attılar kobralar bize doğu ateş etti çatışma 

çıktı. 18.30 da içeriden nöbet yerini terk ederek kaçtım bir şey olur mu " diye sordu. Ben 

"olayları  biliyorsun,  en  fazla  nöbet  yerini  terk  etmekten  ceza  alırsın"  dedim.  Telefonu 

kapattım. 15-20 dakika sonra Özgür TOSUN beni tekrar aradı. "Komutanım yanımda İbrahim 

Tepeli'de var, bir görüşseniz falan " dedim. Ben "görüşecek ne var evlerinizde bekleyin bir şey 

olunca sizi çağırırlar " dedim. Her ikisi de benim UH takımındaki sevdiğim çocuklardır. Ben 

"kahvaltı yapacağım bizim orada Fırıncı Orhan var , oraya gelin konuşalım dedim. Sonra duşa 

girdim. Duştayken beni aramışlar. Onları tekrar ben aradım. Komutanım "biz geldik" dediler. 

Onlar hiçbir şey yemedi. İkisi de çok korkmuş ve titriyorlardı. Bana "biz nöbetteyken 5 tane 

teğmen bir tane yüzbaşı ve bir albay geldi. İtfaiye aracını Fidanlık Nizamiye geçtiler bize 

denetleme olduğunu söylediler. Biz denetleme varsa biz verebilirdik sizin gelmenize gerek 

yok  dediğinde,  bu  başka  bir  denetleme"  diye  kendilerine  söylemişler.  Aralarında  bir 

istihbaratçı albay varmış, ismini söylediler ancak ben şu anda hatırlamıyorum. "Sabaha kadar 

çatışma  oldu  jandarma  özel  harekat  geldi,  itfaiye  aracını  çekip  oradan  06.30  sıralarrnda 

kaçtılar,  bizde  kaçmak  için  fırsat  kolluyorduk  peşlerinden  bizde  çıktık"  dediler.  Bende  " 

sıkmayın  canınızı  evinize  gidin  dinlenin  kimin  ne  olduğunu  biliyorlar  herkesin  ifadesi 

alınacaktır  canınızı  sıkmayın  evinize  gidin  dinlenin"  dedim.  Oradan  ayrılırken  13.30 

sıralarında Uğur BOLDO ( Uğur BALDUĞ) beni aradı birliğe gelip hasar tespiti için 3-4 tane 

teknisyen çağırabilir haber bekleyin dedi. Daha sonra beni eve bıraktılar. Ben evdeyken Uğur 

BALDO Üsteğmen tekrar aradı. 3-4 teknisyen ile birliğe gel dedi. Ben zaten ben de Turgut 

ATABEK,  Tekin  TAŞKIRAN'ı  ve  Muhammet  Sefa  YILMAZ'ı  aramıştım.  Tekin  ile 

Muhammet Sefa Batıkent'ten geldiler.  Beni de Turgut ATABEK seni evinden alırım deyip 

evimden  alıp  birliğe  geldik.  Nizamiye  normale  dönmüştü  ancak  içeri  girenlerin  isimleri 

alınıyordu.  Arabalarımızı  alıp  kimliklerimizi  kontrol  ettiler.  Uğur  üsteğmen  orta  taburun 

önüne gelin dedi. Oraya geldiğimizde skorsky teknisyenleri skorksi pilotları vardı. Orada yeşil 

alanda  parkların  önünde  oturduk.  Bizim  takımın  olduğu  yerin  güvenli  olmadığını  haber 

beklendiği söylendiği için bir süre bekledik. Bir süre Alay Komutanı Fevzi AKAR geldi. O da 

"birlik beraberlik içinde olmalıyız" gibi şeyler söyledi. Saat 19.00 kadar bekledik hiç bir şey 

olmadı daha doğrusu takımada geçemedik. Bize çıkın dediler bizde çıkarak evimize geldik. 

Eve giderken Turgut ile yemek yedik.  Turgut'ta  beni evime bıraktı.  Bu arada birlikteyken 

Yaren KARAOĞLU nöbetçi olduğu için, Nuri Yüzbaşı orada olmadığı için ne olduğunu Uğur 

Üsteğmene  sordum.  "Bilmiyorum,  telefon  edip  cevap  alamıyorum"  dedi.  Eşine  en  son 
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5dakika kaldı demiş. Daha sonra eşi de haber alamamış. Bildiğim kadarı ile Nuri yüzbaşı şu 

an  tutuklu.  Uğur  Üsteğmen  onun  yerine  takım  komutanlığına  vekalet  etmektedir.  Murat 

Yarbayın  çağırdığı  ve  hangara  gelen  başçavuşlar  şu  an  görevinin  başındadır.  Biz  çok 

korkmuştuk  bombalar  atılıyordu  ve  silahlar  atılıyordu  silahlar  girişler  ve  çıkışlar  kapalı 

olduğu  için  Murat  yarbayı  arayarak  bizi  buradan  çıkarması  için  araması  gerektiğini  Nuri 

yüzbaşıya ben söyledim. Murat Yarbay, Nuri Yüzbaşını arayarak çıkın deyince onun ismini 

kullanarak biz çıktık. Saat 04.00 srralarında çıktık hatta çıkarken Meydan Harekatının orada 

yine bize silah doğrultuluyordu. Yukarıda anlattığım başlarındaki 2 tane teğmen ve itfaiye 

aracı vardı bize silah doğrulttular. Daha doğusu öndeki araç Nuri Yüzbaşının aracıydı. Ona 

silah  doğrultular.  Nuri  Yüzbaşı  teğmen  ile  Murat  BOLAT'ın  emri  olduğunu  söyleyerek 

geçmemizi söyledi. Bildiğim kadarı ile benim takımımda ve bölüğümde gözaltında olan Nuri 

Yüzbaşı, Yaren KARAOĞLU, Özgür TOSUN tutukludur. Askerlerden Zaten takımın herhangi 

bir personel askeri yoktur. Bütün personel görevinin başındadır. Yaren o akşam, Ersel ERSOY 

Binbaşı  ile  uçuş  yapmış  olduğunu  duydum  Özgür  TOSUN  da  o  gün  Fidanlık  nöbetçi 

astsubayıydı.  Onun  hangi  eylemi  yaptığını  bilmiyorum.  Takımın  sadece  nöbetçilerinin 

mühimmatı  vardır.  l0  şarjör  G-3,  l0  şarjör  kalaşnikof  mermisi  vardır.  Meydan harekattaki 

askerlerin başında olan rütbelinin dolabı kırarak alıp muhafaza ettiklerini duymuştum. Şu an 

halen mühimmat onlardadır. Yaşadığım olaylar yukarıda anlattığım gibidir. " şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

4-4-86-Tanık İzzettin BÜYÜK 24/11/2016 tarihli ifadesinde; "Ben Kara Havacılık 

Komutanlığı Bağlı Birlikler Bölüğü'nde onbaşı olarak askerlik yapmaktayım. Ben 15/07/2016 

tarihi itibariyle Muhabere Merkezi'nde askerlik yapıyordum. Şu anda aynı yerde görevliyim. 

O  tarihte  saat  07:00  ile  19:00  arasında  Muhabere  Merkezi'ne  MEDAS  üzerinden  gelen 

evrakın defter kayıt  işlemlerini  yaparım.  Görevim budur.  15/07/2016 tarihinde akşamleyin 

koğuştaydım.  Arkadaşlar  gazinodaki  televizyondan  darbe  olduğunu  öğrenmişler.  Koğuşa 

geldiler.  Bize de söylediler.  Ben de bunun üzerine Muhabere Merkezi'ni  aradım. Telefona 

Ömer Faruk ALBUNAR astsubay çıktı. Kendisine "komutanım ihtiyaç var mı, ben geleyim 

mi" dedim. O bir süre bekledikten sonra "hemen aşağı gel" dedi. Ben de bunun üzerine aşağı 

Muhabere Merkezi'ne gittim. Muhabere Merkezi bizim karargah binasının zemin katındadır. 

Kapısı  şifrelidir.  İçeride  bizim  kullandığımız  santral  kısmı,  MEDAS  kısmı  ve  Muhabere 

Merkezi  amir  odası  vardır.  Her  bir  kısmın  kapısı  yoktur.  Ayrıca  kısımları  ayıran  paravan 

şeklinde 1,5 metre yüksekliğinde PVC den yapılmış duvarlar vardır. Bulunduğunuz kısımda 

ayağa  kalktığınızda  diğer  başka  bir  kısımdakileri  görebiliyorsunuz.  Bir  kısım  da  normal 

şekilde konuştuğunuz bir söz yan tarafta rahatlıkla duyulabilir.  Ben Muhabere Merkezi'nin 

ana kapısını şifreyle açmak istedim. Ancak kapı arkadan kilitliydi. Kapıya vurdum. İçeriden 
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birisi  "sen  kimsin"  diye  seslendi.  Ben  de  tekmil  verdim.  Kendimi  tanıttım.  Kapıyı 

tanımadığım daha  önce  hiç  görmediğim birisi  açtı.  Rütbesine  baktığımda  albay olduğunu 

anladım. Benim üzerimi elleriyle aradı.Bana "seni kim gönderdi,  niye geldin" gibi sorular 

sordu. Ben de Ömer Faruk astsubayın çağırdığını söyledim. Bana "Geç şuraya otur, bir şey 

yapmaya  kalkarsan  seni  gebertirim"  dedi.  Sonra  ben  MEDAS  kısmına  geçtim  ve  orada 

oturdum. Hasan isimli asker arkadaş santralde idi. Arslan ise benimle birlikteydi. Her ikisi de 

olan bitenden korkmuş bir halde tedirginlik yaşıyorlardı. Ben kısık sesleArslan'a ne olduğunu 

sordum.  O da,  darbe olduğunu,  devletin  çöktüğünü söyledi.  Ömer Faruk astsubay bir  ara 

MEDAS  kısmına  geldi.  MEDAS'tan  gelen  mesajı  birlikte  kaydettik.  Sonra  o  Harekat 

Merkezi'ne götürdü. Ömer Faruk'un halinden baskı altında olduğunu ben hissetmiştim. Belli 

oluyordu. Bizim tuvalet ihtiyacımız olduğunda albay bizi tek başımıza göndermiyordu. Hasan 

ve  Arslan'ı  tuvalete  Ömer  Faruk  astsubay ile  gönderdi.  Çıktıkları  zaman  da  arkalarından 

kapıyı  kilitliyordu.  Gelince  yine  kendisi  açıyordu.  Kendisinden  izinsiz  kimsenin  dışarı 

çıkmasına ya da içeri girmesine izin vermiyordu. Bir ara kendisi de tuvalete giderken bana 

"sen  de  benimle  gel"  dedi.  Biz  tuvalete  giderken Ömer  Faruk astsubaya  "kapıyı  arkadan 

kilitle, benden başka kimseye açma" dedi. Birlikte üst kattaki tuvalete gittik. Kendisi içeri 

girdi. Ben kapıda bekledim. Tuvalet çıkışında kamera odasının oraya gittik. Bana "sen geç 

şöyle,  uzakta  bekle"  dedi.  Kendisi  orada  bir  binbaşı  ile  görüştü.  Ben  binbaşının  albaya 

"rütbeleri çıkarmışsın, böyle mi dolaşacaksın" dediğini duymuştum. Albay binbaşı ile ayak 

üstü  3-5  dk  konuştuktan  sonra  birlikte  Muhabere  Merkezi'ne  indik.  Kapıyı  Ömer  Faruk 

astsubay  açtı.  İçeri  girdik.  Albay  kapıyı  arkadan  kilitledi.  Ben  ilk  Muhabere  Merkezi'ne 

gittikten  15 dk kadar  sonra  albay rütbelerini  söktü.  Üzerinde  herhangi  bir  rütbe  kalmadı. 

Albayın bir G-3tüfeği vardı. O da Muhabere Merkezi amiri masasının üzerindeydi. Albayın 

üzerinde  bir  tulum  vardı.  Sonradan  ben  bu  albayın  Mehmet  Barış  ÇAYIRLI  olduğunu 

öğrendim. Hasan ile Arslan tuvalete gidip geldikten sonra Ömer Faruk astsubay bizlere kısık 

sesle "Albay bir şey söylerse yapmayın, onun emrine uymayın, benim emrime uyun, sizden 

birisini  vurmasını  isterse  kendinizi  vurun,  istediği  kişiyi  vurmayın"  dedi.  Muhabere 

Merkezi'nde biz nöbeti tüfeksiz ve silahsız tutarız. O gece de ne ben de ne de diğer asker olan 

arkadaşlarda silah yoktu. Saat 03:00 sıralarında kadar bu şekilde Muhabere Merkezi'nde biz 

kaldık. Saat 03:00 e gelirken ben nöbetim olduğunu söyleyerek albaydan müsade istedim. O 

da "bu saate  kadar  niye  söylemedin"  dedi  ve ayağa kalkıp Ömer  Faruk astsubaya "Bunu 

merdivenlere kadar götür " dedi. Ömer Faruk astsubay beni Muhabere Merkezi'nden çıkıp 

götürürken  kapıdayken  albay  benim  omzuma  ellerini  attı.  "Sen  çok  iyi  birisin,  vatanına 

milletine çok çok dua et" dedi. Ben de "emredersiniz komutanım" dedim. Ömer astsubay beni 

merdivenlere kadar bıraktı. Kendisi tekrar geri döndü. Yukarıda belirttiğim gibi Mehmet Barış 

Çayırlı albay girişte beni tehdit etmişti. Santrale bakan Hasan'a da santral telefonunu açarsa 

434/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



"seni gebertirim" diye tehditte bulunduğunu Hasan bana söylemişti. Muhabere Merkezi'nde 

televizyon açıktı. Ancak sesi kısıktı. Biz darbe olduğunu öğrenmiştik. Mehmet Barış albay'ın 

Ömer Faruk astsubayı tehdit edip etmediğini ben bilmiyorum. Benim Muhabere Merkezi'nde 

bulunduğu sırada böyle bir tehdide şahit olmadım. Ben Muhabere Merkezi'ne gelmeden önce 

böyle bir tehdit olmuşsa ona ben bir şey diyemem. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

4-4-87-TanıkYunus  TOK  26/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "Kara  Havacılık 

Komutanlığında okul hizmet bölüğünde Üniversite Mezunu olduğum için kısa dönem er olan 

30  Mayıs  2016  dan  beri  askerlikgörevimi  yapmaktayım.  Bölük  komutanrmızın  Halil 

KOCAMAN  Binbaşı'dır.  Ben  15/07/2016  akşamından  önce  sıra  dışı  olağan  dışı  malum 

olaylar ile ilgili bir olay görmedim şahit olmadım bir bilgiye şahit değilim. Olay gecesi saat 

21:00 -  23.00 saatleri  arasında nöbetçiydim. Nöbetimde kule nöbetçisiyim,  normalde kule 

nöbeti  2  kişi  tutulur.  Bölüğümüzden  1  kişi  de  uçuş  hattında  nöbet  tutar.  Ancak  nöbetçi 

astsubayımız olan Mehmet Kaya astsubaya emir gelmiş. Uçuş hattındaki nöbetçi de kulede 

nöbet  tutacak diye  nöbet  gelmiş.  Uçuş hattında nöbetçi  olan Piyade Er  Koray ÇELİK de 

yanımıza geldi ve saat 08:30 sıralarında bize bu nöbetçininde yanımıza gelebileceğini devriye 

çavuşa Kerem Dilbersöylemişti.  Biz bu nöbetçinin yanımızda ne zaman geçtiği konusunda 

emir teyidi için nöbetçi astsubay Mehmet KAYA'ya sorduk. 

O  da  saat  10:00  da  yanımıza  geleceğini  söyledi.  Saat  21:00'de  diğer  nöbetçi 

arkadaşımla nöbet tutmaya başladık. Saat 22.00 sıralannda Uçuş Hattı nöbetçisi olan Koray 

ÇELİK l0 dakika yürüme mesafesi ile saat 10.00'dan 10 dakika önce nöbet yerini terk ederek 

saat  22.00  sıralarında  yanımıza  geldi.  Nöbet  tutmaya  başladık  10-15  dakika  sonra  nöbet 

kulesinin yanında Helsin Similatörlerinin bulunduğu bina vardır. Aşağıdan 6 kişi bu binaya 

doğru  koşarak  geldiklerini  gördük.  Karanlık  olduğu  için  sivil  mi  asker  mi  olduğunu 

göremiyorduk.  Birbirimizi  uyardık  ilk  önce  Helsin  Binasına  gireceklerini  sandık.  Helsin 

Binasını  geçerek  yanındaki  spor  sahasının  yanında  bodur  ağaçların  arasına  girerek 

kayboldular.  Ömer  TANIŞIR  onların  geldiklerini  görünce  mevziye  inerek  onlara  baktı. 

Gözden kaybolduktan sonra yanımız geldi. Biz de daha sonra Ani Müdahale Mangası nöbetçi 

astsubayını  telefon  ile  aradık.  Olayı  anlattık.  Haberiniz  var  mı  diye  sorduk.  Haberlerinin 

olmadığını ani müdahale mangasını göndereceklerini söylediler. Ani Müdahale Mangası 5-10 

dakika  içinde  gelir  bir  bildirdikten  hemen  sonra  connect  askeri  plakalı  araç  plakasını 

hatırlamıyorum.  Ömer  TANIŞIR  bu  sırada  yanlarına  gitti.  İçerideki  Kıdemli  Başçavuş 

Astsubay söylediğinden biliyorum.  Rütbesini  görmedim.  Ömer'e  ve  bizlere  aracın  içinden 

yüksek  sesle  "çocuklar  onlarda  sizden  takviye  amaçlı  geldiler,  turuncular"  dedi.  Ama 

turuncular  ne  demek  ben  bilmiyorum,  ne  demek  istediğini  anlayamadık.  Ömer  o  zaman 

astsubaya komutanım biz ani müdahale mangasını aradık diye söyledi o zaman astsubayda 
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arayın gelmesinden gelmelerine gerek yok diye söyledi. Ani müdahale mangası ile telsiz ile 

irtibat  kurulacağından  ayrrca  bizim  telsizimiz  bozuk  olduğundan  bunu  astsubaya  Ömer 

söylediğinde, bu sefer telefon ile arayın onlar telsiz ile bildirsin diye söyledi. Araç oradan gitti 

Ömer  yanım:rza  geldi.  Telefon  ile  nizamiyeyi  arayarak  bize  ani  müdahale  mangasını 

göndermeyin şeklinde değil  de bize bir  kıdemli  başçavuş geldi.  Yatanların takviye amaçlı 

geldiğini söylediğini iletti ve telefonu kapattık. Nöbet bitimi olan 23.00 sıralarında nöbetimizi 

devrederek  kuleden  inip  yukarıda  bölüğe  gidiyorduk  ve  yukarıda  anlattığım  şahısların 

kaybolduğu  yerden  geçerek  bölüğe  gidiyorduk.  Buradan  geçerken  2  kişinin  tam siper  ve 

silahlı olarak ve namluları ileri doğru yatar gördüm. Ancak kim olduklarını göremediğinden 

karanlık olduğu için tanıyamadım. Daha sonra diğer nöbetçi arkadaşlar ile birlikte koğuşlar 

bölgesine  geldik.  Koğuşta  iken  benim cep  telefonumdan  tanıdıklar  beni  aramaya  başladı. 

Darbe  oldu  sizde  bir  şey  var  mı  diye  soruyorlardı.  Bende  bir  şey  bilmediğimi  sağlık 

durumumuzun iyi olduğunu bende bir şey olmadığını arayan yakınlarıma söyledim. Konuyu 

da  öğrenmek  için  gazinoda  televizyon  bulunduğu  için  er  gazinosuna  gittim.  Televizyon 

izlemeye başladım. Saat 01.00 e kadar haberleri izledim. Sonra büyük bir bölümümüz koğuşa 

geri  döndük.  01.00-03.00 saatleri  arasında  helikopter  ve  jet  uçağı  sesi  olduğundan dolayı 

uyuyamadık.  Hatta  patlama  sesi  jetlerin  ses  çıkarması  nedeniyle  birkaç  defa  uykudan 

sıçrayarak ben ve arkadaşlarım uyandık. Ben sabah 07:00-09:00 nöbetçisiydim. Sabah saat 

06.00 - 06.30 sıralarında helikopter pisti üzerinde ateş eden kobra tipi helikopterin ateş sesine 

uyandım. Uzun süre kuleye doğru ve jandarmaya doğru ateş etti. Bu sırada nöbetçi astsubay 

olan Mehmet  KAYA koğuşta  bizim başımızda duruyordu.  Kimsenin  dışarıya  çıkmamasını 

camlardan uzak  durmasını  söyledi.  Görevli  kimse  dışarı  çıkmasın  diyordu.  Ben 06:30 da 

nöbete gideceğim için kıyafetlerimi giydim. Mehmet KAYA Astsubay bana kızdı ama dikkatli 

ol dedi. Diğer nöbetçi er arkadaşların Burak Selahattin USTA ve Muhammet KURUOĞLU ile 

nöbet  yerimize  doğru  gittik.  Giderken  normal  yoldan  değil  başka  bir  yoldan  gittik. 

Helikopterlerden ateş sesleri geliyordu ancak bize doğru değil Meydan Hareket ve Jandarma 

Bölgesine  doğru  hareket  ediyordu.  Normalde  mühimmatlarımız  poşetli  verilir. 

Kullanmayacaksak poşet açılmaz ve açılmamış şekilde teslim ederiz. Ancak nöbete giderken 

mühimmatlar poşetsiz şekilde bir adet dolu şarjör alarak nöbet yerimize gittik. Mühimmatları 

da  ve  şarjörleri  de  doldur  boşalt  istasyonundan  alırız.  Görevli  nöbetçi  astsubayın  ismini 

hatırlamıyorum. 

Mühimmat alırken biz kimi tehdit göreceğiz diye sorduğumda bana "size karşı bir 

hareket olduğunda cevap verin, size karşı bir hareket yoksa yanlış bir harekette bulunmayın 

dikkatli olun" dedi. Bu şekilde nöbet yerimize gidin dedi. Nöbet yerimize gittik. Gittiğimizde 

karargah binasının üstünden 4 helikopter ve l jetin önce uçuş hattı üzerinde tur attığını ve 

şehre  doğru  gittiklerini  gördüm.  Sola  döndükleri  için  Cumhurbaşkanlığı  Sarayına  doğru 
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gittiklerini  gördüm.  Bizim görüş  alanımızdan çıktıktan  sonra  2  tane  bomba sesi  duydum. 

Sonra helikopterler ve F-16 geldiler ve görüş alanrmızdan çıktılar. Kalkış ve inişlerinde görüş 

alanımız  dışında  olduğundan buradan kalktılar  ve buraya  mı  indiler  biz  göremedik.  Daha 

sonra nöbetimiz bitene kadar sıra dışı bir olay olmadı ve görmedik. Nöbeti devredip koğuşlar 

bölgesine  gittik.  O  gün  defalarca  nöbetçi  astsubaylar  içtima  aldılar  sayım  aldılar. 

Bölüğümüzde  eksik,  kaçak  ve  kayıp  olan  yoktu.  Bize  koğuşlar  bölgesinden  ayrılmamız 

gerektiği söylendi. Bizde ayrılmayıp orada kaldık ama bir süre şehirden ateş sesleri geliyordu. 

Nereden nereye kimin attığını bilmiyorduk. Olay gecesinde bölük komutanımızın ve diğer 

rütbelileri  görmedim sadece nöbetçi  astsubay Mehmet KAYA'yı  gördüm. Bir de perşembe 

günü yani 14/07/2016 günü kışlaya Cumhurbaşkanımızın 27/07/2016 tarihinde geleceğinden 

dolayı mıntıka temizliği yapmamız gerektigi söylendi." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-88-Tanık  Yunus  IŞIK  26/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "15/07/2016  tarihinde 

kurslar  taburunda  çaycıydım.  Olay  günü  saat:11.00-15.00  sıralarında  iki  kez  Yasin 

CANDEMİR,  Emre  ERKAL,  Tekin  TAŞDEMİR,  Erdem yüzbaşı  bir  araya  gelip  toplantı 

yaptılar. Bir ara çay ocağının arkasında daha önceen görmediğim sivil kıyafetli çok sayıda 

teğmen vardı. Tabur komutanı Yasin CANDEMİR kapıyı kapattı. Teğmenlerin yanına gitti. 

Onlar  ile  konuşmaya  başladı.  Onlarla  konuşmaya  başladı.  Daha  sonra  nöbetçi  astsubay 

Mehmet KAYA bizleri diğer arkadaşlarla birlikte koğuş bölgesine götürerek ikinci bir emre 

kadar buradan çıkmamamızı söyledi. Gece 03.00 - 05.00 nöbetçisi olduğumdan dolayı 3 nolu 

kuleye  gittim.  Giderken  tabur  komutanlığının  önünden  geçtim.  Orada  elinde  kalaşnikof 

bulunan tabur komutanımızı ve yanında 2 tane teğmen, ellerinde yine silahları vardı. Üçü de 

çok telaşlıydı. Devamlı surette bir ileri bir geri geliyorlardı. Sonrasında ben kuleye geçtim. 

Kuleye  geçtiğimde  orada  bulunan  teğmenler  bize  "kim var  kim yok  herkese  sıkın"  dedi. 

Kendilerinin  üniformalarında  isimlik  yoktu  ve  hava  karanıktı.  Yüzlerini  çok  net 

seçemiyordum.  Bu  sırada  uçuş  pistinden  helikopter  ve  uçaklar  kalkıp  iniyordu.  Nöbetim 

bittikten  sonra  tekrar  bölüğe  geldim.  Bu  sırada  helikopterler  ateş  açıyorlardı.  Biz  çok 

korkmuştuk.  Zaten  bölük  astsubayımız  Mehmet  KAYA da  yarım  saatte  bir  gelip  içtima 

alıyordu. "Arkadaşlar kimse bölükten çıkmasın" diye bize talimat verdi. Biz de ikinci bir emre 

kadar bölükte kaldık.." şeklinde beyanda bulunmuştur.

4-4-89-Tanık  Serhan  AFACAN  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "Ben  Kara 

Havacılık Komutanlığı Bakım Tabur Komutanlığı Taarruz Takım Komutanı olarak Kara Pilot 

Yüzbaşı rütbesi ile görev yapıyorum. Olay günü ve iki hafta öncesi bana AH-1W Öğretmen 

kursu  nedeniyle  Kara  Havacılık  Okulunda  kurs  görüyordum.....  Saat  21:00-22:00  civarı 

uçakların uçtuğunu ve alçalıp alçalıp yükseldiklerini gördüm. ben bu sırada nöbetçi olduğunu 
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bildiğim üsteğmen Ömer DERELİOĞLU'nu aradım. Ona ne olduğunu sordum, o da bana 

"uçak kaçırıldığını, muhtemel bir terörist eyleme karşı uçtuğunu duyduğunu" söyledi. Kesin 

bir  bilgisi  yoktu.  Ömer  ile  konuştuktan  sonra  haberlere  baktım.  Haberlerde  birşey yoktu. 

Facebooka baktım, bir video gördüm. Videoda " İstanbul olduğunu tahmin ettiğim bir yerde 

rütbesini göremediğim bir askerin halktan sorulan "komutanım ne oldu" sorusuna onun da 

ordu yönetime el koydu" dediğini gördüm. Video sonrası darbe girişimi olduğunu anladım. 

15-20  dakika  sonra  saat  22:00-22.30  arasında  Üsteğmen  Ömer  DERELİOĞLU'na,  Murat 

BOLAT  beni  arattırdı.  Ben  Murat  BOLAT'ın  arka  fonda  duyuyordum.  Taburun  tüm 

subaylarını  mesaiye  çağırdığını  söyledi.  Cumhurbaşkanımızın  ve  Başbakanımızın 

konuşmalarını  duyana  kadar  bunun bir  darbe  olduğunu facebook videosundan  biliyordum 

ancak FETÖ örgütünün darbe girişimi olduğunu anlamamıştım. Kendi kendime "ben kobra 

pilotuyum, bu topyekin bir darbe bile olsa beni çağırttırdıklarında bana masum insanlara ateş 

ettirecekleri  için  gelmeme"  kararını  verdim  ve  Ömer  DERELİOĞLU'na  polisin  yolları 

kapattığını,  gelemediğimi  söyledim.  Yalan  söylemek  zorundaydım  çünkü  zaman 

kazanmalıydım. daha sonra uçaklar uçmaya devam ettiğini gördüm. Taburda güvendiğim biri 

olan  Binbaşı  Suat  AKYAZ'ı  aradım.  Kendisinin  de  Murat  BOLAT tarafından  çağrıldığını 

öğrendim. Kendisine gitmeyi düşünmediğimi, gitmemizin uygun olmadığını söyledim. O da 

benimle aynı fikirdeydi. Sabaha kadar beraber hareket ederek mesaiye gelmeme kararı verdik. 

Saat 23.00 den sonra Murat BOLAT, Üsteğmen Ömer DERELİOĞLU'na beni tekrar arattırdı. 

"sıkıyönetim emrinin yayınlandığını ve taburun tüm subaylarının mesaiye gelmesi gerektiği 

emrini verdiğini söyledi". Ben de gelecek durumda olmadığımı söyledi, annem fenalaşmıştı, 

gelemeyeceğimi  söyledim.  Arkadan  Murat  BOLAT'ın  "madem korkuyormuş  neden  subay 

olmuş"  dediğini  duydum.  Sabaha  kadar  beni  mesaiye  çağıran  olmadı.  Evimin  konumu 

itibariyle  atılan  bombaları  görüyordum  ve  bombaların  etkisi  hissediliyordu.  Evdekileri 

toparlamaya çalışıyordum. 06:30'a kadar evdeydim. 10:30'a kadar uyudum." şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

4-4-90-Tanık  Muhammet  Mustafa  Bakar  27/07/2016  tarihli  ifadesinde; "Ben 

Bağlı Birlikler Tümen Karargah Bölüğünde Onbaşı olarak askerlik görevimi yaparım. 96-1 

devredenim.  Ben  Tümen  Karargah  binasında  VİP  Onbaşı  olarak  görev  yaparım. 

Komutanlarımıza hizmet ederim. Benim malum olayların olduğu 15/07/2016 dan önceki şahit 

olduğum sıradışı olay, 15/07/2016 dan iki üç gün kadar önce ben koğuş bölgesinde saat 23.00 

sıralarında istirahatteydim. Bölüğümüzdeki takım çavuşu Soner DOĞAN cep telefonumdan 

arayarak bana Kurmay Başkanı Mehmet ŞAHİN seni çağırıyor dedi. Bende üzerimi giyinip 

kurmay başkanı Mehmet ŞAHİN'in habercisi Er Cihat GÜNGÖR'ün yanına gittim. Geldiğimi 

söyledim o da içeriye haber verdi. Bana da benim sorumluluğumda olan hediyelik eşyaların 
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olduğu VİP odasını açmamı komutanın oradan bir şey alacağını söyledi. Bende giderek VİP 

odasını  açtım.  Normalde  bu  VİP odasının  sorumlusu Hasan İNAN Binbaşı'dır.  Ben onun 

emirlerini  yerine  getiririm.  Onun  izni  olmadan  VİP odasında  herhangi  bir  hediyelik  eşya 

veremem.  Ama  Kurmay  Başkanı  Mehmet  ŞAHİN  emir  verdiği  için  komutanımıza  bilgi 

veremedim  çünkü  geç  saatti  ve  odayı  açtık.  Yaka  kartında  Personel  Temin  Merkezi 

Komutanlığı  yazılı  olan  isimliği  olmayan  giysisi  kahverengi  askeri  gömlek,  altında  yeşil 

askeri kumaş pantolon olan bir komutan geldi. Atak Helikopteri Kartpostalını, 2 adet içinde 

tablo olan çerçeve alacağını, 8-10 kartpostal, 2 tanede tablo aldı. Bu sırada Yarbay Mehmet 

ŞAHİN geldi. Bu şahısta çok samimi bir şekilde konuşarak onuda mı alacaksın onu bırak gibi 

gülüştüler  bu  şekilde  çok  samimi  konuşmalar  oldu.  Misafir  olarak  gelen  şahıs  aracının 

anahtarını bize verdi.Aldıkları hediyelik eşyaları araca koymamızı istedi. Araç beyaz Honda 

Civicmarkaydı. Ancak sivil plaka olduğunu hatırlıyorum. Hediyelik eşyaları arabaya koyduk. 

Anahtarı Cihat'a verdim. Sonradan koğuşa gittim. 15/07/2016 tarihinden önce ben karargah 

binasında görev yaptığım için sıra dışı olarak bildiğim ve gördüğüm olaylar bunlardır. Daha 

sonra olaylara katılan, atıldığını medyadan veya birliğimden duyduğum ve şu an gözaltında 

olduğunu  duyduğum  Kurmay  Başkanı  Mehmet  ŞAHİN,  Albay  Hakan  Cafer  ARSLAN, 

Binbaşı Okan KOCAKURT devamlı gecelere kadar karargah binasında toplantı yapıyorlardı. 

Ayrıca yukarıda anlattığım şahsın gece 23.00'te karargahta bulunması garipti. Gecenin 23.00 

ünde  hiç  ziyaretçi  geldiğini  görmedim.  Bizim  birlikten  değil  başka  bir  birliktendi.  Bu 

olaylarla ilgili bir toplantı olabilecegini düşünüyorum. Er Cihat'ın da olay öncesinde gecelerce 

koğuşa gelmediğini, çünkü Kurmay Başkanının habercisi olduğu için gecelere kadar toplantı 

yaptığı için ve onlara çay verdiği için gelemediğini biliyorum. 15/07/2016 tarihinden 3-4 gün 

öncesinde 15/07/20116 tarihine kadar her gece, gece yarılarına kadar toplantı yaptıkları için 

haberci Cihat onlara çay götürdüğü için habercisi Cihat GÜNGÖR koğuşa gelemiyordu. Geç 

geliyordu.  Çok geç  saatlerde  geliyordu.  Kendisi  arkadaşım olduğu için  konuşmalarımızda 

bazen ona sen git ben burada yatacağım diyormuş bana o şekilde söylemişti. Cihat Güngör 1 

hafta  kadar  önce terhis oldu.  Cihat  GÜNGÖR'ün nereli  olduğunu bilmiyorum. I5/07/2016 

günüöglen saatlerinde VİP gelecek sanırım EDOK Komutanı Metin GÜRAK gelecek dediler. 

Hazırlıkları yaptık. Saat 15.00 sıralarında EDOK Komutanı Metin GÜRAK geldi. Karargah 

binasına uğramadan direk çıkış yaptı. Ben daha soma yemeğe çıktım. Yemekteyken arkadaşım 

aradı.  VİP var 10 dakika içinde gel dedi. Tekrar geldim. Ben flamaları hazırlıyordum. Bu 

sırada Kara Kuvvetleri Komutanımız Salih Zeki ÇOLAK geldi. Şeref Salonunda oturmadan 

yukarı Komutanımız Hakan ATINÇ'ın odasına girdi. Arkasından 1 Tuğgeneral, 2 Korgeneral 

geldi  dediler.  Ben  1  tane  Tuğgeneral  gördüm ama  diğer  2  Korgeneral'i  görmedim.  Bana 

çerezleri  hazırla  dedikleri  için  çerezleri  ayarlamaya  gittiğim  sırada  gözaltına  alındığını 

bildiğim Hakan ATINÇ'ın komutanı emir astsubayı olan Fatih KARAGÖZ'ün koltuğunda bir 
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tane general komutanın oturduğunu gördüm. Fatih KARAGÖZ de ayaktaydı. Konuşuyorlardı 

ama  uzaktan  gördüğüm  için  ne  konuştuklarını  duymadım.  General  Komutanın  ismini 

bilmiyorum. Bunlardan daha önce VİP uçağı gelmişti. Fatih KARAGÖZ yanında 2 kişi daha 

vardı.  Apron  da  oturuyorlardı.  Komutanların  bu  tarafa  doğru  gelmesini  bekliyordu  ben 

komutanların uçağa binerek gideceğini düşündüm. Dışarı sigara içip geldiğimde uçak yoktu. 

Arkadaşlara sorduğumda komutanlardan hiç birisi binmedi uçak boş gitti dediler. Yukarı da 

anlattığım gibi komutanlar geldikten sonra ben bir  arkadaşım ile makam odasının önünde 

duruyordum.  Tabak  boşlarını  bekliyordum.  İsmini  bilmediğim nöbetçi  amir  kolluğu  olan 

Yarbay gelerek  bize  küfür  ederek  ne  bekliyorsunuz  buradan  gidin  diyerek  bizi  kovaladı. 

Buradan kaybolun dedi. Ben mutfağa geçtim arkadaşım orada kaldım. Daha sonra alt kata 

indim. Şeref salonunu kapatacaktım. Flamaları değiştirecektim. Bu sırada Albay Hakan Cafer 

ARSLAN'ı gördüm. Kapısının önünde bazı poşetler vardı. İçeriye alayım mı diye sorduğumda 

kalsın  evin  anahtarını  unuttum onu  alacağım dedi.  Odasında  benimle  görüşürken  sürekli 

yukarı komutanların odasına bakıyordu. Bu arada evin anahtarını unuttum dedikten sonra eve 

gittim  balkona  çıktım balkon  açık  diye  saçmalamaya  başladı.  Buraya  geldim buranın  da 

anahtarını  unutmuşum  dedi.  Bu  bana  çok  saçma  geldi  heyecanlıydı.  Ben  flamaları 

değiştirdim. Tekrar yukarı çıktım. Hakan ATINÇ Komutanımızın kapısrnın önünde poşetler 

vardı. Nöbetçi amir aşağıdan koşarak gelip bana ters ters baktı. Sonra poşetleri alıp harekat 

merkezine doğru koşarak gitti. Bana Karanet sisteminden o günkü nöbetçi amirin fotoğrafını 

talimatınız ile gösterdiler. Tam olarak emin olmamakla beraber o günkü nöbetçi amir olan 

fotoğrafını bana gösterdikleri şahın isminin Taarrruz Helikopter Tabur komutanı Kara Pilot 

Yarbay  Özcan  KARACAN  olduğunu  söylediler  ve  şu  an  firari  olarak  olaylar  nedeniyle 

şüpheli olarak arandığını komutanlarımız söyledi. Daha sonra ben nöbetçi amir giderken bana 

ters  ters  baktığı  için  karargah  binasından  çıkarken  Kurmay  Başkanı  Mehmet  ŞAHİN'in 

nöbetçi amir odasından yüzü soluk bir şekilde kötü bir olay olmuş gibi üzüntülü bir şekilde 

gördüm.  Bana  hadi  evladım burayı  terket  dedi.  Ben  de  emredersiniz  komutanım diyerek 

binadan  çıktım.  Dışarıda  er  olan  arkadaşlarımrn  yanına  gittim.  Dışarıda  onlar  ile  ayakta 

bahçede  bekliyordum.  Ben  aşağıya  indiğimde  komutanımız  Ünsal  ÇOŞKUN  okuldan 

Karargah binasına doğru gelerek kapıda nöbet tutan kısa dönem er Hakan ÖZDEMİR'e "sen 

nöbetini 4.kulede tut oraya git" dedi ve oraya gönderdi. Sonra ben arkadaşlarım yanına gittim. 

Bir süre sonra Hakan Cafer ARSLAN Yarbay yanımıza geldi. Sanki olaylardan hiç haberi 

yokmuş gibi "ne oluyor" diye sordu. Bilmediğimizi dışarı apar topar çıkarttıklarını söyledik. 

Bu sırada Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Hakan Cafer ARSLAN'ı yanına çağırdı. Komutanın 

yanına gitti 1 dakika içinde geri yanımızageldi ve yanımızda telefon varsa hemen bana verin 

dedi.  Bu  sırada  helikopterler  çalışmaya  başlamışlardı.  Biz  komutanım  ne  oluyor  diye 

sorduğumuzda  "emniyet  denetlemesi  var  "  dedi.  Ben  telefonum  olmasına  rağmen  bütün 
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helikopterler çalışmaya başlayınca kuşkulandım telefonum yok dedim. Arkadaşlardan 1 tanesi 

telefonumuzu  verdi.  Diğer  üçümüz  telefonu  vermedi.  Bize  "burada  görünmeyin  alt  katta 

malzeme deposu var, oraya inin orada bekleyin" dedi. Biz de malzeme deposunda indik bu 

sırada  helikopterler  devamlı  havalanarak  gidiyordu.  Saat  23.00  sıralarıydı.  Merak  ettik. 

Arkadaşım Mikail'e bakması için gönderdik. Gitti hemen geri geldik." Kapının önünde bir 

teğmen nöbet tutuyor elinde kalaşnikof silah var" dedi. 10-15 dakika bekledikten sonra ben 

"çıkalım"  dedim  korkamaya  başladım  "koğuşa  gidelim"  dedim.  Dışarı  çıkarken  dışarı 

baktığımızda beyaz farlı  bir  araç VİP yoldan hızlı  bir  şekilde karargah binasının önünden 

geçti. Göbekten dönüş yaptı ve yukarı doğru geçti. Ayrıca 2 tane şahısın bir tanesi teğmendi 

bir  tanesi uzak olduğu için göremedim apronda nöbet tuttuğunu gördüm silahlıydılar.  Ben 

kesin bir şey oluyor uzaklaşalım dedim. Çimenlik alandan koğuş bölgesine gidiyorduk. Gelen 

ses üzerine dönüp baktığımda 2 kişi koşarak geçtiğini gördüm. Karargah binasına girerken 

birinin  bayan  diğerinin  erkek  yüzbaşı  olduğunu  gördüm  tulum giymişlerdi  heyecanlı  bir 

şekilde  karargah binasına girdiklerini  gördüm. Koğuşta  bir  astsubay dışarı  çıkmayın  dedi. 

Kimseyi  dışarı  çıkarmadık.  Astsubay  Meslek  Yüksek  Okulu  Öğrencilerine  bize  dışarı 

çıkmayın diyen astsubay ismini bilmiyorum resmi elbiselerinizi giyin diye söyledi. Astsubay 

öğrenciler üzerilerini giydiler ancak dışarı çıkmadılar. Sabaha kadar koğuşta kaldılar, Ayrıca 

ben 0l:00 ile 05:00 arası nöbetin olmamama rağmen 4.kuleye giderek orada nöbet tuttum. 

Helikopterler kalkıyor uçaklar geçiyordu. Nöbet değişimi gelen onbaşı ile birlikte çok uykum 

geldiği için sabah saat 05.00 te koğuşa gittim. Uyudum. Uyanıp öğlen yemeği için giderken 

beraber nöbet tuttuğum adını hatırlamadığım nöbetçi er arkadaşım bana "sen gittikten 5-10 

dakika sonra bir beyaz araba geldi, bize gelin diye el işareti yaptılar, daha sonra araçtan inip  

tel  örgüden  atlayıp  gittiler"  diye  söyledi.  Bu  arada  yukarıda  anlatmayı  unuttuğum Albay 

Hakan Cafer ARSLAN yanımıza gelip telefonları istediğinde komutanımızı eve götürmek için 

getiren aracı  bize sordu. Bu kime ait  dedi.  Şoför Mikail  arkadaşım soy adını bilmiyorum 

komutanımızı götürmek için geldik dedi. Bunun üzerine Hakan Cafer ARSLAN geldi araçta 

bir kalaşnikof, bir çelik yelek, bir kompozit başlık vardı. Sonra bu silahın mühimmatı var mı 

diye  sordu.  Muhafiz  olarak  asker  Ali  ÇETİNKAYA var  dedi.  Daha sonra  bu  araç  bende 

kalacak daha sonra ben getiririm siz aşağıya inin dedi ve bize aşağıya malzeme odasına inin 

diye söyledi. Dışarı çıktığımızda bu araç orada mıydı değil miydi bilemiyorum. " şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

4-4-91-Tanık  Emin YURTALAN 26/07/2016 tarihli  ifadesinde;  "  Ben 1.  Kara 

Havacılık  Alayı  Bakım  Taburu  İkmal  Takımı  Direkt  Mübadele  Kısmı  Teslim  Tesellüm 

astsubayı olarak Kara Havacılık Astsubay Kıdemli Çavuş rütbesiyle görev yaparım..

16/07/2016 Cumartesi günü ..... Nöbetçi olduğum karargah binasına gelmek isterken 
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Kara Havacılık  Okul  Komutanlığı  karargahı  önünde 15/07/2016 günü Mobil  Tim Nöbetçi 

Astsubayı  olan  Başçavuş  Yusuf  PİŞTAV  ile  karşılaştım.  Kendisi  nöbeti  devretmiş,  sivil 

kıyafetliydi.  Kendisine  otobüslerin  ve  metronun  çalışmadığını,  Kızılay  yönünde  yolların 

kapalı olduğunu söyledim. Kendisi bana "Burada neler olduğunu bilmiyorum, ortalık karışık, 

kendine  dikkat  et,  doğrudan  nöbet  yerine  git"  dedi.  Benden  önceki  nöbetçinin  mağdur 

olmaması  için  sivil  kıyafetimle  karargah binasına  giriş  yaptım.  Karargah binasında  kimse 

yoktu.  Nöbetçi  amiri  odasında  ve  nöbetçi  astsubay  odasının  kapılarının  açık  olduğunu 

gördüm. İçerilerinin dağıtılmış olduğunu, masaların üzerinde nöbetlere ait evrakların, haritaya 

benzer evrakların ve silahlar ile mühimmatın dağınık vaziyette olduğunu gördüm. Nöbetçi 

astsubayın odasında bir adet G-3 piyade tüfeği, bir adet HK-33 piyade tüfeği ile ayrıca iki 

adet  şarjör gördüm. Silahların üzerinde de şarjör vardı.  Şarjörler  doluydu.  Nöbetçi  amirin 

odasında bir adet telsiz, bir adet dolu dik duran sırt çantası, 4-5 sandık kullanılmamış G-3 

piyade tüfeği mermisi ile ayrıca kullanılmış bir adet sandık gördüm. Bu sandık açılmış ve 

içindeki mermilerin az bir kısmının kullanılmış olduğunu gördüm. Ben bu gördüğüm silah ve 

mühimmatların  hiçbirine  dokunmadım.  Alt  katı  ve  koridorları  gözümle  kontrol  ettim. 

Kimsenin  olmadığını  gördüm.  Bu  sırada  ismini  hatırlayamadığım  Harita  Hava  Grup 

Komutanlığı  Nöbetçi  Astsubayı  olan  bir  kıdemli  çavuş  karargah  binasına  geldi  ve  bana 

"Nöbet toplantısı olmayacak mı" diye sordu. Ben de kendisine "Sadece biz varız, başka kimse 

yok" diye cevap verdim. Kendisi nöbet yerine gitmek için arabasıyla ayrıldığı sırada bana 

"Nöbetçi amir gelirse mutlaka haber ver,  ben de kendisini göreyim" dedi.  Ben de üzerimi 

değiştirmek  için  bu  nöbetçi  astsubayın  aracına  bindim.  Bakım taburu  hangarının  önünde 

indim.  Buradan  bisikletimi  almak  için  indim,  hangara  girdim,  ancak  hiç  bir  rütbelinin 

olmadığını, bir tane rütbesiz erin olduğunu gördüm. Kendisine "Başka kimse var mı" diye 

sordum, "Hayır komutanım" diye cevap verdi. "Senin burada ne işin var" dediğimde "İkmal 

için buradayım komutanım" dedi. Ne zamandır orada olduğunu sordum, geceden beri orada 

olduğunu  söyledi.  İsmini  bilmiyorum.  Kendisini  kimin  görevlendirdiğini  sorduğumda 

"Komutanlırımız görevlendirdi, kim olduğunu bilmiyorum, apar topar beni buraya getirdiler, 

akşam burada çatışmalar çıktı, korkuyorum komutanım ne yapayım" dedi. Kendisine bir zarar 

verilip verilmediğini sordum, verilmediğini ve herhangi bir şey için zorlanmadığını söyledi. 

Orada tek rütbelinin ben olduğumu anlayınca o askerle birlikte hangarın çevre emniyetini 

alarak  içerisini  ve  kapılarını  kontrol  ettim  ve  kapıları  kapattırdım.  Askere  de  koğuşuna 

gitmesini  ve  komutanları  gelene  kadar  arkadaşlarıyla  birlikte  koğuştan  çıkmamalarını 

söyledim. Ben de üzerimi değiştirmek amacıyla bisikletimle pistten ilerleyerek geri destek 

bakım hangarına doğru gittim. Bu arada emniyetini alabileceğim açık hangar olup olmadığını, 

helikopterlerde  veya  etrafında  silah  ya  da  tehlike  yaratabilecek  herhangi  bir  nesne  olup 

olmadığını  gözlemledim.  Olumsuz  bir  duruma  rastlamadım.  Ancak  helikopterlerin 
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pervanelerinin  bağlı  olmadığını  gördüm.  Helikopterlerin  uçmuş  oldukları  kanaatindeyim. 

Akşamdan helikopterlere  mühimmat  yüklenmiş.  Boş sandıklar  etraflarındaydı.  Ben etrafta 

mühimmat olup olmadığını kontrol etmedim. Hangara geldiğimde kapısının kilitli olduğunu 

gördüm. O gün ki hangar nöbetçi astsubayı Uh. Teknisyen Nezih Başçavuş idi. Kendisi bana 

"Hişt" şeklinde seslenerek "Ne yapıyorsun burada, ortalık karışık, neden geziyorsun" dedi. 

Kendisine üstümü değiştirmek için geldiğimi söyledim ve hangarın personel giriş anahtarını 

kendisinden alarak üzerimi değiştirdim. Bu sırada kendisi yanıma geldi, anahtarı kendisine 

teslim  ettim  ve  yeniden  bisikletime  binerek  pistten  nöbetçi  olduğum  Kara  Havacılık 

karargahına  hareket  ettim.  Karargah  binasına  geldim.  Kontrol  ettiğimde  hiç  kimseyi 

görmedim.  Silahları  nöbetçi  amir  odasına  taşıdım ve  odayı  kilitledim.  Bu  sırada  Dursun 

Uzman  Çavuş  geldi.  Kendisi  Kara  Havacılık  Komutanı  Tümgeneral  Hakan  ATINÇ'ın 

yardımcılığını yapıyordu. Bana "Kimse var mı" diye sordu. Ben de "Yok" cevabını verdim. 

Kendisi daha sonra komutanın odasını kontrol ettiğinde istirahat ettiği  bölümde bağlanmış 

vaziyette olduğunu görmüş. Kendisini kurtarmış. Ben aşağı kattayken komutan aşağı inmiş. 

Arkamı  döndüğümde  karşımda  gördüm.  Tekmil  verdim  ve  olayları  kendisine  anlattım. 

Kendisi benden silahımın olup olmadığını sordu, olduğunu söyledim. "Dolu mu" diye sordu, 

"Dolu ve emniyette" diye cevap verdim. Benden beylik tabancamı istedi, kendisine tabancamı 

verdim. Bana "Buraya mukayet ol, ben birazdan geleceğim, buraya kimseyi alma, ben geri 

döneceğim" diyerek uzman çavuş ile beraber beyaz renkli sivil bir araçla karargah binasından 

ayrıldı. Ben de makam odası hariç diğer tüm odaları kontrol ettim. Boş olduklarını gördüm." 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

4-4-92-Tanık Ömer TANIŞIR 26/07/2016 tarihli ifadesinde; " Ben Kara Havacılık 

Komutanlığı Okul Hizmet Komutanlığı Hizmet Bölük Komutanlığında Onbaşı olarak görev 

yaparım.  15  Temmuz 2016 tarihinde  3 nolu  kulede  21.00-23.00 arası  nöbetçiydim.  22.15 

sıralarında  3  nolu  kulenin  az  ilerisinde  Helsim  binasının  içinde  bir  hareketlilik  vardı. 

Baktığımda  içerisinde  havanın  karanlık  olması  sebebiyle  rütbelerini  göremediğim  3-5 

personel bulunuyordu. Sonrasında bu kişiler mevzilendiler. Bu sırada olağanüstü bir durum 

olduğundan bahisle düdük çaldım. Hemen AMM'yi aradım. Durumu onlara izah ettim. Onlar 

da hemen AMM ekibini göndereceklerini belirttiler. Ben de mevziye geçtim. O sırada beyaz 

Ford Connect marka araçla görsem tanıyabileceğim, ismini sonradan öğrendiğim Hakan Cafer 

ARSLAN  geldi.  Bu  kişi  bize  kulenin  etrafında  mevzilenen  silahlı  kişilere  müdahale 

edilmemesini  söyledi.  Bu  kişiler  turuncu  (dost  birlik  anlamında)  diyerek  bulunduğumuz 

yerden ayrılıp gitti. Nöbet bitiminde kıdemli başçavuşun bize söylediklerini nöbeti devralan 

diğer  arkadaşlara söyledim ve doldur  boşalt  kısmına,  oradan da koğuşa geldim."  şeklinde 

beyanda bulunmuştur.
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4-4-93-Tanık Sefa SEZER 26/07/2016 tarihli ifadesinde; "Ben 1. Kara Havacılık 

Alayı  Bakım  Taburu  Kullanıcı  ve  Direkt  Destek  Bölüğü  Hafif  Genel  Maksat  Hücum 

Helikopter Kullanıcı Bakım ve Onarım Takımında olarak Astsubay Kıdemli Çavuş rütbesiyle 

görev yaparım. 

15/07/2016 günü gündüz mesaideydim. Akşam mesai çıkışı Kazan ilçesine gittim. 

Arkadaşımın kına gecesine katıldım. Olaylar başlayınca polis kına gecesinin bitirilmesi için 

uyarıda bulundu. Biz arkadaşlarla birlikte emlakçı dükkanı bulunan bir arkadaşın bürosuna 

geçtik. Orada haberleri seyrettik. Gece 01:30 sıralarında U/H Teknisyen Kıdemli Başçavuş 

Tekin TAŞKIRAN beni aradı. Tabur komutanı Murat BOLAT'ın emriyle acil mesaiye gelmem 

gerektiğini söyledi. Beraber olduğum arkadaşlar beni araçla ana nizamiyeye bıraktılar. Saat 

02:00 sıralarında  birliğe  giriş  yaptım.  Bana nizamiyede kimin  emriyle  geldiğimi  sordular. 

Murat  BOLAT'ın  emriyle  geldiğimi  söylediğimde bir  telefon görüşmesi  yaptılar.  Silah  ve 

telefonumu  benden  alarak  içeriye  girmemi  söylediler.  Nizamiyedekiler  subaydı,  ancak 

üzerlerinde  bulunan  çelik  yelekten  dolayı  rütbeleri  belli  olmuyordu.  Kim  olduklarını 

bilmiyorum. Nizamiyede bulunan bir  şoför  askerin  kullandığı  Ford Connect  marka  araçla 

U/H-1  takımına  gitmemi  söylediler.  Buraya  gitmek  için  jandarma  bölgesinden  geçmemiz 

gerekiyordu.  Kapıyı  itfaiye  aracıyla  kapatmışlar.  Silahlı  teğmenler  bekliyorlardı.  Aracı 

durdurup nereye gittiğimi sordular. Ben onlara da Murat BOLAT'ın emriyle geldiğimi, U/H-1 

takımına gideceğimi  söyleyince itfaiye aracını  çektiler  ve kapıdan geçtik.  Görev yaptığım 

hangara gittik. Orada gazinoya geçtik. Televizyon izlemeye başladık. Yaklaşık 12 kişiydik. 

Aramızda emir verilirse yapmayalım şeklinde konuştuk. Televizyondan açıklamaları duyduk. 

Havada  bulunan  araçların  vurulacağının  belirtilmesi  nedeniyle  saat  04:00  sıralarında 

bulunduğumuz yerden çıkmayı düşündük. Hangarın önünde bekleyen iki sivil araçla oradan 

ayrıldık. Jandarma nizamiyesi ile ana nizamiyede yine Murat BOLAT'ın emriyle çıktığımızı 

söyleyerek  kışladan  ayrıldık.  Ana  nizamiyeden  silahımı  ve  cep  telefonumu  aldım  ve 

ayrıldım." şeklinde beyanda bulunmuştur.

4-4-94-Tanık  Murat  GÖK  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "Ben  Kara 

HavacılıkKomutanlığı UH-1  Takımında,  Teknisyen  Kıdemli  Çavuş  olarak  olarak  görev 

yapıyorum.  Tam  gününü  hatırlayamadığım  l3/07/2016  veya  l4/07/2016  tarihinde  nöbet 

yazıcısı  üstçavuş  Selçuk  ÇAL beni  arayarak  "Pazartesi  günü  yani  18/07/2016  günü  Ziya 

KOPAR Üstçavuşun düğün yada görevi dolayısıyla, Ziyanın pazartesi günkü nöbetini, benim 

Cuma günkünöbetimle değiştirmek isteyip  istemediğimi  sordu.  Ben de "hafta  içi  daha iyi 

olur" dedim, "nöbeti değiştirebileceğini" söyledim. Olay günü 15/07/2016 Cuma günü saat 

l0:30  civarı  kıdemli  başçavuş  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU  beni  aradı  ve  "hafif  tabur 
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tarafından, taarruz takımına gelmemi, yakında birliğimize atak helikopter katılacağını, atak 

yer destek malzemelerin taarruz hangarı yanında bulunan ve içinde bir takım atak malzemesi 

bulunan  hangara  bırakmamız  gerektiğini"  emretti.  Ben  de  kendisine  "  Başmakinistimizi 

aramasını ve ona söylemesi sonucu gelebileceğimi" söyledim. Süleyman Nazif TÜRKOĞLU 

da, o gün mesaide başmakinist olmadığı için kıdemli Başçavuş Tekin TAŞKIRAN'ı aramış. 

Tekin  TAŞKIRAN yanıma gelerek,  Süleyman  Başçavuşun  aradığını  ve  karşıya  yani  atak 

malzemesi bulunan yere gitmemi emretti.

Soyadını hatırlayamadığım Başçavuş Mustafa, Kıdemli Çavuş Seyfi Talha YILMAZ 

ile  beraber  uzman  Çavuşun  kullandığı  araca  binerek  hareket  ettik.  Seyfi  Talha  YILMAZ 

helikopter  malzemesi  almak  için  fabrikada  indi,  biz  devam  ettik.  Ben  de  gece  görüş 

gözlüklerini  bırakmak  için  kantinin  orada  indim.  Uzman  Çavuş  ve  Mustafa  Başçavuş 

Akbank'a devam etti, daha sonra dönüp kantine gelerek beni almak için beklediler, kantime 

girdiğimde Yakup KOÇ Başçavuş ve ismini bilmediğim bir başçavuşu da alarak araca bindik 

ve nizamiyeye doğru hareket ettik, nizamiye de ismini bilmediğim başçavuş indi, biz de pilot 

heykeline doğru hareket ettik, Yakup KOÇ Başçavuş da pilot heykelinin orada indi, Mustafa 

Başçavuş, Cihan ÇAĞLAR Uzman taarruz takımına hareket ettik, saat 11:00 civarı biz taarruz 

takımında indik. Süleyman Nazif TÜRKOĞLU Başçavuşu aradım, bulamayınca telefon ettim, 

taarruz hangarının yanında bulunan sundurmada olduğunu söyledi ve yanına gittim, kendisi, 

soyadını bilmediğim Başçavuş Engin ile oturuyordu. Bana geri  destek hangarında hidrolik 

cihazı olduğunu ve atak mermi yükleme sandığı olduğunu, çeki demirinin de fabrikada olup 

olmadığını  sordu.  Bende  bilmediğimi  söyledim,  daha  sonra  Seyfi  Talha  kıdemli  çavuşu 

arayarak çeki demiri olup olmadığını sordum, kendisi de yanındakilere sorarak fabrikaya ait 

çeki demirinin bizim tarafımızdan kullanılabileceğini söyledi. Ben de çeki demirini almak için 

Aydın Başçavuşun numarasını, Seyfi Taha'dan istedim, ancak Aydın başçavuşa ulaşamadım. 

Bu arada bana fabrikada bir adet atak helikopterin olduğunu söyledi. Helikopterin kullanılıp 

kullanılmadığını, uçup uçmadığını, kimin sevk ve idaresinde olduğunu bilmiyorum. Süleyman 

başçavuş  malzemeleri  hangara  getirmemi  emretti.  Ben  de  geri  destek  hangarına  gittim, 

hidrolik  bencin  arka  iki  tekerin  inik  olduğunu  fark  ettim,  mermi  yükleme  aletinin  orada 

olmadığını  gördüm,  adını  bilmediğim  başçavuşa  sorduğumda  bana  diğer  yer  destek 

cihazlarının ortasında olduğunu söyledi, gidip baktığımda sıkışık bir yerde olduğunu gördüm, 

ben de Süleyman başçavuşu aradım, o da "taarruz hangarından traktörü alarak atak yer destek 

malzemelerinin olduğu yere bırakacağımı, yalnız mermi yükleme aletinin aviyonik malzemesi 

olduğu için bizimle bir alakası olmadığını, gelip aviyonikcilerin almasının uygun olacağını, 

tek  başına  oradan  çıkarılmayacağını  söyledim.  O  da  aviyonikcilerle  görüşeceğini,  benim 

orada beklememi söyledi.  Kimse gelmeyince yemek yedim,  daha  sonra taarruz  hangasına 

giderek traktör aldım. Hidrolik benci takarak atak malzemelerinin olduğu yere bıraktım. 13:30 
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civarı  Süleyman  Başçavuş'u  gelmeyince  aradım  ve  hidrolik  benci  hangara  bıraktığımı, 

aviyonikci  personel  gelmediği  içinde  mermi  yükleme  aletini  getiremediğimi  söyledim. 

Kendisi fabrikada bulunan atak helikopterini almamız gerektiğini emretti, akşam 2 tane atak 

helikopter  gelme  ihtimalinin  olduğunu,  mesaiye  kalabileceğimi  emretti.  Bir  aviyonikci 

personel  Çavuş  Sefa  KOÇAK  ve  ben  fabrikaya  atak  helikopter  için  gidecektik,  araç 

bulamadığımız için çavuş Samet CAN bizi oraya bıraktı, Sefa ile beraber fabrika içine girdik, 

helikopterin orada olduğunu ve Malatya personeli Kıdemli çavuşu Ali ÇAPKINLAR'ı orada 

gördüm. Ali ÇAPKINLAR, Ömer SEZEN'i aradı, "kendisinin bu akşam burada kalacağını ya 

daMalatya'ya dönmek istediğini"söyledi.  Ömer SEZEN, Ali  ÇAPKINLAR'a "iki  tane atak 

helikopterin l5:30-16:00 civarı Malatya'dan çıkacağını" söylemiş. Ben bunları Ali konuşurken 

duydum.  Ali  bana  helikoptere  günlük bakım yaptığını  söyledi.  Form 17 malzemeleri  için 

Emrah AYDOĞAN'ın  prodüksiyonda olduğunu söyledi.  ben  de  kendisinin  yanına  giderek 

daha ne kadar işinin olduğunu sordum, o da yarım saat, 40 dakika işinin olduğunu söyledi.  

Ben de UH-l takımı taarruz hangarı arasında mesafenin uzak olduğunu, sivil eşyaları almaya 

gideceğimi söyledim. UH-l takımına gittim, kıdemli başçavuş Hamdi YENİDOĞAN gördüm, 

o na "buakşam helikopter geleceğini, mesaiden kaçta çıkacağımı ben size söylerim" dedim. 

Fabrikaya doğru gittim, helikopter traktöre takılmış, uçuş hattında çekildiğini gördüm, ben de 

helikopterin  yanına  giderek,  taarruz  hangarından  helikopteri  çektik,  helikopteri  emniyete 

aldık,  traktör  ile  helikopteri  çekenler  bir  fabrika  sivil  personel  ve  adını  bilmediğim  üst 

çavuştu.  Helikopteri  çekerken  emniyetini  sağlayan  da  Üstçavuş  Emrah  AYDOĞAN'dı. 

Helikopteri  getirdiğimizde  viski  helikopter  personellerinden  bazıları  ve  kobra 

helikopterlerinin bazıları ve yarbay Murat BOLAT helikopterin yanına geldi. Murat BOLAT 

fabrika personellerine hoşgeldiniz dedi. Helikopteri Emrah AYDOĞAN kilitledi, anahtar onda 

kaldı, taarruz kobra hangarına girdim. Ahmet ATEŞ'i gördüm, o da atak helikopter geleceği 

için mesaiyeye  kaldığını  ve yanmda Üstçavuş Arif  YILDIZ'ın da olduğunuda söyledi.  Bu 

sırada  saat  l7:00  civarıydı.  Saat  l8:00  civarı  Ömer  SEZEN  Astsubayın  helikopterleri 

getireceğini öğrendiğim için, Ömer SEZEN'i aradım, kendisi telefonu açmadı. l5 dakika sonra 

beni  aradı  Kayseri'ye  indiklerinde beni  arayacağını  söyledi,  saat:  l8:40'da tekrar  görüştük, 

helikopterlere yakıt  ikmali  yapıldığını  ve l9.00 civarı  çıkacaklarını  söyledi.  Kendisiyle  bir 

daha  görüşmedim.  l7:00-20:00  arasında  Üstçavuş  Fırat  DARENDE,  Kıdemli  çavuş  Fatih 

ŞENTÜRK, ismini bilmediğim ve daha önce hiç görmediğim yüzbaşı, soyadını bilmediğim 

Kalite Kontrol Astsubayı Engin Başçavuş ve hangar nöbetçisi olan Başçavuş Orçun Akyüzler 

ve  nöbetçi  olduğunu  söyleyen  Onur  TUNCER  vardı.  Saat  20:00  da  Süleyman  Nazif 

TÜRKOĞLU yanıma geldi,  helikopterlerin gelmeyeceğini,  yarıdan döndüğünü, gelmesinin 

iptal  olduğunu  ve  mesaiden  gitmemi  emretti.  Kıdemli  üstçavuş  Ahmet  ATEŞ  ve  Arif 

YILDIZ'a da söylememi söyledi. Ben de aviyonik odasına giderek Ahmet ve Arife, Süleyman 
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Başçavuşun  söylediklerini  söyledim.  Ahmet  ATEŞ'in  aractna  binerek  saat:  20:15  civarı 

Üstçavuş Ahmet ATEŞ aracı ile, Üstçavuş Arif YILMAZ ile beraber nizamiyeden ayrıldık. Bu 

sırada  Başçavuş  Hamdi  YENİDOĞAN'a  mesaj  atarak  mesaiden  ayrıldığımı  ve  Kara 

Kuvvetleri Komutanını mesaide olduğunu söyledim. Ahmet ATEŞ'in güzergahında bulunan 

Etimesgut Erler Lojmanında beni bıraktılar  ve ikisi  Etimesgut güzergahında devam ettiler. 

Cuma gecesi 2l :00 civarı Kıdemli Başçavuş Süleyman Nazif TÜRKOĞLU beni aradı ve bana 

taarruz hangarının önüne çektiğimiz helikopterin anahtarının bende olup olmadığını sordu, 

ben de kendisine Emrah AYDOĞAN Astsubayın helikopteri  kilitlediğini,  anahtarın nerede 

olduğunu bilmediğimi söyledim. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

4-4-95-Tanık  Murat  Zafer  ARAS  24/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "13  Temmuz 

2016 çarşamba günü Döner Kanat Kurul Başkanı Uğur KAPAN Albay beni çağırarak skorsky 

checklist hazırlamamı istedi.  Benim götürdüğüm checklisti düzenlememi istedi. Bana gece 

görüş gözlüğü takma usullerini checkliste ilave etmemi emretti. Ben de o şekilde hazırlayıp 

teslim ettim. Bir gün sonra yani Perşembe günü mesai bitimine doğru saat 16:30 sıralarında 

yüzbaşı Cumali BOLAT yanıma gelerek yarınki nöbetini tutabilir miyim benim daha önceden 

bir nöbet borcum vardı dedi. Ben de hayırdır dedim. Israr etti , ailesel bir sorunu olabileceğini 

düşündüm.  Başka  bir  şey  aklıma  gelmedi  ve  kabul  ettim.  Bahsi  geçen  nöbeti  öğretim 

başkanlığı  nöbetçi  subaylığıdır.  Cuma  günü  sabah  ben  normal  mesaimi  yaptım,  nöbet 

tutmadım.  O  günsaat  17:00  itibari  ile  mesaiyi  terk  ettim,  evime  gittim.  Daha  sonra 

Çayyolunda bir kafede eşim ve 2 devre arkadışmla oturduk. Bu esnada TV den olağanüstü 

hareketlenmeler  görmeye  başladık.  Başbakanın  açıklamasını  dinledik.  Sonra  eve  gitmenin 

sağlıklı  olabileceğini  düşündük ve eve gittik.  Bu arada whatsapp grubumuzdan da olanlar 

hakkında  yazışmaya  başlamıştık.  Whatsapp  grubunda  Cumali  Yüzbaşı  vardı.  Kendisi 

mesajları okumasına rağmen herhangi bir şey yazmıyordu. Bunun üzerine ben şüphelendim 

ve güvenebileceğim bir kişi olarak bildiğim Gökhan CANDAR Binbaşıyı aradım ve meseleyi 

ona anlattım. Bir ara whatsaptan Cumali Yüzbaşı sıkışmış olsa gerekki bir mesaj gönderdi. 

Kara  Havacılık  Komutanlığında  herhangi  bir  şey  olmadığını  ve  kendisinin  TV izlediğini 

yazdı.  Bu arada  şu  hususu  da  belirtmek istiyorum.  Cuma günü Malatya  dan 2  tane  atak 

helikopterinin  Kara  Havacılık  Komutanlığının  emri  ile  yola  çıktıklarını  Malatya  da  görev 

yapan devre arkadaşımdan öğrendim. Gelen 2 atak helikopter Kayseri'de yakıt ikmali yapıyor. 

Daha sonra Temelli'de bizim ikinci  bir  yedek meydanımız var oraya iniyorlar,  beklemeye 

geçiyorlar.  Bu  atak  helikopterlerinde  görevli  olan  ikinci  pilotlardan  İrfan  KANTARCI 

Üsteğmenin geleceğinden bizim haberimiz var.  Hatta bizim evimizde kalacaktı.  Temelli'de 

beklerken yanımda bulunan Eren AYDINER Üsteğmenin kafede olduğumuz sırada bir mesaj 

geldi. Mesaj İrfan tarafından gönderilmişti. "Burada ortalık karıştı Akıncı'ya gideceğiz galiba 
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"  şeklinde  bir  mesaj  göndermişti.  Ancak  biz  daha  sonradan  şarjı  bittiği  için  kendisine 

ulaşamadık. Şu hususu da düzeltmek istiyorum atak helikopterlerin yanında onlara eşlik eden 

UH 1 Helikopteri de varmış. Temelli'den bir atak helikopter ile UH-1 helikopteri cuma günü 

Kara Havacılık Komutanlığına iniyorlar. Bizim arkadaşımız da UH-1 de yolcu olarak buraya 

iniyor. Ben gelişen olaylardan haberi olmayacağını düşünerek kendisini aramaya devam ettim 

ancak ulaşamadım. Hatırladığım kadarı ile gece bir civarı ulaştım. Kendisi bana geri döndü ve 

Hakan  EROL Yarbayın  kendisine  uçmamız  gerektiğini  söylediğini  belirtti  ancak  burada 

bekliyoruz dedi. Ben orada bulunan kimseye güvenme dedim. Daha sonra tekrar görüşmek 

istediğimizde ulaşamadık. Biz TV den gelişmeleri takip etmeye devam ettik. Cumartesi sabahı 

whatsappı kontrol ettiğimde, Cumali Yüzbaşının mesaj yazdığını ve şarjının bittiğini, bir içeri 

girip  bir  dışarı  çıktığını,  bu  nedenle  cevap  veremediğini,  ortalığının  sakinleştiğini  ve 

nizamiyeden çıktığını yazmıştı. 

Daha sonra bu şahıs hiçbir  yoklamamıza katılmadı.  Cumartesi  sabah 08:00 09:00 

sıralarında  İrfan  ile  bağlantı  kurdum,  mesaj  çekmiştim.  Hiçbir  olaya  karışmadıklarını 

Kartalkaya misafirhanesinde tuvalette sabaha kadar saklandıklarını söylüyordu. Arkadaşımın 

uçmadıkları  diye  belirttiği  kişiler  arasında  Hakan  EROL Yarbay  yoktu.  Onun  uçtuğunu 

öğrendik hatta gözaltına alındığını biliyoruz. Ben İrfan 'a seni alayım dedim. Bunu telefonla 

görüşmüştük. Dışarıda İstanbul yolunda Opet vardı ben orada bekledim. Kendiside normal 

nizamiyeden çıkmış benim yanıma geldi. Ben tehlike olur diye açıkcası nizamiyeye gelmek 

istememiştim. İrfan'ı aldıktansonra da eve götürdüm.  O gün İrfan bizim evde kaldı. Pazar 

günü bizi mesaiye çağırdılar ben mesaiye geldim. O gün öğleden sonra Memduh KARAGÖL 

yüzbaşıya Malatya'dan git helikopterlere bak ne olduğunu öğren demişler. Herhangi bir hasar 

olup olmadığını kontrol etmesini istemişler. Memduh Yüzbaşı kara havacılığa gelmiş. O gün 

burada  savcı  da  olduğu  için  onu  görmesini  istemişler.  Bunun  üzerine  İrfan'ın  da  içinde 

bulunduğu uçuş ekibine haber vermiş. Onlar da buraya gelmişler ve gözaltına alınmışlar. Bu 

arada  İrfan  pazar  sabahı  mesaiye  geldiğim  zaman  atak  helikopteri  kaskının  da  burada 

olduğunu, onu almamı istedi. Ben de saklandıkları tuvaletten iki kask çantası alarak odamda 

muhafaza ediyorum. Ben daha sonra İrfan'dan hiçbir şekilde haber alamadım. Ailesinin de 

haber alamadığını duydum." şeklinde beyanda bulunmuştur.

4-4-96-Tanık  Doğan  CANBAZ  26/07/2016  tarihli  ifadesinde;  " Ben  Kara 

Havacılık Komutanlığı l. Kara Havacılık Alayı Bakım Taburu Kullanıcı Direk Destek Bölüğü 

UH-1 Takımı, Periyodik Bakım Teknisyeni olarak görev yapıyorum. Olay günü 15/07/2016 

Cuma  günü  mesaiden  sonra  eve  gittim.  Saat:22:00  civarı  televizyon  izlerken  Boğaz 

Köprüsünün kapatıldığını öğendim. saat: 0l:00 civarı kıdemli Başçavuş Hamdi YENİDOĞAN 

beni aradı,  "Kara Havacılık Komutanlığı nizamiyesine gelmemi söyledi, ben de hazırlanıp 
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çıktım, nizamiyeye geldim.

Nizamiyede ismini  bilmediğimi  binbaşı  beni  ve yanımdaki  arkadaşlarımı  görünce 

silah çekti,  bize hitaben "  uzakta  durun,  yaklaşmayın" dedi.  Biz de göreve  çağrıldığımızı 

söyledik. Bizden kimin çağırdığına dair isim istedi. Biz de Hamdi Başçavuşu aradık. O da 

Yarbay Murat BOLAT'ın ismini vermemizi istedi. Biz de kapıda bekleyen Binbaşıya Murat 

BOLAT'ın ismini verdik. O da içeriye telefon açtı, isimlerimizi teyit etti. Kapıdan girerken 

silahlarımızı  ve telefonlarımızı bıraktık,  üstümüz arandıktan sonra içeriye girdik.  Yanımda 

Üstçavuş Turgut ATABEK, Üstçavuş Doğan ATAK ve Üstçavuş Serhat TERZİOĞLU vardı. 

Onlar da göreve çağrıldığı için kapıda karşılaşmıştık. Connect araç ile bizi UH-I hangarına 

götürdüler. Yolda geçerken eli silahlı iki tane kursiyer teğmene rastladık. İtfaiye aracı ile yolu 

kapatmışlardı.  Bize  nereye  gidiyorsunuz  diye  sordular.  Biz  de  Murat  BOLAT'ın  emri  ile 

geldiğimizi söyledik. Onlar da yolu açtılar, hangara gittik. Gazinoya oturduk, haberleri izleyip 

neler olduğunu anlamaya çalışıyorduk. Daha sonra hangara darbeci Tabur Komutanı Yarbay 

Murat BOLAT geldi, biz de etrafına toplandık. Tekin Başçavuş ne olduğunu sordu. O da " 

Kara  Havacılık  Komutanı  emrini  uyguluyoruz,  biz  askeriz  emir  altındayız,  emri 

uygulayamayanlar  şiddetle  cezalandırılacaklar"  dedi.  Murat  BOLAT,  Yüzbaşı  Nuri 

OSMANCIOĞLU'na  "kaç  tane  helikopterin  faal  olduğunu  sordu,  o  da  "9  tane"  dedi. 

Helikopterlere bixi silahının takılmasını, mühimmatların yüklenmesini söyledi ve gitti. Biz de 

haberleri izlemeye devam ettik. Darbe girişimi olduğunu anlayınca helikopter kalkmayacak 

diye karar aldık, daha sonra üstümüzden jetler geçtiği için hangarı boşaltıp, kamelyaya geçip, 

oturuyorduk.  O sırada  yanımda  oturan  Nuri  OSMANCIOĞLU'nu,  darbeci  Murat  BOLAT 

arayarak "ben tongaya düştüm" demiş. Daha sonra bize çıkın deyince biz de Üsteğmen Uğur 

BALDUĞ'un aracıyla tekrar meydan harekata gittik. .... Bu sırada saat: 04:00 civarıydı. Biz 

tekrar  Murat  Bolat'ın  ismini  vererek  nizamiyeden  çıktık  ve  ayrıldık."  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur.

4-4-97-Tanık  VeyselAÇIKDİLLİ  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ben Kara 

Havacılık Komutanlığında piyade er olarak görev yapıyorum. 15/07/2016 tarihinde saat 19:30 

sıralarında nöbetçi astsubay Fatih Döndü emir verdi. İsmini bilmediğim bir üsteğmen ile beni 

taarruz  hangarına  gönderdi.  Aracı  ben  kullandım.  Üsteğmeni  taarruz  hangarına  götürdüm. 

Orada helikopterlere mühimmat yüklemesi yapılıyordu, ayrıca yakıt yüklemesi yapılıyordu. 

Helikopterler  kalkış  yapıyordu.  Tekrar  geri  gelenlere  yakıt  ikmali  yapılarak  tekrar  uçuşa 

gidiyordu. Ben sabaha kadar hangar önünde bekledim. Birkaç kez beni karargaha üsteğmen 

ile  birlikte  geldim.  Tekrar  hangara  döndüm.  İsmini  bilmediğim binbaşı  ve  baş  çavuş  ile 

birlikte  de  karargah  binasına  geldik,  gittik.  Okul  komutanı  Ünsal  ÇOŞKUN  Tuğgenerali 

15/07/2016 tarihinde tatbikat var diyerek nizamiyeyi kontrol altına aldırdığı, ayrıca uçuşlar 
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yapılması  sırasında  da  engel  olacak  komutanlara  ve  personelllere  tatbikat  var  dediğini 

gözlemledim. Ayrıca taarruz hangarında Murat POLAT Yarbayın sürekli orada kalkış yapacak 

helikopterlere  yükleme  yapılması  için  bulunan  subaylara  ve  teğmenlere  emirler  verdiğini 

gördüm." şeklinde beyanda bulunmuştur.

4-4-98-Tanık Ercanay CERAN 26/07/2016 tarihli ifadesinde; "  Olay günü saat 

l6:00'da mesai bitiminde kışladan çıkarak Gazi orduevine gittim. Eşim zaten orada kalıyordu. 

Eşimle  birlikte  çay  içmek  için  pastaneye  indik.  Orada  İzmir'de  bulunduğum sırada  aynı 

birlikte görev yaptığmız pilot Gürçay BAYLAR'ı gördüm. Yanında tanımadığım ancak pilot 

olduğunu tahmin ettiğm bir  kişi  daha vardı.  Bu kişiyi  bana devresi  olarak tanıttı.  Gürçay 

BAYLAR 1999 mezunudur. Kendisi Malatya 2. Kara Havacılık Komutanlığında pilot olarak 

görev yapmaktadır.  Ben kendisini  cuma akşamı  saat  17:00 sıralarında lobide gördüğümde 

üzerinde uçuş tulumu bulunmaktaydı. Bu beni şaşırttı. Çünkü kendi birliği Malatya'dadır ve 

farklı  şehirdeyken  uçuştulumuyla  gezmesi,  ancak  Ankara'ya  uçuşla  gelmesi  veya  Ankara 

ilinde uçuş yapacak olması ile ilgili olabilir. Kendisiyle selamlaşarak havadan sudan ayaküstü 

konuştuk. Yanındaki pilotun kim oldğınu bilmemekle birlikte tekrar görsem tanırım. Zaten 

ordu evinin kamera kayıtları incelendiğinde kim olduğu anlaşılacaktır.

Onların yanından ayrıldıktan sonra ben, eşim ve arkadaşım Üsteğmen Halil İbrahim 

ÜNAL birlikte  oturuyorduk.  Aynı  şekilde  Gürçay  BAYLAR  gibi  Ankara'da  çalışmayan, 

önceden tanıdığm 3 pilot arkadaşı daha gördüm. Yanlarında tanımadığım 2 kişi daha vardı. 

Ben  bunlara  birine  selam  verdim  ancak  almadı.  Bu  3  kişi  İstanbul  Silahlı  Kuvvetler 

Akademisinde Kurmay subay olarak görev yapan pilot Hakan SANDIK, pilot Cebrail SERT, 

pilot  İzzet  ÇAKAN'dır.  Normalde  mesai  henüz  bitmişken  Ankara'da  bulunmaları  normal 

değildir. Biz orada bulunduğumuz sürece selam verdiğm halde almayan Hakan SANDIK bu 

süreç  içerisinde  bizim bulunduğumuz  tarafa  hiç  bakmadı  ve  bizimle  göz  göze  gelmekten 

kaçındı.Biz grup halinde oturmaya devam ederken ordu evinin pastanesinde 2 tane daha Pilot 

gördüm. Bunlar havacı pilot tulumu giymişlerdi ve koşarak orduevinden fırlayıp çıktılar. Ben 

bu kişileri tanımıyorum. Ben Gazi Orduevinde 2 aydır kalmakta olduğum halde bu kişilerin 

hepsini birden ilk kez o gece ordu evinde gördüm. Aralarında hiçbir ortak nokta bulunmadığı 

halde  9  pilotun  aynı  anda  o  gece  orada  olması  beni  şaşırttı.  Daha  önceki  süreçte  Gazi 

Orduevinde olsalardı mutlaka görürdüm.

Biz daha sonra eşimle odamıza çıktık. Uçaklar alçaktan uçmaya başladı. Biz önce 

birşeyden  şüphelenmedik.  Daha  sonra  Whatsapp  grubundan  yazan  arkadaşlardan  birisi 

alçaktan uçan uçakların meclisin üzerine doğru uçtuğunu söyledi. O zaman bir teyakkuz hali 

olduğunu düşündük. Daha sonra televizyona baktığmızda olaylar başlamıştı. Olayı anladık. 

Uçaklar  sabaha  kadar  Gazi  Orduevinin  üzerinden  geçmeye  devam  etti.  Arada  bir  sesler 
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kesiliyordu. sanırım bu sırada yakıt ikmali yapılıyordu.

Saat  22:30  sıralarında  Güvercinlik  meydanından  kalkan  helikopterleri  gördüm. 

Bunlardan Birisi Batıkent istikametine doğu gitti. Diğeri ise İstanbul-Ankara yolu üzerinde 

Ankamall  tarafina  gitti.  Benim  bulunduğum  Gazi  Orduevi  sarayın  tam  karşısındadır. 

Bulunduğum oda da balkonun yönü de hesaba katıldığında hem meclise giden uçakları, hem 

saraya giden uçakları, hem de Güvercinlik'ten kalkan hava araçlarını görüyordu.

Uçaklar ses duvarını aşıp ses patlaması olduğunda banyoya saklandık, bir süre orada 

kaldık.  Bizi  acil  durum nedeniyle  çağıran  olmadı.  Whatsapp programı  üzerinden "Nerede 

olduğunuzu bildirin, orada beklemede kalın ' denildi. Yoklama sonucunda Birlik Komutanına 

bilgi  verilmek  istenildiğinde  kendisine  ulaşılamadı.  Daha  sonra  kendisinin  o  gece  uçuşa 

katılanlar arasında olduğu ortaya çıktı. Birlik Komutanımızın adı Albay Uğur KAPAN'dır.

Bizim arkadaşlarımızdan Murat Zafer ARAS aslında o gece nöbetçiydi, ancak şuan 

tutuklu olduğunu öğrendiğim Cumali BOLAT kendisine gelerek o gece nöbetinin olmadığını 

söyleyerek onun yerinde nöbet tutmak istediğini belirtmiş. Hatta biraz da ısrar etmiş. Murat 

Zafer  ARAS  da  herhangi  bir  şeyden  şüphelenmediği  için  nöbeti  ona  devretmiş.  Bizim 

whatsapp  grubumuzda  bu  olaylar  hakkında  sürekli  konuşulurken  kendisi  burada  nöbetçi 

olduğu  halde  hiçbir  şey bildirmeyerek  sessiz  kaldı.  Hatta  grupta  bazıları  ona  "Sen  orada 

nöbetçisin,  bize bilgi  ver"  dediklerinde  şarjının bittiğinisöyleyerek geçiştirdi.  Aynı  şekilde 

burada Harekat Merkezi nöbetçisi olan Anıl KORKMAZ'dan da hiç haber alamadık. Ancak 

kendi  beyanına göre  olay başladığı  anda  hemen onun yanına  giderek telefonunu almışlar. 

Kimin aldığını bilmiyorum. Kendi ifadesinde mutlaka isim belirtmiştir.

Bunların dışında eklemek istediğim bir husus bulunmaktadır. Olaylar olmadan önce 

ayın 13ünde gece uçuşum olduğu için mesaiye gelmiştim. Saat 19:00 sıralarında birliğimizin 

yanındaki  kamelyada  yanımda  Murat  ÖZÇAKMAK,  Anıl  KORKMAZ  ve  adını 

hatırlamadığm bir kaç kişi ile otururken birlik komutanımız Uğur KAPAN'ı gördük. Yanında 

bizim birliğimizden olmayan pilotlar Mustafa ÇİN, Muzaffer KARTOPU ve Gökhan ÇİÇEK 

de vardı. Onlarla konuştuk ve birlikte yemek yedik. Üzerlerinde uçuş tulumu vardı. Birlikte 

tazeleme  uçuşu  yapacaklarını  söylediler.  Bu  bana  garip  geldi.  Çünkü  bu  kişiler  bizim 

birliğimizde çalışmamaktadırlar.  Normalde tazeleme uçuşunu herkes kendi  birliğinde veen 

fazla 3 kişi olarak yapılır. Daha fazla kişi ile tazeleme uçuşu pek görülmüş bir şey değildir.

Ben bu olaylar olduktan sonra eğtim görev istek planı(EGİP)den baktığmda o gün bu 

keşifuçuşuna katılanların arasında Kara Pilot Albay Erdoğan ERDEM'in de adının geçtiğini 

gördüm.  O  da  bu  keşif  uçuşuna  katılmış.  ama  yemek  yerken  yanlarında  görmedim.  Bu 

kişilerden  Uğur  KAPAN bizlere  kendisinin  uçuş  yapacağı  güzergahın  Gölbaşı  ve  Temelli 

olduğunu söyledi. Bunu söyleme amacı bu bölgede uçuş yapanların çarpışmaya karşı dikkatli 

olması  idi.  Daha  sonra  öğendiğimiz  kadarıy|a  olay  gecesi  Gölbaşı  güzergahında  Özel 
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Kuvvetler'e  taarruz  yapılmış.  Aynı  şekilde  Temelli'deki  yedek  meydandan  da  mühimmat 

taşımışlar. Meğer bölgede keşifuçuşu yapıyorlarmış. Bundan başka ilgimi çeken anormal bir 

husus  da tazeleme uçuşu normalUH-1 helikopteri  ile  yapıldığı  halde  bu kişilerin  Skorsky 

helikopter ile tazeleme uçuşu yapışı idi. Skorsky helikopter personel taşımak için kullanılıyor 

olup,  sonradan  anladığımız  üzere  o  gece  keşif  uçuşu  yaptıklarıyerlere  tim  indirmek  için 

Skorsky ile ilgili bilgilerini tazelemek istemişler.

Bundan başka eklemek istediğm bir husus da ben daha önce kendim hakkında haksız 

yapılan bir tayinden dolayı Yüksek İdare Mahkemesine başvurmuştum. Benim hakkımda bu 

haksız tayini yapan kişi Kara Havacılık Tayin subayı Rıza AKINCI ve Mehmet ŞAMCI idi.  

Çevreden aldığm duyumlara göre Uğur KAPAN ile Mehmet ŞAMCI 15 Temmuz gecesi S-70 

Skorsky helikopterinde birlikte uçuş yapmışlar. Rıza AKINCI ile ise Zafer DOLU birlikte AS-

532  Cougar  helikopterinde  uçuş  yapmışlar.  Ben  kendim  de  Cougar  kullandığım  için 

televizyonda görüntüleri izlediğimde Genelkurmayın üzerine iniş yapan helikopterin Cougar 

olduğunu  anladım.  Zaten  kendisi  de  ifadelerinde  Kara  Harp  Okulundan  öğencileri  alarak 

Genelkurmaya indirdiklerini söylemiş. bu şekilde bir kaç sefer yapmışlar. Güvercinlik'te de 

ikmal ve personel değişikliği yapmışlar. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

4-4-99-Tanık Volkan GÖRDÜ 28/12/2016 tarihli ifadesinde; "( 12 Temmuz 2016 

tarihinde ) ... öğlen saatlerinde Kore Gazinosunda daha önce tanıdığım uçağın ikinci pilotu 

olan  Ütğm.Erkan  ZEYBEK’i  görmemle  beraber  Özcan  KARACAN’la  beraber  uçakla 

geldiklerinden  haberim  oldu.  Erkan  ZEYBEK’le  günlük  konuşmalara  başladık.  Kiminle 

geldiğini  sorduğumda  Özcan  KARACAN’la  beraber  geldiklerini  söyledi.  Özcan 

KARACAN’ın benim eski Tabur Komutanım olması nedeniyle kendisi nerde diye sordum. 

Erkan  ZEYBEK  bana  Özcan  KARACAN’ın  Alay  Komutanı  Mustafa  ÖZKAN’ın  yanına 

gittiğini  söylediğini  hatırlıyorum.  Hatta  sohbet  ederek  beraber  Meydan  Harekât  Taburuna 

gittik.  Erkan  ZEYBEK’in  uçuş  açması  süresince  yanında  bulundum.  Bu  arada  sohbet 

esnasında  ÖZCAN  KARACAN’ın  Ankara’dan  IPhone  telefon  getirdiğini  ve  Alay 

Komutanına vereceğini söyledi. Bende bu durumdan herhangi bir şüphe duymadım ve konu 

ile ilgili bir soru sormadım. Daha sonra uğurlamak ve Özcan KARACAN’ıda görürüm diye 

uçak başına gittik. Bu sırada ben Özcan KARACAN’ı Karargâh binası tarafından beklerken 

kule  tarafından  geldiğini  gördüm.  Nasılsınız  komutanım  diye  sordum.  “Sizin  karargâh 

binasında olduğunuzu duyduğum için rahatsız etmemek için aramadım” dedim. Tam emin 

olmamakla birlikte bir telefon getirdiğini söylediğini hatırlıyorum. Bununla birlikte Taarruz 

taburunun oralarda olduğunu ve Ankara’ya döneceklerini söyledi. Daha sonra vedalaştık ve 

uçağa bindiler ve gittiler" şeklinde beyanda bulunmuştur.
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4-4-100-Tanık Yeşim ŞAHİN 27/01/2017 tarihli ifadesinde; " Ben Kara Havacılık 

Komutanlığı Muhabere Merkezinde MEBS Takım Komutanı olarak 2013 yılından beri görev 

yaparım. Bana bahsetmiş olduğunuz 15/07/2016 tarihinde birliğimize gönderilen sıkıyönetim 

direktifi  benim görev yaptığım haber  merkezindeki MEDAS bilgisayarına düşmüştür.  Ben 

bizim birliğe gönderilen mesajlar, bu mesajların içeriği konusunda bilgi sahibiyim. dedi

Tanığa Kara Havacılık Komutanlığı'nın 30/12/2016 tarih ve 74635218 - 1000 - 

2821674 - 16 sayılı yazısı ekinde gönderilen belgeler gösterildi soruldu: Bana tevdii etmiş 

olduğunuz belgeler üzerinde yaptığım inceleme sonucunda, 

Yazı ekinde Ek - B ile gönderilen Kara Havacılık Komutanlığının Haber Merkezinde 

317 numarası ile kayıt  görmüş olan hazırlık intikali  ve birlik intikali  konulu mesaj formu 

GENKURPERPLVEYNTDAEVR kodlu Genel Kurmay Personel Plan ve Yönetim Dairesi 

Başkanlığınca  MAGG  5013  ve  5014  kodlu  birliklere  15/07/2016  tarihinde  saat  22:38'de 

gönderilmiştir. Belgede geçen "ALMA TSG" mesajın gönderilen terminalden alındığı tarih ve 

saat grubu anlamına gelir.  İlk iki  rakam ayın günüdür, sonraki iki  rakam saat,  sonraki iki 

rakam dakika, C harfi Türkiye'nin bulunuduğu meridyen, "TEM" Temmuz ayını ve sonraki iki 

rakam  da  yılın  son  iki  hanesini  oluşturur.  "AMT  "  ibaresi  alınan  mesaj  terminalinin 

kısaltmasıdır. Bu mesajın MEDAS sisteminde hangi terminalden çıktığını gösterir, söz konusu 

belgede  "GENKURPERPLVEYNTDAEVR /  G048/152238C  TEM  16"  dizini  bu  mesajın 

gönderildiği  termiali  gösterir,  söz  konusu  belge  yukarıda  belirttiğim  gibi  Genel  Kurmay 

Personel  Plan  ve  Yönetim Dairesi  Başkanlığının  kullandığı  MEDAS kodu olan  G048'den 

15/07/2016 tarihinde saat 22:38'de bu belgenin oluşturulduğu anlamına gelir. MEDAS kayıt 

numarası  olarak  gösterilen  G048/197/002  harf  ve  rakam  grubunda  "G"  Genel  Kurmay 

Başkanlığını, "048" Genel Kurmayda mesajın çıktığı terminalin numarasını, sonrasında gelen 

"197" rakamı evrakın düzenlendiği 1 Ocaktan itibaren sayılmak suretiyle yılın günün, "002" 

ise sistem üzerinden gönderilen evraksıra sayısını ifade eder. Belgede geçen "OO"harf grubu 

öncelik derecesi ile ilgilidir. Bu dizin çok ivedi anlamına gelir ve mesajın 0-1 saat arasında 

ilgili  yere  teslim  edilmesi  gerektiği  anlamına  gelir.  Yazıda  bulunan  "MAGG  5013  "  ve 

"MAGG  5014"  ibareleri  mesajın  hangi  birliklere  gönderileceğinin  kodudur.  Yönergede 

"MAGG  5013"  mesaj  grubu  içerisinde  Kara  Havacılık  Komutanlığı  da  bulunmaktadır. 

Mesajda bu kod bulunduğu için bu mesaj bizim MEDAS sistemimize düşmüştür. Ek olarak 

belirtilen hazırlık ikaz mesajı, mesaj ekinde gönderilen emirdir. Normalde mesaj numarasının 

ekinde  gönderilen  mesaj  formundaki  dosya  numarası  ile  aynı  olması  lazım.  Bu  mesaj 

numarası askeri birlikte üretilen belge sırasına göre verilir. Söz konusu yazıda mesaj numarası 

"PER . " harf  grubu ile başlamıştır.  PER personelin kısaltılmasıdır.  Ancak ekindeki mesaj 

formunda dosya numarası "YSK" harf grubu ile başlamıştır.  Diğer rakamlar aynıdır.  YSK 

kısaltmasının"Yurtta Sulh Konseyi" nin kısaltması olabileceğini değerlendiriyoruz. PER . Harf 
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grubunundan sonra gelen "26702250" rakam grubu belgenin düzenlendiği askeri birliği işaret 

eder. Bu kodun kime ait olduğunu bilmiyorum. Bu harften sonra gelen "1920" sayısı "MY 75 

- 1 (B)" Türk Silahlı Kuvvetleri Karargah Hizmetleri yönergesine göre Personel konularında 

emeklilik  ile  ilgili  işlemlerinin  yapıldığı  koddur.  Sonrasında  gelen  "97470"  sayısı  sistem 

üzerinden üretilen evrak numarasıdır. Sonraki "16" rakama ise yılın son iki rakamını ifade 

eder.  Mesaj  numarasının  en  sonundaki  "SKKHMA"  Silahlı  Kuvvetler  Komuta  Harekat 

Merkezi Amirliğinin kısaltılmasıdır. Belgenin oradan çıktığı anlamına gelir. 

Bu  yazıya  ekli  olan  mesaj  formunda  geçen  "Harekat  Yıldırım"  mesajın  öncelik 

derecesidir.  0 ile 10 dakika arasında işlem yapılması gerektiği anlamına gelir.  Bu belgede 

geçen  "152130C  TEM  16  "  ibaresinden  belgenin  15/07/2016  tarihinde  saat  21:30'da 

düzenlendiği anlaşılır. Dosya numarasının yukarıda belirttiğim gibi "YSK: 26702250 - 1920 - 

97470 - 16 / SKKHMA" dır. Yukarıda yaptığım açıklamalar burası içinde geçerlidir. Bu mesaj 

formu  Genel  Kurmay  tarafından  "MAGG  5101"  kodlu  askeri  birliklere  gönderilmiştir. 

Belgeyi İcra Subayı Kurmay Binbaşı Erhan Metin düzenlemiştir. Silahlı Kuvvetler Komuta 

Harekat Merkezi Amiri olarak Kurmay Albay Osman KARDAL tarafından MEDAS sistemi 

üzerinden imzalı olarak gönderilmiştir. 

Yine  Kara  Havacılık  Komutanlığı'nın  Haber  Merkezinde  318  numaralı  ile  kayıt 

görmüş olan "sıkıyönetim Direktifi" konulu mesaj 15/07/2016 tarihinde saat 22:35'de Genel 

Kurmay Personel Plan ve Yönetim Dairesi  Başkanlığı tarafından "G048/197007" MEDAS 

kayıt numarası ile Kara Havacılık Komutanlığına gönderilmiştir. Bu belgenin mesaj numarası 

da bir önceki ile aynıdır. Sadece "SSKHMA" yerine "PER.PL.VE YNT.D." şeklinde belgeyi 

düzenleyen askeri birim olarak farklı bir birim yazılmıştır. Bu mesaj ekindeki mesaj formu 

"Harekat Yıldırım" öncelik derecesindedir. 15/07/2016 tarihinde saat 22:15'de düzenlenmiştir. 

Gizli  derecedir.  Dosya  numarası  yine  "Yurtta  Sulh  Konseyi"nin  kısaltması  olduğu 

değerlendirilen  "YSK"  ile  başlamaktadır.  Bu  harf  grubunundan  sonra  gelen  "26702250" 

rakam grubu belgenin düzenlendiği askeri birliği işaret eder. Sonraki "1920" sayısı yukarıda 

belirttiğim  gibi  Personel  konularında  emeklilik  ile  ilgili  işlemlerinin  yapıldığı  koddur. 

Sonrasında gelen "97480" sayısı sistem üzerinden üretilen evrak numarasıdır. Sonraki "16" 

rakama  ise  yılın  son  iki  rakamını  ifade  eder.  Mesaj  numarasının  en  sonundaki 

"PER.PL.VE.YNT.D.GEN.AMİRAL/1" belgenin çıktığı askeri birliği ifade eder. 3 sayfadan 

ibaret  mesaj  formu şube müdürü Kurmay Albay Cemil  Turhan tarafından düzenlenmiş  ve 

Personel  Plan  ve  Yönetim  Daire  Başkanı  Tuğgeneral  Mehmet  Partigöç  tarafından 

imzalanmıştır. Bu belgenin ekinde ayrıca 3 sayfadan ibaret sıkıyönetim komutanları listesi, 11 

sayfadan  ibaret  sıkıyönetim  mahkemeleri  görevlendirme  listesi,  8  sayfadan  ibaret  diğer 

atamalar alt başlıklı atama listesi bulunmaktadır. 

Kara Havacılık Komutanlığı'nın Haber Merkezinde 319 numaralı ile kayıt görmüş 
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olan mesaj, 318 kayıt numarasıyla Genel Kurmaydan gönderilmiş olan mesaj, bu kez Kara 

Kuvvetleri Komutanlığı Cari Harekat ve Komuta Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından tekrar 

gönderilmiştir. Bu nedenle bu evrak teslim edilmemiştir. 

Kara Havacılık Komutanlığı'nın Haber Merkezinde 320 numarasıyla kayıt görmüş 

olan  mesaj,  2.  Ordu  Komutanlığı  Harekat  Merkezi  (IKIORKOMHRKMRK)  tarafından 

16/07/2016  tarihinde  saat  00:20'de  Kara  Havacılık  Komutanlığına  gönderilen  mesajdır. 

MEDAS kayıt  numarası "K100/198/001" dir.  Bu mesaj 16/07/2016 tarihinde saat 00:20'de 

üretildiği  anlaşılıyor.  Bu  mesaj  gereği  için  Kara  Havacılık  Komutanlığı'na 

(KARKOMKRHVCLKOM)  ve  2.  Kara  Havacılık  Alay  Komutanlığı'na 

(IKIKRHVCLAKOM)  gönderilmiştir.  Ekinde  Alay  Komutanı  Görevlendirme  mesajı 

bulunmaktadır.  Mesaj  gönderme  formu  ekindeki  mesaj  formundan  2.  Ordu  Komutanlığı 

tarafından  Kara  Havacılık  Komutanlığı  ve  2.  Kara  Havacılık  Alay  Komutanlığına 

görevlendirme konulu mesaj  emrinde  "Kara Pilot  Kurmay Albay Mustafa  Özkan'ın  2.  bir 

emre kadar 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'na devam edeceğinin" belirtildiği, bu mesajı 

harekat başkanı olarak Kurmay Albay Erkan Varol'un düzenlediği, Kurmay Başkanı vekili 

olarak Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili'nin imzaladığı anlaşılmıştır. 

Kara Havacılık Komutanlığı'nın Haber Merkezinde 321 numarasıyla kayıt görmüş 

olan  mesaj  gönderme  formunun  2.  Ordu  Komutanlığı  Harekat  Merkezi 

(IKIORKOMHRKMRK)  tarafından  Kara  Havacılık  Komutanlığı'na 

(KARKOMKRHVCLKOM)  ve  2.  Kara  Havacılık  Alay  Komutanlığı'na 

(IKIKRHVCLAKOM)  gönderilmiştir.  Mesaj  formu  16/07/2016  tarihinde  saat  00:30'da 

MEDAS sisteminden Kara Havacılığın Komutanlığı Muhabere Merkezine iletilmiştir. Konusu 

"uçak görevlendirilmesi" dir.  Mesaj gönderme ekindeki mesaj formunda "Tulga Kışlasında 

hazır olarak bekletilen B- 350 uçağının isimleri mütakiben bildirilecek isimlerle Ankara'ya 

hareket  edeceği"  belirtilmiştir.  Bu  mesajı  harekat  başkanı  olarak  Kurmay  Albay  Erkan 

Varol'un düzenlediği, Kurmay Başkanı vekili olarak Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili'nin 

imzaladığı anlaşılmıştır." şeklinde beyanda bulunmuştur.

4-4-101-Tanık Oğuz BAYKAL 24/07/2016 tarihli ifadesinde; " Olay günü akşam 

evde  bulunduğum sırada  televizyonlardan  darbeyi  Boğaz  köprülerinin  trafiğe  kapatılması 

görüntüleriyle öğrendim, sabaha kadar mesai arkadaşlarımla whatsapp üzerinden mesaj lastik. 

16/07/2016  sabah  saat:  09.18  de  bilinmeyen  bir  numara  beni  aradı.  Arayan  kişi  bana 

kendisinin  EDOK  kurmay  başkanı  Hamza  KOÇYİĞİT olduğunu  söyleyerek.  Bana  genel 

kurmay başkanının emri olduğunu bana çok sayıda skorsky uçurmamızı ve derhal EDOK 

komutanlığına  gitmemi  söyledi.  Geç  yatmış  olmam  sebebi  ile  bu  konuşmadan  neden 

bahsedildiğini anlamadım. Hamza Komutanda 94 devresindeki harp okulu komutanıdır. Ben 
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kendisinin  darbecilerden  olduğunu  düşündüm.  Şöyle  ki  eğer  darbeci  olmasa  idi  Türkiye 

Cumhuriyet  Devletine  bağlı  olsaydı.  Beni  görev  yaptığım  Kara  Havacılık  Komutanlığına 

çağırırdı. Ben kendisine komutanım ben EDOK'ta görevli değilim. Beni neden arıyorsunuz. 

Ben sadece Kara Havacılık komutanlığından emir alırım dedim. Bana "Sana emrediyorum. 

Derhal  EDOK  komutanlığına  gel"  dedi.  Ben  de  "Anlaşıldı  komutanım"  deyip  telefonu 

kapattım,  daha  sonra  Nadir  GÜNDÜZ  ile  görüştüğümde  Hamza  Paşanın  Muslihittin 

GENÇOĞLU Albayı da aradığını söyledi. Saat:  10.21'de aynı numara bir daha aradı. Ben 

EDOK komutanı Hamza KOÇYİĞİT bir saat oldu neden hala gelmedin dedi. Ben bu arada 

telefonu bildiğim için sesi duyamıyormuş gibi yaptım. Bunun üzerine ben sana Genel Kurmay 

Başkanının emrini  iletiyorum. Derhal  buraya gel  dedi.  Ben de kendisine şehir  dışındayım 

dedim. Bana sert bir tavırla buraya gel dedi. Bende telefonu kapattım. Bu numarayı engelliler 

listesine aldım. Saat:  11.30 gibi Nadir  GÜNDÜZ Albay beni  tekrar aradı.  Kara Havacılık 

Komutanı  ile  birlikte  komutanlığa  gidileceğini  söyledi.  Saat:  12 gibi  birliğe geldik.  Daha 

sonra öğrendiğimiz kadarıyla darbe girişiminde bulunanlar komutanlığımızı terk etmişler. Bu 

şahıslar  öğrendiğimiz  kadarıyla  Jandarma  Özel  Harekatıyla  çatışmışlar,  daha  sonra 

komutanlarımızla  durum tespiti  yaptık.  Sonra  hasar  tespitine  gittik,  biz  içeri  girdiğimizde 

Murat BOLAT vardı. Birde Ersel ERSOY Binbaşı vardı. Birliğe biz girdikten sonra Jandarma 

Özel Harekattan bir yüzbaşı olay sırasında siyah tişörtlü bir kişinin de kışlaya girdiklerinde 

kışlada  olduğunu ve  ifadesinin  alınmasını  söyledi.  Bu kişi  Murat  BOLAT'tı.  Murat  Bolat 

sonra tutuklandı.  Ersel  Binbaşı  da ifadeye gönderildi.  Ancak serbest  bırakıldı,  ben okulda 

öğretim  başkanıyım.  Uçak  kursiyerleri,  helikopter  kursiyerleri  ve  teknisyen  astsubayları 

eğitim öğretim yönünden bana bağlıdır,  olaylardan bir  hafta kadar önce Tuğgeneral Ünsal 

COŞKUN  bana  gelerek  hava  yer  atışı  yaptırmamız  gerektiğini  söyledi.  Bende  kendisine 

bunun  bizim  görevimiz  dahilinde  olmadığını  uygun  olmadığını  söyledim.  Kurs  tabur 

komutanı  Yasin  CANDEMİR  Yarbay  atış  yapacağız  diye  mühimmat  almış.  Yasin 

CANDEMİR  daha  sonra  tutuklandı.  Ben  Yasin  CANDEMİR  Yarbayın  mühimmat  alıp 

dağıttığını olaylardan sonra öğrendim. Mühimmat alınması işlemi de tutanak ile yapılır. Bu 

tutanaklar araştırıldığında kurs taburunda bulunabilir. Kurs taburundaki arkadaşlar bu hususu 

bilirler. Helikopter Kurul Başkanı Uğur KAPAN darbe girişiminden 2 gün önce kara pilot 

kurmay Albay Mustafa DURMUŞ, kara pilot albay Mustafa ÇİN, kara pilot Albay Erdoğan 

ERDEM,  kara  pilot  Binbaşı  Gökhan  ÇİÇEK'e  skorsky  helikopteri  ile  tazeleme  eğitimi 

yaptırmış.  Bu eğitimi gündüz ve gece olarak yaptırmış.  Gölbaşı tarafında yaptırmış.  Buna 

ilişkin  ses  kayıtları  alındığında  nereye  gittikleri  nasıl  yaptıkları  öğrenilebilir.  Darbe 

girişiminden  önce  Uğur  KAPAN,  Mustafa  ÇİN  ve  Mustafa  DURMUŞ'u  konuşurlarken 

gördüğümde  hayırdır  ne  yapıyorsunuz  burada  dediğimde  Mustafa  DURMUŞ  Albay bana 

başka bir  birliğe atandığından dolayı  uzun süre görüşemeyeceğini  ve hasret  giderdiklerini 
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söyledi.  Mustafa  DURMUŞ bu konuşmalar  sırasında  kendisinin  korgeneraliğinin  garantili 

olduğunu söyledi. Bir sabah kalkıldığında doların 4 TL olacağını söyledi. Bunlardan sadece 

Gökhan ÇİÇEK'in tutuklu olup olmadığını bilmiyorum. Benim bilgilerim bundan ibarettir." 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

4-4-102-Tanık İsmet ERKOCA 25/07/2016 tarihli ifadesinde; " Olay günü mesai 

çıkışında arkadaşı Uğur GÜMÜŞAY ile Kartalkaya Restoranta yemek yemeye gittiğini, bu 

esnada  tabur  komutanı  Kara  Pilot  Alb.  Erdoğan  ERDEM'in  de  restoranta  gelerek  kendi 

masalarında  yemek  yediğini,  normalde  mesai  bittiği  halde  Erdoğan  erdem'in  birlikten 

ayrılmadığını, gece kalmayanların normalde Kartalkaya Restoranda yemek yemememelerinin 

gerektiğini,  akabinde  odasına  geçip  uyuduğunu,  bir  müddet  sonra  yan  odadaki  Burak 

ÇALIŞKAN'ın  kendisini  uyandırarak  anormal  birşeyler  olduğunu  söylediğini,  radyodaki 

haberleri dinlemeye başladıklarını, Burak ÇALIŞKAN'ın bölük komutanı ve subay temeldeki 

öğrencilerin  depo  bölgesinde  gezindiklerini  söylediğini,  hemen  subay  temelin 

misafirhanesindeki televizyona bakmaya gittiklerini,  helikopterlerin çalıştığını gördüklerini, 

subay temel kursiyeri 2 teğmenin elinde G3 piyade tüfeği ile gezindiklerini gördüğünü, bu 

kişilerin sonradan tutuklandığını öğrendiğini, kendi astsubay gazinolarına gittiklerini, burada 

devreleri  olan Ali  AYVACI ve Ekrem EKİNCİ'nin bulunduğunu, gazinonun penceresinden 

baktıklarında  4-5 adet  helikopterin Cumhurbaşkanlığı  Külliyesinin  üzerinde uçtuklarını  ve 

külliyeye doğru ateş etmeye başladıklarını, akabinde külliyenin arka tarafına doğru, neresi 

olduğunu bilmedikleri bir yere doğru ateş etmeye başladıklarını gördüğünü, yakıt ikmali için 

helikopterlerden 2 tanesinin birliğe geri döndüğünü, tanker birliğinden 3 adet tankerin uçuş 

pistlerine  doğru  hareket  ettiğini,  ikmalin  ardından  helikopterlerin  yeniden  havalandığını, 

sürekli  geri  dönerek  ikmal  yapmaya  devam ettiklerini,  görünmemek  için  ışıklarını  sönük 

tuttuklarını,  iniş  esnasında  iniş  farlarını  yaktıklarını,  aynı  şekilde  F  16'ların  da  sürekli 

uçtuklarını, bulundukları yerden bir bomba sesi geldiğini, Sarayın sağ tarafına baktıklarında 

oradan duman çıktığını gördüğünü, elinde G3 piyade tüfeği olan 2 teğmenin kurslar taburunun 

etrafında sürekli gezdiklerini,  kendilerinin odalarına gittiklerini,  odada televizyon olmadığı 

için olayların seyrini radyodan dinlediklerini, sabah 06.00 sıralarında uyuduğunu, bu saatte 

helikopterin atış sesiyle uyandığını, pencereden baktığında kobra tipi bir helikopterin kendi 

birliklerinin  yanında  bulunan  Jandarmayı  taradığını  gördüğünü,  bu  helikopterin  de  aynı 

şekilde kendi birliklerine indiğini, saat: 11.30'a kadar uçak seslerinin devam ettiğini, Burak ile 

birşeyler yedikten sonra odadan çıkmamaya karar verdiklerini, çünkü kimin darbeci, kimin 

kendilerinden  olduğunu bilmediklerini,  saat:  12.30  sıralarında  “ellerinizi  başınızın  üzerine 

koyun, odalardan çıkın” diye bir ses duyduklarını, emri verenin kim olduğunu göremedikleri 

için emri verenin darbeci de olabileceğini düşünerek çıkmadıklarını, oysa ki bu emri Hakan 
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ATINÇ Paşa'nın verdiğini  öğrendiklerini,  olayla  ilgili  olduğunu düşündüğü kişilerin  Emre 

Yüzbaşı  ile  Serdar  ERCAN olduğunu,  bunların teslim olup gittiklerini,  daha önce Paralel 

Yapılanma  ile  ilgili  şeyler  duyduklarını  ancak  bu  kadar  çok  olduklarını  ve  orduyu  ele 

geçirdiklerini bilmediğini beyan etmiştir. 

4-4-103-Tanık  Ömer  GEÇMEZ  27/09/2016  tarihli  ifadesinde  ;  “O  dönemde 

yapıya  mensup  olduğunu  bildiğim  ve  benim ilgilendiğim;  Oğuz  YALÇIN,  İstanbul  1972 

doğumludur,  yapı  içerisindeki  kod  adı  FURKAN  idi.  Bu  şahıs  ile  Kara  Harp  Okulunda 

ilgilenmeye başladım, en çok zaman geçirdiğim kişilerden birisidir,  hücre evinde en fazla 

birlikte kaldığım kişidir, bu şahıs Kara Harp Okulunda okurken babası vefat etmişti, annesi 

başka biriyle evlenmişti, kendisinden büyük abisi ile birlikte İstanbul da yaşıyordu, bu şahıs 

hafta sonu izinlerinde halamın yanına gidiyorum diyerek okuldan çıkıyordu, halasının evine 

gidip  üzerini  değişip  bizim  kaldığımız  hücre  evine  geliyordu,  Ankara’da  Atatürk  Orman 

Çiftliği  karşısında  Polis  Kolejinin  arka  kısmında  bulunan  hücre  evinde  aşağıda  adını 

vereceğim Ünal BAYHAN ve Sedat ARICAN ile birilkte kalıyorlardı. Ben de onları zaman 

zamanziyarete  gidiyordum,  bu  şahıs  önce  halasınınkızı  ile  nişanlandı  ancak  yapı  izin 

vermediği  için  nişanlısından  ayrıldı,  daha  sonra  evliliğinde  yapının  ilgisinin  bulunup 

bulunmadığını bilmiyorum, bu şahıs hakkında hatırladıklarımın bir kısmı bu kadardır, aklıma 

geldikçe anlatacağım," şeklinde beyanda bulunmuştur.

4-4-104-Tanık FATİH BİRCAN 24/07/2016 tarihli ifadesinde;"Ben Antalya Sahil 

Güvenlik  Eğitim Öğretim komutanlığında  görevli  iken  2015 Eylül  ayında  kursiyer  olarak 

geldim.  Pilot  kursu  alıyoruz.  Olaydan  bir  gün  önce  yani  14  Temmuz  da  uçuşum  vardı 

uçuşumuzu gerçekleştirmiştik. Ertesi gün yani ayın 15 inde mesai 13:00 da başlıyordu. Biz o 

gün Döner Kanat Kurul Başkanlığına saat 14:00 sıralarında gittik. Daha doğrusu ben kendim 

gitmiştim. Orada hocaların olduğu brifing vardı. Ben cam üzerinden gördüm içeri girmedim. 

Brifingde kurul başkanı  Albay Uğur KAPAN , Binbaşı  Osman UZUNER'i gördüm ayrıca 

yanlarında  kalabalık  bir  ekip  vardı.  Daha sonra  14:30 sıralarında  brifingin  bittiğini  haber 

alınca tekrar brifing alanına gittik. Benim hocam Binbaşı Osman UZUNER ile brifing yaptık. 

Bu  brifingler  uçuştan  sonra  yapılan  ve  uçuşun  değerlendirilmesine  yönelik  toplantı 

niteliğindedir. Brifing bittikten sonra Kartalkaya vardiye yatakhanesine geri döndüm. 1 nolu 

odada  konaklamaktayım.  Oda  arkadaşım  Teğmen  Özkan  AYGÜN'dür.  Bir  süre  odamda 

dinlendim kişisel  bakımlarımı  yaptım.  Saat  15  den  sonra  çamaşırhaneye  gidip  gelmiştim. 

Daha sonra tv izledik. saat 17:00 dan sonra odada yalnızdım. İlerleyen saatlerde tv den yurdun 

değişik yerlerinde bazı askeri hareketlenmeler gördüm. Ayrıca bizim bir vatsapp grubumuz 

var.  Genellikle  aynı  dönem arkadaşlarımızın  oluşturduğu bir  gruptur.  Vatsappdan Mehmet 
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Fatih  POLAT  adındaki  jandarma  teğmen  arkadaşım  bazı  birlikteki  arkadaşlara  silah 

dağıtıldığını ve mühimmat aldıklarını söyledi. Daha sonra vatsapı takip ettim. Benzer mesajlar 

gelmeye devam etti. Yine haberleri takip etmeye devam ediyordum. Bir süre sonra artık askeri 

kalkışmanın olduğunu anladık. Tv den de yetkililer tarafından açıklama yapılıyordu. Benim 

kaldığım oda zemin kattadır olayı daha iyi  değerlendirmek amacı ile dışarı çıktım. Güney 

tarafına doğru gelip helikopterlerin bulunduğu meydanı seyrettim. Bulunduğum yerden kobra 

tipi  denen helikopterlerin  kalktığını  gördüm.  Hatırladığım kadarı  ile  bir  veya  iki  taneydi. 

Kalkıp  sarayın  olduğu  yere  doğru  gidiyorlardı.  Ancak  bunu  tam olarak  değerlendirdiğim 

söylenemez.  Ama  burdan  kalkanların  o  istikamete  doğru  gittiğini  düşünüyorum.  Uçuş 

alanında toplu bir  kalkışı  görmedim. Bahsettiğim gibi bir  iki  kalkış  gördüm. Bulunduğum 

yerden sarayın olduğu yer net bir şekilde görünmekteydi. Bu arada Cumali Bolat yüzbaşı ile 

karşılaştım.  Olaylar  hakkında  bilgisi  olup  olmadığını  sordum.  Genelkurmaya  bir  saldırı 

olduğunu  söyledi.  Başka  herhangi  bir  şey  söylemedi.  Ben  o  zamana  kadar  gördüklerimi 

değerlendirince  büyük  bir  şey  olabileceğini  hissettim.  Sonra  odama  geri  geldim.  Yine  tv 

seyrettim.  Sabah  05:00  a  kadar  uyuyamadım.  Daha  sonra  uyudum.  Uyuyana  kadar 

arkadaşlarım Mehmet Feyzi ODABAŞ ve Bilal TÜRKER ile de sıkça birbirimizin odasına 

gidip  gelmek  sureti  ile  konuştuk.  uyuduktan  sonra  saat  07:00  gibi  Mehmet  Feyzi  beni 

uyandırdı. Kendisi bana birlikte olmamız ve uyanık olmamız gerektiğini söyledi ve birlikte 

toplu bir yere gittik.

Burası bir dinlenme yeri idi. Aynı yatakhanenin içerisinde bir yerdi. Fatih POLAT 

adındaki  arkadaşımız  kaldığı  yerde  cam  hizasında  kobra  helikopteri  gördüğünü  söyledi 

aslında biz daha güvenli olacağını düşünerek komutanlıkta kalmayı düşünmüştük bu olayla 

birlikte dışarı çıkmaya karar verdik. Daha sonra nizamiyeye doğru yöneldik.  Herhangi bir 

problemle karşılaşmadan sivil bir şekilde yaya olarak çıktık. Yanımda Fatih ve Mehmet Feyzi 

ODABAŞI vardı.  İlk  önce  Ankamalle  gittik  daha  sonra  metro  ile  kızılay'a  gidip  kahvaltı 

yaptık. Bir arkadaşıma gidecektim ama yakınımın yaralandığını söyledi ben de geri döndüm 

Ankamall da akşam 17:00 ye kadar kaldım daha sonra Ulus a gittim ve Gonca Otel de o günü 

geçirdim. Biz burda 54. Dönemiz biz de deniz sahil güvenlik , jandarma genel komutanlığı ve  

emniyet  genel  müdürlüğünden  kursiyerler  bulunmaktadır.  7.  Dönemde  ise  sadece  kara 

kuvvetleri harp okulundan yeni mezun olanlar vardır. O gün 7. Döneme silah dağıtıldığını 

duydum ben bunu whatsapp grubundan Mehmet Fatih Polat'dan öğrendim. Kendim herhangi 

bir  şey  görmemekle  birlikte  silahların  oradaki  bölük  komutanı  yüzbaşı  Emre  ERKAN 

tarafından dağıtıldığını duydum. bizim dönemle ilgili olarak bu nitelikte bir olay söz konusu 

olmadı bize herhangi bir silah dağıtılması ya da yönlendirme yaşamadık. O gün gördüğüm 

rütbeli yukarıda ifade ettiğim gibi Cumali Yüzbaşı idi. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum o 

gece olaylar başladıktan sonra misafirhanede sivil giyimli ve kendisinin Malatya dan görevli 

459/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



geldiğini  söyleyen  dört  beş  kişi  vardı.  Bunlardan  sadece  birisi  ile  muhatap  oldum.  Ben 

üsteğmenim dedi. Birbirimizin ismini alalım dedi. Ben ne demek istediğini anlamadım, bizim 

ismimizi  aldı.  Benim  yanımda  Mehmet  Feyzi  ODABAŞ  vardı.  ayrıca  yine  bu  şahıslar 

yukarıda belirttiğim ve bir araya geldiğimizi söylediğim yerde görmüştüm. Birbirimizle çok 

yakın  değildik  ayrı  ayrı  yerlerde  oturuyorduk  bu  nedenle  konuşmamıştık.  Bizler  kendi 

aramızda konuşmalardan ve duyduklarımızdan, yaptığımız değerlendirmeden bölük komutanı 

Emre  ile  tabur  komutanı  Yarbay  Yasin  CANDEMİR'in  bu  işin  içerisinde  olduğu  , 

yönlendirmenin onlar tarafından yapıldığını anladık. Yine olaylar yatıştıktan sonra Pazartesi 

günü geldiğimizde de okul komutanı Ünsal GENERAL in de bu kalkışmanın içerisinde yer 

aldığı  konuşmalarda geçiyordu.  ayrıca daha önceden burada takım komutanı  olarak görev 

yapmış  Serdar  ERCAN'ın  kuleyi  ele  geçirmeye  çalıştığını  öğrendik.  Ağabeyi  binbaşı  Ali 

ERCAN'ın da buradan kalkan helikopterlerden birisinin kullanıcısı olduğunu öğrendik. Biz 

şimdi  yaptığımız  değerlendirmede  ordu  içerisinde  bir  paralel  yapılanma  olduğunu 

düşünüyoruz fakat bu zamana kadar bu yapının içerisinde şu ya da bu şahsın bulunduğuna 

yönelik bir kanaatimiz olamadı. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

4-4-105-Mustafa  TURAN şüpheli  olarak alınan 03/10/2016 tarihli  ifadesinde; 

"... 2016 Yılı Mart Ayında askerlik görevime başladım. Önce Konya Şükrü Olcay Kışlasında 

Acemi Birliği'nde askerlik yaptım. 17/04/2016 tarihinde usta birliğim olan 1. Kara Havacılık 

Alay Komutanlığı  Hizmet  Destek  Taburu Alay,  Emniyet  ve  Muhafız  Birliği'nde  askerliğe 

başladım. Askerlik boyunca genelde kışlanın nöbet yerleri olan kulelerde nöbet tutuyorduk. 

Günde 8-10 saat nöbet tuttuğumuz oluyordu. Bölük komutanımız Üsteğmen Ömer EGE, tabur 

komutanımız Binbaşı Onur TAPAR idi. 

15/07/2016 tarihinde bölükteki koğuşta uyuyordum. Gece 24:00 sıralarında koğuş 

arkadaşlarımın  "darbe  oluyor"  diye  bağrışmaları  üzerine  uyandım.  Benim o  gece  02:30 - 

04:30  saatleri  arasında  1  nolu  nizamiye  girişinde  nöbetim  vardı.  Nöbet  için  üzerimi 

değiştirmek için koridora çıktığımda üzerinde rütbesi ve isimliği olmayan bir komutan ışıkları 

kapatmamızı ve fenerin aydınlığında üzerimizi giyinmemizi söyledi. Saat 02:00 sıralarında 

devriye  onbaşısı  silahlığa  gidip  silalarımızı  alıp  doldur  boşalta  gitmemizi  söyledi.  Biz 

Mehmet ZENGİN ile birlikte hazırlandık. Devriye onbaşısı Murat önce bizi doldur boşalta 

götürdü,  sonra  nöbet  tutacağımız  yer  olan  kışlanın  1  nolu  nizamiye  giriş  kapısı  olan  ana 

nizamiye kapısına götürdü. Nöbet değişimi ismini bilmediğim bir komutan tarafından yapıldı. 

Normalde biz boşşarjörle nöbet tutarız. Bu komutan benim G3 Piyade tüfeğine dolu şarjör 

taktı. Ayrıca nöbet tuttuğum yere de 2 şarjör yedek dolu mühimmat koydu. Komutanlar o gece 

hem araç hem de personel girişini yasaklamışlardı. Ben o gece saat 02:30'dan 05:40'a kadar 

nöbet tuttum. Bu süre zarfında dışarıdan hiçbir  aracı ve personeli  içeri  almadık.  Girişi  de 

460/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



zaten içeriden itfaiye tipi bir araçla daha önceden kapatmışlardı. Yine benim nöbet tuttuğam 

süre zarfında benim görev yaptığımnizamiyeden herhangi bir araç dışarı çıkmadı. Ancak kimi 

personel çıktı. Bizim nöbet tuttuğumuz yerin arka tarafında kimi rütbeli personel ağaçların 

arkasına cephe almış durumdalardı.  Silahlılardı.  Özcan KARACAN isimli  Yarbay devamlı 

oradaydı,  orada  bulunan  diğer  rütbeli  komutan  tipindeki  kişilere  emirler  veriyordu. 

Hareketlerinden  nizamiye  civarında  bulunan  personeli  yönlendirdiği  anlaşılıyordu.  Özcan 

Yarbay bir ara benim yanıma geldiğinde bana "Buraya polis veya TOMA araçları gelirse onlar 

polis  kıyafetli  teröristlerdir,  emir  veriyorum,  onlara  sıkın,  burayı  onların  eline 

geçirmeyeceğiz." dedi. Ben de kendisine " Polise sıkacağıma kendime sıkarım. " dedim. O da 

bana bağırdı.  "Sen emre itaatsizliğin cezasını  bilmiyorsun" dedi.  O sırada itfaiye  aracının 

oradan biri kendisine seslenince o tarafa doğru hızlı bir şekilde gitti. Zaten nöbet değişimi 

vakti gelmişti. Nöbet değişimi için gelen ismini hatırlamadığım askere orada bulunan rütbeli 

komutan  bendeki  dolu  şarjörleri  alıp  o  askere  verdi.  Ben  de  benden  önceki  nöbetçilerin 

bekledikleri  yer  olan  nizamiyenin  içindeki  ağaçların  altında  boş  tüfekle  oturdum.  Çünkü 

06:30  -  08:30  saatleri  arasında  nöbetim  vardı.  Onu  bekliyordum.  Bu  sırada  nizamiyenin 

içindeki  açık  olan  televizyondan  Ankara'da  olan  olayları  duyduk.  Biz  arkadaşlarla 

nizamiyenin içine girip televizyondan haberleri takip ederken bir başka rütbeli komutan içeri 

girdi ve "Sizin televizyon izlemeniz yasak,  bilmiyor musunuz" deyip tv yi  kapattı  ve bizi 

dışarı çıkardı. Biz ağaçların orada otururken Özcan Yarbay tekrar oraya geldi. "Paşa binasına 

saldırı var" diye bağırdı ve Mehmet ZENGİN ile bana "İkiniz benimle gelin" dedi. Ayrıca 

orada bulunan Ömer isimli bir komutana da "Benimle gel" dedi. Mehmet Zengin ve bana birer 

adet  dolu şarjör verdi.  "Bunları  tüfeğe takın" dedi.  Biz de bu şarjörleri  tüfeğe taktık.  Biz 

araçlara doğru giderken Mehmet ZENGİN'e "Sen gelme" dedi. Bana da "Sen gel" dedi. Ben, 

Özcan Yarbay ve  diğer  Ömer  isimli  komutan bir  araca  bindik.  Kışlanın  içerisindeki  paşa 

binasına  gittik.  Orada  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN Paşa  binasından çıktı.  Bizlere  "Çatıya 

çıkın ve siper  alın"  dedi.  Biz de çatıya çıktık.  O sırada hangarların  olduğu tarafından bir 

helikopter havalandı ve yere doğru ateş etmeye başladı. Ünsal ÇOŞKUN da bize "Hangarların 

oraya gitmemiz lazım" dedi. Birlikte oraya gittik. Bizden başka 7-8 tane rütbeli asker daha 

vardı.  Onlar  da  ellerindeki  silahlarla  helikopterin  ateş  ettiği  alana  doğru  ateş  etmeye 

başladılar.  Benim tüfeğimde mermi vardı.10-15 dakika kadar  bizim bulunduğumuz tarafla 

karşı taraf arasında silahlı çatışma oldu. Ancak ben bu tüfekle herhangi bir yere yada hedefe 

hiçbir şekilde ateş etmedim. Bu çatışma olan alanının hemen yanında helikopter park alanı 

vardı. Ünsal ÇOŞKUN "Helikopterlere gidiyoruz" dedi. Birlikte helikopterlerin olduğu alana 

gittik.  2  tane  helikopter  çalıştırmak  istediler.  Birisi  çalışmadı.  Ancak  Ünsal  ÇOŞKUN'un 

bindiği  helikopter  çalıştı.  Orada  bulunan  herkes  bu  helikoptere  bindi.  Ben  helikoptere 

binemeyeceğimi, görevde olduğumu söyledim. Özcan Yarbay ve yanında bulunan başka bir 
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yarbay bana "Emre itaatsizlik edersen ölürsün" dediler. Ben de helikoptere binmek zorunda 

kaldım. Helikopterde 10 kişi kadardık.  Ben sadece aralarından Ünsal ÇOŞKUN ve Özcan 

KARACAN'ı  tanıyordum.  Ömer  isimli  komutanı  da  o  gece  tanıdım.  Diğerlerini 

tanımıyordum. Helikopteri Ünsal ÇOŞKUN ile bir teğmen kullandı. Helikopterde komutanlar 

ailelerini  telefonla  arayıp  onlardan  helallik  istiyorlardı.  Aralarından  bir  ikisinin  karşıdaki 

kişiye, evdeki parayı alıp kaçmasını söylediğini duydum. Bir teğmenin "Akıncıya bu yüzden 

mi  gelecektik."  dediğini  duydum.  Bu  konuşmadan  da  gittiğimiz  yerin  Akıncı  olduğunu 

anladım. 10 dakika kadar yolculuğumuz sürdü. Akıncıda Terminal Komutanlığı tabelası olan 

bir yere helikopteri indirdiler. Gün ağarmıştı, ortalık aydınlıktı. Civarda başka helikopterler 

vardı.  Askeri  ve sivil  giyimli  şahıslar  vardı.  Civardaki  ağaçların altında üzerindeki  askeri 

kıyafeti değiştiren kişiler vardı. Bizim geldiğimiz helikopterden inen askerler orada bekleyen 

diğer askerlerin arasına karıştılar. Ömer isimli komutan benim elimdeki tüfeği aldı. Yanında 

yürürken bu komutan sivil kıyafetli birisine selam verdi. İkisi birlikte beton kaldırım taşına 

oturup konuşmaya başladılar. Ömer komutan silahı yanına bırakmıştı.  Ben oradan silahımı 

alıp, ağaçlık alana gittim. Ben oradan ayrılırken Ömer komutan beni görmedi. Ağaçlık alanda 

ben önce üzerimde bulunan telefonla ailemi aradım. Sonra bölük yazıcısı Emin'i aradım. O 

telefona  bakmadı.  Bir  başka  bölük  arkadaşımı  aradım.  O telefonu  açtı  ve  telefonu  bölük 

yazıcısına  götürdü.  Ondan  bölük  komutanının  telefonunu  aldım.  Bölük  komutanı  Ömer 

Ege'nin telefonunu aldım. Ömer Ege Komutanı aradım. Durumu anlattım. O bana "Orada bir 

yerde saklan. Seni oradan biz almaya çalışacağız. Seni götürenler orada mı?" dedi. Ben de 

anlattım. Bana "Onların yanına git, tekrar kışlaya dönüp dönmeyeceklerini sor." dedi. Ben de 

telefonu kapatıp helikopterle birlikte geldiğimiz komutanlardan birisine "Kışlaya geri dönecek 

miyiz?" diye sordum. O da bana "Burası bizim yolumuzun sonu, buradan dönüş yok. Sana bir 

şey olmaz" dedi.  Ben gidip Ömer Ege Komutana durumu söyledim. O da bana "Biz seni 

oradan aldıracağız" dedi. Ben orada ağaçlık alandabeklerken jetler bizim uzağımıza bir yere 

bomba attılar.  Orada bulunan komutanların hepsi  dağıldılar.  Kimisi  yaya  olarak kimisi  de 

araçla  oradan  ayrıldılar.  Orada  bulunan  Akıncının  kendi  askerlerinden  birileri  bana  "Seni 

komutanımızın  yanına  götürelim."  dediler.  Orada  koğuşhanelerin  olduğu  yerde  tüm  erler 

toplanmıştı.  Beni  de  oraya  götürdüler.  Oradaki  sivil  kıyafetli  komutana  helikopterle 

Güvercinlik'ten buraya getirildiğimi, ben ile beraber gelen herkesin dağıldığını, bir tek benim 

kaldığımı  söyledim.  Sonra  bölük  komutanımın  telefonunu  verdim.  Onunla  telefonla 

görüştüler. Akşamüstüne kadar bekledim. Akşama doğru bir uzman çavuş beni askeri inzibata 

götürdü.  Onlar  beni  almadılar.  Akıncı'daki  askerler  beni  sivil  bir  araçla  Güvercinlik'e 

götürdüler ve nizamiyede bıraktılar. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

4-4-106-Tanık  Levent  ÇAKAR  22/07/20l6  tarihli  olay  yeri  inceleme  işlemi 
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sırasında alınan ifadesinde; "  Daha sonra saat 19:30 gibi veya 20:00 gibi de olabilir bir 

telefon  geldi  kuleye  gelen  telefonu  ben  açtım.  Arayan  Kara  Havacılık  Komutanı  Hakan 

ATINÇ Paşa'nın emir astsubayı Başçavuş Fatih KARAGÖZ'dü. Ben kendimi tanıttım. O da 

komutanım kulecilerden birini verebilir misiniz dedi. Kulede bulunan arkadaşlardan bir tanesi 

telefonu  açtı.  Kayseri'den  gelen  atak  ve  UH-l  ile  yukarıda  belirttiğim  helikopterlerin 

durumunu kule personeline sorduğunu öğendim. Ben geliyorlar mı diye sordugumda oradaki 

personelden bir tanesi helikopterin geldiğini ancak hava sahasının kapalı olduğunu söyledi. 

Daha  sonra  Yunus  Aydoğan  Kayseri'yi  aradı.  Kayseri'den  bir  başçavuşun  helikopterinin 

Kayseri'ye geri  döndüğünü belirttiğini beyan ettiler.  Daha sonra komutanın emir astsubayı 

Fatih  aradı.  Helikopterlerin  durumunu  sordu.  Yanlış  hatırlamıyorsam oradaki  personel  de 

Kayseri'ye geri  döndüklerini  söyledi.  Bende telefonda Kayseri'deki Başçavuş ile görüştüm 

hatta yunustan telefonu aldım o da bana helikopterlerin Kayseri'ye geri döndüğünü söyledi. 

Ancak  hatırlamıyorum  bir  müddet  sonra  helikopterlerin  tekrar  Ankara'ya  doğru  geldiği 

yönünde haber geldi. Tekrar yunus kayseriyi aradı bu sefer kayseri hava sahasındaki hava 

araçlarrnın Kayseri'ye indirildiği yukarıda belirttiğim atak ve UH-1 helikopterlerin Ankara'ya 

doğru geldiği ve Temelli'ye doğru gittiği söylendi. baha sonra gelen helikopterlerin Temelli'ye 

ineceği araçla helikopter ve daha önceden eğitim için giden pilotların ve oradaki personellerin 

alınıp  buraya  getireceği  söylendi.  Daha  sonra  telefon  çaldı  telefona  ben  baktım  kendimi 

tanıttım  Yarbay  GÜL  olarak  kendini  tanıtan  Halil  GÜL,  Kayseri'den  gelen  yukarıda 

belirttiğim helikopterlerin direk Temelli'ye geçmesini komutanın burada olduğunu komutanın 

helikopterlerin  sesini  duymasını  istemediğini,  biraz  uzak  geçmeleri  söyledi,  Biz  de 

emredersiniz dedik..

" ...Daha  sonra  telefon  çaldı  telefona  ben  baktım kendimi  tanıttım Yarbay GÜL 

olarak kendini tanrtan Halil GÜL, Kayseri'den gelen yukarıda belirttigim helikopterlerin direk 

Temelli'ye geçmesini komutanın burada olduğunu komutanın helikopterlerin sesini duymasını 

istemediğini, biraz uzak geçmeleri söyledi. Biz de emredersiniz dedik. Daha soffa bana İlhan 

OCAKCIOĞLU'nun nerede olduğunu sorup İlhan gelse idi iyi olurdu dedi

...bu  olaylarüzerine  saat  23:00  gibi  ana  nizamiyeye  geldim.  Hızlıca  girdiğimde 

nizamiyede  Ertuğrul  ALTUN'ın  (B-20O  pilotu)  silahlı  kasklı,  nöbet  tuttuğunu  gördüm. 

Kendisine hayırdır diye sordum çünkü pilotlar bu şekilde nöbet tutmaz. Ben sorunca o da beni 

tam çıkarken durdurdular dedi. Hayırdır ne oluyor diye sordum ve kendisine ben içeri girmek 

istiyorum personelim içeride dedim o da alamayız dedi,  Kurmay Başkanına bilgi  vermesi 

gerektiğini söyledi ve uzaklaştı telefonla görüştü abi giremezsin dedi. Benden sonra tek tük 

girenler oldu. Girenler arasında Ersel ERSOY da vardı. Bir tane Yüzbaşı yaklaştı. Ne oluyor 

deyince ben Albayım dedi. Ben de neden giremediğimi sordum o da ismin yok giremiyorsan 

zorlama dedi. ben albayım dedi ben de binbaşı olduğumu söyledim. Giremeyince de dönüp 
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eve gittim." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık  Levent  ÇAKAR  28/07/20l6  tarihli  ifadesinde;  " Ben  Kara  Havacılık 

Komutanlığı  1.  Kara  Havacılık  Alay Komutanlığı  Meydan Harekat  Tabur  Komutanlığının 

Meydan  Harekat  Bölük  Komutanı  olarak  görev  yapmaktayım.  15/07/2016  günü  Tabur 

Komutanın Yarbay Ayhan ÖZKAN yıllık izinde olduğundan dolayı dönünceye kadar tabura 

ben  vekalet  etmekteydim.  O  gün  normal  mesaiye  geldik.  Uçuş  ve  diğer  faaliyetlerimiz 

başladı,  öğlene  kadar  T-l82  uçuşları  ve  diğer  helikopterin  planlı  uçuşları  vardı.  Öğlen 

astsubayçavuş İlhan OCAKCIOĞLUTemelli (Ulucan Meydanı) telsiz panelinin arıza yaptığın 

bana söyledi. T -182 uçuşlarının saat 17:00-20:00 arası uçuşları olduğundan dolayı biran önce 

gidip arızayı giderelim dedi. Ben de "Tamam giderelim " dedim o da "Ben gideyim" dedi " 

sen gitme gençlerden biri  gitsin " dememe rağmen ısrarla "Ben gideyim " dedi.  Bir  S-70 

helikopteri  ile  Ulucan  meydanına  saat  14:00  gibi  İlhan  OCAKCIOĞLU,  pilot  ve  diğer 

teknisyenler  gidipmüdahale  etiler.  Daha  sonra  Helikopterle  geldiler,  bana  İlhan 

OCAKCIOĞLU "Komutanım arıza giderildi, arıza sıcaktan çıkmış olabilir " dedi. Daha sonra 

saat 17:00 sıralarında mesai bittiğinde İlhan OCAKCIOĞLU yanıma gelerek "Komutanım, 

ben  gidiyorum,  bugün  gece  uçuşu  olmadığından  kuleye,  kule  nöbetçisi  astsubay  Yunus 

AYDOĞANbıraktım, saat 22:00 gibi gelip kontroledeceğim " dedi (evveliyettan bana İlhan, 

Yunus'un  psikolojik  sıkıntılarının  olduğunu,  o  yüzden  ekibin  dışında  arka  planda 

çalıştırıyorum, daha sonra yavaş yavaş ekibe katacağını söylemişti) ben de, " Bence gelmene 

gerek yok, bu Yunus'un üzerinde baskı yaratır" dedim. O da bana ısrarla " Yok Komutanım, 

ben ona hissettirmem, öylesine dolaşırmışım gibi gelirim " dedi. Ben saat 17:00'dan sonra, 

Meydan  Harekat  Taburunda  vekaleten  durduğumdan  dolayı  T-182  uçuşların  başlamasını 

bekledim, başladıktan sonra kuleden, temelli kulesinin faal olup olmadığını öğrendim. Saat 

l8:30'dan sonra Nöbetçi Subay üstteğmen Ömer DERELİOĞLU'nun odasına gidip oturdum,

T-  182  uçakları  temelli  meydanında  motor  susturulacak  (temelli  meydanında 

kalacaklar)  oradaki  geçen  telsiz  ve  telefon  trafiğinden  öğendim.  Daha  sonra  VİP uçuşu 

olduğunu öğrendim, biz de Ömer ile aramızda Kara kuvvetleri Komutanın Vip'i olduğunu, 

komutanın bir yere gideceğini düşünerek ve bu yüzden Temelli'de o yüzden hava araçları 

susturuldu  şeklinde  düşündük.  Bu  sırada  kuleden  havada  araç  kalmayacağı  şeklinde 

diyafondan  telefondan  nöbetçi  subayı  ve  kule  arasında  konuşmalar  geçiyordu,  ben  odada 

otururken bu konuşmalara şahit oldum. Ben daha sonra ne olduğunu çözemediğimden kuleye 

arayarak " Neler oluyor" dedim, Yunus'da bana " Komutanım, bende anlam veremiyorum, 

Kara  Havacılık  Komutanlığından  emir  verildi,  Vip  var"  dedi,  ben  de  "  tamam "  dedim. 

Yanında takviye personeli Rıdvan astsubayın olduğunu öğrendim.

Saat  tahminen  19:00'dan  sonrü  aşağıda  Ömer  Üstteğmenle  oturmaya  devam 

ediyorken ve olayı çözmeye çalışıyorken bu sırada kapının önünde konuşma sesleri duyup 
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çıktım, Binbaşı Ertuğrul ALTUN askeri üniformalıydı ve Yüzbaşı Serkan YILDIZ (sivildi) 

vardı. Ben de "Hayırdır ne oluyor" dedim. Bana "Abi, Vip var, bizi acele çağırdılar" dedi. 

"Nereye gidiyorsunuz" dedim. "Yer belli değil" dediler. Ben de nasıl yer belli olmaz diyerek 

şaşkınlığımı belli ettm. Daha sonra biz nöbetçi subayın odasına birlige geçtik. Serkan YILDIZ 

uçuş planı doldururken bizde olayın şaşkınlığını aramızda konuşuyduk. Ben "T-182'ler orada 

motor susturuyor, hovadaki trafikler indiriliyor, Vip geliyor, nereye gideceği belli değil, ne 

oluyor  pazılın  parçaları  birleşmiyor  "  dedim. Binbaşı  Ertuğrul  ALTUN bana "Birleşmiyor 

demi"dedi.  Biz  de  kendi  aramızda  olayı  çözmeye  çalışıyorduk  ama  bir  türlü  anlam 

veremiyorduk.

Bir müddet oyalandıktan sonra neler olup bittiğini öğrenmek için kuleye çıktım, o 

esnada birkaç telefon görüşmesi oldu Vip heyetini gözlemliyordum, (konuşmaları bir önceki 

beyanımda ayrıntılı verdim) CH47 hangarın önünde Vip heyeti uzun süre konuştu. Belli bir 

süreden sonra aşağıdan Vip'in iptal olduğu haberi geldi bunun üzerine ben de takviye olan 

kuleci arkadaşa Vip heyeti birliği terkettikten sonrasende çıkabilirsin dedim. Aşağıya indim, 

indiğimde Üniformalı Binbaşı Ertuğrul ALTUN ve Yüzbaşı Serkan YILDIZ gitmişlerdi. Ben 

de bir müddet sonra birliği terk ettim, eve gittim, televizyondan olayları öğrendim. Bir süre 

telefon trafiğinden sonra saat 23:00 sıralarında birliğe gittim, birliğe gittiğimde içeri girmek 

için uğraştım ama Binbaşı Ertuğrul ALTUN vardı, beni içeri almadılar bende mecburen eve 

döndüm. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

4-4-107-Yunus Emre AYDIN şüpheli olarak alınan 10/10/2016 tarihli ifadesinde; 

"  Ben16/12/2015  tarihinde  Manisa'da  vatani  görevimi  yapmaya  başladım.  Oradaki  acemi 

eğitimimden  sonra  05/02/2016  tarihinde  Kara  Havacılık  Komutanlığı'ndaki  usta  birliğime 

atandım.  Burada  Alay  Karargah  Bölüğünde  ikmal  er  olarak  askerlik  yapıyordum.  Bizim 

bölüğün komutanı Yüzbaşı Orkun ERDEM'dir. Ben bölükte tanker şoförlüğü yaparım. ...Ben 

olay tarihi olan 15/07/2016 tarihinde askeri birliğimde idim. Saat 18:30 da ben garajda iken 

nöbetçi  amir olan Yüzbaşı Taha Fatih ÇELİK kendisi  benim yanıma geldi. Benden içinde 

bulunduğumuz  garajın  içindeki  konteynırın  anahtarlarını  istedi.  Ben  de  "komutanım gece 

ambulans helikopterlere yakıt ikmali gerekirse ben sizi nereden bulacağım" dedim. O da " 

Ben seni aldırttırırım" dedi. Ben de bunun üzerine konteynırı kilitleyip, kendisine konteynırın 

anahtarını verdim. Konteynırın anahtarı benden başka gündüz çalışan sivil memurlar ile takım 

komutanlarında da vardır.  Ben daha sonra koğuş bölgesine gittim. Üzerimi değiştirdim. O 

sırada  Kara  Kuvvetleri  Komutanının  kışlaya  geleceğini  ve  kimsenin  dışarı  çıkmamasını 

söylediler. Biz de bunun üzerine dışarı çıkmadık, koğuşta kaldık. Bir kısım askerler dışarıda 

temizlik yaptılar. Bizim başımızda soyismini bilmediğim Bayram isimli astsubay vardı. Ben 

camdan komutanın geldiğini gördüm. Araçlarla önce alay binasının oraya, daha sonra yeni 
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yapılan hangarın oraya geçtiler. Daha doğrusu ben oraya geçtiklerini duydum.

Komutan kışladan ayrıldıktan sonra helikopterlerin çalışma seslerini duyduk. Sonra 

da bu helikopterler uçarak oradan ayrıldılar.

Saat  21:30  -22:00  sıralarında  erbaşlar  gazinosunu  alay  amiri  olan  Taha  yüzbaşı 

aramış, orada telefona bakana "ikmalciler aşağıya gelsinler, Doğu'ya gideceğiz, görev var. " 

demiş.  Bunun üzerine ikmalci olan ben, Ziya KARAPINAR, Mehmet Yiğit  KAYGUSUZ, 

Eren ATLI,  İbrahim ÇAĞAN birlikte  alay amirinin şoförü olan  Seyfullah KUTLUCA'nın 

kullandığı  landrover  ile  garaja  gittik.  Seyfullah  bizi  bıraktıktan  sonra  döndü.  Biz  anahtar 

olmadığı için garajın önünde bekliyorduk. Bir süre sonra garaja başka bir landrover ile kısa 

boylu, kilolu, kır saçlı, alnı açık bir astsubay geldi.

Biz  yokken  tankerlerin  anahtarlarını  konteynırdan  almışlar.  Nöbetçi  kulübesine 

koymuşlar. Gelen astsubay bize anahtarların yerini söyledi. Biz de oradan anahtarları aldık. 3 

tankeri çalıştırarak ikmal sahasına, yani piste götürdük. Pistte 1 tane atak helikopteri vardı. 

Sonra biz orada beklerken 1 tane UH1 helikopteri geldi. Bu helikopteri Ersel ERSOY Binbaşı 

ile Soner GÖKÇE Yüzbaşı kullanıyorlardı. Teknisyeni de Yaren KARAOĞLU Astsubaydı. 

Ersel Binbaşı helikopterden indi, diğerleri inmedi. Orada bulunan teknisyenler helikopterden 

mühimmat  indirdiler.  Görebildiğim  kadarıyla  kasalarda  20'lik  top  mermileri  vardı.  Ersel 

Binbaşı hangarın içine girdi. 2 dakika sonra çıktı. "Ben bir daha gidiyorum " diyerek tekrar 

helikoptere bindi ve helikopter oradan kalkarak kule tarafına doğru gitti.  3-5 dakika sonra 

alana 4 tane kobra helikopteri geldi. Hepsi hasarlıydı. Ancak 1 tanesinin deposu delikti. Bu 

helikopter daha sonra hiç uçmadı. Diğer helikopterlerin de camlarında veyanlarında mermi 

izleri  vardı.  Diğer  3  helikoptere  Eren  ATLI'nın  götürdüğü  tankerden  helikopterlerin 

teknisyenleri yakıt ikmali yaptılar. Ersel binbaşının getirdiği mühimmatların ağızlarını açıp, 

şeritlerini takıp helikopterlere yüklediler. Bu yakıt ikmali ve yükleme işlemi yapılırken kobra 

helikopterlerin pilotları hangara geçtiler. Aralarında konuşuyorlardı. Bu pilotların isimlerini 

ben bilmiyorum. İlk defa görüyordum. Teknisyenler ikmal ve yükleme işini bitirdikten sonra 

teknisyenler, pilotlara helikopterlerin hazır olduğunu söylediler. Onlar da 3 helikoptere binip 

kule  tarafından  Ankara'ya  doğru  uçtular.  Sonradan  Beştepe  tarafından  bu  helikopterlerin 

kırmızı led lambalarını gördüm. Biz orada bulunan tanker şoförü olan ikmalci arkadaşlarla 

toplandık. Ben bu arkadaşlara bu helikopterler bize söylendiği gibi Doğu'ya gidecek olsa bu 

kadar  kısa  sürede  gelemezler  dedim.  Mehmet  Yiğit  KAYGUSUZ  isimli  arkadaşlar  cep 

telefonundan internete girip bir darbe olduğunu öğrenip bize söyleyince, biz bundan korktuk. 

Beşimiz  birlikte  garajlar  bölgesine  kaçtık.  Ben  Mehmet  Yiğit  KAYGUSUZ'un  cep 

telefonunundan takım komutanımız olan Günal MEMİŞ Astsubayı  aradım. Ona bize zorla 

ikmal yaptırdıklarını söyledim. O evindeymiş. "Siz bekleyin, ben sizi arayacağım" dedi. O 

sırada  alay  amirinin  şoförü  olan  Seyfullah  KUTLUCA kullandığı  Landrover  ile  garajlar 
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bölgesine geldi. Bizlere seslendi. Biz de saklandığımız yerden çıkıp yanına gittik. Seyfullah 

bize alay amirinin bizi yanına çağırdığını söyledi. Ben tekrar takım komutanımızı aradım. 

Durumu ilettim. O bana "Taha Yüzbaşının yanına git, beni arasın" dedi. Biz de bunun üzerine 

Seyfullah'ın  kullandığı  landrover  ile  Taha  yüzbaşının  yanına  gittik.  Saat  02:00  -  03:00 

sıralarıydı. Oda karanlıktı. Taha Yüzbaşı uzanmıştı. Yanında da daha önce hiç görmediğim bir 

yıldızlı uzun boylu bir üsteğmen vardı. Ben kapıda beklerden arkadaşlar da arkamdaydı. Taha 

Yüzbaşı  ben  tekbir  verince  yattığı  yerden  kalktı.  Ben  kendisine  takım  komutanımızın 

kendisiyle  telefonla  konuşmak  istediğini,  olayı  öğrenmek  istediğini  söyledim.  O  da  bana 

"takım  komutanının  rütbesi  ne"  dedi.  Ben  de  ona  astsubay  olduğunu  söyledim.  "O  kim 

oluyor" dedi. Bana bağırdı çağırdı. Ağıza alınmayacak şekilde küfür etti ve "ikmal sahasına 

gidin,  emrime  karşı  gelirseniz  yada  uymazsanız  hakkınızda  emre  itaatsizlikten  işlem 

yapacağım" dedi. Biz de bunun üzerine odadan çıktık. Ben tekrar takım komutanımızı aradım. 

Ona durumu ilettim. O da bize "Taha Yüzbaşının dediği yere gidin ve alay, tabur komutanına 

haber vereceğim" dedi. Biz de bunun üzerine ikmal sahasına gittik. Oraya vardığımızda Ersel 

Binbaşının  getirdiği  yeni  mühimmatları  gördük.  Bu  mühimmatları  hangarın  kenarına 

dizmişlerdi.

Biz ikmal sahasında beklerken kobraların pilotları kendi aralarında konuşuyorlardı. 

Aralarından  kısa  boylu  ismini  bilmediğim  bir  pilot  "ben  size  telefonla  konuşmamanızı 

söyledim.  Deşifre  olduk sizin  yüzünüzden"  diye  diğerlerine  çıkıştı.  Hatta  "hatları  çıkarın, 

telefonları kapatın" dedi. Ben mahkeme ifademde kavgadan bahsetmiş isem de bu tartışmayı 

anlatmak istedim.  Aralarında başka türlü kavga olmadı.  İçlerinden birisi  oradan "ben size 

katılmıyorum" diyerek ayrıldı. Biz ondan sonra bir daha ikmal için tankerleri helikopterlerin 

yanına götürmedik. Diğer arkadaşlar tankerlerin içinde uyudular. Ben uyumadım. Tankerin 

içinde oturmaya devam ettim. O sıralarda üzerimizden bir F16 uçağı geçti ve ikmal sahasının 

ışıkları söndü. Ortalık karardı. Biz beklemeye başladık. Birkaç saat sonra alana tek başına 

gelen  kobraya  yakıt  ikmali  için  tankeri  götürmemi  istediler.  Helikopterin  teknisyeni  bu 

helikoptere yakıt  ikmali  yaptı.  Helikopterin pilotu gözlüklü,  uzun boylu,  alnı açık,  yaşlıca 

birisiydi.Teknisyeni ise kısa boylu, kilolu, kır saçlı yukarıda tarifini yaptığım teknisyen idi.

Bu helikoptere eşgalini verdiğim teknisyenin de arasında bulunduğu 4 kişi hangarın 

duvarının dibinde dizili bulunan mühimmatı yüklediler. Helikopter bir süre uçmadı. Orada 

bekledi. Bu helikopterle birlikte başka bir helikopter havalandılar. İkisi birden önce kulenin 

olduğu tarafı sonra jandarma tarafını taradılar. Kır saçlı teknisyen yanımıza geldi. "arabanızda 

silah var mı " dedi. Biz yok dedik. Oradan ayrıldı.  Helikopterler kule ve jandarmaya ateş 

ederken pilotlar ve teknisyenlerden oluşan bir  grup da yine helikopterlerin ateş ettiği  yere 

doğru  silahlarıyla  ateş  ettiler.  Bunların  kimler  olduklarını  ben  bilemiyorum.  Bu  olaylara 

karışanların  bir  kısmı  da  araçlarla  oradan  kaçtılar.  Biz  bu  çatışmayı  görünce  önce  garaj 
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bölgesine  oradan  da  koğuş  bölgesine  kaçtık.  Hava  aydınlanmıştı.  ...  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur.

4-4-108-Ali Osman DOĞAN şüpheli olarak alınan 02/08/2016 tarihli ifadesinde; 

"Ben  Kara  Havacılık  Komutanlığı  1.  Kara  Havacılık  Alayı  Orta  Genel  Maksat  Hücum 

Helikopter Taburu 2. Bölükte Helikopter Pilotu olarak görev yaparım.14/07/2016 günü saat 

16:00'da  acil  durum  bekleme  nöbetini  devraldım.  15/07/2016  günü  saat  16:00'ya  kadar 

nöbetçiydim.  Nöbetim  bitince  eve  gittim.  Alay  Komutanı  olmadığı  için  Alay  Komutan 

Yardımcısı olan Yarbay Halil GÜL tabur personeline bugün hava sıcak mesaiyi erken terkedin 

demiş. Ben nöbetçiyken çıkışlar başlamıştı. Tabur komutanı emir verdi sen gelmiyor musun 

dediler  ben  de  nöbetçiyim  dedim.  Ancak  5-6  kişi  hala  kalmıştı.  Teğmen  Mehmet  Fatih 

ARMAĞAN  normalde  nöbet  grubumuzda  olmamasına  rağmen  benden  nöbeti  devralacak 

arkadaş Ahmet Evren GÜNEY olmasına rağmen Alay Komutan Yardımcısı emir vermiş ve 

nöbeti  Mehmet  Fatih  ARMAĞAN'ın  tutması  istenmiş.  Ahmet,  Mehmet'e  sen neden nöbet 

tutuyorsun demiş. O da komutanla konuşacaklarım var demiş. Ahmet de komutana Komutan'a 

Mehmet'in sizinle konuşacakları var deyince evet ben onunla görüşeceğim demiş. Nöbeti o 

tutacak demiş. Bu durum da benim garibime gitmişti.  Saat 16:00 olmasına rağmen nöbeti 

devralmaya gelmemişti. Nöbetten de haberi olmadığını nöbetin nasıl tutulduğunu bilmediği 

için ve hafif taburda olduğundan erken gelmesi gerekirken gelmedi. Benim astım olmasına 

rağmen bana lakayıt bir şekilde 17:30'da gelirim dedi. Ben de Ahmet GÜNEY'e söyledim. O 

da  telefonla  arayarak  Mehmet'i  azarladıo  da  hemen  geldi.  Ben  de  daha  sonra  nöbeti 

devrederek eve gittim. 

Yurtta  Sulh  Konseyi  yapılanmasıyla  herhangi  bir  ilgim  yoktur.  FETÖ/PDY  ile 

bağlantım yoktur.  Ahmet Baldöktü İlköğretim Okulu Kayseri  de ilkokulu okudum.  Liseyi 

Kuleli Askeri Lisesinde İstanbulda okudum. Kara Harp Okulu Ankara'ya geldim. Fethullah 

Gülen okul ve yurtlarında kalmadım. 

28/07/2016 tarihinde eşimle evde otururken. Devre arkadaşım olan üstteğmen Orhun 

PINAR  telefonla  whatsapptan  Amerika'dan  arayarak;  bana  Amerika'da  ne  yaptığından 

bahsettikten sonra kendisinden masasının üstünde kalemliğinde asılı duran ve2-3 yıldır duran 

herkesin  bildiği  3  tane  1  Dolar  vardı.  Serisini  bilmiyorum.  Altında  başka  yabancı  bozuk 

paralar da vardı. Bana o 1 Dolarlar birşey var zannedilir onları atıver dedi. Ben de ertesi gün 

mesaiye gittiğimde onları atmayı unuttum. Akşam mesaiyi terkederken paraları gördüm ve 

masanın üzerine koydum. Üzerimi değiştirdim. Mesainin bitmesini bekliyordum. Aynı odada 

Tim Komutanı Okan ÇİDEM vardı. Benm de ağabey bu paraları atıyorum dedim. O da at ya 

birşey  var  zannederler  dedi.  Ben  de  daha  sonra  bunları  çöp  kovasına  attım  ve  mesaiyi 

terkettim. 
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Okan ÇİDEM ve Üstteğmen Muhammet YÖNDEM nöbetçiyken Cumhuriyet Savcısı 

aramaya  geldiğinde  arama  yaparken  bunlar  tespit  edilememiş.  Daha  sonra  Muhammet 

Üstteğmen bunları  görmüş ve Okan Üstteğmene söylemiş o da evet onları Ali Osman attı 

demiş. Ben de Tabur Komutanı aradım ve kendimin attığını söyledim ve Orhun ile yaptığım 

konuşmayı da anlattım. Biz Savcıya haber verelim dediler ve Cumhuriyet Savcısı da gelip 

incelemiş.  Benim  herhangi  bir  suçum  yoktur.  Darbeye  teşebbüs  ile  ilgim  yoktur.  Ben 

FETÖ/PDY ile  bağlantılı  olmam söz  konusu  değildir.  Çünkü  Harp  Okulundayken  benim 

mezun olmam istenmediği için okuldan atılmam için şok mangalarına tabi tutuldum. Eksi 35 

derecede tutuldum. Sınav notlarım düşürüldü. Mezun olduktan sonra ilk sicili bozulan kişi 

benim. Yarbay Halil GÜL bozmuştur. Okuldayken 7 kez disiplin kuruluna çıkarıldım. Sadece 

tazminat miktarının yüksek olması nedeniyle ayrılamadım. Çünkü babam işçiydi ve ödeme 

gücü yoktu.  Orhun benim devre  arkadaşım olup okulun  uygulamalarında  benim yanımda 

durmuştu ve bu nedenle o da aynı muameleye tabi tutuldu. Bu yüzden de o dolarlar nedeniyle  

ondan  da  şüphe  duymadığımdanve  başkaları  da  bildiğinden  gösterdiğimden  haber 

verdiğimden  bir  sakınca  görmedim.  Orhun  Amerika'ya  CH-47  helikopterlerinin  intibak 

kursunu almaya resmi görevli olarak gitmişti." şeklinde beyanda bulunmuştur.

4-4-109-Tanık  Kamil  AYDIN  04/08/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Kara  Havacılık 

Komutanlığı  Güvercinlik'te  Orta  Tabur  Komutan  Vekili  olarak  binbaşı  rütbesi  ile  görev 

yaptığını,Orta Tabur Komutanı olan Yarbay Halil GÜL'ün odası arandığında, kendisi de tabur 

komutanı olarak nezaret ederken kendisine ait sicil dosyasını gördüğünü, kara pilot binbaşı 

Kamil  ALTINBAŞ'ın  kendisine  düşük  sicil  verdiğini  gördüğünü,  cemaatten  olmadığı  için 

kendisine kötü sicil verdiğini düşündüğünü, tutuklu Mehmet SAĞLAM Binbaşıya ise sicil 

olarak yüz verdiğini, kendisine yakın gördüğü kişilere yüksek sicil verdiğini, yine tutuklu olan 

Murat  GÜLER,  Mustafa  ÇİN  ve  Ahmet  ERDOĞAN'ın  tayin  dairede  görev  yapan  Rıza 

AKINCI ve Mehmet SAĞLAM ile çok samimi olduklarını, ayrıca kendisine vermiş olduğu 

kanaatte  de  olumsuz  görüşler  yazdığını,  kendisi  gibi  olanların  sicilini  düşürerek  bölük 

komutanı  olmasını  engellemeye  çalıştıklarını,  ayrıca ikinci  sicil  amiri  olarak  görev Murat 

BAĞ'ın da Kamil ALTINBAŞ'ın verdiği sicili değiştirmeyerek aynı sicili verdiğini, verilen bu 

sicillerin  Kara  Havacılık  Komutanlığında  rastlanılmayan  siciller  olduğunu,  teamül  dışı 

olduğunu,  Murat  BAĞ ve Kamil  ALTINBAŞ'ın tutuklu  ve şüpheli  olmadıklarını,  darbeye 

teşebbüs  eyleminde  de  olmadıklarını,  ancak  açıkladığı  sebeplerle  bu  kişilerin  de  örgütle 

bağlantılı olduklarını ve birlikte hareket ettiklerini düşündüğünü, Kamil ALTINBAŞ'ın, Murat 

GÜLER ile birlikte 2013 yılında atandıkları bölük komutanlıklarına onlardan daha kıdemli 

subaylar  bulunmasına  rağmen  atandıklarını,  Murat  GÜLER'in  1  yıl  önce  dolandırıcılık 

iddiasıyla ordudan atılma aşamasına geldiğini, Kamil ALTINBAŞ, Murat GÜLER, Mustafa 
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ÇİN, Ahmet ERDOĞAN, tayin dairede görev yapan Rıza AKINCI ve Mehmet SAĞLAM'ın 

örgüt üyesi olduğunu düşündüğünü belirtmiştir.

4-4-110-Tanık Abdurrahman CERİT 26/07/2016 tarihli ifadesinde; " Ben Kara 

Havacılık Komutanlığı l. Kara Havacılık Alayı Bakım Tabur Komutanlığı Lojistik Kısmında 

Ana Malzeme ve Yedek Parça  Astsubayı  olarak  görev yapıyorum.  Olay günü 15/07/2016 

Cuma günü güvenlik harekat astsubayı nöbetçi astsubay olarak saat 08:30 da nöbeti teslim 

aldım.  Akşam 17:00'a  kadar  rutin  işleri  yaptık,  kameraları  izledik.  Olağanüstü  bir  durum 

yoktu. Akşam 21:15 gibi kantine gittim, 2l:45 gibi nöbet yerime geri  geldim . Saat 22:00 

civarı kışla nöbetçi amiri darbeci Yarbay Özcan KARACAN odamıza gelerek diğer nöbetçi 

arkadaşım Üstçavuş Mahmut ŞAKRAK ile bana "terör alarmı verildiği, Fidanlık nizamiye 

gitmemiz  gerektiğini,  bizim  yerimize  kursiyer  teğmenlerin  geleceğini"  söyledi.  Biz  de 

eşyalanmızı toplamaya başladık. O sırada Yarbay Özcan geri gelerek kursiyerlerin yanında 

durmamızı söyledi. Daha sonra 22:00 civarı Albay Murat AĞIR, üç tane kursiyer teğmen ile 

nöbet yerimize geldi. Bizlere hitaben "buranın kontrolü bundan sonra bende, Türkiye de terör 

alarmı verildi, tatbikat var, verilen emirlere uyun, uymazsanız vur emri var, telefonda kimseye 

bilgi  vermeyin,  ailenize  eşinize  bilgi  vermeyin,  tatbikat  gizli,  telefonlarla  konuştuğunuzu 

görürsem elinizden alırım" şeklinde tehditvari konuştu. Daha sonra Yarbay Yasin yanımıza 

geldi.  O da bizlere,  nizamiyelerin giriş  çıkışlarına dikkat  edin,  sivil  araç veya polis  aracı 

gelirse direk bilgi verin dedi. 22:30 civarı nöbet odasına Yarbay Murat BOLAT geldi. O da 

aynı  şekilde  sivil  araç,  polis  aracı,  toma araç  gelirse  bize  bildirin  dedi.  Odamızda küçük 

televizyon vardı, televizyon da boğaz köprüsünün askeri araçlarla kapatıldığını gördük. Albay 

Murat  AĞIR'a  ne  oluyor  komutanım  diye  sorduk,  o  da  "biz  de  birşey  bilmiyoruz,  size 

söyleneni  yapın"  dedi.  Daha sonra Başbakan açıklama yaparken Murat  AĞIR albay sizin 

kafanız karışmasın diyerek televizyonu kapattı. Bi ara tuvalete çıkarak, eşimi aradım, merak 

etmemesini, bize tatbikat dediklerini, rahat olmalarını söyledim. Aynı şekilde abime de bilgi 

verdim. 0l:30 civarı Murat AĞIR Albay diğer nöbetçi astsubay Mahmut ŞAKRAK ile benim 

telefonumu alarak kapattı. Biz Mahmut ŞAKRAK ile neler olduğunu anlamaya çalışıyorduk. 

Bulunduğumuz  odaya  sabaha  kadar  kameraları  kontrol  etmeye  gelen  komutanlar  arasında 

Albay Hakan Cafer ARSLAN davardı. O da aynı şekilde uyarılarda bulunup kameralara bakıp 

gidiyordu. Karargahta koridorda gördüğüm tüm personelde G3 piyade tüfeği ve kaleşnikof 

tüfeği vardı. Daha sonra Astsubay Mahmut ŞAKRAK beni çağırdı ve piste bir helikopterin 

mühimmat bıraktığını, beraber almamızı, kışla nöbetçi amir odasına taşımamızı söyledi. Daha 

sonra Mahmut astsubay ile ben bir kutu mühimmatı alarak kışla nöbetçi amir odasına bıraktık, 

diğer iki kutuyu da erlere getirttik. Yanımızda bulunan darbeci olup olmadığını bilmediğim 

kursiyer  teğmenler  mühimmatı  mayonlardan  boşaltıp  şarjörlere  taktılar  ve  kutuları 
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yerleştirdiler.  İlerleyen vakitlerde hava almak için dışarıya çıkarken üst  kattan Tuğgeneral 

Ünsal ÇOŞKUN'un şofürünü çağırmamı söylediler. Üst kata çıktım, bu sırada Yarbay Yasin 

CANDEMİR yanıma gelerek sen aşağı in ben bakarım diyerek beni aşağıya gönderdi. Gece 

02:00 civarı bomba sesi gibi bir gürültü duyuldu ve Fidanlık nizamiye bölgesindeki elektrikler 

gitti. 1-2 saat elektrikler gelmedi. Hakan Cafer ARSLAN Albay bizim odamıza kıdemli çavuş 

rütbesinde  ismini  bilmediğim astsubay getirdi,  bize ve teğmenlere bunu göz  altında tutun 

dedi. Sabaha kadar getirilen astsubay da yanımızda durdu. 03:00 civarı odaya tanımadığım 

kıdemli başçavuş geldi, üzerinde isimliği yoktu, kendisine nereden geldiğini sorduğumuzda, 

uçuştan geldiğini söyledi. Ben kimin darbeci olup olmadığını bilmiyorum, kıdemli başçavuş 

odadakilerle  konuşurken helikopterinin isabet  aldığını  söyledi.  Yarım saat  civarında odada 

oturduktan  sonra  ayrıldı.  Sabah  06:00  civarında  jandarma  bölgesinde  sızma  var  diye 

konuşmaya  başladılar,  kargaşa  oldu,  o  anda  karargahta  olan  tüm personel  dışarıya  doğru 

çıktılar. Dışarı çıkarken gördüğüm isimler kişiler Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Albay Murat 

AĞIR,  Albay  Hakan  Cafer  ARSLAN,  Yarbay  Yasin  CANDEMİR,  Başçavuş  Fatih 

KARAGÖZ'dür. Murat AĞIR Albay da almış olduğu telefonumu çıkarken verdi. O bölgede 

kamera olmadığı için ben de vıp piste çıkarak duruma bakmak istedim. Karargahtan çıkan 

kişilerin  uçuş  hattında koştuklarını  gördüm. Jandarma bölgesine  bakarken havadaki  kobra 

helikopterinin jandarmaya geçiş olarak kullanılan nizamiye bölgesine atış yaptığını gördüm, 

O anda ne yapacağımı bilemedim, panikledim. Daha sonra birilerine haber vermek istedim. 

Telefonla ani müdahale mangasını aradım, açan olmadı, karargahın üst katına çıktım, orada 

iki tane er vardı, onlara kimse var mı diye sordum, onlar da kimsenin olmadığını, herkesin 

çıktığını söylediler. Harekat kısmına baktım, nöbet yerine geri indim. Mahmut ŞAKRAK ve 

bize gözaltında tutun diye getirilen adını bilmediğim kıdemli çavuş şok olmuştuk. Saat 07:00 

gibi  o  günkü Nöbetçi  Astsubay Soner  İYİGÜN, Mahmut  Astsubaydan nöbeti  devralmaya 

geldi. 07:l5 civarı binaya darbeci Binbaşı Okan KOCAKURT geldi, koşarak üst kata çıktı, 1-2 

dakika  içerisinde  sivil  kıyafetle  geri  indi,  ne  oldu  dediğimizde  burayı  terkediyoruz  dedi. 

Connect  marka  araca  binerek  uzaklaştı.  Saat  07:30  karargaha  soyadını  bilmediğim Albay 

Barış geldi, ona da nöbetçi olduğumuzu, ne yapacağımızı sorduğumuzda "eski nöbetçiler yeni 

nöbetçiler  gelmeden nöbet  yerini  bırakmasın" dedi  ve gitti.  Daha sonra televizyonu açtık, 

televizyonda  olanları  görünce  darbe  girişimi  olduğunu  anladık.  Ortamın  belirsizliğinden 

dolayı  saat  08:00 civarı  Mahmut ŞAKRAK, Soner  İYİGÜN, Ömer  Faruk ALBUNAR ve 

gözaltında bizimle bekleyen kıdemli  çavuşla  karargahtan ayrıldık.  Benden sonraki  nöbetçi 

Astsubay  Emin  YURTALAN'ı  aradım.  O  da  yolda  olduğunu  söyledi.  O  gelmek  üzere 

olduğunu  söyleyince  bende  Mahmut  ŞAKRAK ile  kışladan  ayrıldım.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 
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4-4-111-Tanık  Ali  ÇETİNKAYA  18/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "15/07/2016 

tarihinde saat 22:00 sularında Kurmay Başkanının eşyalarını karargah binasındaki odasına 

bırakmak için araç şoförü Ulş.Er Mikail YAVUZ ile birlikte karargah binasına gittik Üst kata 

çıktık.  Kışla  Nöbetçi  Amiri  Yarbay Özcan KARACA sert  bir  şekilde  "ne  işiniz  var  sizin 

burada kaybolun buradan" diyerek bizi dışarıya kovdu. Dışarıya çıkıp araca bindiğimiz sırada 

Albay Hakan Cafer ARSLAN aracın yanına gelip "güvenlik denetlemesi var" diyerek bizi 

araçtan indirdi. Ben "komutanın araçta silah ve mühhimmatım var" dedim. O da bana "bir şey 

olmaz" diyerek aracın yanında bulunan P.Er Cihad ÜNGÜR ve P.Onb. Muhammet Mustafa 

BAKAR'la birlikte hepimizi sıraya geçirip telefonlarımızı istedi. Telefonları alıp araca bıraktı 

ve bize depoya inmemizi söyledi. Biz de emre uyup depoya indik. Çıktığımızda araç orada 

yoktu. Dışarıda da elleri silahlı subaylar nöbet tutuyordu. Biz fark edilmeden kaçarak koğuşa 

geldik.  Araç sevk amirliğini arayarak durumu nöbetçi  Topçu Asteğmen Fatih Nuri ÖZAK 

komutanımıza bilgi verdim. Daha sonra arkadaşımın cep telefonu ile Bölük Komutan Vekili 

Buğra ZEYBEK'e bilgi verdim. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-112-Tanık Bilge Tekin ÇAĞLAR 27/07/2016 tarihli ifadesinde;  " Ben Kara 

Havacılık Komutanlığında Kara Pilot Albay olarak görev yapıyorum. 14/07/2016 tarihi itibari 

ile  okul  erkan  başkanıydım.  16/07/2016  tarihinden  itibaren  okul  komutanlığına  vekaleten 

atandım. 16/07/2016 tarihinde senelik izne ayrılmıştım. 20 gün izin almıştım. Erdek İlçesi 

Askeri  Kampına  ailem  ile  birlikte  gitmiştim.  15/07/2016  tarihinde  saat  23:00  sıralarında 

televizyonda  Boğaz  Köprüsünün  kapatıldığını,  Sayın  Başbakanın  kalkışma  teşebbüsünden 

bahsetmesini gördüm. Kara Pilot Albay Murat ŞAMA'yı aradım ve neler olduğunu sordum. 

Kendisinin Ankara'da olduğunu biliyordum. O da bana olayları televizyondan takip ettiğini, 

kendisinin  tümendeki  şimdi  gözaltında  olan  Kurmay Başkanı  Kara  Pilot  Yarbay Mehmet 

ŞAHİN'i aradığını onun da kendisine önemli bir olay yok evde bekle, gelme dediğini iletti, 

kendi  komutanını  ara  belki  onun bilgisi  vardır  dedi  ve telefonu kapattı.  Okul  komutanım 

Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN'u aradım. Cep telefonundan ve makam numarasından aradım. 

Buna rağmen telefonlar açılmadı. Tümenin santralinden harekat merkezine bağlatarak Ünsal 

Çoşkun'un orada olup olmadığını sordum. Piyade Binbaşı Mehmet Semih ÜSKAYAtelefonda 

bana Ünsal Paşanın orada olduğunu söyleyip telefonu ona verdiğini söyledi. Ünsal Paşa bana 

durumu sorduğunda net bir bilgi olmadığını söyledi. Ben de izinde olduğumu, izinlerin iptal 

olup  olmadığını  sordum.  O  da  bana  "gelmeseniz  de  olur"  dedi.  Sabah  erken  yola 

çıkabileceğimi söyleyip telefonu kapattım. 16/07/2016 tarihinde Erdek'ten ayrıldım. Ailem ile 

birlikte Eryaman'daki evime saat l7:30'da vardım. Tümene saat l8:00'da ulaştım. Tümgeneral 

Hakan ATINÇ'ın  yanına  gittim.  Kendisinin  karargahta  Kurmay Başkanı  Mehmet  ŞAHİN, 

Kurmay  Binbaşı  Okan  KOCAKURT,  Emir  Astsubayı  Fatih  KARAGÖZ  ve  adını 
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hatırlayamadığım  başka  bir  askeri  personel  tarafindan  silahla  tehdit  edilerek  etkisiz  hale 

getirildiğini,  kollarının  bağlandığını,  konuşursa  ağzını  bantlayacaklarının  söylendiğini, 

ağzının  bağlanmadığını,  bir  bardak  sıvıya  beyaz  bir  toz  dökülerek  içmesinin  istendiğini, 

kendisinin içmediğini, dinlenme odasına tek başına elleri bağlı olarak kilitlediklerini, Piyade 

Uzman Çavuş Doğan ATAVCI tarafindan kendisinin kilitli kapı açılarak kurtarıldığını, ayrıca 

sikorsky helikopterlerin  darbeciler  tarafindan kaçırılarak kullanıldığını  söyledi.  17/07/2016 

tarihinde  32  kişi  kursiyer  personel  teğmenleri  Ankara  Merkez  Komutanlığına  gönderdim. 

Teslim tutanağı Kurs Tabur Komutanı Kara Pilot Binbaşı Erdoğan TOSUN'dadır. l7/07/2016 

tarihinde akşam saatlerinde Askeri Savcı üsteğmen İbrahim Halil DİŞÇİ tümene geldi. Okul 

komutanı  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN'un  odasını  arayacağını  söyledi.  Kara  Pilot  Binbaşı 

Müge Ay, İkmal Binbaşı Abdulkadir Avcı ve Kara Pilot Binbaşı Sonay GÜRLER ile birlikte 

odaya  girdik.  Askeri  Savcı  aramalarını  yaptı.  Onun yanında  da bir  bayan katip  olduğunu 

söylediği  kişi  vardı.  Orada  Ünsal  ÇOŞKUN ve  emir  astsubavı  teknisyen  Başçavuş  İlyas 

BARUT'aait eşyalar arandı ve bunlara ait 2 adet portfüy ele geçirildi. Askeri savcı bunları 

ailesine  vermek  üzeretutanak  tutarak  iade  edin  diyerek  bize  verdi.  Biz  liste  vapmaya 

çalışırken  Başçavuş  İlyas  BARUT'un  portfüyünden  çıkan  USB'yi  kendisi  eline  aldı  ve 

götürdü.  Düzenlendiğimiz  tutanaklara  imza  atmasını  istediğimizde  imza  atmayacağını 

sövledi. USB'yi götürmemesi söylendiğinde ben bunu götüreceğim diyerek aldı ve gitti. Biz 

de portfoylere ilişkin tutanakları Ankara Batı  Cumhuriyet Savcısı  Alaattin AKDERE Beye 

verdik.  Ünsal ÇOŞKUN'un odasını kilitleyerek binadan ayrıldık.  Daha sonra merak ettim. 

İbrahim Halil Dişçi'nin askeri savcı olup olmadığını araştırdım. Askeri savcı olup gözaltında 

olduğunu  duydum.  Kara  kuvvetleri  askeri  savcılığında  albaya  cep  telefonumdan  ulaştım. 

Kendisinin görevde olduğunu, Savcı İbrahim Halil Dişçi'nin tuttuğu tutanakları Selda Savcıya 

verdiğini söyledi. Bilgim görgöm bundan ibarettir." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-113-Tanık  Soner  İYİGÜN  26/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "Ben  normalde 

Bakım Komutanlığı'nda çalışıyordum. Ancak geçici olarak maliyede görevlendirildim. Ben 

cumartesi nöbetçiydim. Saat: 06.40 sıralarında nizamiyeden içeri girdim. Ben kobranın atış 

yaptığını gördüm. Daha sonra nöbet değişimi için binaya geldiğimde orada üstçavuş Mahmut 

ÇAKRAK, Abdurrahman ÇERİT, Ali Tunç AVŞAR ve Ömer Faruk ALBUNAR vardı. O anda 

konuştuğumuzda  Ömer  Faruk,Ozcan  KARACAN Yarbayın  tomayı  vurun tarzında  emirler 

verdiğini söyledi. Murat AĞIR Yarbay gülerek bundan sonra emir komuta bende benim her 

dediğimi yapacaksınız demiş. Ben Ali Tunç AVŞAR'ın orada olmaması gerektiğini biliyorum. 

Bir binbaşı ya da yarbayın seni tutukluyorum diyip onların yanına getirdiğini söyledi. Nöbet 

yerimde beklerken bir er içeri doğru girdi. Ben ne olduğumu sorduğumda Okan KOCAKURT 

Binbaşının cüzdan ve telefonunu istediğini söyledi. Ben kendisine doğru baktığımda haberim 
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var gibi bir hareket yaptı. Er yukan çıkıp telefon ve cüzdanını getirdi. Okan KOCAKURT 

telefonda konuştuktan sonra hızlıca odasına girip üzerini değiştirdi. Bu arada ben komutanım 

ne oluyor dediğimde kaçın kaçın dedi. Sonra gitti. Ondan 5 dk sonra Albay Mehmet Barış 

ÇAYIRLIgeldi.  bana  sen  kimsin  dedi.  Nöbetçiyim  dedim.  Sen  nöbetini  devral  kal  dedi." 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-114-Tanık  Ekrem  ÖZKAN  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "Ben  Kara 

Havacılık  Komutanlığında  haberci  er  olarak  görev  yapıyorum.  15/07/2016  tarihinde  saat 

05:00 da göreve başladım. Saat  20:30 dan sonra tümen komutanının emir  astsubayı  Fatih 

KARAGÖZ  benden  cep  telefonumu  istedi.  Verdim..  O  saatte  misafiri  Korgeneral  Metin 

GÜRAK'dı. Onlara çay servisi yaptım. Fatih Astsubay beni ve diğer haberci Salih AKTÜRK 

ve  Mehmet  ÖZÇELİK'i  mutfağa  kapattı.  Benden  habersiz  buradan  çıkmayacaksınız  dedi. 

Kapıyı kapattı ancak kilitlemedi. Sabah saat 06:15 te dışarıdan çatışma sesleri duyuluyordu. 

Birifing salonuna geçtik orada Okan Bozkurt ( Okan KOCAKURT) binbaşıyı gördüm. Elinde 

silahla  yere çömelmiş  bekliyordu.  Çatışmalar  bittikten 15-20 dakika kadar  sonra karargah 

binasından çıtmamız söylendi. Diğer arkadaşlarım ile beraber garaja gittik." şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

4-4-115-Tanık  Erhan  TARHAN  26/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ben  Kara 

Havacılık  Komutanlığı  1.  Kara  Havacılık  Alayı  Taarruz  Helikopter  Tabur  2.Taarruz 

Helikopter Bölük Astsubayı olarak görev yapmaktayım. Olay günü 15/07/2016 Cuma günü 

sabah saatlerinde sivil kıyafetli olan eski Tabur personeli olan şuan rütbesini yüzbaşı olarak 

hatırladığım İzzet ÇAKAN ve Kara Pilot Yüzbaşı Cebrail SERT sivil kıyafetli olarak Kara 

Pilot  Binbaşi  Sadullah  ABRA'nın  odasında  çay  içiyorlardı.  l5/07/20l6  günü  saat:  l7:00 

itibariyle  garnizon  terk  iznine  ayrıldım.  Saat14:00  gibi  gidebilirsiniz  denilmesi  üzerine  3 

günlük iznimi kullanmak izere garnizonu terk ettim. Mesaiden saat l8:00'i beklemeden Tabur 

Komutanı Kara Pilot Yarbay Özcan KARACAN ve Kara Pilot Binbaşı Sadullah ABRA 'nın 

müsadesiyle saat: l4:00 da mesaiyi terk ettim. evime gittim, ......... Ertesi gün Cumartesi günü 

saat: l5:00 sularında öğretmenevinden ayrılış yaptım. Akşam 20:00-21:00 sularında Ankara'da 

idim. 14/07/2016 günü bölük astsubayı idim. Alay komutan yardımcısı Darbeci Kara Pilot 

Yarbay Halil GÜL, Darbeci Kara Pilot Yarbay Özcan KARACAN, Darbeci Kara Pilot Binbaşı 

Sadullah ABRA malzemelikleri açmamı emretti, 2 nolu malzemeliği açtım. Darbeciler Halil 

GÜL,  Özcan  KARACAN ve  Sadullah  ABRA bana  "16107/2016  Cumartesi  günü Kuvvet 

Kurmay Başkanı gelip birliğimizi gezecek, sabahtan sizi mesaiye çağırabiliriz, her yer açık ve 

tertipli olacak" diye emir verdiler. l4-07-2016 günü öğlen saatlerinde Malatya ekibinin, hafta 

sonu atışı yapacağını ve mühimmatları malzemelikde durmasını emrettiler. l4/07/2016 günü 
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malzemeleri  darbeciSadullah  ARBA,  darbeci  olmayan  ikmal  Astsubayı  piyade  Başçavuş 

Mustafa  SERT,  15  kutu  mühimmat  getirdiler.  Başçavuş  Mustafa  SERT kesinlikle  darbeci 

değildir.  o da benimle beraber l5/07/2016 tarihinde öğleden Sonra mesaiden ayrıldı.  Tabur 

komutanı  Yarbay  Özcan  KARACAN,  Binbaşı  Sadullah  ABRA malzemeliğin  anahtarını 

kendilerine  bırakmamı  söylediler.  Garnizon  terk  kağıdımı  imzaladılar,  saat:  14:00'da  da 

öğleden sonra izinlisiniz, mesaiyi terk edebilirsiniz dediler. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-116-Tanık İsmail ASLAN 26/07/2016 tarihli ifadesinde; "Ben Kara Havacılık 

Komutanlığı  Kışla  Hizmet  Bölüğü  İş  Makinası  Operatörü,  Uzman  Çavuş  olarak  görev 

yapıyorum.  Olay  günü  15/07/2016  Cuma günü  ani  müdahale  mangasında  nöbetçi  uzman 

çavuştum. Gün içerisinde sıra dışı ve şüphe çekici herhangi bir olay yoktu. Saat 22:15 civarı 3 

nolu nöbet kulesinden "eli silahlı 3-5 kişi var " denilince yani askeri tabirle durum çekilince,  

başlarında ben ve 8 asker durumu öğrenmek için giderken, yolda bir tane Ford connet askeri 

araç geliyordu. Biz durdurdu. İçerisinde daha önce hiç tanımadığım bir tane albay vardı. Bize 

nereye gidiyorsunuz diye sordu. Biz de asker durum bildirdi. Duruma gidiyoruz dedim. O da 

"dönün  geri,  onlar  bizden,  tatbikat  yapıyoruz,  amm'ye  geçin"  dedi.  Ben  de  emredersiniz 

diyerek aracı çevirip yerimize geçtik. Fidanlık Nizamiyeye döndüğümüzde bir tane yüzbaşı, 

sayısını  bilmediğim  astsubaylar  ve  subaylar  vardı.  Adını  bilmediğim  ancak  bana  teşhis 

yaptırılan Albay Hakan Cafer ARSLAN yanına çağırdı. Tatbikat yapıyoruz dedi.Tatbikatı iyi 

yapın, Kara Kuvvetlerine bildireceğiz, aksi takdirde geleceğiniz ile oynarım dedi. Askerleri 

mevzilerine dağıt dedi. Ben de askerlerime herkes mevzisine geçsin diye emir verdim. Albay 

Hakan  Cafer  yanımızdan  ayrıldı.  Diğer  isimlerini  bilmediğim  yüzbaşılar  devamlı  orada 

duruyorlardı. Bu sırada helikopterler devamlı uçuyordu. Ben helikopterlerin tatbikat yaptığını 

düşünerek hiçbir şeyden şüphelenmedim. Bir süre sonra Albay Hakan Cafer ARSLAN tekrar 

geldi, "askerlerinize emir verin, herkes dolu şarjörlerin taksın" dedi. Bir müddet sonra Albay 

Hakan Cafer ARSLAN " terör saldırısı var, gelen olursa vurun" dedi. İtfaiye aracını Fidanlık 

Nizamiyeye  çektirdi.  Saat  03:30-04:00  civarı  televizyonu  açtım.  Askeriyenin  darbe 

girişiminde bulunduğunu gördüm ve amm'nin başındaki ismini bilmediğim çavuşu "askerlerin 

hepsine güvenebilir miyiz, ben ikinci nöbetimi tutuyorum, askerleri tanımıyorum" dedim. O 

da  bana  "komutanım sıkıntı  olmaz,  hepsi  güvenilir  çocuklar"  dedi.  Ben  de  "  l.  Timdeki 

arkadaşlara  söyle  dolu  şarjörleri  çıkarsın,  hepsi  boş  şarjörleri  tekrar  taksınlar"  diye  emir 

verdim.  Ben  de  2.  Timdeki  arkadaşlann  yanına  gidip  dolu  şarjörlerini  çıkarttırıp  boş 

şarjörlerini taktırdım. Onlara "hepiniz dört kişi yanyana oturun," diye talimat verdim, l. Timin 

başına  geçtim.  Televizyona  baktım,  ortalığın  karıştığını  gördüm.  Oradaki  astsubayların, 

subaylann kimin tarafinda olduğunu bilmediğim için ne yapacağımı bilemedim, sadece orada 

bekledim. 05:30-06:00 civarı askerlerime emir verip herkesi amm binasına topladım. İsmini 
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bilmediğim  yüzbaşı  geldi.  Askerlerin  neden  içerde  olduğunu  sordu.  Ben  de  istirahat 

ettirdiğimi söyledim. O da bana Fidanlık Nizamiyesinin, sağ tarafindaki kanalın emniyetsiz 

olduğunu, oraya bir askeri  bırakalım dedi. Beraber çıktık, neresi komutanım diye sordum. 

Bana kanalı gösterek "işte burası" diye yer gösterdi ve "karşıya adam yatsa keskin nişancı 

yatsa  buradaki  askeri  vurabileceğini"  söyledi.  Ben  de  bunu  bilerek  buraya  nasıl  asker 

yatırayım dedim ve asker vermedim. Saat 06:30 civarı helikopter geldi, meydanı taramaya 

başladı. Ateş edildiği sırada askerlerime yatma emri verdim. 9 nolu nöbet kulesinden durum 

geldi.  Asker  ateş  açılıyor  diye  durum veriyordu.  Ben  bölük  komutanım Üsteğmen  Ömer 

EGE'yi  aradım ve  piste  ateş  açılıp,  durum verildiğini,  askerlerimi  alıp,  dışarı  çıkacağımı 

söyledim. O da bana sakın çıkma, sabaha kadar durup da şimdi çıkma, askerlerin emniyeti al, 

suçlu duruma düşersin dedi.  Ben emredersiniz diyerek telefonu kapattım. İçeride oturnaya 

devam ettim. Fidanlık Nizamiyenin açıldığını ve sivil araçların dışarıya çıktığını gördüm. 5-6 

tane  sivil  araç  çıktı,  tekrar  içeriye  döndüm.  Bir  süre  sonra  askere  emrettim  ve  Fidanlık 

Nizamiye kapısını kilitlettim ve bu arada rütbelilerden kimse kalmamıştı. İki tane sivil araç 

geldi.  Kapının  kilitli  olduğunu  gördüler.  Dönüp  gittiler.  Sonra  tanımadığım iki  kişi  yaya 

olarak geldiler, kapının kilidine 3 el ateş ettiler. Kilidi kıramayınca üstünde atlayıp kaçtılar. 

İçerideki  askerlerle  beraber  nöbeti  devralacak uzman çavuş gelene kadar  bekledim. Sonra 

gelen  uzman  çavuşa  nöbeti  devrettim,  ayrıldım.  Bölük  komutanımın  verdiği  emirleri 

söyledim, ayrıldım. Daha sonra Bölük Komutanım Üsteğmen Ömer EGE'nin yanına geldim. 

O da "kışlada istirahat et, ifade alabilirler" dedi. Tabur Komutanım Onur TAPA ile görüşttim 

bilgi verdim. İstirahat ederken Jandarma Özel Harekattan bir tane uzman çavuş geldi. Beni bir 

albayın  yanına  götürdü.  Albayda  beni  alıp  tümen  komutanımız  Hakan  Paşa'nın  yanına 

götürdü.  Hakan  Paşa'ya  da  bilgi  verdim  ve  istirahate  çekilmem  söylendi.  Ben  istirahate 

çekildim. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-117-Tanık  Kamil  BAŞYİĞİT  26/07/2016  tarihli  ifadesinde; "Ben  Kara 

Havacılık  Komutanlığı  Alay Habercisi  olarak  görev yapmaktayım.  Olay günü 15/07/2016 

Cuma  günü  17:30-18:00  sıralarında  Kara  Pilot  Albay  Oğuz  YALÇIN'ı  evine  bıraktım. 

Bıraktığımda bana "tekrar arayacağını, görev olacağını" söyledi ve birliğin kayıtlı telefonunu 

bana  verdi.  Saat  20:30  civarında  beni  aradı,  bana  "orduevi  düğün  salonunda  2l:00  gibi 

olmamı" söyledi. Ben o sırada birlikte idim, orduevine gittim, komutanımızı aldım, birliğe 

geri döndüm. Nizamiyeden girişte onbaşı Erhan ZEYBEK mühimmatları nizamiyeye teslim 

etti,  araca geldi, Albay Oğuz YALÇIN, Erhan'a "mühimmatların hepsini al gel, ben sayım 

yapacağım" dedi, Erhan da mühimmatlan alarak araca geri döndü. Birliğe gelince önce Alay 

Komutanlığına uğradığı, tanımadığım biriyle konuştu. Oradan Okul Komutanhğına uğradık, 

orada içeriye girip 2-3 dakika sonra geri araca geldi, beraber Hava Ulaştırma Birliğine geldik. 
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Bize  hitaben "elinizi  yüzünüzü yıkayın,  tekrar  çıkabiliriz"  diye  emir  verdi,  odasına  geçti. 

Yaklaşık  l0  dakika  sonra  Renault  Clio  makam aracına  binip  benden  anahtar  aldı.  Erhan 

ZEYBEK'ten de silah ve 4 şarjörü alarak araca bindi uzaklaştı. Bana da "herhangi bir şeye 

karşı  ararım" diye emir  verdi.  Daha sonra koğuşuma gelip  istirahate  çekildim.  Ertesi  gün 

cumartesi sabahı saat 07:30-08:30 arası rütbesini astsubay olarak bildiğim Osman ONGUN 

birliğin  telefonu  ile  Albay  Oğuz  YALÇIN'ı  aradı.  O  da  meşgule  attı.  Telefonu  açmadı, 

ulaşamadık. Albay Oğuz YALÇIN'ın ataması bize yapılalı tahmini 4-5 gün olmuştu. Aynı çatı 

altındaki Harita Grup Komutanlığından, Hava Ulaştırma Komutanhğına tayin oldu. Başka bir 

diyeceğim yoktur. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-118-Tanık  Mustafa  TURAÇ  26/07/2016  tarihli  ifadesinde;  Ben  Kara 

Havacılık  Komutanlığı  Bakım  Taburu  Direk  Destek  Bölügü  U/Hl  Takımı,  Helikopter 

Teknisyeni olarak görev yapıyorum. Olay günü l5.07.2016 Cuma günü mesaiden sonra evime 

gittim. Mesai srasında herhangi bir şüpheli ya da sıra dışı bir olay yoktu. 16/07/2016 günü 

saat: 0l:07'de uyuduğum sırada Kıdemli Başçavuş Tekin TAŞKIRAN beni aradı, bana "Kara 

Pilot Murat BOLAT'ın emri ile acil Kara Havacılık nizamiyesinde toplanacağımızı, takımdaki 

herkesi sıradan çağırdığını ve takımdaki rütbem itibariyle ilk beni aradığını" söyledi, bende 

yıkatmak  için  götürdüğüm çantamı,  silahımı,  uçuş  tulumumu  alarak  hazırlandım,  lojman 

nizamiyesinden  tehlike  atlatarak  çıktım  ve  birliğe  geldim.  Nizamiyeye  aracımı 

yaklaştırrmadan çapraz bir şekilde kaldım, ismini Ertuğrul olarak bildiğim binbaşı direk silah 

doğrultarak, bana hitaben kimsin, niye geldin dedi, ellerimi havaya kaldırttırdı, üzerinde silah 

var mı gibi seri sorular sordu. Ben de kendimi tanıttım, kim çağırdı diye sordu, ben de Murat 

BOLAT'ın emri ile Tekin TAŞKIRAN'ın çağırdığını söyledim, kimliğimi kontrol etti, silahımı 

arabaya  bırakmamı,  yanıma  birşey  almadan  arabayı  park  etmemi  söyledi.  Bu  esnada 

kimliğimi geri vermediler, arabayı park edip içeriye girdim, kapının girişini itfaiye aracıyla 

kapatmışlar. Orada bir daha sorguladılar, darbeci yarbay Murat BOLAT'ın emri ile geldiğimizi 

duyunca  içeriye  girmemize  izin  verdiler.  Aşağıdan  beyaz  connect  araç  geldi,  askere  beni 

kastederek hemen komutanını gideceği yere götür dedi. Ben de personel geleceği için biraz 

bekleyelim dedim.  O da  hayır  hayır  diye  sert  bir  şekilde  bekleme yok  dedi.  Sonra araca 

bindim, pilot heykeline doğru süratle inmeye başladı. Asker bana beni nereye götüreceğini 

sordu, ben de herkes nerede toplanıyorsa orada dedim. O da öyle bir yer yok, bilmiyorum 

komutanım dedi, ben de o zaman beni U/H l takımına götür dedim. Nereden gideceğini sordu. 

Ben de sağa dönmesini söyledim, sağa döner  dönmez asker  tekrar  U/Hl takımının nerede 

olduğunu  sordu,  ben  de  birliğin  en  sonundaki  yer  olduğunu  söyledim.  Asker  frene  basıp 

aniden  durdu,  "komutanım şuanda  bize  jandarma  orada  silah  çekiyor,  geçirmiyor"dedi.  o 

esnada karşımda bir araç durdu, araç içerisinde ismini bilmediğim ancak rütbesinin binbaşı ya 
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da yarbay olduğunu, pilot olduğunu bildiğim biri vardı, askere bağırarak araçta kim var diye 

sordu. Asker de içerde başçavuşum var dedi. O da "o kim, neden gelmiş" dedi. Ben de araçtan 

inerek  kendimi  tanıttım.  Bana  tanker  için  mi  geldiğimi  sordu.  Ben  de  U/H  1  takımında 

çalıştığımı  tanker  için  gelmediğimi,  jandarmanın  askerin  ifadesiyle  yolu  kestiğini,  silah 

çektiğini, o yüzden geçemediğimizi söyledim. o da " aracımı takip edin, tekrar nizamiyeye 

gidiyoruz" dedi.  Biz de onun araclnı takip ederek nizamiyeye vardık.  Nizamiyede darbeci 

olduğunu  düşündüğüm  kişiler  abondene  olmuştu,  tekrar  kimin  çağırdığı  ile  ilgili  beni 

sıkıştırmaya  başladılar,  bunun  üzerine  çağıran  kişiyi  telefonla  arayacağımı  söyledim.  Ara 

dediler,  telefonla  Tekin  TAŞKIRAN'ı  aradım,  Tekin  telefonu  açtıktan  sonra  telefonu 

darbecilere konuşması için uzatırken Tekin Taşkıran'ın telefonunu Kara Pilot Yüzbaşı Nuri 

OSMANCIOĞLU'na uzattığını, söylediğini duydum. Benim telefonumla karşılıklı görüşmeler 

oldu, ismini Ertuğrul olarak bildiğim binbaşı, darbeci Murat BOLAT'ın yanına gitmemi, onun 

emrine  girmemi  söyledi.  O  esnada  mesaiye  çağrılan  Üstçavuş  Osman  TAMAY da  geldi, 

onunla  beraber  Murat  BOLAT'ın  yanına  gitmemizi  emrettiler.  Araca  beklemeksizin  geri 

dönmesi  emrini  verdiler.  Connect  ile  beraber  tel  boyu  üzerinden  araçla  beraber  Murat 

BOLAT'ın  odasının  olduğu  kobra  hangarına  getirdiler.  Hangara  girdik,  hangarda  yoktu, 

tanımadığım  birkaç  teknisyen  hangarda  dolaşıyordu,  hangar  kapısı  aralıklıydı.  Orada 

tanımadığım,  kırmızı  bandanalı,  rütbeli  pilot  vardı,  onun  yanına  gidip  Murat  BOLAT'ı 

sormaya karar verdik. O da bize ilk önce "buralarda bir yerdedir" dedi, sonra U/Hl takımında 

olduğumuz öğrenince geçin bizim teknisyenlere yardım edin dedi. Teknisyenler siluet olarak 

gözüksede kim olduklarını bilemedim. Murat BOLAT benim tabur komutanım olup, aşağıdan 

yukarıya 3. sicil amirimdir. Biz bunun üzerine durumu anlamak için tulumlarımız olmadığını, 

U/H l. olduğumuzu söyleyerek, mazeret yarattık. O da bize "tulumun hiçbir önemi kalmadı, 

geçin yardım edin" dedi. Biz de "Murat BOLAT'ı görmek istediğimizi söyledik. O da "tamam 

o  zaman  geçin  içeriye  bakın"  dedi.  Bir  üsteğmen  ismi  söyledi  ama  kimi  söylediğini 

gürültüden anlayamadım.  Üstçavuş Osman TAMAY ile  beraber  üst  kata  çıktı,  koridorlara 

baktık, Murat BOLAT'ı bulamayınca hangara girdiğimiz kapıdan hemen çıkmamız gerektiğini 

Osman'a söyledim ve kapıdan hemen çıktık.  O esnada Osman'a, "Tekin TAŞKIRAN'ı geri 

aramasını, Tekin TAŞKIRAN'dan U/Hl takimında sürekli duran pikap aracı göndererek bizi 

ordan almasını, U/H1 götürmesini istemesini" söyledim. Hem Osman hem ben Tekin'i aradık, 

Tekin de  "  aracı  şuan hareket  ettiremeyeceğini,  bişey taşıdığımızı  düşünürler"  diye  cevap 

verdi.  O esnada Osman TAMAY ile  mesaiye  başka  gelenlerin  de  olacağını,  aracın  tekrar 

bulunduğumuz  yere  geleceğini  ve  araca  binip  oradan  hızla  uzaklaşacağımızı  konuştuk. 

Yaklaşık  5  dakika  sonra  kapının  önündeki  landa  önce  şofor  asker,  arkasından  da  Murat 

BOLAT Yarbay çıktı.  Hemen  yanına  gittik,  "hayırdır"  dedi,  U/Hl  takımına  çağrıldığımızı 

söyledik, "gelin sizi ben bıraktırayım" dedi, hep beraber araca binip hareket geçtik, Osman 
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TAMAY "içeriden  jandarmanın  yolu  kestiğini"  söyleyince  darbeci  Murat  BOLAT şoföre 

"pistten gitmesini" söyledi, bunun üzerine Osman TAMAY aracı yönlendirmeye başladı ve U/ 

H hangarına ulaştık. 

Gittiğimizde U/H takımından Kara Pilot Yüzbaşı Nuri OSMANCIOĞLU , Üsteğmen 

Uğur  BALDUĞ,  Kıdemli  Başçavuş  Hamdi  YENİDOĞAN,  Kıdemli  Başçavuş  Tekin 

TAŞKIRAN, hdemli üstçavuş Turgut ATABEK, kıdemli çavuş Doğan ATAK, Kıdemli Çavuş 

Doğan  CANBAZ,  Astsubay  Çavuş  Sefa  SEZER vardı.  Darbeci  Murat  BOLAT faal  olan 

helikopterlere mahve ve silah takılmasını emretti. Tekin TAŞKIRAN, Murat BOLAT'a neler 

olduğunu sordu. O da "önüne bir sürü emir konulduğunu, takınca haber verin" deyip land ile 

beraber oradan ayrıldı. Saat yaklaşık 02:00-02:30 civarıydı. biz orada bulunanlarla beraber 

gazinoya gittik. Yüzbaşı Nuri OSMANCIOĞLU, kendisinin aşın derecede alkollü olduğunu, 

şuanda  hiçbir  emir  verecek  durumda  olmadığını  söyledi.  Ben  alkol  kokusu  alacak  kadar 

yanına  yaklaşmadım  ama  tavırları  alkollü  idi.  Bunun  üzerine  televizyondan  1.  Ordu 

komutanının açıklamasını, Cumhurbaşkanımızın açıklamasını duyduk, helikopterlerin halka 

ateş  ettiğini  gördük  ve  hep  beraber  oradan  ne  pahasına  olursa  olsun  hiçbir  helikopterin 

kaldırılamayacağını karannı beraberce verdik ve beklemeye başladık. Gazinoda 6 adet S70'in 

kalkıp gittiği söylentisini duydum ama kimden duyduğumu bilmiyorum. Şuanda gözaltında 

olan  U/Hl  nöbetçisi  Kıdemli  Çavuş  Yaren  KARAOĞLU'nun  da  helikopterle  kalktığını 

duydum.  Jet  seslerinden,  bomba  seslerinden  kimden  duyduğumu  bilmiyorum.  Saat  04:00 

civarında  darbeci  Murat  BOLAT  tarafindan  Nuri  Yüzbaşıya  telefon  geldi  ve  tongaya 

düşürüldüğünü  söyledi.  Yüzbaşı  Nuri  OSMANCIOĞLU  da  bize  hemen  toplanıyoruz, 

çıkıyoruz  dedi.  İçeride  Üsteğmen  Uğur  BALDUĞ  ve  Nuri  OSMANCIOĞLU  yüzbaşının 

hususi araçlarına bindik ve peşpeşe jandarma bölgesinden, Kara Havacılık geçiş bölgesine 

geldik, yolu itfaiye aracı ile kapatmışlar, Murat BOLAT'ın ismini vererek aracı çektirdiler ve 

iki  araç  peşpeşe  Kara  Havacılık  Nizamiyesine  geldik.  Orada  yine  Murat  BOLAT'ın  emri 

olduğu söylenerek nizamiyeden çıkış yaptık. Kendi şahsi aracıma binerek oradan ayrıldım. " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-119-Tanık Müge Hayriye DEMİRALIN AY 27/07/2016 tarihli ifadesinde; 

1710712016  tarihinde  pazar  günü  nöbette  bulunduğum  sırada  albay  Adem 

SARUHAN  bana  askeri  savcı  İbrahim  Halil  DİŞÇİ'yi  meydan  harekat  binası,  okul 

komutanlığı binası ve kurs tabur komutanlığına götürme emri verdi. Okulumuza geldiğimizde 

Albay Bilge Tekin ÇAĞLAR'a askeri savcıyı tanıştırdım. Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN okul 

komutanımızdır.  Askeri  savcı  onun  odasını  görmek  istedi.  Kilitli  kapıyı  anahtarını  bulup 

açtıklarında  biz  odaya  girmedik,  askeri  savcı  ve  yanındaki  bayan  katip  girdi.  Tümen 

fotoğrafçısı normalde tümenin fotoğraf makinesi ile çekimler yapması gerekmesine rağmen 
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kişisel cep telefonu ile çekimler yapıyordu. Odadan 2 adet portftöy çanta ele geçirilmiş. Albay 

Bilge  Tekin  ÇAĞLAR  bana  bu  portföylerin  içinden  çıkan  malzemelerini  liste  yap  dedi. 

Elektrikler  kesikti.  Karanlıkta  yanımda  kara  pilot  binbaşı  Sonay  GÜLER  ve  Binbaşı 

Abdülkadir AVCI ile birlikte portföylerden çıkanları tutanak altına aldık. Askeri Savcı, İyas 

BARUT'un portföyünden çıkan USB'yi alarak sarı bir zarfın içerisine koydu ve tutanaksız 

olarak  aldı.  Portföylere  ne  yapacağımızı  sorduğumuzdan  içlerinden  çıkanları  portfoylere 

koyun,  onlar  bizi  ilgilendirmiyor  dedi.  Tutanağımızı  da  almadı  ayrıca  ilk  talimatı  veren 

kendisi olduğu için tutanağı da imzalamadı. Bu durum benim dikkatimi çekti. Belirttiğim 2 

adet tutanağı biz okul komutanımız albay Bilge Tekin ÇAĞLAR'a teslim ettik

4-4-120-Tanık Özgür OPRUKÇU 25/07/2016 tarihli ifadesinde; Bölük komutanı 

Emre  ERKAN'ın  “ayın  15'inde  saat  12.30-14.30 saatleri  arasında  atış  ayarladım”  diyerek 

whatsapp grubu üzerinden mesaj attığını ancak Erdoğan Binbaşı'nın, Emre Yüzbaşı'ya Kara 

Havacılık Okul Komutanı ile görüştüğünü, 15 Temmuz'da atış olmayacağı bilgisini aldığını 

söylediği, ayın 17'sinde yıllık izne ayrılacağını, bölük komutanı Emre ERKAN'ın bu nedenle 

silah  deposunun anahtarını  kendisine  bırakmasını  istediğini,  devir  teslimin  usulüne  uygun 

olması için 2 tane Astsubayı şahit olarak yanına aldığını, bu kişilerin Astsubay Çavuş Yusuf 

Ziya CELEP ve Samet İŞCAN olduğunu, birlikte yanlarında Kara Havacı Teğ. Faruk IŞIK 

olduğu  halde  otururken  Emre  ERKAN'ın  gelerek  depoya  devir  teslim  için  inmelerini 

istediğini  ancak  Emre  ERKAN'ın  şahit  olarak  gelen  kişilerin  aşağıya  inmesine  izin 

vermediğini “onların gelmesine gerek yok, biz kendi aramızda devir teslim yaparız” dediğini, 

depoda  normal  şekilde  silahları  devrederken  Emre  ERKAN'ın  ayrıntıya  girip  “ne  kadar 

şarjörümüz var,  ne kadar  tabancamız  var,  ne kadar  kaleşnikof  piyade tüfeğimiz var” diye 

sorup hepsini tek tek saydırdığını, sayımdan sonra anahtarları Emre ERKAN'a teslim ettiğini, 

Emre ERKAN'ın ayın 18'inde de atış olacağını söyleyerek depo giriş kapılarının farklı farklı 

kilitlerinin  hangi  anahtarlarla  açıldığını  öğrenip  kapıları  kilitleyip  çıktığını,  bu  olayın  15 

Temmuz 2016 günü saat: 15.00 civarında olduğunu, izin için vedalaşmak üzere Emre Ertan'ın 

odasına  gittiğinde  Emre  ERKAN'ın  odada  Kara  Pilot  Üstğ.  Serdar  ERCAN  ile  birlikte 

oturduğunu,  saat.  17.00'de  kendisinin  ayrıldığını,  televizyondan  baktığında  olayları 

gördüğünü, derhal bölük komutanı Emre Ertan'ı aradığını, onun cevap vermediğini, Serdar 

ERCAN'ı  aradığını,  onun  da  cevap  vermediğini,  bunun  üzerine  nöbetçi  olan  Astb.  Bçvş. 

Dursun ERGEN'i  aradığını,  silah deposunun anahtarını  Emre ERKAN'a verdiğini,  Dursun 

ERGEN'in  de  kendi  odasının  anahtarını  Tabur  Komutanı  Yasin  CANDEMİR'in  istediğini 

hatırladığını,  Tabur  Komutanı  Yasin  CANDEMİR'in  G3  piyade  tüfeklerinin  mühimmatını 

odasından  geçilen  arşiv  odasına  koyup  kilitlemesini,  anahtarları  da  kendisine  vermesini 

istemiş  ve  bu  konuda  Dursun  ERGEN'e  baskı  yapmış,  Dursun  ERGEN'in  de  Yasin 
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CANDEMİR'e  güven duymaması  nedeniyle  anahtarı  vermek istemediğini,  tabur  komutanı 

çok zorlayınca yalnızca kendi odasının anahtarını verip arşiv odasının anahtarını vermediğini 

Dursun  ERGEN'in  söylediğini,  normalde  de  Yasin  CANDEMİR'in  o  gün  taburda  görevli 

olmadığını, o gün itibariyle tabur komutanının vekaleten Kara Pilot Bnb. Erdoğan TOSUN'da 

olduğunu, buna rağmen Yasin CANDEMİR'in Dursun ERGEN'e gidip anahtarları istediğini, 

sonradan  öğrendiklerine  göre  atış  yapma  bahanesiyle  mühimmat  getirtilip  binaya 

depolandığını  öğrendiklerini,  olayın  aslında  da  atışın  yapılamayacak  olup  olay  gecesi  bu 

mühimmatların  kullanılacağını  öğrendiklerini,  Dursun  ERGEN'in  kendisine  bölgede 

helikopterlerin inip çıktığını, uçakların alçak uçuş yaptığından bahsettiğini, gece saat: 00.00 

sıralarında  aynı  silah  deposunu  kullanmakta  olan  Astb.  Piyade  Bçvş.  Serdar  TAŞCI'nin 

aradığını,  Serdar  TAŞCI'nın  de  kimseye  ulaşamadığını  ve  darbe  girişimi  olduğundan 

bahsettiğini, Bnb. Erdoğan TOSUN'u aradığını, onun da bir bilgisinin olmadığını öğrendiğini, 

evden olayları takip ettiğini, 04.00'da uyuduğunu, 16/07/2016 tarihinde saat: 10.00 sıralarında 

Serdar  Taşcı'nın  kendisini  arayarak  kursiyer  öğrencilerden  Burak  Çalışan'ın  15/07/2016 

tarihinde  gece  saat:  22.00'da  kursiyer  öğrencilerin  depodaki  silahları  aldıklarını  ve  sivil 

araçlara  binerek  gittiklerini  gördüğünü  kendisine  söylediğini,  kendilerinin  de  depolardaki 

silahları  kontrol  etmek  için  birliğe  gidip  bakmaya  karar  verdiğini,  nizamiyeye  gelip 

gelemeyeceklerini  sorduuğunda,  Kara  Havacılık  Komutanlığı  Kurmay Başkanının  emriyle 

giriş çıkışların yasaklandığını öğrendiklerini, ancak 12.30'da nizamiye önüne geldiğini, içeri 

giremediğini, nizamiye bölgesinde iken dışarıdan Kara Pilot Bnb. Tekin TAŞDEMİR ile Kara 

Pilot Üstğ. Serdar ERCAN'ın nizamiye bölgesine geldiklerini, onların dışardan yardım etmeye 

geldiklerini  sandıklarını  meğerse  bunların  bizzat  olayların  içinde  olduklarını  öğrendiğini, 

Tekin TAŞDEMİR'in kendi araçlarını görünce kendisini Ankamall'e bırakıp bırakamayacağını 

sorduğunu,  aynı  şekilde  Serdar  ERCAN'ın  da  arabasını  ACity'ye  parkettiğini  söyleyerek 

Serdar ERCAN'ı da bırakmasını istediklerini, şüphelenmedikleri için kabul ettiklerini, önce 

Serdar  ERCAN'ı  yol  üzerinde  bulunan  Acity'ye  bıraktıklarını,  Tekin  TAŞDEMİR'in  de 

Ankamall'e götürülürken arkadaşı Serdar TAŞCI'ya silahını kaybettiğini anlattığını, akabinde 

“dün gece  harbiyelileri  tahliye  ettim ama adamlar  hazırlıklıymış” dediğini,  bunun üzerine 

onun darbecilere karşı olduğunu ve hazırlıklıymış diye bahsettiği kişilerin darbeci olduklarını 

zannettiklerini ancak araçtan inerken Tekin Taşdemir'in kendilerine dönüp “arkadaşlar dün 

gece sabaha kadar Skorsky ile uçtum, olaylarda ben de vardım, hakkınızı helal edin” diyerek 

araçtan  hızlıca  uzaklaştığını,  şoke  olduklarını,  Tekin  Taşdemir'i  kendi  taraflarında 

zannettiklerini, Serdar Başçavuşun nizamiyeye girebilmek için sürekli telefonda konuştuğunu, 

olayları  hazmedemediklerini  ancak giriş  yapamayınca  eve  döndüklerini,  bir  müddet  sonra 

Serdar Başçavuşun kendisini arayarak birliğe giriş için izin aldığını söylediğini, birlikte yola 

çıktıklarını,  nizamiyeye  geldiklerini,  nizamiyeden  şahsi  aracıyla  giriş  yaptıklarını,  depoya 
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geldiklerinde deponun önünde 5 tane şarjörleri takılı G3 piyade tüfeği ve 2 tane tam dolu 

şarjörün duvara  yaslanmış  şekilde bulduklarını,  şahit  olsunlar  diye  er  Furkan ÇELEBİ ve 

Hüseyin ÖZGÜR'ü aldıklarını, depoya girdiklerinde silahların gelişigüzel yere atılı vaziyette 

gördüklerini,  yerde  G3 piyade  tüfeği,  mühimmat  dolu  şarjörler  gördüklerini,  hiç  bir  şeye 

dokunmadan Kara Havacılık Komutanlığına geldiklerini,  Kara Havacılık  Komutanı Hakan 

Atınç Paşayı  görüp durumu izah  ettiklerini,  Serdar  ERCAN ile  Tekin TAŞDEMİR'i  ihbar 

ettiklerini,  Hakan ATINÇ Paşanın bizim başımıza bir şey gelmesin diye silahları emniyete 

almamızı  ve  kayıp  ne  varsa  tespit  etmemizi  söylediğini,  bunun  üzerine  tabur  komutanı 

Erdoğan TOSUN ve Astb. Temel Kurs Bölük Komutanı Erdem ARIKAN ve kantin sorumlusu 

2  askeri  yanlarına  alarak  tekrar  depoya  gittiklerini,  silahlara  dokunmadan  üzerinden  seri 

nolarına bakarak eksik silahları tespit ettiklerini, yapılan sayımda 17 adet G3 piyade tüfeği ile  

33  civarında  G3 piyade  tüfeği  şarjörünün kayıp  olduğunu  tespit  ettiklerini,  durumu Kara 

Havacılık komutanlığını bildirdiklerini, sonradan öğrendiğine göre Erdem ARIKAN'ın o gece 

silahların çıkarılması sırasında kursiyerlerin başında durduğunu ancak hiç bir şey olmamış 

gibi ve haberi  yokmuş gibi yaparak kendileriyle birlikte deponun incelemesine katıldığını, 

akabinde kimin ne yaptığını anlamak için isimleri tespit etmeye çalıştıklarını,  kursiyerlerin 

isim listesini  çıkardıklarını,  gece saat:  22.00 sıralarında bölük komutanı  Emre ERKAN'ın 

telefonla  kendisini  aradığını,  onun  da  darbecilerden  olduğunu  düşünerek  korktuğu  için 

telefonu açmadığını, depodan silahlar çıkarılırken kursiyer Burak ÇALIŞKAN, Emre ERKAN 

ve  Erdem  ARIKAN  o  esnada  kursiyerlerin  başında  olduğu  ve  onları  yönlendirdiklerinin 

söylendiği,  aradan  15-20 dakika  geçtikten  sonra  Emre  ERKAN'ın  kendisine  mesaj  atarak 

“Özgür beni bir ara, olayların benimle bir ilgisi yok, bir anda kursiyerler ve biz çok farklı bir 

yerde bulduk kendimizi” şeklinde mesaj attığını, hemen Erdoğan TOSUN ile birlikte Kara 

Havacılık  Komutanlığına  gelip  bilgi  verdiklerini,  depoda  olması  gereken  1  adet  silahın 

muhabere bilgi merkezinde, 1 adedin kışla nöbetçi amirinin odasından çıktığını, depo giriş 

çıkışları  ile  nizamiye  giriş  çıkışlarının  kamera  ile  kayıt  edildiğini,  tüm güvenlik  kamera 

görüntülerine  bakıldığında  söylediklerinin  doğru  olduğunun  görüleceğini,  bütün  kritik 

noktalara kendi personellerini yerleştirdiklerini, kendi sicil amiri olarak görülen 1-2 ve 3.sicil 

amirlerinin hepsinin bu yapıya mensup çıktığını, hepsinin gözetim altında bulunduğunu, bu 

kişilerin Emre ERKAN, Yasin CANDEMİR ve Ünsal ÇOŞKUN olduğunu beyan etmiştir.

4-4-121-Tanık Recep Abdullah YEŞİLYURT 27/07/2016 tarihli ifadesinde; "Ben 

Kara Havacılık Komutanlığında piyade er olarak görev yapıyorum. 15/07/2016 tarihinde saat 

23:00  sıralarında  nöbete  gidecektim.  Yanımda  arkadaşım  er  Abdullah  KARATAŞ  vardı. 

Nöbetçi  astsubay Fatih DÖNDÜ yanımıza geldi  ve takım komutanımız Muhittin  ŞIRKIyı 

Abdullah ile beraber nizamiyeye bırakın dedi. Nizamiyeye giderken merkez kantinin oradan 
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geçerken eli silahlı üsteğmenler, teğmenler ve yüzbaşıları gördüm. Yanlarında yüksek rütbeli 

bir  subay  da  vardı.  Bizi  durdurdular.  Nereye  gidiyorsunuz  diye  sordular.  Nizamiyeye 

komutanı bırakacağımızı söyledik. Nizamiyeye vardığımızda her zaman bulunan erler yerine 

üsteğmenler,  yüzbaşılar,  binbaşıların  ve pilotların  silahlı  olarak nizamiyede bulunduklarını 

gördük.  Çıkışın  yasak  olduğunu  söylediler.  Takım  komutanımız  ile  birlikte  birliğimize 

döndük. Ben ve Abdullah nöbete gittik. Nöbet sırasında bize şarjör verilmedi. Sadece G-3lerin 

mermileri  vardı.  Kalaşnikoflarımız  mermisiz  idi.  Nöbet  mevkimizden  hangar  uzaktan 

görünüyordu. Filamalı bir land rover araç geldi. İçinden bir subay inerek hangara indi. Daha 

sonra 3 tane sivil kişi l adet UH helikopterini çalıştırmaya çalıştı. Helikopter çalışmayınca 

tekrar  hangara girdiler.  4-5 sivil  kişi  ile  bir  pilot  başka bir  UH1 helikopterini  çalıştırarak 

ışıksız  şekilde  alandan  ayrıldılar.  Sabah  nöbeti  tamamlayıp  birliğime  döneceğimiz  sırada 

yolda  bizi  Jandarma  Özel  Harekatçılar  çevirdi.  Nereden  geliyorsunuz  dedi.  Nöbetten 

geliyoruz  dedik.  Komutanlarınız  vatana  ihanet  etti  dediler.  Bizi  bölüğe  gönderdiler. 

16/07/2016 tarihinde saat 06:30 sıralarında bir kobra helikopteri tümenin üzerinde alçak uçuş 

yaptı ve JÖH leri taradı. l JÖH personeli ayağından yaralandı. Daha sonra helikopter kaçtı." 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

4-4-122-Tanık EMRE KÖRÜK 24/07/2016 tarihli  ifadesinde;  "Kara havacılık 

Komutanlığı kursiyer astsubayıyım. 15/07/2016 tarihinde 3 arkadaşım ve ben garnizon terk 

izni için Erdem Yüzbaşının yanına gittik, ancak kendisini göremedik. O sırada tabur komutanı 

Yasin CANDEMİR çıktı. Bize ne bekliyorsunuz diye sordu. Bizde izin durumumuzu anlattık. 

Bize  siz  yazılarınızı  yazın  ben  Erdem  Yüzbaşının  masasına  koyanım  dedi.  Bende  ben 

kendisiyle görüşmedim dediğimde de ben sana da izin veriyorum dedi. Bize yarın atış olabilir  

4 saatte burada olacak şekilde hazır olun dedi. Nereye gittiğimiz sordu. Biz bunun üzerine 

tabur  binasından  ayrıldık,  yolda  giderken  astsubay  yemekhanede  subay  kursiyerlerinin 

bulunduğunu  gördüm.  Sivil  vaziyettelerdi.  Benim dikkatimi  çeken  Fatma  Teğmen  ve  5-6 

tanesinin  elindeki  spor  tarzı  çantalardı.  Daha  sonra  ben  üzerimi  değişip  çıkarken  Erdem 

Yüzbaşıyla karşılaştım. Durumu anlattım. Ben sana sabahleyin izin vermemiştim. Sen gitme 

yarın  atış  var  dedi  ve  arabanın  içinde  mühimmat  var  yarın  atış  var  dedi.  Ben  arabanın 

camından bir takım kutuların olduğunu gördüm. Ne olduğunu görmedim." şeklinde beyanda 

bulunmuştur.

4-4-123-Tanık YUSUF ÇOLAK 25/07/2016 tarihli ifadesinde;  " Kara Havacılık 

Komutanlığı kursiyer astsubayıyım. 15/07/2016 tarihinde günü bölük komutanımız Yüzbaşı 

Erdem isimli komutandan mezun olacağımız için kendimin ve diğer arkadaşlarımın albüm 

çalışması  vardı.  Bunun  için  günlük  izin  aldım.  Saat:  17.00  civarında  tekrar  birliğe  giriş 
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yaptım.  Direk  albüm  çalışmasını  göstermek  için  bölük  komutanıma  doğru  yöneldim. 

Kendisinin  tabur  komutanı  Yasin  CANDEMİRodasından  elinde  sumenle  odadan  çıktığını 

gördüm, yüzü endişeliydi. Bölük astsubayım Serdar TAŞÇI ile albüm çalışmalarını pazartesi 

günü komutanlara  sunma kararı  aldık.  Ardından subay temel  ve  astsubay temel  gazinosu 

arasında  bulunan  yemekhanede  girişe  yakın  olan  kısımda  20  civarında  kursiyerin 

bulunduğunu gördüm. Bunların içerisinde Fatma Teğmeni de gördüm, dikkatimi çeken olay o 

güne kadar buradaki kursiyerlerin orada toplanmamaları subay gazinaosunda toplandıkları ve 

sivil  olmalarıydı.  Başlarında  kimin  olduğunu  görmedim.  Kendi  kendilerine  muhabbet 

ediyorlardı." şeklinde beyanda bulunmuştur.

4-4-124-Tanık SONAY GÜLER 25/07/2016 tarihli ifadesinde; "Kara pilot binbaşı 

Gökhan ÇİÇEKhafta içi beni dahili telefondan aradı. Nöbet değiştirmek istediğini söyledi. 

Özellikte önce pazar günkü nöbetiyle benim cuma günkü nöbetimi değiştirmek istedi. Ben 

hafta sonu işim var tutamayacağım dedim. Cuma ve pazar üst üste nöbet tutmak istemiyorum. 

O yüzden değiştirmek istiyorum dedim. Çarşamba günkü nöbetiyle değiştirmemi talep etti. 

Önemli bir işim var dedi. Sonrasında ayın 27 sindeki nöbetiyle benim nöbetimi değiştirdi. Bir 

gün sonra tekrar aradı. Değişiklik evrakını imzalamam gerektiğini söyledi. Değişiklik resmi 

olarak yapıldı. Cuma günü sabah ben kendisini gördüm. Nöbeti tutacakmısmız diye sordum. 

Tamam  sıkıntı  yok  ben  tutacağım  dedi.  Yasin  CANDEMİR  isimli  komutanı  15/07/2016 

tarihinde  sabah saat:  10.00  gibi  gördüm.  Ünsal  ÇOŞKUN'un bize  verdiği  (oyalamak için 

verdiği) görevi hazırlıyorduk. Siz buradamıydınız dedim. O da bana " bir toplantı var onun 

için geldim." dedi. Normal şartlarda kendisi görevliydi, benim gördüğüm kadarıyla bazı kurs 

öğrencilerini  koruyup  kolluyorlardı.  Haketmediklcri  halde  bazı  öğrencilerin  pilotluk 

eğitimlerini tamamlamalarını sağlıyorlardı, sohbet ortamlarında konuşulan konulardan birisi 

de budur. Bazı öğrencilerin geçmesi için bazılarının da kalması için uğraşıyorlardı." şeklinde 

beyanda bulunmuştur.

4-4-125-Tanık  Seyfullah  KUTLUCA 26/07/2016  tarihli  ifadesinde; "Ben  Kara 

Havacılık  Komutanlığı  Hizmet  Destek  Taburu  Alay Karargah Bölüğünde Er  olarak  görev 

yapıyorum. Olay günü 15/07/2016 Cuma günü sabah görev yerimdeydim. Görev yerim uçak 

hangarıdır. Uçak hangarında masa tenisi oynadım, S70 gidip langard oynadım. görevlerimi 

yaptım. Çiçek suladım.Daha sonra akşam yemeğine geçtim. Yemekten sonra da aracı garajdan 

aldım.  Alay nöbetçi  amiri  şoförüydüm.  Saat  19:00'da  alaya  geçtim.  Beklemeye  başladım. 

Görev kağıdımı imzalatmak için darbeci Yüzbaşı Fatih Taha ÇELİK'in yanına gittim. O sırada 

VIP gelecek dediler. Darbeci Yüzbaşı Fatih Taha ÇELİK aşağıya indiler.Tekrar yukarı çıktılar. 

Yanında sivil olarak Binbaşı Sadullah ABRA vardı. Alayın 2. katında l0 kutu kadar mühimmat 
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vardı. Daha sonrasında darbeci Fatih Taha ile Sadullah mühimmatları bize acil bir şekilde 

aşağıya, alayın arka kapısından çıkarmak için indirttiler. Bize alayın arka kapısını kırmamızı 

söylediler.  Biz  "kapıyı  kıramayız"  dedik.  Darbeci  Yüzbaşı  Taha  ÇELİK'de  dışarıya  çıkıp 

dolanarak kapının önüne geldi. Kapıyı kırdı. Kendileri de yardım ederek mühimmatları arka 

tarafta  bulunan depoya  taşıdık.  Aracından anladığım kadarıyla  Kara  Kuvvetleri  Komutanı 

geldi. Yanında Alay Komutanı İdris Feyzi OKAN, soyadını bilmediğim Tümgeneral Hakan 

Paşa ve bir tane korgeneral vardı. Onlar kamelyada oturdular. Kara Kuvvetleri Komutanı gitti. 

Arkasından da diğer komutanlar da gitti.  l5-20 dakika sonra tekrar Sadullah ABRA, Taha 

ÇELİK  geldi.  Bize  yardım  edin,  operasyon  var,  operasyona  gideceğiz  dediler.  Biz  de 

operasyonun  ne  olduğunu  bilmediğimiz  için  yardım  ettik.  İki  tane  land  vardı.  Depodaki 

mühimmatları landlara yükledik. Biz mühimmatları landlara yüklerken sivil insanlar gelmeye 

başladı. Ellerinde çantalar vardı. Onlar alay binasına, bakım taburuna gittiler. Kıyafetlerini, 

üniformalannı  giydiler  ama  isimlikleri  yoktu.  Bazılarında  rütbe  vardı,  bazılarında  yoktu. 

Genelinde kollarında Türk bayrağı vardı. Landları bakım taburuna götürdük. Taburda hazır 

bekleyen  teknisyenler  vardı.  Teknisyenler  mühimmatları  helikopterlere  götürdüler.  Bakım 

Tabur Komutanı  Yarbay Murat  BOLAT'ı,  Teknisyen Ümit  ALPAR'ı  orada  gördüm. Murat 

BOLAT'ın  rütbeleri  yoktu,  isimliği  yoktu.  Gözümle  görmedim  ama  haricen  duyduğum 

kadarıyla  Murat  BOLAT'ın  helikopterlere  hareket  emri  verdiğini  duydum.  Kimden 

duyduğumu hatırlamıyorum ama herkes konuşuyordu. Biz mühimmatlan yükledikten sonra 

Yarbay Ozcan KARACAN isimli birisi vardı, o geldi, alay komutanın odasından telsizi aldı. 

Darbeci  Sadullah ABRA bize "siz  gidin" dedi.  Bizi  alaya  gönderdi.  Bu sırada saat  22:30 

civarıydı.  Sonrasında  helikopterler  kalktı.  Helikopterin  bir  tanesi  devamlı  alayın  üstünde 

alçakta geziyordu, Fl6'lar geçmeye başladı. Saat 02:00 gibi bombaya benzer bir ses duyduk. 

Trafoyu  patlattıklarını  düşünüyorum.  Elektrikler  kesildi.  Bana  daha  önce  hiç  görmediğim 

yüzbaşı landı kullanırsanfarlannı yakma dedi. Saat 03:00 -03:30 civarı helikopterler inmeye 

başladı.  04:00-04:30  gibi  taarruz  helikopterlerinin  hepsi  inmişti.  Sonrasında  sivil  gelen 

insanların hepsi Fidanlık Nizamiyeye doğru gitmeye başladılar. Saat 05:40 gibi alay binasına 

çıktım.  Gazinoda  koltukların  üstünde  uyuyakalmışım.  06:25  civarında  da  uyandım. 

Uyandığımda bir tane helikopter kule tarafina doğru ateş ediyordu. Ben landı teslim etmek 

için  garaja  gittim.  Bu  sırada  kullanıcısını  göremediğim  bir  taarruz  helikopter  havalandı. 

Meydan Harekat Kulesine doğru ateş etmeye başladı. Kuleden de karşılık verildi. Ben aracı 

garaja bıraktım. Oradan da kahvaltıya geçtim. Başka bir diyeceğim yoktur. Olayla ilgili tüm 

bildiklerim bundan ibarettir." şeklinde beyanda bulunmuştur.

4-4-126-Tanık Soner AKGÜL 27/07/2016 tarihli ifadesinde; "Ben Kara Havacılık 

Komutanlığında Kara Pilot Yarbay olarak görev yapıyorum dedi. 15/07/2016 tarihinde saat 
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Cuma günü saat 08:00 da göreve başladım. Saat 17:00 da kendi aracım ile Erler Mahallesi 

TSK lojmanlarındaki evime gittim. Televizyonda Boğaz Köprüsünün tanklar ile kapatıldığını 

Yenimahalle  bölgesinde  alçak  uçuşlar  yapıldığını  duydum.  Benim görev  yaptığım l.  Kara 

havacılık  alayındaki  bazı  komutanlar  Binbaşı  Kamil  AYDIN  ve  başka  arkadaşlar,  benim 

rütbeli  olmam  nedeniyle  ve  kendi  alay  komutanımız  Kara  Pilot  Albay  Feyzi  OKAN'a 

ulaşamadıklarını,  yardımcısı  olan Kara Pilot  Yarbay Halil  GÜL'ün kanunsuz uçuşlara izin 

verdiğini, kendisinin de skorsky yönettiğini ve kullandığını söylediler ve benden yasal emir 

talep  ettiler.  O  anda  durumun  netlik  kazanmadığını,  meçhul  olduğunu,  sakin  olunması 

gerektiğini, bu teşebbüsü kimlerin yaptığını öncelikle kimin yaptığını anlamamız gerektiğini 

söyledim. Binbaşı İbrahim Bahar aradı ve dışarıda buluşalım durumu değerlendirelim dedi. 

Ben de kendisine şu anda yapılacak birşey olmadığını, sabahı beklememiz gerektiğini, çünkü 

o anda birliğe gitsek herhangi bir şekilde bizi suça karıştırabilirler ya da gözaltına alabilirler 

şeklinde düşündüğümü söyledim.Yaptığım telefon görüşmelerinde tümen ana nizamiyesine 

Kara Pilot Binbaşı Ertuğrul ALTUNve yanındaki Genelkurmay Başkanlığı özel kuvvetlerden 

ekip ile birlikte işgal edilmiş ve kontrol altına alınmış olduğunu Binbaşı Kamil AYDIN'dan 

öğrendim. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-127-Tanık Suat AKYAZ 27/07/2016 tarihli ifadesinde;  "Ben Kara Havacılık 

Komutanlığında Kara Pilot Binbaşı olarak görev yapıyorum.

15/07/2016 tarihinde Cuma günü saat 08:00da göreve başladım. Saat l7:00'da servis 

ile tümenden ayrıldım ve Eryamandaki evime vardım. benim birliğimde görevli Kara Pilot 

Yüzbaşı  Serhan  AFACAN beni  aradı  ve  Çankaya  bölgesinde  F-16ların  ve  helikopterlerin 

alçak  uçuşlar  yaptığını,  neler  olduğunu  sordu.  Ben  de  bilgim  olmadığını  öğrenirsem 

arayacağımı  söyledim.  Televizyonu  açtığımda  Boğaz  köprüsünün  tanklar  tarafindan 

kapatıldığını  gördüm.  Serhan  AFACAN  birliği  aradığında  Kara  Pilot  Yarbay  Murat 

BOLAT'ınbütün subayları  göreve çağırdığını bana da söyledi.  Ben de birlikteki Üsteğmen 

Ömer  DERELİOĞLU'nu  aradım.  O  da  bana  Kara  Pilot  Yarbay  Murat  BOLAT'ın  bütün 

subayları göreve çağırdığını söyledi. Ersel ERSOY Binbaşıyı aradım. Kendisinin nizamiyede 

olduğunu,  Levent  ÇAKAR  Binbaşının  nizamiyeden  içeri  alınmadığını,  kendisinin  tabur 

komutanı ismini yazdırarak nizamiyede olduğunu söyleyince tabur komutanının ne durumda 

olduğunu  merak  edip  sordum.  Telefon  görüşmesi  yapıyor  şeklinde  bilgi  alınca  telefonu 

kapattım  ve  taburumuzun  komutanı  Kara  Pilot  Yarbay  Murat  BOLAT'ı  aradım.  Ayrıntı 

vermeden  göreve  gel  dedi.  Levent  ÇAKAR'ı  almadıklarını  söylediğimde  Levent  benim 

adamım  değil  sen  gel  dedi.  Ben  de  haberlerde  izlediğim  görüntülerden  arkadaşlarımdan 

aldığım  bilgileri  de  değerlendirerekkomutanın  göreve  davetine  uymadım.  Evimden  hiç 

ayrılmadım.  16/07/2016  tarihinde  saat  16:00 da  Serhan Yüzbaşı  ile  A City AVM önünde 

486/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



buluştuk  ve  birlikte  tümene  geldik.  Olumsuz  bir  durum  gözlemlemedim.  Doğrudan 

komutanımız Tümgeneral Hakan ATINÇ'ın yanına geldik. Tümgeneralimiz bizlere kendi Emir 

Astsubayı  Fatih  KARAGÖZ tarafindan ve Kara Pilot  Mustafa DURMUŞ Albaytarafindan 

rehin  alındığını  söylemişti.  Oradan  ayrılıp  kendi  birliğime  geçtim.  Daha  sonra  da  olağan 

görevlerimi icra ettikten sonra 17/07/2016 tarihinde saat 02:00 dan sonra kendi aracım ile 

tümenden ayrıldım.

15/07/2016 tarihinde yemekte karşılaştığımız tabur komutanı Murat BOLAT taarruz 

takım  komutanı  Ömer  DERELİOĞLU  ve  onun  teknisyenlerine  "helikopterleri  hangardan 

çıkartın"  dedi.  Ben de neden olduğunu sorduğumda AKKA antlaşması  kapsamında sayım 

yapılması için çıkartttıracağını söyledi. Ben de tabur harekat subayı olduğumu buna ilişkin 

hiçbir emir ve talimat görmediğimi söyledim. O da bana biz sabah onu hallettik dedi. Ben de 

müdahale  etmedim.  Bu  olayı  yeni  hatırladım.  Öglen  vakitlerinde  Yarbay  Murat  BOLAT 

geceki  kanunsuz  eylemlere hazırlığa başlamış  olabileceğini  şimdi  anladım.  Benim bilgim, 

görgüm bundan ibarettir." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-128-Tanık Ümit KAYAER 26/07/2016 tarihli ifadesinde; "Ben Kara Havacılık 

Komutanlığı 1. Kara Havacılık Alayı Geri Destek Bölüğü, Gövde Teknisyeni olarak görev 

yapmaktayım. Olay günü 15/07/2016 Cuma günü nöbet istirahatindeydim. O gün bir önceki 

gün  nöbetçi  olduğum  için  yorgunluktan  dolayı  erkenden  yattım.  Eşim  ve  çocuklarım 

kızkardeşimdeydi. Saat: 23:30'da takım komutanım Kıdemli Başçavuş Hakan GÜNEYİ beni 

aradı,  bana  "birliğe  gelmemi"  söyledi.  Ben  de  biran  önce  hazırlanıp  saat:  00:00  civan 

nizamiyeye geldim. Nizamiyeye geldiğimde Bölük Komutan Vekilim Kara Pilot Üsteğmen 

Soner GÖKÇE, Teknisyen Kıdemli  Başçavuş Hakan GÜNEYİ, Teknisyen Başçavuş Fatih 

ERTAN ve Başçavuş Kenan AKYOL nizamiyede bekliyorlardı. Soner Üsteğmene ne maksatla 

geldiğimizi  sordum.  O  da  bana  kendisinin  bilmediğini  sordu.  Rütbesini  binbaşı  olarak 

bildiğim kişinin yanında,  tanımadığım elinde  silahı  olan asker  kıyafetli  birisi  vardı.  Daha 

sonra  Soner  GÖKÇE Üsteğmen,  Hakan  GÜNEYİ  Usteğmen  ve  Kıdemli  Başçavuş  Fatih 

ERTAN ve Başçavuş Kenan AKYOL beraber, bizim üst aramamızı yaparak, silahlan arabaya 

bırakmamızı söyleyerek, siyah Renault marka bir araca binerek geri destek hanganna geldik. 

Hangar nöbetçi Astsubayı Kıdemli Başçavuş Tunay KESKİN, mesai dışında hangara gelen 

kişilerin  kaydedildiği  deftere  isimlerimizi  kaydederek  bizi  içeriye  aldı.  Ben  tekrar  Soner 

üsteğmen ne maksatla burada olduğumuzu sordu. O da bana " kendisine emir  verildiğini, 

tabur  karargahına  gidip  bilgi  alacağını"  söyledi.  Üzerimizi  değiştirip  üniformalarımızı 

giydikten sonra gazinoya geçtik  ve gelişmeleri  televizyondan anlamaya çalıştık.  Bu arada 

Kenan AKYOL başçavuş ile Soner üsteğmen hangardan aynldılar.  Saat 00:30-01:00 civan 

Başçavuş Selçuk Kolay ve  Kıdemli  Başçavuş Mustafa  KAPUSUZ da geldi.  Hep beraber 

487/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



oturmaya  başladık.  02:30-03:00  civarı  Soner  Üsteğmen  hangara  geldi.  Bizlere  hitaben 

"bizlerin ne maksatla burada olduğunun henüz netlik kazanmadığını, hangarların emniyetli 

olmadığını,  dışanda açık alanda durmamızın  daha faydalı  olacağını"  söyledi.  Hep beraber 

hangar önüne çıktı, bu arada jetler ve helikopterler birlik üzerinde uçuyorlardı. Açık alanda 

biraz  bekledikten  sonra  ben,  Mustafa  KAPUSUZ  Başçavuş,  Başçavuş  Fatih  ERTAN  ile 

beraber gazinoya geçtik. Beklemeye devam ettik. O sırada bomba sesi gibi yüksek bir ses 

geldi, biz bomba zannettik. Elektrikler kesildi. Elektrikler gittikten sonra biz sese istinaden 

dışanya tekrar çıktık. Bu arada hangar önünü göremediğim için Başçavuş Tunay KESKİN'i 

aradım. Tunay KESKİN bana "nöbet kulübesinin orada olduklarını "söyledi. Daha sonra Fatih 

ERTAN, Hakan GÜNEYİ, Tunay KESKİN, Başçavuş Selçuk KOLAY'ın yanına gitti. Ben ve 

Mustafa  Başçavuş  gazinoya  döndük.  Ben  bu  arada  nöbettten  çıktığım için  aşın  derecede 

uykusuzluk vardı, uyumuşum. Silah sesleri ile beraber uyandım ve gazinodan dışarı firladık. 

Güvenli bir bölge olarak gördüğümüz banyo ve tuvalet bölgesine sığındık. Yanımda Hakan 

GÜNEYİ, Fatih ERTAN ve Tunay KESKİN vardı Selçuk KOLAY ve Mustafa KAPUSUZ'u 

görememiştim. Nerede olduklarını sordum. Elektrikler kesik olduğu için jeneratörü ara ara 

çalıştırıyorduk.  Onu kapatmaya gittiklerini  söylediler.  Silah sesleri  devam ediyordu.  Daha 

sonra  kobra dediğimiz  hava  aracından ateş  sesi  gelmeye  başladı.  Silah  sesleri  kesildikten 

sonra da bir süre orada beklemeye devam ettik. Hangar kapısı çaldı, gelen Soner Üsteğmendi, 

"çatışmanın bittiğini, kendilerinin Fidanlık Nizamiyeden çıkacaklarını" söyledi. Bizim de bir 

an önce çıkmamızı söyledi. Hemen üstümüzü değiştirdik. Ben biraz geç kaldığım için diğer 

ekip gitmişti. Ben tek kaldım. Bu arada çıkan ekibe ulaşmaya çalıştım ama hiçbiri telefona 

cevap vermedi. Aklıma Mustafa Başçavuş ile Selçuk KOLAY'ın olmadığı aklıma geldi. Bir 

taraftan telefonla anyorum, bir taraftan da hangar etrafinda onlara baktım. Telefonlara cevap 

veremediler  ve bulamadım. Can güvenliğimin olmadığını  düşünerek yan hangardaki  Fatih 

TEKKOL Başçavuşa  giderek  bizim  ekibin  çıktığını,  bir  an  önce  de  bizim  de  çıkmamız 

gerektiğini söyledim. Üzerlerini değiştirerek önce Fidanlık nizamiyeye gittik, kapı kilitliydi, 

daha sonra ana nizamiyeye giderek çıkış yaptık." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-129-Tanık Hakan GÜNEYİ 24/07/2016 tarihli ifadesinde;  15 Temmuz 2016 

cuma günü normal  mesaimizi  icra  ettikten  sonra  servislerle  evlerimize  gittik.  Daha sonra 

23:15  sıralarında  bölük  komutanı  Soner  Gökçe  üsteğmenimiz  beni  aradı  ve  takım 

komutanlarına haber vermemi ve birliğe gelmemizi emretti. Ben Mustafa KAPUSUZ, Bilgin 

KUĞU, Ümit ERKORKMAZ ve takım komutanlarına haber verdim. Ben kısım bazında da 

Cebrail SAĞKOL Astsubayı aradım. Alper KABADAĞ Astsubay ile birlikte birliğe gelmesini 

emrolunduğunu  kendisine  tebliğ  ettim.  Gövde  atolyesinden  de  ilk  başka  Yasin  YETİM 

Başçavuşu aradım, gelemeyeceği için Ümit KAYA Başçavuşu aradım. Bu irtibatı sağladıktan 
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sonra lojmandan çıktım. Gece saat 12 sırasında birliğe geldiğimde astsubay Kenan AKYOL, 

Fatih ERTAN Astsubay, ben ve Ümit KAYAER Astsubay ile aynı zamanda giriş yaptık. Daha 

doğrusu  ilk  önce  bizi  almak  istemediler  ama  Soner  Üsteğmen  ile  görüştüm.  Nizamiyeye 

baktığımda bir yangın söndürücü aracı çekildiğini, bir hareketlilik olduğunu farkettim. Biz 

içeri  girerken  çantalarımız  arandı.  Hatırladığım  kadarı  ile  tulumlu  ve  silahlı  birisini 

hatırlıyorum, telefon konuşması yapan da vardı. Fazla nizamiyede durmadık zaten. Bir süre 

sonra siyah Renault  marka bir  araçla geri  destek bölümüne götürdüler.  O bölümün görevi 

arızalanan araçları tamir etmektir. Hangarın içerinde gazino vardı, bir süre sonra oraya indik. 

TV izledik, gelişmeleri anlamaya çalıştık. Bazen duyduğumuz sesler üzerine dışarı bakmaya 

çalıştık.  Biz  oraya  gittiğimizde  sadece  nöbetçi  astsubay  Tümay  Keskin  vardı.  Biz  Soner 

üsteğmen, Kenan AKYOL, Ümit KAYAER, Fatih ERTAN ve ben oraya gitmiştik. Belli bir 

süre sonra da astsubay Selçuk KOLAY ve Mustafa KAPUSUZ Astsubay (takım komutanı) 

gelmişti. Biz herhangi bir faaliyete katılmadık, hangar görüntüleri de var. Bir ara hangarların 

bombalanma  ihtimalini  göz  önüne  alarak  güvenlik  gerekçesi  ile  dışarı  çıktık.  Nöbetçi 

kulubesinin oraya da gitmiştik. Biz Selçuk Başçavuş, Tünay KESKİN ve ben gitmiştik. Gece 

03:30 sıralarında bir patlama sesi geldi ve elektrikler gitti.  Hatta iki günde gelmedi. Hava 

aydınlandıktan  sonra  Fatih  ERTAN  Başçavuşumuzla  hangara  geri  döndük.  Dışarıda  silah 

sesleri çok fazlaydı. Kobranın seslerini de duyuyorduk. Daha sonra tekrar hangara geri geldik. 

Emniyetli  olduğunu düşünerek soyunma odasının olduğu yere indik.  Bir  süre sonra Soner 

üsteğmen  geldi.  Hangardan  en  kısa  sürede  uzaklaşın  deyince  bir  süre  sonra  Fidanlık 

Nizamiyesinde Tünay KESKİN, Fatih ERTAN ve ben çıktık. Erler lojmanına gittim. Daha 

sonra saat 14:30 sıralarında birliğe geri gelmemiz yönünde haber aldık. Çünkü Hakan Paşa 

heyeti  ile  birlikte  birliği  geziyormuş.  Biz  nizamiyeye  kadar  geldik  ancak  isimlerimiz 

olmadığından  dolayı  içeri  girmedik.  Nizamiyeye  bıraktığımız  araçları  alarak  geri  döndük. 

Olay hakkındaki bildiklerim bundan ibarettir."şeklinde beyanda bulunmuştur.

4-4-130-Tanık Serdar TAŞÇI 25/07/2016 tarihli  ifadesinde; "Ben Ankara  Kara 

Havacılık Komutanlığı Öğrenci ve Kurslar Taburu Astsubay Temel Kurs Bölük Komutanlığı 

bölük astsubayı olarak görev yapıyorum. 15 Temmuz 2016 tarihinden önceki haftada bize 

sözlü olarak havayer ve yer atışı yapılacağı söylenmişti.  Söz konusu emri bölük komutanı 

Kara Pilot  Yüzbaşı  Erdem ARIKAN vermişti.  Ben de  kendisine  böyle  bir  atış  görevimiz 

olmadığını , dolayısı ile böyle bir atışı gerçekleştiremeyeceğimizi söyledim. Bunun üzerine 

kendisi bana bu konu ile ilgili olarak Okul Komutanımızın emir verdiğini söyledi. Ben bunun 

üzerine sınıf  okullarına ait  olan atış  yönetmeliğini inceledim. O yönetmelikteki  çizelgenin 

fotokopisini  aldım ve  Erdem Yüzbaşıya  giderek  durumu izah  ettim.  Daha sonra  Erdoğan 

TOSUN Binbaşı  ve  Erdem Yüzbaşı  bu konuyu görüşmek üzere okul  komutanının yanına 
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çıktılar. Hatırladığım kadarı ile bir iki gün içinde Erdem Yüzbaşı bana gelerek atışın cuma 

günü yapılacağını yetişmezse cumartesi devam edeceğini söyledi. Hatta ben daha sonra gittim 

hedef aldım ve depoya koydum. Olay günü yani cuma günü malzemeleri almam hususunda 

Erdem Yüzbaşı emir verdi bana. Ben de Furkan PEKDEMİR astsubay çavuşun yanına gittim. 

Malzemeleri almaya gittiğim esnada Dursun Başçavuş beni telefonla aradı. okulda olduğunu 

söyledi ve atışın iptal edildiğini belirtti. Ben de malzemeleri almadan tekrar tabur binasına 

geri döndüm. Geldiğimde Erdem yüzbaşıyı gördüm kendisine atışın iptal olduğunu söyledim 

ancak bana atış iptal edilmedi dedi. O esnada da tabur komutanı Yasin CANDEMİR tabur 

binasından çıktı. Kendisine de atışın iptal olduğunu söylediğinde o da beni tersleyerek atışın 

olduğunu bir işi halledemediniz şeklinde ifadede bulundu. Bu arada ben Dursun başçavuşu 

aramıştım  telefonu  görüşmesi  için  tabur  komutanına  verdim.  Komutan  bizden  hafif 

uzaklaşarak kamelya bölgesinde Dursun başçavuş ile görüştü. Geri gelerek malzemeleri alıp 

getirmem hususunda emir verdi. Tekrar Furkan astsubayın yanına gidip atışın iptal olmadığını 

söyledim. Ne alacağımıza karar vermeye çalışırken Erdem Yüzbaşı gelerek bir  sorun olup 

olmadığını  sordu.  Malzeme hususunda Erdem Yüzbaşı  Furkan AStsubayla  konuştu,  tespit 

edildi  bunun  üzerine  söz  konusu  malzemeleri  el  senedi  ile  teslim  aldım.  Daha  sonra 

getirttiğim lant tipi araca malzemeleri yerleştirdik ve sorumlu olduğum depoya götürdüm. Bu 

arada Dursun başçavuş ile ben görüştüm ona da mühimmatı alması konusuna baskı yapmışlar 

ancak  o  da  mühimmatı  almamış.  O  gün  akşam mesai  saati  bitiminde  nizamiyeden  çıkış 

yaparak  evime  gittim.  Kullandığım  serviste  kursiyerlerim  de  vardı.  Evde  iken  akşam 

saatlerinde bir telefon aldım. Eniştem arıyordu ve bana neler oluyor Ankara 'da oralar karıştı  

sen  iyimisin  dedi.  Benim hiç  bir  şeyden  haberim yoktu.  Ankara'da  ne  olduğunu  sordum. 

Müteakıben  televizyonu  açıp  gelişmeleri  takip  etmeye  başladım.  Bu  arada  komutanlarımı 

aramaya başladım hiçbirine ulaşamadım. Örneğin Erdem Yüzbaşının telefonu çaldığı halde 

cevap vermemişti. Whatsapp grubumuza yazdım. Daha öncesinde spora giden bir kursiyerim 

beni aramıştı. Spordan sonra nizamiyeden giriş yapamıyorum, nizamiyeyi kapatmışlar silah 

doğrultuyorlar  demişti.  Hatırladığım  kadarı  ile  23:00  23:30  sıraları  idi.  Bizim  Whatsapp 

grubunda bizim taburda görev yapan tüm rütbeliler yer alıyor. Whatsappa yazdığım yazıda 

komutanlarım nizamiyeden giriş yapamayan kursiyerler var olaylar hakkında emri olan var mı 

dedim ancak herhangi bir cevap alamadım. Biraz zaman geçti Erdoğan Binbaşı aradı. O da 

bana  söz  konusu  olaylar  ile  ilgili  bilgim  olup  olmadığını  sordu  bu  arada  kendisinin  de 

bilgisinin  olmadığını  kimseye  ulaşamadığını  söyledi.  Gelişmeleri  takip  edip  astsubay 

arkadaşlarla da telefonla konuştuk ne olup bittiği hususunda görüşme yaptık ve sabahladık. 

Sabah  kursiyer  öğrencimi  aradım.  İsmi  Ali  AYVACI'dır.  Kendisinin  bu  olaylardan  dolayı 

benim sorumlu olduğum depoyu kontrol etmesini söyledim. Kendisi bana komutanım şu an 

depo kilitli  ancak akşam kursiyerlerimden Burak ÇALIŞAN'ın bir  takım teğmenlerin  saat 
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22:00 sıralarında depodan silah aldığını söyledi. Benim sorumlu olduğum depoda G3 silahları 

bulunmaktadır.  Aslında  benim  depom  kilitlidir  ancak  anahtarı  Özgür  OPRUKCU 

arkadaşımdaydı o da izne ayrılacaktı bu nedenle deponun anahtarını Bölük Komutanı Emre 

ERKAN'a vermiş,  daha doğrusu o istemiş.  Müteakıben ben Özgür başçavuş ile  görüştüm 

olayı anlattım ve hemen birliğe gidip durum tespiti yapmamızı söyledim. Bunun üzerine şahsi 

arabası  ile  beni  aldı  birlikte  nizamiyeye  geldik.  Tam olarak  hatırlamasam da  saat  12:30 

sıralarıydı.  nizamiyede bir  er  karşıladı.  Nizamiyeden girişin yasak olduğunu söyledi sonra 

hatırladığım kadarı ile bir uzman çavuş da kafasını çıkardı içeri  girişlerin yasak olduğunu 

kurmay başkanının  kesin  emri  olduğunu  ve  içeri  giremeyeceğimizi  söyledi.  Durumu izah 

ettim  ama  kendisi  diretince  tartışma  pozisyonuna  geldik.  Daha  sonra  nizamiyeye  Tekin 

TAŞDEMİR binbaşı ile Serdar ERCAN üsteğmen geldiler. Ben Tekin binbaşıma daha önceki 

bölük komutanım olması nedeni ile durumu anlattım içeri girmemiz gerekiyor dedim. O da 

benim  de  şahsi  aracım  içeride  kaldı  dedi  başka  bir  şey  demedi.  Bizim  nizamiye  önüne 

geldiğimiz aracı gördü bu kimin dedi. Özgür başçavuş benim deyince, Tekin binbaşı ve Serdar 

üsteğmen direk  arabaya bindiler.  Biz de bindik hareket  ettik.  Serdar  üsteğmen kendisinin 

ACity'ye  bırakmamızı  arabasının  orada  olduğunu  söyledi.  Tekin  Binbaşı  Ankamall  de 

bırakabilir misiniz beni dedi. Bir süre sonra ACity'de Serdar Üsteğmeni bıraktık. Bu arada 

onu bırakmadan önce olaylar hakkında ne biliyorsunuz diye sordular. Biz Fetöcülerin darbe 

girişiminde  bulunduklarını  televizyondan  öğrendik  dedim.  Serdar  üsteğmen  elini  de 

kaldırarak biraz alaycı bir tavır sergilemişti. Biz daha sonra devam ettik. Ankamalle gelmeden 

telefonla  görüştü.  Daha  sonra  Ankamalle  gelmeden  son virajda  bana  aynen  "dostum dün 

akşam olaylarda ben de uçtum, skorsyi kullandım" dedi. Ben de tepki olarak şaşırarak siz de 

mi uçtunuz dedim. Bana hitaben sabaha kadar uçtuğunu ve çok yorulduğunu, bu hareketin 

FETÖ ile alakası olmadığını, bunun TSK daki milliyetçilerin yaptığı bir hareket olduğunu 

söyledi. Daha sonra araç zaten durmuştu hızlı bir şekilde Ankamalle doğru gitti. Giderken de 

hakkınızı  helal  edin  demişti.  Bizim  şimdi  yaptığımız  değerlendirmelerde  çok  gizlice 

gerçekleştirilmiş bir yapılanma olduğunu görüyoruz. Benim buradaki eski bölük komutanım, 

Subay Temel in eski takım komutanı  ve tabur  komutanım ve bizim taburda Subay Temel 

bölük  komutanı  da  bu  kalkışma  nedeni  ile  alınmış  bulunuyor.  Tekin  binbaşının  bu  işi 

milliyetçiler yaptı şeklindeki beyanı kesinlikle doğru değildir. TSK içerisinde milliyetçi diye 

ifade edilen böyle bir grubun böyle bir şeye kalkışması söz konusu değildir. Cumartesi saat 

12:30 sıralarında nizamiyeye geldim. Daha önce telefon açmıştım. Nizamiyeden içeri girmeye 

çalıştım. daha önceden Soner Akgül yarbay ile telefonla görüştüğüm için nizamiyeden giriş 

yaptım. Yanımda Özgür başçavuş vardı. Araçla giriş yaptık. Depolar bölgesine gittik. Kantin 

önünden  geçerken  iki  tane  er  gördük  ve  onları  da  alarak  depoya  gittik.  Deponun  kilitli 

olduğunu gördük. Ayrıca deponun önünde şarjör takılı G3 piyade tüfeği ve iki adet dolu G3 
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şarjörü  olduğunu  gördük.  Benim depomda  silah  eksiğim yoktu  ancak  Özgür  başçavuşun 

deposunda silah eksik olduğunu gördük ve daha sonra da depoyu kapatarak Kara Havacılık 

Komutanının yanına geldik. Kendisi ile konuştuk. Serdar üsteğmen ile Tekin Binbaşının bu 

işin içinde olduğunu belirttik. Daha sonra listeye isimlerini yazdık. Bu arada Erdoğan binbaşı 

ile telefonda görüştüm. kendisi  geldiğini yolda olduğunu söyledi.  Ayrıca Erdem Yüzbaşıyı 

aradım. Bu kez telefonu açtı. Bana bilgisi olmadığını, dışarıda olduğunu söyledi. Ayrıca bana 

malzemeliklere  girilmiş  olabileceğini  söyledi.  Muhtemelen  bu  görüşmeyi  malzemelere 

gelmeden önce yaptık. Daha sonra Mehmet ARIK astsubay ve daha sonra gelen Erdem Arıkan 

yüzbaşı  ile  Tekin  binbaşının  odasına  gittik.  Daha  önceden  Tekin  binbaşı  silahını 

kaybettiğinden  bahsediyordu.  Ben  bu  şahıs  birliğe  girip  silahını  alıp  her  şeyi  yapabilir 

düşüncesi ile odasında bulunan silahını aldık. Odamdaki dolaba tutanakla kilitledim. Daha 

sonradan öğrendiğim malzemelikleri bizzat giren Erdem Yüzbaşıymış. Hatta Emre ERKAN 

Yüzbaşı,  Serdar  ERCAN  Üsteğmen  ile  birliktelermiş.  Ben  bunu  kursiyerim  Burak 

ÇALIŞKAN'dan  öğrendim.  Daha  sonra  da  biz  nizamiyede  Erdem yüzbaşıyı  teslim  ettik. 

Kendisine  Erdoğan  binbaşı  gönderdi  dedi.  Olay hakkındaki  bildiklerim bundan  ibarettir." 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-131-TanıkUğur KURT 24/07/2016 tarihli  ifadesinde;  "  Ben Balıkesir  Kara 

Kuvvetleri  Astsubay  Meslek  Yüksek  okulundan  mezun  olduktan  sonra  Kara  Havacılık 

Okuluna kursiyer olarak geldim. Uçak helikopter teknisyeni kursu almaktayım. 15 Temmuz 

2016 günü sabah saat 08:30 da nizamiye nöbetini devraldım. 24 saat tutulmaktadır. .... Kara 

Havacılık komutanlığında görevli olan ancak ismini bilmediğim istihbarat albay akşam 18:00 

sıralarında nizamiyeye gelerek denetleme yapacaklarını söyledi.  Bu daha önce de olan bir 

şeydi.  Bir süre sonra nizamiyeye itfaiye aracı ve lantrover tipi  bir  araç geldi ikisi  de sarı 

renkliydi.  Hemen  sonrasında  da  tam  teçhizat  giyinmiş  rütbeli  birisi  tulumlu  birisi  de 

kamuflajlı  subay olduğunu  değerlendirdiğim iki  kişi  geldi.  Onlar  geldiğinde  albay yoktu. 

Albay  bize  geldiğinde  hazırlanın  dedi  ve  hemen  sonra  gitti.  Daha  sonra  helikopter  sesi 

gelmeye başladı ilk önce F-16 sesi duymuştum. Gelen bu iki araç nizamiye girişini kapatmıştı. 

Ben gelen iki rütbeliye komutanım ne oldu dedim. Onlar da hazır olun dediler. Nizamiyenin 

girişine ayrıca demir barikata benzeyen bir şey koydurdular. Sonra giriş çıkış yasak dediler. 

Bir süre sonra okul komutanı Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN yanında emir astsubayı ile birlikte 

geldi.  Gelenlerin hepsinin belinde beylik silahları vardı.  Gelenlerin telefonları susmuyordu 

aceleci panik bir halleri vardı. Bir süre sonra da tabur komutanı kara pilot kurmay Yarbay 

Yasin CANDEMİR geldi. Hemen onunla birlikte beş ya da altı tane kursiyer teğmen geldi.  

Ellerinde kaleşnikof silahlar vardı. Bu kursiyerleri daha önce görmüştüm. Ancak isimlerini 

bilmiyorum. Orada bulunan ve tulumlu olduğunu ifade ettiğim binbaşı "Biraz sonra buraya 
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polisler gelip saldıracaklar tereddüt etmeden onları vurun, vur emrini veriyorum" dedi. Olay 

yerinde nizamiye ekibi ve bu saydığım komutanlar vardı. Ayrıca kursiyerler vardı. Bu esnada 

nizamiyeye yemek getirenler de vardı. Biz yemekhane grubuna da giriş çıkış yasak diye izin 

vermiyordu.  Bu arada  helikopterler  sürekli  iniş  yapıp  daha  sonradan  da  kalkıyorlardı  hiç 

durmuyorlardı.  Etraftan  da  uçak  ,  helikopter  ve  bomba  sesleri  duyuyorduk.  Bahsettiğim 

komutanlar bize ayrıca mevzi alın demişlerdi.  Ayrıca gözetleme yapın demişlerdi.  Ben bu 

olanlara halen anlam verememiştim.

Ne  olduğunu  bilmiyordum.  Ben  etrafa  bakıyordum  sesler  duyuyordum  ama  ne 

olduğunu anlamıyordum. Saat  03:30 gibi  tuğgeneral  ve emir  astsubayı  ve tabur  komutanı 

nizamiyeden ayrıldı ancak çıkış yapmadılar. Kışlanın içerisine geri döndüler. Kursiyerler ise 

sabah 05:00 kadar bekleyip ondan sonra gittiler.  Ancak yukarıda bahsettiğim iki tane tam 

teçhizatlı rütbeliler bir süre daha kaldılar. Bu arada 05:00 sıralarında buradan havalanan kobra 

tibi  helikopter  jandarma kule  istikametine  doğru giderek  ateş  edip  geri  dönüyorlardı  aynı 

işlemi tekrar ediyorlardı. Bu olay birkaç defa oldu. Tam teçhizatlı olarak belirttiğim iki rütbeli  

bir ara telefon veya telsiz gibi bir cihazla konuşma yaptıktan sonra kışla içerisine doğru hızla 

koşmaya  başladılar.  Bu  olay  takriben  07:00  sıralarında  meydana  geldi"  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur.

4-4-132-Tanık Bilal Emin TÜRKER 24/07/2016 tarihli ifadesinde; "Ben Kocaeli 

Gölcük TCG Fatih de elektrik subayıydım. Daha sonra kuzey görev grup komutanlığı emrine 

Haziran  2015  de  atandım.  Eylül  2015  tarihinde  Kara  Havacılık  Okul  Komutanlığında 

helikopter subay temel kursuna başladım. Yaklaşık 10 aydır da burada kurs görüyoruz. Burada 

misafirhanede 3 nolu odada arkadaşım deniz teğmen Oğuzhan SERDAROĞLU ile birlikte 

kalıyorum. Olaydan önceki perşembe günü bizden daha önceden dağıtılmış olan gece görüş 

gözlükleri  toplanmıştı.  Gerekçe olarak da sayım yapılacağı belirtilmişti.  Bizim gece görüş 

gözlüklerini toplayan deniz üsteğmen Muzaffer Gökhan CABİOĞLU'dur. Bu da yine bizim 

birlikte  eğitim  gördüğümüz  dönem  arkadaşımızdır.  En  üst  emrin  nereden  geldiğini 

bilmiyorum. Bu mesele daha önceden Döner Kanat Kurulunda görüşülmüştü. Bu kurul uçuş 

öncesi brifinglerin yapıldığı yerdir. ... Bir ara whatsapp grubumuzdan bir mesaj aldım. Mesajı 

gönderen Jandarma Teğmen Fatih POLAT 'tı. Bize mesajda herhangi bir acil toplanma var mı 

diye  sordu.  Ayrıca  Etimesgut  Zırhlı  Birlik'te  acil  toplanıldığını  söyledi.  Ben  bu  sırada 

bulunduğumuz yerden gördüğüm kadarı ile sivil araçlarda bazı hareketlilik hissettim. Daha 

doğrusu birkaç sivil ve askeri araç geçişine tanık oldum. Ayrıca uçuş hattına baktığımda da 

hangardan bir tane helikopter çıktığını gördüm. Ayrıca helikopterlerin motor çalışma seslerini 

de duydum. Ben tanık olduklarımı değerlendirdiğimde bunun olağanüstü hareket olduğunu 

anladım. Çünkü cuma günü o saatte özellikle uçuş hattında bu hareketlilik bazı şeylere işaret 
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olabilirdi. Ben acaba savaş mı çıktı dedim. Hatırladığım kadarı ile misafirhanede olduğumuz 

esnada televizyonda Boğazköprüsünde bir takım askerlerin olduğunu, köprünün kapandığını 

gördük.  Ancak ben  halen  daha  darbe  girişimi  olacağına  ihtimal  aklıma  gelmemişti.  Daha 

sonra whatsaptan video gelmişti. Bu video aynı gruptan geldi. Baktığımda bir astsubay darbe 

söylemlerinde bulunduğunu gördüm. Daha sonra TRT de ki darbe açıklamasını  öğrendim. 

Hatırladığım kadarı ile bu esnada odamda tek başımaydım. Daha sonra yan odamda bulunan 

komiser  yardımcısı  Mehmet  Feyzi  ODABAş  ile  konuştum.  Birlikte  para  çekmeye  karar 

verdik ve nizamiyeye geldik. Arada Kara Pilot Yüzbaşı Cumali BOLAT'la karşılaştık. Bize 

nereye gittiğmizi sordu. Onla konuştuktan sonra nizamiye çıkışına geldik. Nöbetçi astsubay 

bize çıkarsınız ama giriş yok dedi. Biz de dışarıda kalma imkanı bulamaycağımız için çıkmak 

istemedik. Bu arada rütbesini subay olarak değerlendirdiğim çelik yelekli bir şahıs geldi. Bize 

siz  kimsiniz  nereye  gidiyorsunuz  diye  sordu.  Daha  sonra  arabalarımızla  tekrar  otoparka 

geldik.  Aracı  bırakıp  misafirhaneye  geldik.  hatırladığım kadarı  ile  saat  23:00  sıralarıydı. 

Nizamiye  çıkışında  görmüş  olduğum  ve  subay  olarak  değerlendirdiğim  şahsı  daha  önce 

görmemiştim.  Karanlık  ortam  vardı.  Yüzünü  tam  olarak  da  seçemedim.  Misafirhaneye 

döndükten sonra zaman zaman odamıza zaman zaman arkadaşlarımızın odasına gidiyorduk. 

Bazen de misafirhanenin önünde sigara içiyorduk. Bu arada alçak uçuş yapan jet ve helikopter 

sesleri duyuyorduk. Ben tekrar uçuş hattına baktığımda helikopterlerin havalandığını gördüm. 

Bizim normal rotamız vardı. o rota haricinde bir rota izliyorlardı. Ben ilerleyen saatlerde yine 

odama gittim. Tekrar misafirhaneye döndüm. Bu arada şiddetli patlama sesi duydum. Bize 

meclisin  bombalandığı  söylendi.  Ben  bulunduğum  Kartalkaya  Misafirhanesinde  çevreye 

baktığımda Yenimahalle tarafında helikopterin saldırı düzenlediğini hatta ona yönelik de iki 

kere silah atıldığını gördüm. Yine bizim Kara havacılık da bu süreç içinde bir tane kobra tipi 

helikopterin  havalandığını  ancak  çok  fazla  ilerlemedi  geri  döndüğünü  gördüm.  Bizim 

uçuşlarımız bir  plan dahilinde yapılmaktadır.  Kimin hangi  hoca ile  uçacağı  daha önceden 

değerlendirilir.  Fakat  kobra  helikopterleri  ile  alakalı  olarak  emir  komutanın  ne  şekilde 

işlediğini  yani  o  gün  emir  komutanının  ne  şekilde  gerçekleştiğini  kim  tarafından 

yönlendirildiğini bilmiyorum. Bize o gün herhangi birisi gelip darbe girişimi hususunda emir 

vermedi. Ancak biz 7. Döneme bölük ve tabur komutanınca silah dağıtıldığını misafirhane 

önünde yapılan konuşmalardan öğrendik. Misafirhanenin önünden geçen yolun güvenliğini de 

Alican  Üsteğmen'e  verildiğini  duyduk ve kendisini  bahsettiğim yolda  birkaç kez gördüm. 

Kendisi  yalnızdı.  Yanında  asker  yoktu  silahı  olup  olmadığını  tam olarak  hatırlamıyorum. 

Yukarıda  ifademin  başında  belirttiğim  bir  kaç  sivil  ve  resmi  aracın  içinde  üzerinde  fors 

bulunan resmi bir araç gördüğümü hatırlıyorum. Resmi araç biraz daha lüks bir araçtı. Benim 

tahminim  belki  general  aracı  olabilir.  Forsu  da  çok  dikkat  etmediğim  için  tam  olarak 

tanımlayamıyorum. Ben o gece hatırladığım kadarı ile saat 04:00 a kadar ayaktaydım. Bir ara 
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uyumuş  olmalıyım.  Kalktığımda  birlik  içinde  olabileceğini  değerlendirdiğim  silah  sesi 

duydum. Artık polisin de karşılık verdiğini öğrendik. Ben o gün saat 06:00 da kalkmıştım. 

sigara içmek istedim. Üsteğmen Mustafa AÇIL 'ın odasından sigara alıp misafirhaneye gittim. 

Sivil giyimli şahıslar vardı. Sigara içmek için misafirhane dışına çıkarken resepsiyon önünde 

kimse dışarı  çıkmasın odalarınıza geçin diye  sivil  şahısları  gördüm. Zannedersem onlarda 

askerdi.  Daha sonra  ben  odama geldim.  Bir  ara  kursiyerlerin  serbest  olduğunu  öğrendik. 

Hüseyin  ÇALIŞKAN  Üsteğmen  bunu  bize  söylemişti.  Daha  sonra  biz  arkadaşlarımız  ile 

birlikte nizamiye kapısına geldik. Nöbetçi subay giriş çıkışların yasak olduğunu söyledi ama 

biz  kendisine  kursiyerlerin  serbest  olduğuna  yönelik  emir  olduğunu  belirttik.  daha  sonra 

nizamiye girişini kapatan kamyonlardan birisi orada bulunan uzman veya astsubay tarafından 

çekildi ve biz de çıkış yaptık." şeklinde beyanda bulunmuştur.

4-4-133-Tanık  Yusuf  PİŞTAV  24/07/2016  tarihli  ifadesinde  özetle;" Kara 

Havacılık Komutanlığında 1. Kara Havacılık Alay Komutanlığı Malzeme Yönetim Merkezi 

Amirliği Taşınır Dayanıklı 685 Mal Saymanlığı Stok Kontrol Kısım Amirliğinde Astsubay 

Başçavuş olarak görev yaptığını, 15 Temmuz 2016 tarihinde kışlada mobil 2 emniyet nöbetçi 

astsubaylığını  saat  08:30  da  devraldığını,  akşam 16:30  sıralarında  servis  güzargahlarında 

devriyeye çıktığını, görevini ifa ettikten sonra akşam 17:30 sıralarında geri döndüğünü, daha 

sonra S70 bakım hangarına gittiğini, akşam saat 21:30 -22:00 civarı hangar nöbetçisi kıdemli 

başçavuş Levent SELAMOĞLU'nun bir ses duyduğunu belirterek hangara indiğini, üç dört 

dakika sonra da gazinonun kapısının açıldığını, kendisini daha önceden görmediği üzerinde 

tulum bulunan ve rütbesi, isimliği olmayan bir şahıs belirdiğini, hangar nöbetçi astsubayını 

sorduğunu, daha sonra araştırma yaptığında bu şahsın S-70 başmakinisti olduğunu öğrendiğini 

ancak ismini hatırlamadığını, aradan 10 dk geçtikten sonra nöbetçi Subay Levent'in gazinoya 

geldiğini, bu arada dışarıdan helikopter sesi duyduğunu, Levent'in kendisine, planlı bir uçuş 

olmadığı halde helikopterlerin havalandığını söylediğini, dışarı çıktıklarında Hava kuvvetleri 

çalışanı  üst  çavuş  Serkan  NAVRUZ'u  gördüğünü,  bu  arada  hangarın  sağına  ve  soluna 

baktığında iki tane silahlı kursiyer teğmen gördüğünü, bu arada bakım taburu komutanı Murat 

BOLAT Yarbayın geldiğini, kendisinin de telaşlı bir şekilde ben tabur komutanıyım benden 

habersiz  helikopterler uçuş yapıyor  dediğini,  zaten sıkıyönetim emrini  alnımıza dayıyorlar 

dediğini, daha sonra başka bir açıklama yapmadan hızlı bir şekilde ayrıldığını, kendisinin de 

bu  ifadeden  sonra  teğmenlerden  birinin  yanına  gittiğini,  sorduğunda  bir  terör  saldırısı 

olduğunu  ve  emniyet  için  buraya  gönderildiklerini  söylediğini,  müteakiben  hangarın 

gazinosuna  geri  döndüklerini,  bir  ara  helikopter  sesi  duyduklarını,  yakıt  ikmali  yapmak 

istediklerini,  helikopterden çıkanşahısta  herhangi  bir  isimlik bulunmadığını,  bu şahsı  daha 

önceden görmediğini, helikopterin ikmal yapamadığını, sabaha karşı Murat BOLAT Yarbay, 
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Ersel  ERSOY  Binbaşı,  ismini  bilmediği  ancak  görse  tanıyabileceği  yüzbaşı  ile  bir 

üstteğmenin hangara geldiklerini, ancak kısa süre sonra geri gittiklerini, sabahkışla nöbetçi 

amiri Özcan KARACAN Yarbayı aradığını, durumu kendisine anlattığını, saat 09.00'da nöbeti 

devrettiğini, öğlen saatlerinde çağrılmaları üzerine birliğe geldiğini ve akşam saatlerinde de 

geri gittiğini beyan etmiştir. 

4-4-134-Tanık  Ali  ARSLAN  26/07/2016  tarihli  ifadesinde; "15  Temmuz  2016 

tarihinde sabah 06:00 da birliğe geldim. O gün Kara Havacılık Komutanımız Tümgeneral 

Hakan  ATINÇ'ı  Malatya'ya  götürecektik.  Ben  VIP  uçak  teknisyeniyim.  Buradan  08:00 

sıralarında kalkış yaptık ve 09:00 sıralarında da Malatya'ya iniş yaptık. Uçakta Hakan ATINÇ 

Paşa, onun Emir Astsubayı Fatih KARAGÖZ, iki pilot ve uçuş ekibi vardı. Biz öğlene kadar 

bekledik. Daha sonra 15:30 civarında Malatya'dan kalktık ve 17:00 sıralarında buradaydık. 

Bir saat kadar uçak bakımını yaptık. 18:30 sıralarında uçağı hangara aldık. Müteakiben tekrar 

bir  VIP  uçuştan  bahsedildi.  Biz  de  acilen  uçağı  VIP  aprona  getirdik.  Kara  Kuvvetleri 

Komutanı da buradaydı. Biz bekledik, saat 21:00 sıralarında uçuşun iptal olduğu söylendi. 

Sonrasında tekrar uçağı hangara aldık. Cuma günü saat 21:15 de birliği terk ettik. Eve gittim, 

TV den olayları öğrendim. Nöbetçi astsubay Sebahattin ŞAHİN'i aradım. Ancak kendisine 

ulaşamadım. Sabaha kadar evimdeydim. Gece saat 02:00 gibi uyumuştum. Ertesi gün nöbetçi 

olduğum için saat 07:30 civarında birliğime geldim. Nizamiyenin önünde o gün ki nöbetçi 

amir Kıdemli Başçavuş Bünyamin ÜSTÜNDAĞ'ı gördüm. Nizamiye nöbetçileri  bize giriş 

çıkışın yasak olduğunu söylediler. Ben bu ara nizamiye iç tarafında titan söndürme araçlarını 

gördüm. Nizamiye girişini kapatmışlardı. Nöbetçilere görevli olduğunu , bu gün ki nöbetçi 

olduğumu söyleyince  benim üzerimi  aradılar.  Silahımın  olup  olmadığını,  çantamda  neyin 

olduğunu sordular. Benim silahım yanımda yoktu. Daha sonra içeri girdim beş dk sonra da 

araç girişinin de serbest olduğunu öğrenince aracımı da alıp park ettim. Daha sonra nöbet 

yerine geçtim. Nizamiyeden girerken her zamankinden farklı olarak birkaç asker fazlaydı. Bu 

fazla olan askerler normal erlerdi. Bir önceki günün nöbetçisi Sebahattin ŞAHİN Üstçavuş ile 

görüştüm. Kendisi bana iki helikopterin olmadığını, bir helikopterin de hasar aldığını söyledi. 

Ben  de  bu  şekilde  nöbeti  devraldım.  Elektrik  sistemi  de  çalışmadığı  için  kameralar 

çalışmıyordu,  nöbeti  bu  şekilde  devraldım.  Ben  de  iki  helikopterin  olmadığını  ve  bir 

helikopterin  hasar  aldığına  yönelik  tutanakla  devralmıştım.  Ayrıca  benden  önce  tutulan 

tutanakları gördüm. Bu tutanaklarda o gece havalanan helikopterler için silah verildiği, gece 

görüş gözlüğü verildiği yönünde ibareler vardı. Öğleden sonraya kadar işler normal seyrinde 

devam etti. Bir ara tabur komutanımız Yarbay Sezgin UYANIK, Bünyamın Başçavuşu aramış. 

Bünyamin telefonu bana yönlendirdiği için benim telefonum çaldı. Ben kendisi ile görüşmeye 

başladım.  Bana  eski  nöbetçileri  sordu.  Ayrıca  durum  hakkında  bilgi  almaya  çalıştı.  Ben 
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kendisine  helikopterlerin  olmadığını  söylediğimde  bana  helikopterleri  Akıncı'ya  bırakıp 

kaçtığını  ve  ortamın  da  çok  karışık  olduğunu  söyledi.  Daha  sonra  telefona  Bünyamin 

başçavuşun  gelmesini  söyledi.  Ben  de  Bünyamin  başçavuşu  bulup  telefonu  ona  verdim. 

Onunla  da  görüşmüş.  Bu  esnada  yanlarında  değildim.  Ben  sonradan  nöbetçi  astsubaydan 

öğrendiğim kadarı ile Sezgin yarbayın yanında ismini bilmediğim bir yüzbaşı , iki kuvvetten 

gelen  pilot,  iki  de  kuvvetten  gelen  teknisyen  varmış.  Teknisyenlerin  isimleri  Kıdemli 

Başçavuş  Ömer  KIZILOVA,  Kıdemli  Başçavuş  Korkmaz  GÜLAL'dır.  İsimlerini 

belirtemediğim şahısların ise kamera kayıtlarından tespit edilebileceğini düşünüyorum. Çünkü 

kayıtlarımız muhafaza altına alınmış durumda. Öğleden sonra 15:00 da Sezgin Yarbay beni 

tekrar  aradı.  Birlikte  durumun  ne  olduğunu  sordu.  Ben  de  Murat  ŞAMA Albayın  tüm 

personeli birliğe çağırdığını söyledim. O da Murat Albay ile görüşeyim dedi kapattı. Daha 

sonrasında bir kere daha aradı ancak ben telefonu açmadım. Daha sonra nöbet normal seyretti, 

pazar  günü  sabah  da  nöbeti  devrettim.  Biz  kendi  aramızda  bazen  yaptığımız 

değerlendirmelerde  FETÖ  yapılanmasının  TSK  içerisinde  de  mevcut  olabileceğini 

konuşuyorduk. Şu an gördüğümüz kadarı ile bu yapının TSK içerisinde gerçekten sistemli bir 

organizasyon yaptığını anlıyoruz. Akıl almaz bir yapı kurulmuş olduğu görülüyor. Bu arada 

şunu ifade etmek istiyorum. Bizim nöbetlerimiz aylık düzenleniyor. Benimle ilgili herhangi 

bir nöbet değişim söz konusu olmadı. O günkü normal belirlenen nöbeti  tutmuştum. Olay 

hakkındaki bildiklerim bundan ibarettir. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-135-Tanık Ali Evrim FELEK 26/07/2016 tarihli ifadesinde; "Benim birlikteki 

görevim  temel  helikopter  kısmı  bünyesinde  bulunan  AB-206  eğitim  helikopterlerinin 

bakımlarını  yaptırtma  ve  test  uçuşlarını  yaptırarak  uçuşa  hazır  hale  getirmektir. 

Birliklerimizde nöbet çizelgesi aylık düzenleniyor. 15 Temmuz 2016 tarihinde ben nöbetçi 

değildim. Üsteğmen Ali Kemal EREN nöbetçiydi. Ben bakım komutanlığı nöbetçi subaylığı 

nöbet  yazıcısıydım.  Üsteğmen  Ali  Kemal  EREN  o  gün  ki  nöbetini  bizim  daha  önceden 

belirlediğimiz  nöbet  listesine  göre  tutmuştur.  Yani  olağanın  dışında  nöbet  değişikliğine 

gidilmeden  normal  nöbetini  tutmuştur.  Bu  kapsamda  nöbet  değişikliği  ile  ilgili  bir  talep 

gelmedi.  Hatta  nöbet  yazılması  aşamasında  da  talep  söz  konusu  olmadı.  Biz  nöbetleri 

planlarken  nöbet  kapsamında  olanların  mazeretlerini  alıp  değerlendirip,  buna  göre, 

çizelgelerimize göre bir hazırlama yapıyoruz. Nöbet listeleri her ayın 20 sine kadar yazılıp 

personel kısmına gönderiliyor. Olay günü ben normal mesaime gelmiştim herhangi olağanüstü 

bir durum yoktu. Mesai bitimi normal saatimde çıkış yaparak evime gittim. O gece evimde 

kaldım. Ertesi gün saat 17:30 da okul nöbetçi amirinin emri ile tüm personel ile birlikte birliğe 

giriş yaptık. Yanımda İmer ÜNAL Yüzbaşı ile Yaşar İNCEER Yüzbaşı da vardı. Nöbetçi amir 

bize  birliğin  emniyetli  olduğunu,  birliğe  gelip  Kara  Havacılık  komutanının  emri  ile 
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birliğimizin  emniyetini,  hava  araçlarının  ve  malzemelerin  kontrolünü yapmak maksadı  ile 

geldik. Gerekli incelemelerimizi yaptık ve tutanakla kayıt altına aldık. Benim burada özellikle 

ifade etmek istediğim olay gün ki nöbetim daha önceden belirlenen sıraya göre yapıldığını 

belirtmektir.  Bunu da yukarıdaki şekilde ifade etmek istedim. Olay hakkındaki bildiklerim 

bundan ibarettir." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-136-Tanık Erdal  AKKUŞ 26/07/2016 tarihli  ifadesinde özetle;Ankara Kara 

Havacılık  Komutanlığında  Hat  Bakım  Komutanlığı  Bakım  Onarım  Bölüğü  Tekamül 

Helikopter Kısmında Helikopter Teknisyeniolarak görev yaptığını, 12 Temmuz 2016 tarihinde 

kıdemli çavuş Türker GÖKDEMİR'in gelerek, bakım komutanının emri ile 15 Temmuz 2016 

cuma gün ki nöbetinin değişmesi gerektiğini söylediğini, baktığımda listede normalde kıdemli 

çavuş Serdar  Savaş  ULUSOY'un olduğunu gördüğünü, nöbet  değişiklik  talebinin sebebini 

sorduğunda,  bakım komutanı  Albay Muzaffer  KARTOPU'nun  emri  olduğunu  söylediğini, 

bunun üzerine kendisine nöbet değişiklik formu verdiğini, 13 Temmuz 2016 tarihinde Serdar 

Savaş ULUSOY'un aradığını ve belgeyi doldurduğunu, kendi izni ile bir başkasının yerine 

imza atmasına müsadde ettiğini, 15 Temmuz 2016 tarihi itibariyle nöbetini değiştirerek nöbet 

tutan  Türker  GÖKDEMİR'in  görevinin  uçuş  hattında hava  araçlarının  kontrolü,  ayrıyetten 

uçuş  hattındaki  koruma hangarlarında oluşabilecek herhangi  bir  yangın  durumunu kontrol 

etmek,  gerekli  bilgileri  vermek ve  devriye  yaparak  hava  araçlarında  herhangi  bir  sıkıntılı 

durum olup olmadığını  kontrol  etmek olduğunu,  Olay tarihini  de kapsayan nöbet  listesini 

kendisinin  hazırladığını,  uukarıda  belirttiği  gibi  aslında  astsubay  kıdemli  çavuş  Serdar 

Savaş'ın  15  Temmuz  da  nöbetçi  olması  gerekirken,  bakım komutanın  emri  ile  o  gün  ki 

nöbetçinin değiştiğini beyan etmiştir.

4-4-137-Tanık  Ahmet  DEMİRTAŞ  26/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ben 

Güvercinlik Kışla Komutanlığı Mutfak Nöbetçi Astsubayı Nöbet yazıcısıyım. Bizde nöbetler 

aylık  düzenlenir.  Biz  hazırladığımız  nöbet  listelerini  her  ayın  20  'si  civarında  Bakım 

Komutanlığı  personel  subaylığına  gönderiyoruz.  Oradan  onaylanıp  imzalandıktan  sonra 

Güvercinlik  Kışla  Komutanlığı  nöbet  çizelgesi  olarak  yayınlanıyor.  Hazırlamış  olduğum 

nöbet  listesine  göre  15  Temmuz 2016 tarihinde  mutfak  nöbetçi  astsubayı  U/H Teknisyen 

Astsubayı Üstçavuş Emre ÖZGÜR idi ve nöbet çizelgesinde belirtiği şekilde de o gün nöbet 

tutan şahıs adı geçen Emre Astsubaydır. Dolayısı ile hazırlanan ve yayınlanan nöbet listesini 

uygun  bir  şekilde  nöbet  tutulmuştur.  Herhangi  bir  değişiklik  yoktur.  Bizim  duyduğumuz 

kadarı  ile  Emre  Astsubayın  da  bu  olaydan  sonra  ifadesi  alınmıştır.  Bu  nedenle  yukanda 

belirttiğim  hususlan  açıklamak  istedim.  Bildiğim  kadarı  ile  de  Emre  Astsubay  ifadesi 

alındıktan sonra serbest bırakılmış. Olay günü ben normal mesaimi yaptım. Mesai saatleri 
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içerisinde olağanüstü bir durum yaşanmadı. Akşam da saat 17:00 sıralarında çıkış yaptım, eve 

gittim.  Cumartesi  günü  çağrılmam  üzerine  Kıdemli  Başçavuş  Volkan  METE  ile  birlikte 

geldik. Bir süre bekledik. 22:00 sıralarında da dışarı çıktık. Şunu da ifade etmek istiyorum. 14 

Temmuz 2016 tarihinde saat 10:00 sıralarında Bölük Komutanım Kara Pilot Binbaşı Gökhan 

ÇİÇEK beni aradı. Ben aynı zamanda avans mutemediyim. Mutemetlikle ilgili işimi hallettim. 

Bana avionik atölyesindeki gece görüş gözlükleri arızalı seninkinde herhangi bir sıkıntı var mı 

diye sordu. Ben de herhangi bir sıkıntı olmadığını belirttim. O da bana geri döndüğünde sizde 

olan bir  adet  gece görüş gözlüğünü Başçavuş Mehmet ARSLAN'a teslim etmemi söyledi. 

Ayrıca  gözlüğü  onun  da  kontrol  etmesini  istedi.  Ben  de  döndüğümde  gözlüğü  Mehmet 

başçavuşa teslim ettim. Bu gözlükler şahsa özel gözlükler değil ancak envanterde yer alıp, 

zimmetli eşyalardır. Zaten rotor atölyesinin zimmeti ben de olduğu için gece görüş gözlüğü de 

bana zimmetlidir. Bahsetmiş olduğum gözlük halen yoktur, geri gelmedi. Gökhan Binbaşı bu 

olaylar nedeni ile tutuklandığını biliyorum. Aynı zamanda olay günü Kara Havacılık Okul 

Komutanlığı nöbetçi amiriymiş. Ayrıca sonradan öğrendiğim kadarı ile Mehmet Başçavuştan 

dört adet gece görüş gözlüğü alınmış. Bildiklerim ayrıca bilgi alma tutanağında da belirttim. 

Birlikten de eksik malzemelere ilişkin tespit istendiğinde yaptığım tespitleri belirttim. Olay 

hakkındaki bildiklerim bundan ibarettir." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-138-TanıkMustafa KORKMAZ 27/07/2016 tarihli  ifadesinde;  Ankara Kara 

Havacılık Okulu Komutanlığı Hat Bakım Komutanlığı AB 206 Temel Helikopter Kısmında 

Teknisyenolarak  görev  yaptığını,  ayrıca  1  nolu  nizamiyede  nöbet  tutan  personele  ilişkin 

olarak  nöbet  yazıcılığı  yapmakta  olduğunu,  15  Temmuz  2016  tarihine  esas  olan  nöbet 

çizelgesinin kendisi  tarafından hazırlandığını,  o gün 1 nolu nizamiyede nöbetçi astsubayın 

Doğan  Güven  olduğunu,  herhangi  bir  nöbet  değişiminin  söz  konusu  olmadığını  beyan 

etmiştir.

4-4-139-Tanık Turgut ATABEK 26/07/2016 tarihli ifadesinde; "......Saat 22:00 dan 

sonra kayınpederim beni aradı. Gelişen olaylar nedeni ile bana sordu. Bir süre sonra da beni 

UH Teknisyen Astsubay kıdemli başçavuş başmakinist  vekili  Hamdi YENİDOĞAN aradı. 

Yaşanan gelişmelerden bahsetti ve birliğe gelmemi istedi. Ben de birliğe gelmek için yola 

çıktım. Bu arada kayınpederim ile tekrar görüştüm. Bana gitmesen daha iyi olur mu dedi, ben 

de böyle bir kalkışma varsa karşı koymak için bana ihtiyaç olabilir gitmem gerekir dedim ve 

devam ettim. Nizamiyeye geldim. Kendiarabamla tek başıma gelmiştim. Girişte nizamiyede 

nöbetçilerden sadece Binbaşı Okan KOCAKURT'u tanıdım. Yanında bir kaç kişi daha vardı. 

Ancak bu şahısları  daha önceden hiç  görmedim tanımıyorum. Nizamiye girişinde üzerimi 

aradılar. Silah ve telefonlarımızı arabaya bırakmamızı söylediler. Ben de telefonumu ve şahsi 
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silahımı  araca  bıraktım  ve  giriş  yaptm.  Bu  arada  yine  giriş  yapan  Üstçavuş  Serhat 

TERZİOĞLU,  UH  teknisyen  Kıdemli  Çavuş  Doğan  CAMBAZ,  UH  teknisyen  Üstçavuş 

Doğan ATAK ile birlikte beyaz transit askeri araçla UH l bölgesine gittik. Bu arada nizamiye 

girişinde iken bizi almadılar ancak o sırada tanımadığım bir albay Murat BOLAT ile görüştü. 

Bizlerin  isimlerini  verdi,  onun  izni  ile  giriş  yaptık.  Yarbay  Murat  BOLAT  bizim  tabur 

komutanımızdır.  Biz  UH  1  bölgesine  gittikten  sonra  jandarma  geçiş  kapısında  iki  tane 

teğmenin ellerinde silah olduğu halde bulunduklannı ayrıca itfaiye araçlarının kapının önüne 

çekilmiş olduğunu gördük. Onlara Murat BOLAT'ın emri olduğunu söyleyince kapı açıldı. 

UH1 bölgesine gittiğimizde takım komutanımız Nuri OSMANCIOĞLU, kara pilot üstteğmen 

Uğur BAĞDU, UH teknisyen kıdemli başçavuş Hamdi YENİDOĞAN, UH teknisyen kıdemli 

başçavuş  Tekin  TAŞKIRAN,  UH  teknisyen  başçavuş  Mustafa  TURAÇ  ,  UH  teknisyen 

kıdemli  çavuş  Osman  TAMAY,  kara  hava  ikmal  astsubayı  Sefa  Sezer  'in  gazinoda 

beklediklerini gördüm. Saat 02:20 civannda tabur komutanımız Yarbay Murat BOLAT geldi 

ve  bize  faal  olan  helikopterlere  bixi  makinalı  tüfek  takmamızı  emretti.  Ben  de  takım 

komutanlarıma ve arkaşlarıma bu emri yerine getirmeyeceğimi, gerekirse öleceğimi söyledim. 

Diğer arkadaşlarım da benimle aynı fikirde oldukları için bu emri yerine getirmedik. Daha 

sonra  durumun  vehametini  anlayarak  oradan  çıkmamız  gerektiğini  düşündük.  Saat  04:00 

civarı da aynı arkadaşlarla nizamiyeyi terkettik. Bahsettiğim bütün isimler vardı. İki araçla 

çıktık.  Çıkarken  de  yine  Murat  BOLAT'ın  emri  olduğunu  söylediğimizde  kapılar  tekrar 

açılmıştı. Dışarı çıktık. Saat 14:00 a kadar ikamet ettiğimadresteydim. . " şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

4-4-140-TanıkTekin TAŞKIRAN 26/07/2016 tarihli ifadesinde;" 15 Temmuz 2016 

taihinde günlük mesaimi yaptım. Olağanüstü bir durum yoktu. Mesai bitiminde evime gittim. 

Daha sonra 23:47 sıralarında takım komutanımız Nuri OSMANCIOĞLU arayarak, beraber 

çalıştığımız Hamdi YENİDOĞAN'ı arayarak ikimizin bilikte mesaiye gelmemiz gerektiğini 

söyledi. O gün çok yorgundum. Evde uyuyakalmışım. Arandığımda uykudan uyandım. Hiç 

bir  şeyden haberim yoktu.  Nizamiyeye  yalnız  geldim.  Burası  Carrefoursa'nın  karşısındaki 

Eşref Bitlis Kışlası 2 Nolu nizamiyesiydi. Ben girmek istedim ancak girişlerin yasak olduğunu 

JÖH personelinin alınacağını söyledi. Takım komutanımı arayarak bilgi verdim. O da bana 

Kara  Havacılık  Komutanlığı  nizamiyesinden  giriş  yapmamı  söyledi,  oraya  geldim. 

Olağanüstü  bir  hal  gördüm.  Titan  aracı  ile  tahkim edildiğini,  bariyerlerin  yukarı  kalkmış 

olduğunu,  emniyet  tedbirlerinin  alınmış  olduğunu  gördüm.  Nizamiyeye  yaklaştığımda 

kendisini daha önceden görmediğim ve tanımadığım ancak yüzbaşı olduğunu söyleyen birisi 

bana silah doğrulttu ve girişler yasak dedi. Bu şahsın üzerinde kamuflaj vardı.Tekrar takım 

komutanımı aradım, durumu anlattım. Bana Murat BOLAT Yarbayı aramamı söyledi. Murat 
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Yarbay'ı  aradım yalnız olduğumu söyledim. Tek tek beni aramayın,  bir  araya geldiğinizde 

ararsınız dedi.

Arkasından  kendisini  simaen  tanıdığım çelik  yelekli,  çelik  başlıklı,  tulum giymiş 

personel bana ve nizamiyeye gelen Hamdi YENİDOĞAN'a içeri girebilirsiniz dedi. Birliğin iç 

kısmında transit connect beyaz bir araç vardı. Araca binip kendi görev yapmış olduğumuz 

UH-l  Hangar  bölgesine  gittik.  Jandarma  ile  Kara  Havacılık  arasındaki  kontrollü  geçiş 

kapısında iki tane silahlı teğmen vardı. Kendilerini daha önce görmedim, tanımıyorum. Galiba 

pilot  adayıydılar.  Birliğimize  gidip  hangara  girdiğimizde  takım  komutanımız  Nuri 

OSMANCIOĞLU,  bakım  subayımız  Uğur  BALDUĞ'un  da  hangarda  olduğunu  gördüm. 

Kendisine ne yapmamız gerektiğini söyledik. O helikopterlerin bakıma ihtiyacı olabileceğini, 

bir ekip oluşturmamız gerektiğini söyledi. Biz de Hamdi Astsubay ile listeden çalışabilecek 

nitelikteki 7-8 kişiyi çağırdık. Onlar da bizim gibi benzer şekilde mesaiye geldiler. Tam olarak 

saatini  hatırlamıyorum  ancak  ilerleyen  saatlerde  tabur  komutanı  Murat  BOLAT  Yarbay 

yanımıza geldi. Bize uçabilecek helikopterlere bixi makinalı tüfek takın dedi. Takıldığında da 

bana bilgi verin diyerek hangarı terk etti. Biz bu arada

personel dinlenme odasındaki TV den helikopterlerin sivil halka ateş ettiğini gördük 

ve

Cumhurbaşkanımız ve l. Ordu komutanımızın konuşmalarını da dinleyince verilen 

emri kesinlikle yerine getirmeyeceğimizi söyledim. Arkadaşlarım da aynı şekilde teyit ettiler. 

Saat sabah 04:00 e kadar hiçbir faaliyette bulunmadann sivil elbiselerimizle bekledik. Bir süre 

sonra  ben şahit  olmadım ancak  arkadaşlardan  duyduuğumile  Murat  Yarbay Yüzbaşı  Nuri 

OSMANCIOĞLU'nu arayaruk arkadaşlar tongaya düştük terkedin demiş. Daha sonra biz Nuri 

Yüzbaşı ve Uğur Üsteğmen'i sivil araçları nizamiyeden mesaiyi terk ettik.. " şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

4-4-141-Tanık Halil  KÖSE 27/07/2016 tarihli  ifadesinde; "Ben Kara  Havacılık 

Komutanlığı  Meydan  Harekat  Taburu  Karargah  Takımı  Yemekhane  Sorumlusu  er  olarak 

görev yapıyorum. Olay günü 15.07.20l6 Cuma günü nöbetçi çavuştum. Gündüz herhangi bir 

sıra  dışı  ya  da  şüphe  çekici  bir  olay  yoktu.  Biz  bölükden  fazla  çıkmıyoruz.  Ben  akşam 

ictimayı  topladım.  Yat  yoklamasını  hergün  alaya  teslim ediyoruz.  Onu  teslim etmek  için 

nöbetçi astsubaya bilgi verdim. Nöbetçi Astsubay Başçavuş Fatih DÖNDÜ de bana "Kuvvet 

Komutanının burada olduğunu, o gittikten sonra yoklamayı teslim etmemi " söyledi. Piyade 

Er  Veysel  AÇIKDİLLİ  ile  tabura  gitmemizi,  adını  bilmediğim  soyadın  Yarenoğlu  olarak 

hatırladığım  uzun  boylu,  esmer  üsteğmen  Notam  Subayını  görmemizi  söyledi.  Tabura 

gittiğimizde notam subayının yanına gittik. Odasına girdiğimde bir üsteğmen, bir binbaşı, bir 

de kısa boylu hafif göbekli biri daha vardı. Notam subayı "buraya Kuvvet komutanı gelebilir, 
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mıntıka yapın' dedi. Biz de mıntıka yaptık, daha sonra benim 2l:00-23:00 nöbetim olduğu için 

ben  kendisine  bilgi  vererek  bölüğe  döndüm.  20:30  gibi  Mehmet  DİKKATLİ  ile  birlikte 

kışlada bulunan 10nolu nöbet kulübesinde nöbet tutmak için dışarı  çıktık.  Nöbet yerlerine 

gittik. Nöbeti devraldık. Saat 20:45 de alayın oradan hangi komutanın olduğunu bilmediğim 

dört Kuvvet Komutanının aracınm çıktığını gördük. Aradan 2-3 dakika sonra helikopterler 

çalışmaya başladı. Biz Kuvvet komutanlarına gösteri yapacaklar diye düşündük. Normalde 

kışlada uçuş olduğunda bizim bölüğümüzdeki arama kurtarma personelleri  bekleme yapar. 

Ama akşam mesai  bittiğinde  bekleme yapmayıp evlerine gitmişlerdi.  Ben olayın  Mehmet 

Dikkatli ile ne olduğunu anlamaya çalışıyorduk. Saat 21:00 gibi 7 tane sikorsky helikopter 

havalandı. Aradan 5 dakikageçmeden 5 tane daha sikorsky havalandı. Bunların ve pistin tüm 

ışıkları  kapalıydı.  Pist  bize  uzak  olduğu  için  helikopteri  kimlerin  kullandığını  görmedim. 

Daha sonra iki tane UHl ve 1 veya 2 tane atak daha havalandı. Onların da aynı şekilde ışıkları  

yanmıyordu. Bütün helikopterler gittikten sonra bir süre birşey olmadı. Daha sonra jetlerin 

uçtuğunu  gördük.  Ancak  alçak  uçuş  yapmıyorlardı.  Sesleri  duyulmuyordu.  Sadeceyeşil 

ışıkları görünüyordu. 23:00-01:00 nöbet değişimi için Piyade Er Abdullah KARATAŞ, Piyade 

Er  SametKOCAKOŞAK,  Recep  YEŞİLYURT  geldi.  Nöbet  değişiminin  olmayacağını, 

jandarmanın  geçirmeyeceğini  söylediler.  Jandarmanın  geçirmediğini  öğrendiğimiz  için  biz 

yerimizden  ayrılmadık.  5  kişi  nöbet  tutmaya  devam  ettik.  00:00  civarı  helikopterlerin 

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın ve etrafinın vurulduğunu vehelikopterlerin yakın uçuş yaptığını 

gördük.  O  sırada  U/H  hangarına  gittim,  karışıklık  olduğunu  söyledim.  Soyadını 

hatırlayamadığım  ve  an  itibariyle  huzurda  yapılan  teşhis  sonucu  ismini  ve  soy  ismini 

öğrendiğim Yaren KARAOĞLU isimli nöbetçi  astsubaydan mühimmat istedik.  Mühimmat 

veremeyeceğini, nöbet yerimize geri dönmemizi söyledi. Sonra tanımadığım 1-2 tane pilot 

kıyafetli ve 3-4 tane sivil kıyafetli kişiler uçuş hattına gelerek U/Hl tipi helikopter kaldırmaya 

çalıştılar. Helikopteri kaldıran kişiler arasında teşhis ettiğim Yaren KARAOĞLU da vardı. 

Yanında bulunan kişileri de Yaren KARAOĞLU çok iyi bilir. İlk denemeleri başarısız oldu. 

Daha sonra başka bir helikopteri çahştırarak havalandılar. Biz kimseninkalmadığını düşünerek 

5 kişi mevzide oturmaya başladık. Daha sonra 03:00-04:00 gibi Fl6'lar yakın uçuş yapmaya 

başladılar, Kışlanın üzerinde uçan 7-8 tane FI6 vardı. Kendi kanaatimce bazı helikopterler 

kışlaya inmeye çalışıyorlardı. Ancak ortalıkdan kaybolan F16 lar bir anda belirerek onlara 

yakın uçup, onların inmesine müsade etmiyorlardı. Pisten bir tane flamalı araç geldi. normal 

zamanda uçuş hattından land kesinlikle geçmez. Land araç U/Hl hangarının önüne park edildi. 

Araçta kimin olduğunu görmedim. Hangarda U/Hl teknisyenleri oradaydı. Araç 2-3 dakika 

orada  bekledi.  Sonra  geldiği  yerden geri  gitti.  Saat  05:00 civarı  ortalık  sakinleşti.  Hiçbir 

yerden araç  ya  da  helikopter  sesi  gelmiyordu.  Ben yanımdaki  arkadaşlara  nöbet  değişimi 

yapmalarını istedim. 3 kişiyi gönderdim. Onları jandarma çevirdi. Jandarma eşliğinde bölüğe 

502/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



gittiler.  Bölüğe  gidince  telefon  açtılar.  Nöbet  değişimine  izin  verilmediğini  söylediler. 

16/07/2016 günü saat 10:30' a kadar nöbet yerinde idim. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-142-Tanık  Mehmet  ÖZÇELİK  27/07/2016  tarihli  ifadesinde; "Ben  Kara 

Havacılık  Komutanlığı  Tümen  Karargahında  Ulaştırma  Onbaşı  Haberci  olarak  görev 

yapıyorum. Olay günü 15/07/2016 cuma günü sabah her zaman yaptığımız gibi Tümgeneral 

Hakan Atınç'ın makamını açtım. Komutanımızı şoförü Salih AKTÜRK, şuan terhis olan Er 

Ömer  CANDEMİRYÜREK  veya  Er  Ekrem  ÖZKAN  almaya  gitti.  Komutanımızı  birliğe 

getirdiler. Ömer Candemiryürek, Emir Astsubayı Fatih KARAGÖZ'ü almaya gitti ve birliğe 

getirdiler.  Bu sırada saat  07:30-08:00 civarıydı.  Komutan Hakan ATINÇ Malatya'ya  devir 

teslim töreni için gidecekti. Fatih KARAGÖZ ile birlikte Malatya'ya gittiler. Saat 15:00-16:00 

gibi birliğe geri geldiler. Geldikleri sırada VIP gelmişti,  Tahminimce Orgeneral Salih Zeki 

ÇOLAK  vardı.  Akşam  2l:00  sıralarında  Korgeneral  Metin  GÜRAK  geldi.  Komutanımız 

Hakan ATINÇ ile makamında görüşme yaptılar. 22:00-22:30 gibi Korgeneral Metin GÜRAK 

birlikten  ayrıldı.  Sadece  Komutanlar  Hakan  ATINÇ,  rütbesini  hatırlayamadığım  Ünsal 

ÇOŞKUN, Emir Astsubayı Fatih KARAGÖZ vardı. Hakan ATINÇ ile Ünsal ÇOŞKUn Paşa 

birlikte  Hakan  Paşanın  makamında  görüşme  yapıyorlardı.  Benden  iki  tane  çay  istediler. 

Makamına götürdüm. Tam ben servis yaparken Fatih KARAGÖZ de peşimden içeri girdi. 

Servis yaptıktan sonra Hakan ATINÇ'a Fatih KARAGÖZ "çorba ister misiniz" diye sordu. O 

da " yok ben istemiyorum, Allah izin verirse evime gitmek istiyorum" dedi. Fatih de sonra bir 

kez daha çorba getireyim mi diye sordu. O da istemiyorum dedi. Ben odadan ayrıldım. Uzun 

bir  süre  yani  00:00'a  kadar  gitmedim.  Mutfakta  oturdum.  Er  Salih  AKTÜRK,  Fatih 

KARAGÖZ'ün  çağırması  üzerine  Hakan  Paşa'nın  makamına  gitti.  Fatih  KARAGÖZ 

mutfaktan çıkılmasın diye emir vermiş. Biz bütün arkadaşlarla beraber mutfağa geçtik. Hiç 

çıkmadık. Fatih KARAGÖZ, Salih AKTÜRK'ü tekrar çağırdı. Salih AKTÜRK orada bekledi. 

Bizden  6-7  tane  çay  istendi.  Fatih  KARAGÖZ  çayları  Kurmay  Başkanının  odasına 

götürmemizi söyledi. Çayları oraya götürdüm. Orada l0- 15 kişi vardı. Orada tanıdıklarımdan 

Ünsal ÇOŞKUN, Kurmay Başkanı Mehmet ŞAHİN ve Ünsal ÇOŞKUN'un emir astsubayı 

vardı. Çayları dağıttıktan sonra mutfağa geçtim 10-15 dakika sonra çayların boşlarını almaya 

gittim. Mutfağa döndüm. Salih AKTÜRK'ü, Fatih KARAGÖZ kantine komutanlara bisküvi 

aldırmak  için  gönderdi.  Saat  0l:00  civarıydı.  Beni  Fatih  KARAGÖZ  makama  çağırdı. 

Telefonlara hiç bakmayacaksın, sadece burada oturacaksın dedi. 10-15 dakika sonra mutfağa 

gönderdi.02:00 civarı FatihKARAGÖZ mutfağa bizi kontrol amaçlı gelip gidiyordu.O sırada 

ben uyuyordum, o gelince ayağa kalktım, o da bana rahatsız olma bu gece size ihtiyacımız 

olacak  dedi.  Şoför  olduğum için  böyle  söylediğini  düşünüyorum.  Sabaha  kadar  mutfakta 

bekledim. Hiç dışarıya çıkmadım. Telefonlarımızı 2-3 gün önce Fatih KARAGÖZ elimizden 
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arama olabilir diye almıştı. 05:30-06:00 civarı brifing salonuna girdim.Aşağıda dışarıda Fatih 

KARAGÖZ'ü gördüm. İşaret yaparak sol tarafa gittiler. Yanında kimseyi görmedim. l0 dakika 

sonra silah sesleri duydum. Biz odaları dolaşmaya başladık, Odalarda kimse yoktu. 06:15 gibi 

tekrar brifing salonuna Salih AKTÜRK'ü uyandırmak için girdim, Camdan dışarı baktığımda 

darbeci Binbaşı Okan KOCAKURT makamın karşısında "İstikbal göklerdedir" yazılı kayanın 

arkasına  mevzi  almıştı.  Biz  kimseyi  bulamayınca  dışarıya  çıktı.  Okan  KOCAKURT bizi 

gördü. Bize makamı terk edin diye emir  verdi.  Salih  AKTÜRK de Megane marka aracın 

anahtarı  vardı.  Ben de Clio marka aracın anahtarını  almak için yukarı  çıktım.  Kapı kilitli 

olduğu için  anahtarı  alamadım.  Aşağıya  indim,  Megane binip,  garaja  gittik.  öğlene  kadar 

garajda bekledik. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-143-Tanık  Ömer EGE 27/07/2016  tarihli  ifadesinde; "Ben  Kara  Havacılık 

Komutanlığı  l.  Kara  Havacılık  Alayı  Hizmet  Destek  Taburu  Emniyet  Muhafiz  Bölük 

Komutanı, Piyade Üstegmen olarak görev yapıyorum. Olayın olduğu hafta içi gününü tam 

olarak_hatırlayamadığımbir  gün  Kurmay  Başkanı  Kara  Pilot  Kurmay  Yarbay  Mehmet 

ŞAHİN'in  beni  çağırdığını  söylediler,"  Mehmet  ŞAHİN'in  odasına  gittiğimde  odada 

kendisinin istihbarat Yarbay Özgür SARICA'nın, İstihbarat Albay Hakan Cafer ARSLAN'ın, 

Karaİ piIot yarbay Halil GÜL'ün, Topçu Üsteğmen Buğra ZEYBEK'in oIduğunu gördüm. Bir 

istihbarat olduğunu ve bu istihbaratta terör örgütünün Ankara da bulunan bir kışlaya saldırı 

gerçekleştireceğine yönelik kuvvetli bir duyum aldıklarını söylediler. Bu kapsamda emniyet 

tedbirlerinin  nasıl  artırılabileceğini  konuşmaya  başladık.  Toplantı  esnasında  Albay Hakan 

Cafer ARSLAN "birlikte birkaç yere silah ve mühimmat konulması gerektiğini, herhangi bir 

saldırı durumunda buradaki silah ve mühimmatın o gün nöbetçi olan veya kışlada bulunan 

personele dağıtılması gerektiğini" söyledi, bu fikre silahların ve mühimmatın emniyetsiz bir 

durumda  olacağından  ben  ve  topçu  üsteğmen  Buğra  ZEYBEK  ve  İstih,  Yarbay  Özgür 

SARICA"  karşı  çıktık.  Toplantı  esnasında  bana  böIüğümde  ne  kadar  makineli  tüfek  ve 

uçaksavar  silahı  olduğu,  bunları  kullanabilecek  personel  olup  olmadığı,  bunları  kışlada 

nerelere konuşlandırılabileceğimizi sordular. Ben.de bu silahların kışlada herhangi bir yere 

konuşlandırılmasının.  Uygun olmayacağını,  eğer konuşlandırılırsa muhakkak başına rütbeli 

personel vermemiz gerektiğini, buna rağmen, yine de emniyetsiz olduğunu belirttim. Toplantı 

esnasında odaya kara Pilot Binbaşı Okan KOCAKURT geldi toplantıya iştiarak etti. Toplantı 

sonucunda Albay Hakan Cafer ARSLAN ve YarbayYarbay Özgür SARICA, bu hususları Kara 

havacılık  komutanı  Tüm  general  Hakan  ATINÇ'a  arz  edeceklerini,  onun  emirlerine  göre 

hareket edecegimizi söylediler. Ben de toplantı bittikten sonra tabur komutanı binbaşı Onur 

TAPAR'ın  yanına  gittim,  topİantıda  konuşulan  konuları  kendisine  aktardım.  Yapılması 

Planlanan uyguIamala yanlış olacağını kendisine"belittttim. 15/07/20l6 günü mesai saatleri 
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içerisinde kuşku duyulacak durum yoktu. Olay günü 15/07/2016 Cuma günü mesaiden Sonra 

evime  gittim.  Saat  19.45  civarında  Tabur  Komutanımın  beni  aramış  olduğunu  gördüm. 

Kendisine dönüş yaptım, o da banu " Kara Kuvvetleri Komutanının kışlaya giriş yaptığını ve 

derhalmesaiye gel" dedi, Ben de 20:10 civarında kışlaya giriş yaptım. Tabur binasında tabur 

komutanının emirlerini bekIedim, saat 21:30 civarında Kuvvet komutanı Salih Zeki ÇOLAK 

çıkış yaptı. Biz de Tabur komutanı Topcu BinbaşıOnur TAPAR'ın gelmesinden sonra, Alay 

karargah  bölük  komutanı  piyade  Yüzbaşı  Orkun  ERDEM  ile  beraber  tabur  komutanının 

yanına gittik. Tabur komutanı, Alay Komutanı Kara Pilot Albay İdris Feyzi OKAN'ı aradı.  

emri olup olmadığını sordu o da gidebileceğimizi söyledi. Tahminen 21:45 civarı kışladan 

çıkış yaptık. Eve gittiğimde internetten ve televizyondan boğaz köprüsünün kapatıldığını ve 

fl6  ların  uçuş  yaptığını  öğrendim. Hemen tabur  komutanı  Binbaşı  Onur TAPAR'ı  aradım. 

bilgisi olup olmadığını sordum. Kendisinin bir bilgisi olmadığını ve durumu netleştirince ve 

Alay  komutanından  emir  aldıktan  sonra  bize  emir  vereceğini  söyledi.  İlerleyen  saatlerde 

olayları  televizyondan izlemeye devam ettim.  Helikopterlerin  uçuş yaphğını  öğrendiğimde 

kendi bölüğümün personeli olan ve o günkü tabur nöbetçi subayı olan Piyade Asteğmen Alim 

ÖZDEMİR'i cep telefonundan aradım, Ona "olaylardan bilgisi olup olmadığını" sordum, o da 

bilgisinin olmadığını,  ama helikopterlerin sürekli  iniş  kalkış yaptığını söyledi.  Daha sonra 

santralden  bölüğümün  sorumluluğunda  olan  nizamiyelerdeki  nöbetçi  astsubayları  aradım, 

kendileri  giriş  çıkışın  yaptırılmadığını,  bu  şekilde  kışla  nöbetçi  amiri  Kara  Pilot  Özcan 

KARACAN'dan  emir  aldıklarını  söylediler.  Gelişme  olmasında  bana  haber  vermelerini 

söyledim.  Ani  müdahale  mangast  nöbetçi  uzman  çavuşu,  istihkam  uzman  çavuş  İsmail 

Arslan'ı  aradım.  Bir  albay tarafindan Fidanlık  nizamiye  bölgesinde tatbikat  amaçlı  durum 

verildiğini  ve  o  bölgede  olduklarını  belirtti.  Gece  boyunca  sürekli  olarak  tabur  komutanı 

Binbaşı  Onur TAPAR, Tabur nöbetçi  subayı  Asteğmen Alim ÖZDEMİR ve ani  müdahale 

mangasl  nöbetçi  uzman çavuşu İsmail  ARSLAN ile telefonda görüştüm. Tabur Komutanı, 

Alay  Komutanı  İdris  Feyzi  OKAN'a  ulaşamadığını,  bu  yüzden  durumu  netleştirip  emir 

alamadığını ve evimizde beklememiz gerektiğini emretti. Sabah saat: 06:00'a kadar telefon 

trafiği bu şekilde oldu, sabah 06:00 civarında Uzman çavuş İsmail ARSLAN helikopterlerin 

kışlaya ateş ettiğini ve ne yapmaları gerektiğini bana sordu. Ben de askerleri emniyetli bir 

yerde  tutmasını  ve  bina  dışına  çıkmamaları  gerektiğini  söyledim.  Yine  bu  saatlerde 

bölüğümde asker olan Hava savunma er Mustafa TURAN'ı zorla helikopterle Akıncı Ana Jet 

Üsttine götürüldüğünü öğrendim, kendisi  ile cep telefonu vasıtasıyla irtibat kurdum, orada 

ağaçların  altındı  saklanan  insanların  olduğunu  ve  kendisinin  de  aynı  şekilde  saklandığını 

söyledi. Bende kendisine aynı şekilde saklanmaya devam etmesini ve olacak gelişmelerden 

bana  haber  vermesini  söyledim.  Saat  09.30-10:00 civarında  tabur  komutanı  Binbaşı  Onur 

TAPAR  beni  aradı  ve  Kara  Havacılık  Komutan  Tümgeneral  Hakan  ATINÇ'ın  kendisini 
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aradığını ve bütün personelimize derhal kışlaya gelmesini emrettiğini söyledi. Ben de Ankara 

da bulunan bütün personelime derhal kışlaya gelmelerini söyledim ve piyade yüzbaşı Orkun 

ERDEM'in  arabasıyla  ve  tabur  komutanı  ile  beraber  kışlaya  geldik.  Kışlaya  geldiğimizde 

personel silah ve malzeme kontrolü yaptırdık, bölük depolarında bir sıkıntı olmadığını ancak 

nizamiye bölgesinde bir adet çelik yelek ve iki adet kompozit başlığı bulunmadığını öğrendik. 

Akıncı  Üssü'nde  olan  Mustafa  TURAN'ın  silahının  yanında  olduğunu  öğrendim.  Akşama 

doğru Akıncı üssünde operasyon yapıldıktan sonra söz konusu askerin o bölgede bulunan 

askeri inzibata teslim olduğunu öğrendim. Gece saat 23:00 civasında askeri inzibat tarafindan 

er Mustafa TURAN kışla nizamiyesine teslim edildi. Silahını doldur boşalt yaptırdıktan sonra 

bölük  silahlığında  mazgalına  koydurduk  ve  askerin  yanında  getirdiği  ve  geceki  olaylar 

esnasında bir  yarbayın kendisine verdiğini  beyan ettiği  bir  adet  dolu G3 şarjörünü teslim 

aldım. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-144-Tanık EMRAH YAZAR 27/07/2016 tarihli ifadesinde;  ... Saat 22.30 da 

ben koğuş nöbetçisiydim. İsimliğine baktığımda adının Mehmet Sümer olduğunu gördüm. 

Gece bekleme ekibine içtimaya dedi ve tüm koğuşu içtimaya çağırdır. Herkes içtimaya çıktı 

bize  telefonlarımızı  vermemizi  söyledi  biz  telefonlarımızı  verdik  Daha sonra  bizim alarm 

odamıza geçmemizi söyledi bizim toplu bir biçimde beklememizi söyledi telefonu kapattı. 

Üstünde yelek olan Kurmay Binbaşı rütbesi olan isimliğini okuyamadığım bir kurmay binbaşı 

geldi.  Titan  ekibi  nizamiyeye  gidecek  diye  emretti.  Orada  Ertuğrul  Binbaşının  emri 

doğrultusunda  aracınıza  pozisyon  aldırın  dedi.  Nöbetçi  Astsubay Hüseyin  Burak  ŞAHİN, 

Ben,Ömer  Faruk EKER ve Ali  Selman CİNER ile  nizamiyeye  gittik.  Nizamiyede 2 adet 

rütbeli vardı. İkisininde isimlerini bilmiyorum.

Aracın şoförü bendim. Biri 1.90-2.00 metre boylarında iri kıyımlı biriydi. İkisininde 

üzerinde  çelik  yelek  vardı  rütbeleri  isimleri  görünmüyordu  ben  bu  iki  rütbeli  ismi 

tanımıyordum. Uzun boylu olan değildir diyerek aracı nizamiyenin önüne yan bir şekilde araç 

giremeyecek  şekilde  park  ettirdi.  Bende  aracı  park  ettirdim.  Bu  şekilde  sabaha  kadar 

aracımızın  içinde  bekledik.  Ben  nizamiyede  2  adet  rütbeli  gördüm.  Başka  bir  rütbeli 

görmedim.  Nizamiyenin  yan  tarafında  mevzi  almış  silahlı  kişiler  vardı  ama  sayısını 

bilmiyorum. Nizamiyedeki Odanın içinde kimse var mıydı bilmiyorum kimse görünmüyordu. 

Bu şekilde biz sabaha kadar bekledik. Sabaha kadar aracın içinde bekledik. Biz yangın ihbarı 

var  sanıyorduk  o  şekilde  bekledik.  Nöbetçi  astsubayımız  Hüseyin  Burak  ŞAHİN'e  ne 

olduğunu sorduğumuzda ne olduğunu bilmiyorum diyordu. Bir kaç sefer araçtan indi. Hava 

almak için indi. Bize başka bir emir ve talimat vermedi. Daha sonra ikişer ikişer uyumamızı 

söylediler. Ara ara araç içinde uyuduk. Tuvalete bile gidemedik. Ben 01:00-03:00 arasında 

uyumuştum.  Daha sonra  tekrar  uyudum.  Uyandığımda sabah olmuştu.  O iki  rütbeli  şahıs 
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kapıda yoktu başkaca kimse yoktu. Bizim bulunduğumuz yer orta Nizamiye olarak geçer daha 

sonra  ana  nizamiyeden  bir  uzman  çavuş  geldi  ekibiniz  ile  dönüş  yapın  dedi.  Bizde  ekip 

binasına  gittik.  Bir  itfaiye  ekibini  de  Fidanlık  Nizamiyeye  göndermişlerdi  onları  alıpekip 

binasına gittik. Biz sabah olduğunda uyandığımızda Mehmet SÜMER Yüzbaşı sivil bir araç 

ile geliyordu. Arkasında başka araçlar vardı. Nöbetçi astsubayımız araçtan inerek onun yanına 

gitti onunla konuştular daha sonra biz itfaiye aracını alarak gittik. Nizamiyeden gelen uzman 

çavuş'ta  Mehmet  SÜMER'den  sonra  yanımıza  gelmişti.  Nizamiyede  gördüğüm  2  rütbeli 

şahsın  kim  olduğunu  bilmiyorum  komutan  mı  değiller  mi  bilmiyorum,  isimliklerini 

görmedim.isimlerini ve rütbelerini görmedim. Bana az önce fotoğraflarını  gösterdiler  uzun 

boylu  iri  yarı  nizamiyedeki  şahsı  fotoğraflardan  Astsubay  Kıdemli  Başçavuş  Ali  TATLI 

Olduğunu göstermişlerdi.  Benzediğini söylemiştim.  Şu an kendisini  bana gösterdiniz uzun 

boylu dediğim şahıs Ali TATLI'nın boyundaydı ancak canlı olarak gördüğüm şahıs Ali TATLI 

benim Nizamiyede gördüğüm şahıs değildir. Buna eminim. Bana baktırdıkları fotoğraflar Ali 

TATLI'nın resmi biraz benziyordu ancak bana canlı gösterdiğiniz başçavuş Ali TATLI o gün 

nizamiyede gördüğüm değildir.Diğerinin  kim olduğunu bilmiyorum,  ben sabaha kadar  bir 

araç içeri giriş çıkış yaptığını görmedim sabah saatlerinde araç çıkışı oldu." şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

4-4-145-TanıkVedat  SİLİTALAY  26/07/2016  tarihliifadesinde; "  Saat  00:00 

sıralarında  benim devrem olan  İstihbarat  Albay Hakan  Cafer  ASLAN'ın  eşi  benim eşimi 

arayarak  kocasına  ulaşamadığını,  telefonlara  cevap  vermediğini  söyledi.  Ben  de  bunun 

üzerine  kendi  cep  telefonumdan  Albay Hakan  Cafer  ARSLAN'ı  arayarak,  neden  telefona 

cevap vermediğini sordum. Kendisi Kışla Disiplin Subayı idi. Asker savunması aldığını ve bir 

takım disiplin  işlemleri  yaptığını,  kışlada fazla  mesaiye  kaldığını,  telefonunu kapatacağını 

söyledi. Daha sonra duyduğuma göre kendisi olay gecesi burada güvenlik güçlerinin kışlaya 

girmesini  engellemek  için  çevreye  kursiyer  subaylar  ile  başlarında  rütbeli  personel 

yerleştirmiş. Onlara tatbikat olduğunu söyleyerek gelenlere ateş etmesini emretmiş. Bunlar 

benim duyumum.

Saat 03.00 sıralarında İdris Feyzi OKAN'ı aradım. Ancak cevap vermedi. Daha sonra 

denetleme  başkanı  Albay  Murat  ŞAMA'yı  aradım.  Kendisine  kışlayı  bildiğimizi,  gidip 

yapabilecek birşeyler varsa yapmaya hazır olduğumuzu emniyet güçlerine yardımcı olmak ve 

kışlayı  ele geçirmek için yapabileceğmiz birşeyler varsa göreve hazır olduğumu söyledim. 

Kendisi Alaykomutanı Feyzi OKAN ile birlikte evde olduklarını şu an için beklemede kalmak 

gerektiğini söyledi.

Sabah saat 06:00-07:00 sıralarında kışla nizamiyesini arayarak yine aşçıların içeriye 

alınmaları hususunda görüştüm. Çünkü içeride 650 Er bulunmaktadır ve bunların aç kalmasını 
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istemedim.  Bu  sırada  nizamiyenin  güvenliğini  sağlamak  üzere  darbeciler  soyismini 

hatırlamadığım  Ertuğul  Yarbayı  (  Ertuğrul  ALTUN)  tayinetmişler.  Nizamiyedeki  nöbetçi 

astsubayı telefonu onu çağrıp onunla beni görüştürdüğü için ben onu normal kışla nöbetçi 

amir zannederek aşçıların alınmasını erlerin aç kalmaması gerektiğini söyledim. Kendiside 

bana "komutanım daha sonra görüşelim, buralar karışık" dedi ve telefonu kapattı.

Daha sonra saat l0:30-10:45 sıralarında kışlaya geldim. Kışlada sadece nizamiyedeki 

görevliler  ve  karargahtaki  kamera  nöbetçisi  Astsubayla  karşılaştım.  Yanında  Albay Adem 

SARUHAN oturuyordu.  Burada oturmakta olan Kıdemli  Çavuş kamera nöbetçi  Astsubayı 

Emin YURTALAN'a silah verip aşağıda bırakmak suretiyle yanıma Piyade Er Erhan ÇAKIR'ı 

alarak odaları gezdim." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-146-Tanık  Erhan  ÇAKIR  26/07/2016  tarihli  ifadesinde; "  ...  20l6  yılının 

başlarında Kara Havacılık Komutanlığı  Güvercinlik Kışlasında Tümgeneral Hakan ATINÇ 

paşanın  şoför  ve  haberci  eri  olarak  görev  yapmaya  başladım.  Halende  bu  görevimi 

sürdürmekteyim. Olaydan bir süre önce Başavuş Fatih KARAGÖZ benim arkadaşlarıma beni 

makamdan uzaklaştıracağını  söylemiş.  Olaydan üç gün önce yani  12/07/2016 günü Bölük 

Komutanı  Komutanı  Buğra  Üsteğmen  bana,  beni  artık  garaja  aldıklarını  söyledi.  Benim 

yerime soyadını bilmediğm Er Ekrem'i aldılar. Bu olaydan üç gün öncede diğer bir haberci er 

olan  Ömer  DEMİRYÜREK'i  erken  teskere  vererek  memleketine  gönderdiler.  Benim 

tahminime göre daha saf ve hiçbirşeye karışmayan çocukları haberci olarak bıraktılar. Ben 

bundan  sonra  garajda  görevime  devam  ettim.  Olay  gecesi  biz  burada  kışlada 

koğuşlarımızdaydık.  Başımızdaki  asteğmen  bizim  asla  dışarı  çıkmamamızı  emretti.  Erler 

koğuşta  kalsın  dedi.  Stajyer  astsubaylara  ise  kim olduğunu bilmediğm komutan üstünüzü 

giyinin ve dışarıya çıkın dedi. Ancak bunlar hiçbiri bir yere gitmedi ve sabaha kadar koğış 

kapısının önünde durdular. Sabaha kadar bu şekilde koğuşlarda ve koğuş kapısının önünde 

bekledik. Sabah takım komutanımla ben ana binaya bakmaya geldik. Bu sırada saat 09:00 

sıralarıydı. Binada kimse yoktu.  Koğuşlara doğu geri  dönmeye başladık. Hakan paşanında 

içinde olduğu zırhlı araç bizi durdurdu. Hakan ATINÇ paşa benim neden önceki gün yerimde 

olmadığımı  sordu.  Ben de  beni  Fatih  KARAGÖZ'ün üç  gün önce  makamdan  çıkardığını 

söyledim. Hakan paşa bize çeşitli görevler verdi. Biz de bu görevleri yerine getirdik. Benim 

olayla ilgili bütün bilgim ve görgüm bundan ibarettir dedi." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-147-Tanık Kamil KARAYAVUZ 26/07/2016 tarihli ifadesinde; "..  2015 yılı 

Ekim'den itibarende de Kara Havacılık Komutanlığı Harekat  Merkezinde Yarbayrütbesiyle 

harekat  eğitim  subayı  olarak  görev  yapmaktayım.  12/07/2016  günü  Kara  Havacılık 

Komutanlığı  Kurmay  Başkanı  Kurmay  Yarbay  Mehmet  ŞAHİN  beni  yanına  çağrarak 
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15/07/20|6  günü  nöbetçi  amir  olarak  görev  yapacak  Binbaşı  Mehmet  KAYA hakkında 

istihbarat  başkanlığından  bir  yazı  geldiğini  ve  kendisinin  bir  süre  nöbetlere  yazılmaması 

gerektiğini  söyledi.  Ben  de  Mehmet  KAYA'ya  çok  güvendiğimi  belirterek  istihbarat 

başkanının bu konuda yanıldığını söyledim. Kendisinin Cumhurbaşkanını çok sevdiğimi ve 

Fetullah Gülen'den de nefret ettiğini söyledim. O ise hiçbirşey söylemedi ve güldü. Bu şekilde 

listeden bakarak durumu en uygun olan binbaşı Semih ÜSKAYA'ya devralıp alamayacağını 

sorduk. O da kabul etti.  Ben Semih'in bu işle bir ilgisi  olup olmadığını bilemiyorum. Biz 

listeden bakarak kendisini  seçtik.  Durumu en uygun olan kişi  oydu.  Kendisi  teklif  ederek 

nöbeti  almadı.  Biz ona teklif  ettik.  Mehmet ŞAHİN'de itiraz etmedi.  Semih ÜSKAYA'nın 

tayin ve atamaları da benim gibi hep olumsuz olduğundan kendisinin FETÖ'cü gruba dahil 

olduğunu düşünmedim.  Olay günü akşam l7:00'da  mesaiden ayrılarak normal  şekilde eve 

gittim.  Saat  22:00  sıralarında  gazi  olan  bir  devre  arkadaşım  beni  arayarak  köprüyü 

kapattıklarını  söyleyerek  darbe  mi  oluyor  diye  sordu.  Ben  bir  süre  televizyona  baktım. 

Kendisini arayarak "bence bu fetönün işi,  eğer bunlar başarılı olurlarsa ben yarın bunların 

hizmetinde  görev  yapmam,  alır  silahı  onlara  karşı  savaşırım"  dedim.  Daha  sonra  darbe 

bildirisi yayınlandı. Ben Genelkurmayın içerisinde birilerinin kafasına silahla zorla bunları 

yaptırdıklarını düşündüm. Ordunun tamamının bu işin içinde olduğunu düşünmedim. Harekat 

Merkezini ve Semih binbaşıyı defalarca aradım, ancak açan olmadı. Sadece bir kez sabah saat 

0l:30 sıralarında açarak "burası çok yoğun kapatmam lazım" dedi, ona "komutan orada mı" 

diye sordum. O da "burada" dedi. Biz Çankaya'da lojmanlarda oturuyorduk. Sabaha kadar 

bomba,  ağır  silah,  hafif  silah,  tank,  makinalı  tüfek,  uçak,  helikopter  sesleri  dııyduk. 

Çocuklarla birlikte evin ortasında yere yatarak bekledik. Ertesi gün yani cumartesi günü ben 

nöbetçiydim. O yüzden karargaha gitmem gerekiyordu. Sabah erken saatlerde Semih Binbaşı 

beni arayarak "canını zor kurtardığını, her taraftan ateş geldiğini, çocuklarını emniyetli bir 

yere  götürmek  için  onlarla  birlikte  kaçtığını,  bu  nöbeti  ona  yazdırdığım için  ona  büyük 

kötülük yaptığımı" söyledi. Ben ona "benim suçum olmadığını başkan beyin insiyatifiyle bu 

şekilde olduğunu, kaçmasına gerek olmadığını, korkmaması gerektiğini söyleyerek ona"sen 

orada  nöbetçisin  başına  bunlar  geldiyse  senin  suçun  yok  "  dedim.  Kendisine  neden 

telefonuaçmadığını sordum. Bana olay esnasında tabancasının da yanında olmadığını, silahla 

tehdit edildiğini, canını zor kurtardığını, benim hala telefondan bahsettiğimi" söyledi. Daha 

sonra Mehmet KAYA binbaşı kendisiyle konuşarak o gece orada gördüklerinin çok önemli 

olduğunu, bunları anlatmasının ve olayların ortaya çıkmasını sağlamasının bir vatan görevi 

olduğunu söylemiş. O da kendisi ifade vermeye gitmiş. Saat l3:30 sıralarında ise amirim olan 

Albay  Muslihittin  GENÇOĞLU  beni  arayarak  kışlanın  artık  güvende  olduğunu  ve  gelip 

göreve başlamamı söyledi. Geldiğimde birliğinin helikopterlerinin kayıp olduğunu söylediler. 

Daha sonra bu helikopterler farklı yerlerde bulundu. Ben bu örgütün ordunun içinde olduğunu 
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biliyordum.  Ancak  sayılarının  bu  kadar  fazla  olduğınu  ve  böyle  birşey  yapacaklarını 

düşünmemiştim.  Sadece  hızlı  yüseldiklerini  hepimiz  farkediyorduk.  Daha  doğrusu  hızlı 

yükselenlerden şüpheleniyorduk. Ancak birşey eklemek istiyorum, ben bu olaylarda yargının 

olaylara  karışanları  titizlikle  ayırt  etmesini  temenni  ediyorum.  İntihar  ettiğini  duyduğum 

Yarbay  İsmail  ÇAKMAK  için  çok  üzüldüm.  Kendisinin  ifadesini  okudum.  Biz  onunla 

Güneydoğu'da birlikte görev yapmıştık. Kendisi çok kahramanca çarpışmıştı. Basında çıkan 

ifadesinden okuduğum kadarıyla olay günü tatbikat için olduğunu zannederek Emasya taburu 

olarak  kartal  köprüsüne  gittiğini  belirtmiş.  Hatta  alay  komutanından  aldığı  darbe  emrine 

rağmen emre uymayarak birliğini kışlaya geri döndürdüğü için çevredeki halk onu alkışlamış. 

Bu şekilde duydum. Böyle bir suçlamayı kendine yediremediğ için intihar etmiş. Çok mert bir 

insandı.  Kendisi  şehit  sayılacak bir  insandı.  Ancak ezansız gömülmüş, Bu beni çok üzdü. 

Lütfen bu tip insanları titizlikle ayırt edin ve orduyu bu örgütten kurtarın. Olayla ilgili bilgi ve 

görgü bundan ibarettir. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-148-TanıkDOĞAN  ATAVCI  26/07/2016  ifadesinde;  " 1995  yılında  Uzman 

Çavuş  sınavlarınagirerek  Uzman  Çavuş  olarak  görev  başladım.  ...  Kara  Havacılık 

Komutanlığına  tekerlekli  araç  sürücüsü  olarak  atandım.  Ben  Kara  Havacılık  Komutanı 

Tümgeneral Hakan ATINÇ paşanın makam şoförüyüm. Olay gecesi herkes mesaiden çıkmış, 

sadece  ben,  emir  astsubayı  Fatih  KARAGÖZ,  Hareket  Eğtim  Şube  müdürü  Okan 

KOCAKURT, Kurmay Başkanı Mehmet ŞAHİN ve harekat merkezi nöbetçi subayı soyadını 

bilmediğm  Semih  Binbaşı(  Mehmet  Semih  ÜSKAYA )  binada  idi.  Saat  18:00'da  emir 

astsubayı  Başçavuş  Fatih  KARAGÖZ'ün  benim  artık  gidebileceğimi  söylemesi  üzerine 

mesaiden ayrıldım. Kurmay Başkanı Kara Pilot Mehmet ŞAHİN eve gidecek aracım olup 

olmadığını sordu. Ben de toplu taşımayla gideceğmi söyleyince beni kendi makam aracıyla 

bıraktırdı. Sonradan komutan ATINÇ Paşadan duyduğuma göre bu kişiler komutan ATINÇ 

Paşayı rehin almışlar. Beni de eve gittigimden emin olmak için kendileri bıraktırmışlar. Olay 

gecesi  sabaha  kadar  evden  ve  televizyondan  olayları  takip  ettim,  karargahı  telefonla 

aradığmda  açan  olmadı.  Sabah  09:00-09:30  sıralarında  yine  toplu  taşımayla  gelerek 

nizamiyeden nöbetçi uzman çavuşa kimliğmi göstererek içeriye girdim. Kapıda bir nöbetçi 

uzman çavuş ile  bir  er  vardı,  ben bunların kim olduğuıu bilmiyorum. İçeri  girdiğimde ne 

bahçede ne de karargah binasında hiç kimse yoktu. Binaya girdim, kıyafetlerimi değiştirdim, 

makam odasının önüne geldim, kapı kilitliydi. Kapıyı açtığımda komutanın odası karanlıktı, 

perdeler  örtülmüştü.  Işıklar  söndürülmüş,  televizyon  kapatılmış  ve  telefonlar  çekilmişti. 

Ayrıca  makam telefonu  da  tamamen  alınmıştı.  Komutanın  masasının  üstünde  bir  bardak 

içerisinde gri renkli bir su vardı. Sonradan öğrendiğim kadarıyla komutan ATINÇ paşayı bu 

suyu içmesi için zorlamışlar ancak içmemiş. Biz daha sonra bu suyu incelenmesi için askeri 
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savcımıza teslim ettik. Ancak kendisi de tutuklanmış.

Ayrı bir kapıyla geçilen komutanın istirahat odasının kapısınıaçtım, komutan ATINÇ 

Paşa istirahat koltuğunun üzerinde uzanmıştı, beti benzi atmıştı. Üzerinde uçuş tulumu vardı, 

beni  görünce  irkildi,  nerdeydin dedi.  Ben de saat  18:00 itibariyle  beni  gönderdiler,  şimdi 

geldim  dedim,  "neler  oldu  benim  haberim  yok,  beni  aydınlat,  benim  dışarıyla  irtibatımı 

kestiler binada kim var, burada başka kimler var "diye bilgi almak için sorular sordu. ben 

kendisine  akşam olan  olayları  televizyondan  izleyip  gördüğüm haberleri  anlattım.  Binada 

bizden başka kimse olmadığını sadece nizamiye bölgesinde iki asker bulunduğunu anlattım. 

Kendisi de ben ayrıldıktan sonra bana akşam başından geçenleri anlattı, birlikte binanın önüne 

çıktık, burada kamera odasının nöbetçisi olduğunu söyleyen bir astsubaya rastladık, ATINÇ 

paşa  kendisine  kamera  odasının  iyi  korumasını,  binanın  emniyetini  almasını 

söyledi.Komutanımın  makam araçlarından  bir  tanesine  binerek  nizamiye  bölgesine  gittik, 

buradaki  nöbetçi  uzman  çavuş  ile  konuşan  komutan  kendisine  bölgeyi  emniyete  almasını 

söyledi. Daha sonra jandarma özel harekat birliğine gittik orada bizim yanımıza bir kirpi zırhlı 

aracı ile bir  manga görevlendirildi.  Biz bunlarla geri  gelerek kışlanın her yerini binalarını 

bahçesini, hangarları, tek tek gezerek kontrol ettik, emniyete aldık. Anladığımız kadarıyla bir 

kısmı helikopterlerle kaçmış,  bir  kısmıda beyaz askeri bir araç|a emniyet tellerinin olduğu 

yere gidip orada aracı bırakarak tellerden atlayıp kaçmışlar. " şeklinde beyan vermiştir. 

4-4-149-Tanık  Ramazan  AKÇA ifadesinde;  "  Ben  yaklaşık  3-4  aydır  burada 

askerlik görevimi yapmaktayım. 15/07/2016 günü tam olarak saati hatırlamıyorum ancak hava 

kararmıştı.  Bulunduğumuz  hava  meydanına  iki  tane  atak  bir  tane  UHI  helikopter  iniş 

yapmıştı. Birlik binası yada gazino binası dediğimiz şu anda içinde bulunduğumuz binadan 

itfaiye  binasına  doğru  yaya  olarak  gidiyordum.  Bir  ara  baktığımda  Atak  helikopterlerin 

olduğu kısımda atak helikopterlerinden birinden diğerine sandıkla mühimmat nakledildiğini 

gördüm. Bir kişinin bir  sandık mühimmatı  atak helikopterlerinden birisinden alıp diğerine 

taşıdığını gördüm. Sadece bir kişi ve bir sandık gördüm. Zaten işim olduğu için de durup ne 

oluyor diye izlemedim. Mühimmat taşıyan kişi resmi kıyafetliydi. Yanılmıyorsam astsubaydı. 

Şu anda görsem tanıyamam zira hava karanlıktı  ve dikkatlide bakmadım." şeklinde beyan 

vermiştir. 

4-4-150-Tanık  Mehmet  DİKKATLİ  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ben  Kara 

Havacılık Okul Komutanlığı Meydan Harekat Taburu Karargah Takımında er olarak görev 

yaparım.... 15 Temmuz 20l6 günü 21.00-23.00 arası U/H Hangarının karşısında nöbetçiydim. 

Bu sürezarfi içerisinde yaklaşık 12 kadar helikopter pistten ışıksız bir şekilde kalkış yaptı. Biz 

herhalde terör saldırısı  var şeklinde yorum yaptık.  Sonrasında o gün nöbetçi  astsubayımız 
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soyismini bilmediğimiz Yaren'e ( Yaren KARAOĞLU) giderek şarjör istedik. Fakat talebimizi 

kabul  etmedi.  06.30'a  kadar  ben  bulunduğum  yerde  Jandarma  görevlileri  nöbetçileri 

bırakmadığından dolayı  nöbetçi  kaldım.  Yaklaşık l5  dakika kadar  kuleye doğru yöneldim. 

Kuleden ateş  ettiklerinden dolayı  mevzilendik.  Sonrasında  güvenli  bir  ortam sağlandıktan 

sonra  biz  bölüğe  gittik.  Bölüğe  gittiğimde  görsem tanıyacağım,  şu  an  tutuklu  olduklarını 

bildiğim 2 teğmen vardı. Bu sırada teğmenlerden bir tanesine mesaj geldi. Mesajı sesli olarak 

yanımda okudu. "başınızın çaresine bakın" dedi. Diğeri "nasıl bakacakmışız" dedi. Bu arada 

teğmenlerden  bir  tanesi  kendisini  başı  "Yurtta  olan,  sonrasını  hatırlayamadığım (Yurtta  ) 

whatsapp grubundan çıkarttı. Bu hususu Fatih Döndü ve Muhittin Şırkı komutanımıza ilettim. 

Onlar da cep telefonunu teğmenin elinden aldılar ve JÖH kuvvetlerine teslim ettiler."şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

4-4-151-Tanık Aydın KALEM 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " Ben Kara Havacılık 

Okul Komutanlığı Harekat Merkezinde Başçavuş olarak görev yaparım. Birinci sicil amirim 

Albay Mushittin  GENÇOĞLU, Kurmay Binbaşı  Okan KOCAKURT, üçüncü sicil  amirim 

Kurmay Yarbay Mehmet ŞAHİN'dir. TSK'nın iç hizmet kanununu ortalama bir askerin bildiği 

kadar bilirim. Kanunsuz emir kavramını da konusu suç teşkil eden emrin kesinlikle yerine 

getirilemeyeceği hususunu da bilirim. 15 Temmuz 2016 günü saat  09.30-10.00 sıralarında 

Kara Kuvvetleri  Komutanlığına gittim. Gittiğim sırada o gün itibariyle Malatya'da görevli 

olan şuan tutuklu olduğunu bildiğim teknisyenlerden Volkan TÜRKKORKMAZ ve Mustafa 

ORMANTEPE ile karşılaştım. Kendilerine "hayırdır, burada ne işiniz var" dedim. Onlar da 

bana "ziyarete geldik" diyerek geçiştirdiler. Yaklaşık yarım saat kadar sonra Kara Kuvvetleri 

nizamiyesinin çıkışında teknisyen başçavuş şuan tutuklu olduğunu bildiğim Yusuf ÖZCAN ile 

karşılaştım. "Komutanım hayırdır, burada ne işiniz var" dedim. O da "öylesine bir dolanmaya 

geldim" şeklinde cevap verdi. Saat 11.00 sıralarında tekrar birliğe geldim. Bir süre sonra şuan 

tutuklu bulunan Okan KOCAKURT Binbaşıyı gördüm. Kendisi askere malzeme alımı için 

liste  yapıyordu.  Daha  sonradan  öğrendiğime  göre  odasında  yiyecek  malzemeleri 

bulunmuş."şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-152-Tanık Mehmet KAYA 27/07/2016 tarihli ifadesinde; "Ben Kara Havacılık 

Okul Komutanlığı Harekât Merkezinde Binbaşı olarak görev yaparım. Birinci sicil amirim 

Kara Pilot Albay Musittin Gencoğlu, ikinci sicil amirim şuan tutuklu bulunan Kurmay Bnb. 

Okan  KOCAKURT,  üçüncü  sicil  amirim  şuan  tutuklu  bulunan  Kara  Pilot  Kurmay  Yb. 

Mehmet ŞAHİN'dir..... 15 Temmuz 2016 günü normalde harekat merkezi nöbetçi amiriydim. 

Fakat 13 Temmuz 2016 günü olsa gerek Kamil Yarbayım benim nöbetimi değiştirdi. Ona da 

bu konudaki talimatı şuan tutuklu bulunan Kurmay Yb. Mehmet ŞAHİN vermiş. Olay günü 
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16.45 civarı birliğin eski kurmay başkanı şuan tutuklu bulunan Mustafa DURMUŞ birliğe 

gelmişti. 15 dakika kadar konuştuktan sonra üzerimi değiştirerek evime gittim. Saat 21.00 - 

22.00 arası bir arkadaşım arayarak bana "F16'lar uçuyor, birşey mi var?" dedi. Bunun üzerine 

harekât  merkezini  aradım  ama  cevap  veren  olmadı.  Sonrasında  televizyonu  açtım. 

Televizyondan ülke genelinde TSK içerisinde azınlık bir grubun kalkışma içerisinde olduğunu 

öğrendim. Saat: 01.00 sıralarında ana nizamiyeden birliğe girip neler olup bittiğini öğrenmek 

istedim fakat  nizamiyenin  kenarından  usulca  geçtim.  Çünkü  nizamiye  tutulmuştu.  Silahlı 

kişilerin nizamiyede durduğunu görünce tekrar eve döndüm." şeklinde beyanda bulunmuştur.

4-4-153-Tanık Halil ERYİĞİT 27/07/2016 tarihli ifadesinde; "Ben Kara Havacılık 

Okul Komutanlığı Öğretim Başkanlığında Kıdemli Başçavuş olarak görev yaparım. Normalde 

Ağustos ayına kadar ben raporluydum. 15 Temmuz 2016 günü kantinden alışveriş yapmak 

için  birliğe  gelmiştim.  Saat  22.00  sıralarına  kadar  arkadaşlarla  vakit  geçirdim.  Bu  saatte 

hangarda nöbetçi astsubay Tünay KESKİN'in yanına gittim. Bu arada şuan tutuklu bulunan 

Kara Pilot Bnb. Tekin TAŞDEMİR sivil kıyafetle gelerek Tünay'a gece görüş gözlüğü sordu. 

O da "burası uçuş birliği değil, burada gece görüş gözlüğü bulunmaz" deyince odasına çıktı.  

Hangardan  22.30  sıralarında  çıktık,  hava  ulaştırma  hangarına  gittik.  Bu  arada  pistte 

helikopterler  çalışıyordu.  Sebebini  merak  ettik.  Gittiğimizde  nöbetçi  astsubay  bize  tayin 

dairesindeki şuan tutuklu bulunanlar; Kd. Bçvş. Ömer KIZILOVA, Korkmaz GÜLAL, Bnb. 

Rıza AKINCI, Osman ÇAYIR Albayın geldiğini söyledi ve bu kişilerin uçuşa gittiğini söyledi. 

Akabinde aracıma binerek nizamiyeye gittim. Nizamiyede görsem tanıyamayacağım, üzeri 

tulumlu, çelik yelek bulunduğu için rütbesini göremediğim, kafası kasklı 2 kişi beni durdurup 

bana  giriş  çıkışın  yasak  olduğunu  söylediler.  Yaklaşık  5  dakika  kadar  sonra  saat  23.00 

sıralarında evime gittim. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

4-4-154-Tanık  Can  AKIN  27/07/2016  tarihli  ifadesinde; "Ben  Kara  Havacılık 

Okul Komutanlığı 1. Alay Taarruz Taburu, 1. Bölükte Yüzbaşı olarak görev yaparım. Birinci 

sicil  amirim Kara Pilot Bnb. Fatih TİFTİK, ikinci sicil  amirimiz firari  Taarruz Helikopter 

Tabur Komutanı  Kara Pilot  Yrb.  Özcan KARACAN, üçüncü sicil  amirim Alay Komutanı 

Kara  Pilot  Alb.  İdris  Fevzi  OKAN'dır.  TSK'nın  iç  hizmet  kanununu  ortalama bir  askerin 

bildiği kadar bilirim. Kanunsuz emir kavramını da konusu suç teşkil eden emrin kesinlikle 

yerine getirilemeyeceği hususunu da bilirim. 15 Temmuz 2016 günü mesai bitimi 17.00 dan 

sonra istirahate ayrılmak için evime gittim. Bizim normalde bir whatsapp grubumuz vardır. 

Whastapp  grubunda bazı  arkadaşlar  ülke  genelinde  karışıklık  olduğunu yazmaları  üzerine 

televizyonu açtım. Sonrasında TSK içerisinde azınlık bir grubun kalkışma içerisinde olduğunu 

öğrendim.  Olay günü şuan firari  bulunan  Yzb.  Taha  Fatih  ÇELİK alay nöbetçi  amiriydi. 
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(Mesaiden sonra alaydaki en yetkili amirdir. Alay komutanı İdris Fevzi OKAN'ı temsil eder.) 

Kendisi  benim  Taarruz  Helikopter  taburumda  3.  bölük  komutanıdır.  Ben  1.  Bölükte 

görevliyim, dolayısıyla benim amirim değildir. Olaylar üzerine kendisini aradım. Kendisine 

whatsapp grubundan öğrendiğim olayları anlattım. O da bana "Allah Allah! benim haberim 

yok, kim diyor?" şeklinde cevap verdi, ben de "nasıl haberin olmaz herkes konuşuyor" dedim. 

Bu sırada nefes nefese "tamam tamam" diyerek telefonu kapattı. Sonrasında 1.sicil amirim 

Fatih TİFTİK'i aradım. O da bana bilgisi olmadığını söyledi. 15 Temmuz 2016 günü mesaiden 

sonra hep dışardaydım. Olayları gerek internet, gerek televizyonlardan takip ettim. Ertesi gün 

16 Temmuz günü öğleden sonra  17.00-18.00 civarında  1  nolu  nizamiyeden giriş  yaparak 

birliğime geldim. Geldiğimde alay komutanımız İdris  Fevzi OKAN'dan olan biten herşeyi 

öğrendim ve  alay  nöbetçi  amirliğini  devraldım.  Bunların  dışında  yaşanan  olaylara  ilişkin 

herhangi bir  görgüm yoktur.  11-15 Temmuz 2016 süreci içerisinde okul komutanlığını bir 

tartışma olduğunu söyleyerek Taarruz Helikopter Tabur Komutanı Yarbay Özcan KARACAN 

bize  helikopter  ve  pilot  takviyesi  yapmayacağını  söylemişti.  Normalde  faal  bir  helikopter 

varsa -ki 4 adet Süper Kobra, 2 adet Kobra helikopterinin faal olduğunu biliyoruz- uçmamız 

gerekir.  Eğitim  programımızda  zaten  bu  husus  belirtilmiştir.  Bu  haftaki  uygulama  bizim 

tuhafımıza gitmişti. Ben yaklaşık 11 yıldır askeri personel olmama rağmen bu husus garip bir 

uygulamaydı.  Bir  anlam verememiştik.  14  Temmuz  2016  günü  2  personelimiz  için  uçuş 

planlamıştım. Zira bu kişiler o ay içerisinde uçuş gerçekleştirmemişti.  Bu planlamayı şuan 

firari olan Yüzbaşı Taha Fatih ÇELİK gördü ve Tabur Komutanı Yarbay Özcan KARACAN'ın 

emriyle iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Ben iptal etmedim ve tabur komutanımız Yarbay 

Özcan'ı  aradım.  Durumu izah  ettim.  Kendisi  de  o  gün  olağanüstü  bir  şekilde  Malatya'ya 

gittiğini söyledi. Sebebini söylemedi. Ben durumu izah edince o iki arkadaşın uçurulmasına 

izin verdi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-155-Tanık  Hakan  BACANLI  27/07/2016  tarihli  ifadesinde; "Ben  Kara 

Havacılık  Okul  Komutanlığı  Soru  Bankası  Ölçme ve  Değerlendirme  Şube Müdürlüğünde 

Binbaşı olarak görev yaparım. Birinci sicil  amirim şuan tutuklu bulunan Kara Pilot Albay 

Mustafa  ÇİN,  ikinci  sicil  amirimiz  Kara  Pilot  Albay Bilge Tekin ÇAĞLAR, üçüncü sicil 

amirim şuan  tutuklu  bulunan  okul  komutanı  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN'dur.  TSK'nın  iç 

hizmet  kanununu ortalama bir  askerin bildiği  kadar  bilirim.  Kanunsuz emir  kavramını  da 

konusu  suç  teşkil  eden  emrin  kesinlikle  yerine  getirilemeyeceği  hususunu  da  bilirim.  15 

Temmuz 2016 günü öğlen 12.00'ye kadar okuldaydım. Bu süre zarfı içerisinde herhangi bir 

olağanüstü durumla karşılaşmadım. 12.00'den sonra benim birinci sicil amirim şuan tutuklu 

bulunan Kara Pilot Albay Mustafa Çin bana idari izin verdi. 17 Temmuz 2016 günü saat: 

14.00 sıralarında ana nizamiyeden giriş yaparak birliğime geldim. Birliğe geldiğimde TSK 
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içerisindeki  azınlık bir  grubun kalkışması  neticesinde meydana gelen karışıklık tamamiyle 

güvenli  bir  ortama dönüşmüştü.  Fakat  benim bu yapıyla  ilgili  söyleyeceklerim vardır.  Bu 

kapsamda olmak üzere;  Ben daha önceden GATA'da İnkılap Tarihi  ve Atatürkçülük Dersi 

veriyordum.  Komutan  Karargahlığı  Subayı  (KOMKARSU)  sınavı  ile  ilgili  bu  sınavın 

araştırılması,  FETÖ'nün  bu  sınavla  ilgili  etkisinin  olup  olmadığının  değerlendirilmesine 

yönelik direk Genelkurmay Başkanlığına dilekçe yazdım. Dilekçemi yazdıktan sonra GATA 

komutanı  Korgeneral  Ömer  PAÇ beni  yanına  çağırdı.  Yanında  GATA dekanı  Tümamiral 

Hayati  Bilgiç  de  bulunuyordu.  Ömer  PAÇ'a  dilekçe  içeriğiyle  ilgili  bilgi  verdim.  Bunun 

üzerine bana KOMKARSU sınavından kaç aldığımı sordu. Ben de 44 aldığımı söylemem 

üzerine bana "sen hem geçerli bir not alamamışsın, hem de bu kişilere çamur atıyorsun" dedi. 

Bunun üzerine dilekçemin gönderilmesi hususunda ısrarım üzerine dilekçem Genelkurmay'a 

gönderildi.  Sonrasında  Genelkurmaydan askeri  savcılık  beni  ifadeye çağırdı.  Askeri  Savcı 

olan  yarbaya  olan  biteni  anlattım.  Kendisi  benden  isim  istedi.  Herhangi  bir  isim 

söyleyemedim. Fakat sınavı kazananların sınav kağıtlarının ayrıntılı bir şekilde incelenmesini 

talep ettim. Savcı bey bana; devam etmekte olan FETÖ soruşturması olduğunu, bu dilekçeyi 

de o soruşturmaya ekleyeceğini söyledi. Dilekçemin neticesiyle ilgili şuana kadar bana bir 

bildirimde  bulunulmadı.  Sonrasında  İnkılap  Tarihi  ve  Atatürkçülük  dersi  subay  kadrosu 

kapatıldı.  (Bu dersi veren subay kadrosunda tek ben vardım.) Kadrom kapatıldıktan sonra 

beni Eylül 2015 tarihinde Kara Havacılık Okuluna tayin ettiler. Tayin olduktan kısa bir süre 

sonra 5. Dönem Helikopter Uçak Pilot Subay Temel Kursu ve 53. Dönem Helikopter Pilot 

Subay Temel Kursunun derecelendirmesini yapmaya başladık. Spor notlarının eksik olduğunu 

gördük. Bu değerlendirmeyi ben ve Yüzbaşı Rıza Murat YILMAZ ile yaptık. Atış ve spor 

notlarını şuan tutuklu bulunan kurs tabur komutanı Kurmay Yarbay Yasin CANDEMİR'den 

talep ettik. Derecelendirmenin yapılacağı son gün bize notları getirdiler. Bize teslim edilen 

notları incelediğimizde bazılarına çok düşük, bazıların çok yüksek notlar verildiğini gördük. 

Spor notları  derecelendirmede çok etkilidir.  Sonrasında bu durumu şube müdürümüz şuan 

tutuklu bulunan Albay Mustafa ÇİN'e bildirdik. Sonrasında bize yeni liste verildi. Bu liste gün 

içerisinde 5 kez  değişti.  Bütünlemeye kalmamış  bazı  öğrencileri  bütünlemeye kalmış  gibi 

şube müdürü Albay Mustafa ÇİN'e kurs tabur komutanı Yasin CANDEMİR'in emriyle işlem 

yaptırdılar. Kural olarak bu not değişimi yasal mevzuata aykırıdır. Dolayısıyla kanunsuz emir 

teşkil  eder.  Mustafa  ÇİN'in  bu  hususta  yazılı  olarak  emir  talep  etmesi  gerekiyordu.  Ben 

kendisini bu konuda uyardım fakat bana "Hakan boşver, biz verilen emri yerine getirelim. 

Vebali  bunların  üzerine"  dedi.  Yapılan  derecelendirme  üzerine  mezuniyet  töreni  yapıldı. 

Sonrasında Mustafa ÇİN ile görüşerek "komutanım bu derecelendirmenin iptali ile ilgili ben 

üstlerimle  görüşeceğim"  dedim.  Bana  "Hakancım  bu  hususu  aramızda  halledebiliriz,  sen 

prosedürü bilmiyorsun, bu kadar kurcalama" dedi. Fakat ben yine o dönemde Erkan Başkanı 
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olarak  görev  yapan Kara  Pilot  Albay Levent  Tunca'nın yanına  çıktım.  Kendisine  durumu 

anlattım. O da bana "ben bu konuyla ilgili tahkikat başlatacağım" dedi. Bir süre bekledim 

tahkikat başlatılmadı. Sonrasında Erkan Başkanının yanına gidip sebebini sorduğumda bana 

"yazılı  dilekçe ver öyle başlatalım" dedi.  Ben de bunun üzerine yazılı  dilekçe vererek bu 

konuların FETÖ ile  bağlantısının istihbari  açıdan araştırılmasını istedim. Bu konu üzerine 

Mustafa ÇİN beni tekrar yanına çağırdı. Bana "Hakan bu FETÖ ile bağlantı hususu çok hoş 

olmamış, bu hususu dilekçeden çıkartalım, dilekçenin gereğini ben yaptıracağım" dedi. Bir 

süre sonra bu konuyla ilgili idari tahkikat başlatıldığını öğrendim. Sonrasında idari tahkikat 

başkanının  şuan  tutuklu  olan  Albay Muzaffer  Kartopu'nun  atandığını  öğrendim.  Tahkikat 

yapıldı fakat neticesiyle ilgili bana bilgi verilmedi. 15 Temmuz olaylarından sonra tahkikat 

raporunu Erkan Başkanının odasında bulduk. Kural olarak bu tahkikat raporu rapor haline 

getirilip  resmi  olarak dosyada muhafaza  edilir.  Tahkikatı  incelediğimde hiç  bir  şüphelinin 

bulunmadığına dair neticeye varıldığını gördüm. Tahkikat heyeti Albay Muzaffer KARTOPU, 

Yüzbaşı  Tahsin  ve  Başçavuş  Talat  URAL'dır.  Talat  ve  Muzaffer  darbeden  dolayı 

tutuklanmıştır. Yüzbaşı Tahsin de şuan Amerika'da kurstadır. Bu kişiyle ilgili işlem yapılıp 

yapılmadığını  bilmiyorum.Benim 15  Temmuz  2016  günü  yaşananlara  ilişkin  yukarıda  da 

anlattığım üzere herhangi bir görgüm yoktur. Yaşanan süreçte ben birlik dışındaydım. Fakat 

yukarıda  da  yine  belirttiğim  üzere  yaşamış  olduğum  bu  hususun  yargılama  safhasında 

derinleştirilmesi  halinde  bir  çok  şüphelinin  tespit  edilebileceğine  inanıyorum."  şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

4-4-156-Tanık Hüseyin Burak ŞAHİN 26/07/2016 tarihli ifadesinde; " Ben Kara 

Havacılık Komutanlığı l.Kara Havacılık Alay Komutanlığı Meydan Harekat Taburu İtfaiye 

Takım  Komutanlığında  astsubay  olarak  01.04.2016  tarihinden  beri  görev  yapmaktayım. 

15/07/2016 tarihinden önce malum olaylar ile ilgili sıra dışı olağan dışı bir olay yaşamadım 

görmedim ve  duymadım.  15/07/2016  tarihinde  İtfaiye  Takımında  nöbetçi  astsubay olarak 

nöbetim vardı.  Nöbeti  normal saat 09.00 da devir  aldım. Mesai bitimine kadar nöbetçinin 

herhangi  bir  görevi  yoktur.  Normal bölük işlerini  yaptım.  Mesai  bitiminden sonra normal 

askerin içtimasını aldık. Eksik yoktu. Normal rutin nöbet faaliyetleri bitince 21.30 sıralannda 

nöbetçi astsubay gazinosuna giderek televizyona bakmaya başladım. Müzik dinliyordum. 15-

20 dakika sonra itfaiye  takım garajı  nöbetçisi  olan er yanıma gelerek beni  bir  yüzbaşının 

çağırdığını  söyledi.  Bende nöbetçi  amir  çağırıyor  sanarak garajın  önüne gittim. Tekmilimi 

verdim. Yüzbaşı Kara Pilot Mehmet SÜMER olduğunu isimliğinden gördüm. Sivil bir araç ile 

gelmişti. Hyundai Getz marka füme renkli bir araçtı. Kendisini daha önce hiç görmemiştim. 

Kol ambleminde biz peç deriz harita hava grup komutanlığı yazıyordu ve bu birlik bizim 

birliğimiz ile alakası olmayan çok uzakta bir birlikti. Askerlere de garaj nöbetçisi vasıtası ile 
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hepiniz  toplanın  içtima  var  emri  vermiş.  Askerler  toplanırken  telefonum çaldı.  Ben  daha 

açamadan telefonu elimden aldı. Arayan kim diye sordu. Arayan Tolga ÖZTÜRK Astsubaydı. 

Bizim takımdaydı.  Ben daha önce onu aramıştım.  Daha dönmemişti.  Onun için arıyordu. 

Sonra  benim  telefonumu  vermedi  ve  açtırmadı.  hemen  sonrada  nöbetçi  uzman  çavuşun 

telefonunu vermesini  istedi  ve aldı.  Daha sonra erlerin  de telefonunu istedi  ve toplamaya 

başladı. Biz de neden olduğunu sorduğumuzda okul komutanımızın emri dedi. Daha sonra 

"buranın emir komutası kimde" diye sordu. Ben "bende " diye söyledim. "okul komutanının 

emri ile İtfaiye Takımının emir komutası artık bende" diye söyledi. Hepimizi alarm odasına 

topladı. Alarm odasında telsiz ve telefonlar vardır. Telsiz ve telefonlara hiç kimse bakmayacak 

sadece ben bakacağım dedi. Benim telefonumu bu sırada birileri arıyordu ama bu kim diye 

sorup telefonu açtırmıyordu. Gelen mesajlarımı okuyordu. "Hiç kimse soru sorulmasın bütün 

her şey vatan millet için" diyordu. Daha sonra Okan KOCAKURT Binbaşı kendisini aradı. " 

Tamam, evet komutanım" diye bir şeyler söylüyordu. 3-4 dakika sonra Okan KOCAKURT 

Binbaşı elinde tüfeğini, tabancası da göğüs hizasında takılı bir vaziyette askeri araç ile geldi. 

3-5  er  dışarıda  kapının  önünde  sigara  içiyorlardı  bu  erlere  Titan  aracını  nizamiyeye 

götürmeleri emrini verdi. Yanına giderek askerlerin tek başına yanına gidemeyeceğini ekip 

olması gerektiğini söyledim ve bende araca bindim. Land Rover bir araç ve Titan bir araç ile 

ana  nizamiyede  gittik.  Giderken  bize  Ertuğul  binbaşı'nın  emrine  gideceğimizi  Okan 

KOCAKURT  binbaşı  söyledi.  Ertuğrul  binbaşının  soyadını  hatırlamıyorum. 

Nizamiyeyegittiğimizde  oradaErtuğrul  Binbaşı  veuzun  namlulu  silahı  ve  miğferi  vardı. 

Kendisine geldiğimizi bildirdigimizde aracı önce nizamiye kapısına dik pozisyonda olmasını 

soyledi. Herhangi bir silahımızın olup olmadığını sordu. Bizde olmadığını söyledik. O zaman 

Land Rover aracrıda kesici balta gibi aletler vardı. Onları askerlere dagıt dedi. 5-10 dakika 

sonra  Land Rover  aracını  Helsin Binasının oradaki  nizamiye  kapısına  göndermemi istedi. 

Land Rover aracını o tarafa kendisi gönderdi. Daha sonra Titan aracını kapıya barikat şeklinde 

paralel  park  etmemizi  söyledi.  Ben  olayı  bilmediğim  ve  soramadığım  için  nizamiyede 

kamuflajlı ama rütbesini sökmüş. Çünkü herkese emir veriyordu. 1.90 boylarında ve elinde G-

3  Piyade  tüfeği  olan  birisi  vardı  ve  giriş  çıkışları  gelen  giden  personeli  kontrol  ettiğini 

gördüm. Gelenlerin Ertuğrul  Binbaşına isimlerini söylüyordu. Ertuğrul binbaşı  da içeriden 

birilerini arayarak içeriye alalım mı almayalım mı, siz mi çağırdınız? şeklinde soruyordu. Ona 

göre içeri alıyordu ya da eve gönderiyordu. Üzerimde saat ve telefon olmadığı için tam olarak 

saati  bilmemekle  beraber  24.00  sıraları  olduğunu  tahmin  ediyorum.  Araçtan  inip  uzaktan 

uzaktan  bunları  dinlemeye  çalıştım.  Polislerin  jandarmayı  bastığını  ve  şehitlerin  olduğunu 

söylüyorlardı. Bu şekilde bir konuşmalarını duyduğumda bir anlam veremedim. Polis neden 

jandarmayı  bassın diye  düşündüm. Benimle  beraber  3 askere  de konuşmayı  söylediğimde 

hepsi şok oldu. Bu askerler Ali Selman ÇİNAN, Emrah YAZAR ve Ömer Faruk EKER'di. 
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Daha  sonra  tekrar  indiğimde  Ertuğrul  Binbaşı  kamuflajlı  1.9  olan  rütbesi  olmayan  şahsa 

herhangi bir polis baskınında Genelkurmay emri ile ateşin serbest olduğu şeklinde bir şeyler 

söylüyordu. Bu sırada daha doğrusu ben gittiğimde zaten oradaydılar.Nizamiye bölgesinde 

kursiyer  teğmenler  vardı.  Onlara  şarjör  dagıtmaya  başladılar  ve  hepsi  silahlıydılar.  Hangi 

dönem kursiyer  teğmenler  olduğunu  ben bilemiyorum.  Bu sırada  bana  herhangi  bir  polis 

baskınında  su  sıkmamı  bana  emretti.Bu  sırada  nizamiye  önünde  siviller  korna  basarak 

geçiyordu. Araçlardan 2 el kuru sıkı olabilir ateş edildi. Ancak bir cevap verilmedi. Oradaki 

söylediğim  şahıslar  küfür  ettiler.  İlerleyen  saatlerde  sivil  araç  yoğunluğu  azaldı.  Bizlere 

yarımşar saat ara ile uyuyabilirsiniz dedi. Bu sırada bu zamana kadar jet ve helikopter uçuşları 

vardı. Uzaktan ateş sesleri geliyordu. Ben bir ara uyuduğum sırada sabah ezanı okunmuştu. 

Hava  aydınlanmak  üzereydi.  Baktığımda  Ertuğrul  binbaşı  ve  diğer  uzun  boylu  şahıs  ve 

kursiyer teğmenler yoktu. Sadece nizamiyede biz ve nöbetçi uzman çavuş ve nöbetçi astsubay 

ile  6-7  silahlı  nöbetçi  er  vardı.  Bu  sırada  kobra  helikopterinden  jandarmaya  doğru  ateş 

ediliyordu. Jandarmadan da karşılıklı atışlar ediliyordu. Bir ara silah sesleri iyice yaklaşınca 

ve  üzerimde  silah  olmayınca  korkmaya  başladı.  Birazdan  bizleri  alırlar  diye  askerlere 

söyledim.  Bu  sırada  nizamiyeden  içeriden  sivil  araçlı  ve  sivil  kıyafetli  şahıslar  içeriden 

nizamiyeden çıkmaya başladılar. Bu sırada ne kadar yanlış olduğunu anlamıştım. Bu sırada 

Mehmet SÜMER Binbaşı  sivil  aracı  ile  nizamiyeden çıkarken beni  gördü.  "Size bir  emir 

gelmedi mi diye" sordu. Beni arkasında sivil araç trafiği vardı. Beni aracına alıp 30-40 metre 

götürdü orada birisini  arayıp "itfaiye ne yapsın" diye sordu. Ekibe dön tüm araçları  topla 

nöbetçi gelirse nöbetini devret seni ararım dedi. Telefonların hepsi Land Rover araçta dedi. 

Bende Titan aracına binerek diğer aracı aldım. Land Roverlar da Helsin Kapısında barikat 

kurdurmuş. Daha sonra garaja aldırmış Landlar garajdaydı. Ford ile Titanı alıp görev yerine 

döndüm.  Bir  tane  de  BMC  aracımız  vardı.  O  nerede  diye  sorduğumda  Kule  Bölgesine 

gönderdiklerini  öğrendim.  Almaya  gideceğimiz  sırada  BMC  bizim  yanımıza  geldi.  Daha 

sonra içtima aldım. Eksik yoktu. Mühimmat eksiği yoktu. Askerin moralini yükseltmek için 

herhangi  bir  sıkıntılarının  olup  olmadığını  sordum.  Daha  sonra  Land  Rover  aracında 

telefonları  askerler  alıp  alarm  odasına  koymuşlar.  Bir  sürü  cevapsız  aramalar  olduğunu 

gördüm.  Yakınları  ve  birliğimden  ekip  komutanı  Kıdemli  Başçavuş  Musa  Türkmen'i 

aradıklarını  gördüm. Daha sonra Musa başçavuşu aradım. Ona bilgileri  ve vukuat  tekmili 

verdim. Bana ve askerlere birşey olup olmadığını sordu. Nöbetçi astsubayı beklediğimi ve 

evime gideceğimi daha sonra o günkü astsubay beni aradı. Kışlaya girebilir miyim diye sordu. 

Bende nizamiyeyi aradım. Aradığımda her şeyin normal olduğunu söylediler. Ben de benden 

sonraki  nöbetçi  astsubay Kıdemli  Üstçavuş Gökhan BAHADIR'a söyledim. O da bir  saat 

kadar sonra geldi nöbeti devrettim yaşadıklarımı anlattım. Nöbetimi devredip nöbetçi uzman 

çavuşumla beraber nizamiyeden kışlayı terk ederek evime gittim. Yukarıda isimlerini beyan 
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ettiğim Okan KOCAKURT Binbaşının yakalandığını medyadan öğrendim. Mehmet SÜMER 

Binbaşı  ve  Ertuğrul  binbaşının  yakalanıp  yakalanmadığını  bilmiyorum.  Ayrıca  Ertuğrul 

binbaşının  soyadının  ALTUN  olduğunu  şimdi  hatırladım.  Hava  Ulaştırmada  Kara  Pilot 

Binbaşı olduğunu biliyorum." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-157- Tanık Buğra ZEYBEK 26/07/2016tarihli ifadesinde; "Ben o gün akşam 

saatlerinde mesai bitiminden sonra eve döndüm. Kurmay Yarbay Mehmet ŞAHİNaradı. Geri 

birliğe geldim. VIP konukları ayrılınca ben de Mehmet ŞAHİN'den çıkmak için izin istedim. 

Daha sonra nizamiyeye geldiğimde uzman çavuş çıkışların yasak olduğunu söyledi. Uzman 

çavuş nöbetçi amirimize soralım diyince Binbaşı Ertuğrul ALTUN çıkışların yasak olduğunu 

söyledi.  Bende  Mehmet  ŞAHİN  Yarbayın  çıkış  için  izin  verdiğini  söyleyince  telefonla 

konuştu. Sonra bana dönerek çıkabilirsin dedi. Olaydan önceki hafta Yarbay Mehmet ŞAHİN 

güvenlik amaçlı benden 10 tane kalaşnikofun getirilmesini söyledi. Ancak ben de bu işin bir 

prosedür  olduğunu,  çok  mantıklı  gelmediği  için  Özgür  Yarbaya  durumu  anlattım.  Özgür 

yarbay bana nasıl bir yazı istiyorsan ona göre hazırla, bana sun, bende sana ona göre bir emir  

vereyim dedi.  Ben talimatlarımı hazırladım.  Ancak ağırdan aldım.  Cuma günü ben yazıyı 

hazırlayıp Özgür yarbaya verdim. Cuma günü de bu olay oldugu için bu emir verilmedi. O 

hafta  Mehmet  ŞAHİN  hiç  alışık  olmadık  şekilde  okul  karargahında  çok  gidip  gelmeye 

başladı." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-158-Tanık Demircan AVUKATOĞLU 26/07/2016 tarihli  ifadesinde;  "  Ben 

taarruz Tabur Komutanı Yarbay Özcan Karacan'ın habercisiyim. Aynı zamanda da şoförüyüm. 

15 Temmuzdan bir  hafta  öncesinde kadar  komutanımızın kapısı  sürekli  açık bulunuyordu. 

Kapı  içeride  birileri  de olsa  açık  olurdu.  Ancak olaydan 15 gün kadar  önce içeride girip 

çıkınlar olduğundan kapıları kapatıyorlardı. Bu toplantılara Yarbay Halil GÜLYarbay Murat 

BOLAT,  Binbaşı  Sadullah  ABRA,  Kurmay  Başkanı  Mehmet  ŞAHİN  Yarbaybu  dört  kişi 

sürekli  gelip  toplantı  yapmaya  başladılar.  Özcan  KARACAN  cuma  günü  mühimmatlarla 

ilgilenen astsubaydan mühimmat talebinde bulundu. Özcan KARACAN mühimmat istediğini 

Mustafa başçavuştan talep etti.Özcan KARACAN çok güzel bir gösterimiz olacak onun için 

istiyorum. Mühimmatlar gelmezse çok üzülürüz. Özellikle jandarmaya çok güzel bir gösteri 

yapacağız dedi. Mustafa başçavuşa mühimmatın akşama kadar gelmesi gerektiğini söyledi. 

Mustafa başçavuş da zor ama elimden geleni yapacağım dedi. Sürekli bankaya gidip geldi. 

Saat  18.00  gibi  mühimmatlar  geldi.  Taarruz  taburunun  deposuna  konuldu.  Saat  19.00 

sıralannda Halil GÜL Yarbayın yaveriyle bizi hafıf tabura göndererek kask getirmemizi istedi. 

Yanımıza da daha önce hiç görmediğim bir teğmeni verdi. 7-8 tane kask getirdik. Halil GÜL 

Yarbay bizi odasına çağırdı. Elinde çelik yelek vardı. Bunları depoya indirmemezi emretti. 
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Bize gidebileceğimizi söyledi. Nöbetçi Alay Amiri Taha Fatih ÇELİK Yüzbaşıydı. Ben Ömer 

UZUN  ve  Seyfullah  KUTLUCA'ya  bu  gece  benimlesiniz  dedi.  Buradan  hiçbir  yere 

ayrılmayın dedi. Biz cumartesi günü çarşı iznimizin olduğunu söyleyince 'ben çarşı izninizi  

pazar gününe aldırırım'  dedi. Saat: 21.00 sularında Kara Kuvvetleri Komutanı geldi. Alay 

komutanıyla  beraber  alay  kamelyasında  oturdular.  Kara  Kuvvetleri  komutanıyla  alay 

komutanı gidince Sadullah Binbaşı ve Taha Fatih Yüzbaşı bizi çağırdılar. Depoya indik Landı 

deponun önüne çekmemi söyledi. Aceleyle land rovera mühimmatları koyduk. Yaklaşık 25 

kasa mühimmat yükledik. Bize bakım taburana götürmemiz söylendi. Oraya gittiğimizde bizi 

yaklaşık 10 kadar bakım teknisyeni astsubay karşıladı. Mühimmatları bu astsubaylar bu araca 

yüklediler.  Bakım  tabur  komutanlığında  taamız  hangarı  diye  geçiyor.  Bu  sırada  Murat 

BOLAT'ı  gördüm.  Aynı  zamanda  oranın  tabur  komutanı.  Sadullah  ABRA beni  taarrruz 

salonuna çağırdı. Elime iki kask ve iki çanta verdi. Orta tabura götürmemi istedi. Binbaşının 

beklediğini onlara teslim etmemi söyledi. Ancak onlar bu kışlanın personeli değildi. Onlar 

hızlı bir şekilde kask ve çantaları aldılar. Beni tekrar geri gönderdiler. Bu sırada saat 22:00-

23:00 sıralarında Özcan KARACAN geldi. Beni çağırdı. Alay komutanının odasını açtırmamı 

söyledi. Alay komutanının habercileri geldiler. İçeriden IP 10 telsiz aldı. IP 10 telsizin özelliği 

helikopterlerle  irtibata  geçmeleriydi.  Bana  aracı  hazırlamamı  söyledi.  Bu arada  söylemiyi 

unuttum. Kask ve çanta götürdüğüm binbaşılar sivildi. Buiki kişiyi Sadullah Abra'nın emri 

üzerine yemeğe götürüp getirdim. Yine unuttuğum birşey o mühimmatları bıraktığımız sırada 

sivil  gelen bir  çok personel  üzerilerini  değiştirdikten sonra hızlı  bir  şekilde helikopterlere 

bindiler. Bu olay sırasında İlkay ATEŞ Yarbayı da gördüm. Bildiğim kadarıyla tutuklu. Özcan 

KARACAN'ın emriyle hazırladığım araçla nizamiyeye gittik. Giderken telsizle konuşuyordu. 

Şifreli şifreli konuşmalar yapıyordu. Tam emin değilim ama birisi gölbaşını patlattık. Emriniz 

nedir diye sordu. O sırada nizamiyeye ulaştık. Nizamiyede personele kimsenin giriş çıkışının 

yapılmayacağını emretti. Bana Kara Havacılık komutanlığına gitmemi söyledi. Bana binanın 

önünden hiçbir  yere ayrılmaması  söyledi.  Bu sırada  kapıda 2 tane kursiyer  teğmen nöbet 

tutuyordu.  Onlara  ne  olduğunu  sorduğumda  bilmediklerini  söylediler.  Ancak  G3  silahıyla 

nöbet tutuyorlardı. 2 saat kadar bekledim. İçeriye ismini bilmediğim 2 albay 2 yarbay girip 

çıkıyordu.  Bunlar  silahlıydı.  İsmini  bilmediğim  bir  yarbay  bana  kardeşim  yukarı  çıkma 

komutan  görürse  sana  kızar  dedi.  Ben  araç  içerisinde  bekledim.  Okul  Komutanı  Ünsal 

ÇOŞKUN indi. Yanında Yarbay Halil GÜL vardı. Yanlarında bir albay ve bir yarbay vardı. Bir 

konuşma geçti ancak duymadım. Halil GÜL Yarbay beni yanına çağırdı. Odasının anahtarını 

verdi. Odanın içerisinde 2 koli su var. Bu suları al. Hava ulaştırmanın orada kuburların içinde 

bekleyen akıncı albaya teslim et dedi. Gittiğimde akanıcı albayın yanında 2 tane de personel 

vardı. Suyu alıp beni gönderdiler. Onlar taarruz helikopterinin içinde bekliyordu. Bu sırada 

saat 03.00'dü ben tekrar Kara Havacılık karargahına döndüm. Sabah saat 07.00'ye kadar orada 
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bekledim.  Olayları  anladıktan  sonra  direk  araçla  birlikte  garaja  kaçtım.  Ben  garajda 

bulunduğum sırada Yarbay Özcan KARACAN beni 3 kez aradı. O aradıktan sonra Sadullah 

Binbaşı  beni  6  kez  aradı.  Ancak  ben  telefonları  açmadım.  Daha  sonrada  ben  koğuşlar 

bölgesine geri döndüm. Yattım. Benim olaylarla ilgili görgüm ve bilgilerim bundan" şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

4-4-159-Tanık  Selçuk  KOLAY  26/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ..Ben  bakım 

taburunda  görevliyim.  Hangar  sorumluluğu  da  yapıyorum.  Ben  14/07/2016  taihinde 

nöbetçiydim. 15/07/2016 sabahı evime gittim. Saat 23.30 sıralannda İkmal Astsubay Alpay 

KAPUCU beni aradı. Bölük komutan vekili kara pilot Soner GÖKÇE'nin kendisine mesaisi 

olduğunu mesaiye gelmesi gerektiğini söylemiş. Bana abi seni arayıp çağıran oldu mu diye 

sordu.  Bende kendisine beni  kimsenin çağırmadığını  söyledim. Alpay bizim bölüğümüzde 

ikmal  astsubayı  olarak  görev  yapar.  Aradan  15  dk  geçtikten  sonra  beni  bakım  kıdemli 

başçavuş Ümit ERKORKMAZ aradı. Kendisini Soner GÖKCE'nin aradığını her kısımdan bir 

iki personelin mesaiye gelmesi gerektiğini ikimizde mesaiye gitmesi gerektiğini söyledi. Saat 

gece yarısından sonra kendi aracımla nizamiyeye geldim. Nizamiyeye geldiğimde bana far 

söndür araç indir diye söylediler. Bana aşağıya in aracını park et diye söylediler. Daha sonra  

orada  bana  kimin  çağırdığını  sordular.  Soner  GÖKÇE  Üstteğmeninin  emriyle  Ümit 

ERKORKMAZ'ın emriyle bizi çağırdığını, Tekin TAŞKIRAN, Hamdi YENİDOĞAN, Uzman 

Çavuş Köksal ÇİFTÇİ vardı. Bir süre orada bekletildik. Hangara girdiğimde nöbetçi astsubay 

Tunay  KESKİN,  astsubay  Hakan  GÜNEYLİ,  Fatih  ERTAN  Ümit  KAYAER  vardı.  Ben 

yanlarına  gittim.  Onlann da  birşeyden  haberdar  olmadığını  anladım.  Benden  15 dk sonra 

astsubay Mustafa KAPUSUZ geldi. Bu arada takım komutanım Ümit ERKORKMAZ aradı. 

Kendisinin  yolda  olduğunu  bir  müddet  sonra  geleceğini  söyledi.  15  dk  sonra  aradı. 

Nizamiyeden  içeriye  giremediğini  söyledi.  Daha  sonra  Kara  Pilot  Soner  GÖKÇE  geldi. 

Kendisine neden bizi çağırdığını sorduk. Soner GÖKÇE bize Murat BOLAT'ın emir verdiğini 

onun emri üzerine bizi çağırdığını söyledi. O sırada çok şiddetli bir patlama oldu. Hangarın 

karşısındaki toprak alana çıktık. Yarım saat bir zaman geçirdikten sonra hangara girdik. Bu 

sırada  hangarın  girişinde  bir  araç  sesi  geldi.  Gelen  kişi  Ersel  ERSOY Binbaşıydı.  Ersel 

Binbaşı  hangarın  güvensiz  olduğunu  hangarı  boşaltmamız  gerektiğini  söylemiş.  Bunun 

üzerine biz 8 numaralı nöbetçi kulübesinin oraya gittik. Tunay KESKİN ve Hakan GÜNEYLİ 

ile  birlikte  gittik.  Orada bir  iki  saat  kaldık.  Sabah saat05.30 gibi  Fatih  ERTAN Başçavuş 

bizlerden birini  aradı.  Nerede olduğumuzu sordu. Bir müddet sonra bizim yanımıza geldi. 

Hava aydınlanınca hangara döndük.10-15 dk jeneratör gördük. Bu sırada televizyondan olayın 

darbe olduğunu ögrendik. O ana kadar da hiçbir şeyin içinde olmadık. Hangardaki kamera 

kayıtlarında mevcuttur. Benim olaylarla ilgili görgüm ve bilgilerim bundan ibarettir." şeklinde 
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beyanda bulunmuştur. 

4-4-160-Tanık Murat ŞAMA 26/07/2016 tarhli ifadesinde; "16/07/2016 tarihinde 

Jandarmadaki Komando birliği ile beraber birliğin güvenliğini kontrol ettik. Karargah binası 

önünde yanımıza iki sivil iki birliğin personelinden pilot binbaşı geldi. Gelenler Rıza AKINCI 

binbaşı ve Deniz ALDEMİR binbaşıdır.  Deniz ALDEMİR birinci alay ağır  yük helikopter 

tabur  komutanlığında  görevli.  Rıza  AKINCI Kara  Kuvvetleri  Tayin  Dairesi  Tayin  Subayı 

bunlar  şuan  tutukludur.  Teknisyenleri  Korkmaz  GÜLAL başçavuş  olup  kuvvet  astsubayı, 

diğer teknisyen Ömer KIZILOVA başçavuş olup, tayin dairesinde tayin astsubayı, bunlar bize 

yarbay Sezgin UYANIK ve Yüzbaşı Zafer DOLU ile iki adet COUUGAR helikopteri ile harp 

okulundan  Genelkurmay  Başkanlığına  personel  taşıdıklarını  Çankırı  dan  mühimmat  alıp, 

Akıncı'ya götürdüklerini, daha sonradan kendi imkanlarını kullanarak kaçtıklarını, Suriye ile 

ilgili bir mesele olduğu söylenerek uçuşa çağırıldıklarını ifade ettiler. Rıza AKINCI, Deniz 

ALDEMİR,  Korkmaz  GÜLAL,  Ömer  KIZILOVA  bu  birliğin  personeli  değildirler. 

Helikoptere binme yetkileri yoktur. Yarbay Sezgin UYANIK mesaj gönderdi. Dün alçak ve 

lanet olası bir duruma sürüklendik. Üzüntüden öleceğim, Akıncı dan sağ salim kaçabildim 

şeklinde mesajdı. Ben cevap vermedim " şeklinde beyanda bulunmuştur.

4-4-161-Tanık  Salih  AKTÜRK  26/07/2016  tarihli  ifadesinde; "  Ben  Kara 

Havacılık  Komutanlığı  Tümgeneral  Hakan  ATINÇ'ın  habercisi  olarak  görev  yaparım.15 

Temmuz  2016  tarihinde  saat  22.00  sıralarına  kadar  herhangi  bir  olağanüstü  durumla 

karşılaşmadım.  Bu  süre  zarfı  içerisinde  karargah  binasında  bulunan  komutanın  kapısının 

önünde bekliyordum.  Bir  ara  Hakan ATINÇ'ın emir  astsubayı  şuan tutuklu  bulunan Fatih 

KARAGÖZ  Astsubay  benden  Megane  marka  makam  aracında  bulunan  kalaşnikof  silahı 

istedi. (biz bu silahı tedbir amaçlı paşamızın makam aracında bulundururuz zaten.) Bunun 

üzerine araçtan silahı alarak emir astsubayına getirdim. Sonra bana aracı hazırlamam emrini 

verdi.  Aracı  hazırladım.  Yukarıya  çıktım.  Şuan  tutuklu  bulunan  Tuğg.  Ünsal  COŞKUN 

Paşa'nın emir astsubayı tutuklu bulunan İlyas Başçavuş ve Özcan Yarbay koridorda kimseyi 

bırakmadı. Herkesi dışarıya çıkardılar.Ben aşağı inmek yerine çay ocağına geçtim. Bir süre 

sonra şuan tutuklu bulunan Fatih Başçavuş beni yanına çağırarak bana "odadan kesinlikle 

çıkmak yasak, gerekirse bidona tuvaletinizi yapın" diyerek emir verdi ve odasına geçti. Biz de 

verilen emri yerine getirdik ve odamıza yanımda bulunan arkadaşlarım Er Mehmet ÖZÇELİK 

ve Ekrem ÖZKAN ile birlikte geçtik. Saat: 00.00 sıralarında Fatih KARAGÖZ beni yanına 

çağırdı.  2 çay istedi.  Çayları  alıp koridora geldiğim esnada beni kapıda karşıladı.  Kendisi 

çayları alıp odaya götürdü ve bana "daha sonradan rehin alındığını öğrendiğim komutanımız 

Hakan  ATINÇ'ı  kimse  rahatsız  etmesin,  içeride  çalışıyor"  dedi.  Biz  de  "emredersiniz 
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komutanım" dedik. Yaklaşık yarım saat sonra beni tekrar çağırdı. Kapısının başında oturmamı 

ve odaya kimsenin girmemesini fakat Tuğg. Ünsal COŞKUN, Başçavuş İlyas, Mustafa Albay, 

Okan  Binbaşı  ve  Kurmay  Başkanı  Mehmet  ŞAHİN'in  girebileceğini  söyledi.  Bu  sırada 

televizyondan  olayın  TSK  içerisinde  kalkışma  olduğunu  öğrenmiştim.  Fakat  bu  kişilerin 

darbeci olup olmadığını bilmiyordum. Sonra İlyas Başçavuş yanıma gelerek Ünsal Paşa'nın 

şoförü ile kantinciyi bulup, kantini açtırarak erzak almamızı emretti. Erzakları alıp kendisine 

verdik. Fatih Başçavuş yine beni odanın kapısının önüne oturtturdu. Bu sırada giriş kapısının 

üzerinde  bulunan  televizyondan  Cumhurbaşkanının  konuşmasını  duydum.  Bir  süre  sonra 

benden Fatih Karagöz kahve istedi. Ben de kahveyi alıp odaya getirdiğim esnada bize daha 

önceden  odaya  girmememizi  emrettiği  için  kapıyı  tıkladım.  Kendisi  elindeki  silahı  bana 

doğrultarak  kapıya  geldi.  Sonrasında  herhangi  bir  şey demeden kahveyi  aldı  ve  beni  çay 

ocağına gönderdi.  5-10 dakika kadar  sonra Fatih Karagöz beni tekrar  yanına çağırdığında 

odanın içerisinde bulunan Özcan Yarbay devamlı bir telefon trafiği içerisindeydi. Telefonda 

ha bire "şu helikopter şuradan kalksın, şuraya ateş edin, şuraya bakın, şu helikopteri kaçırın" 

şeklinde  talimatlar  veriyordu.  Fakat  kiminle  konuştuğunu  anlayamamıştım.  Saat  02.00 

sıralarında İlyas Başçavuş, Ünsal Paşa'nın şoförü Kerem İZZETOĞLU'nu yanına çağırdı ve 

tekrar kantini açarak erzak almamızı emretti. Biz de verilen emir gereği kantinden aldığımız 

erzakları Kerem ile birlikte nizamiyede bulunan rütbelilere götürdük. Nizamiyedeki rütbelileri 

hatırlamıyorum. Fatih KARAGÖZ Saat: 04.00'a kadar her yarım saatte bir yanımıza gelip ne 

yaptığımızı kontrol ediyordu." şeklinde beyanda bulunmuştur.

4-4-162- Tanık Ahmet Atakan YİĞİT 26/07/2016 tarihli ifadesinde; " Ben Kara 

Havacılık Komutanlığı Okul Hizmet Bölük Komutanlığında Onbaşı olarak görev yaparım. 15 

Temmuz  2016  tarihinde  Kurslar  Tabur  Komutanlığı  kazan  dairesinde  nöbetçiydim.  Saat 

18.00-19.00 arasında beyaz renkli Citroen Berlingo marka araçla 2 sivil kişi indi. Bu kişileri 

önceden hiç görmemiştim. Görsem teşhis edemem. Araçtan uçuş kıyafetleri  ve uçuş kaskı 

indirdiler. Diğeri araca binerek ayrıldı. Kazan dairesinin önünde kalan bu kişi şuan tutuklu 

bulunan tabur komutanımız Yasin CANDEMİR'i aradı. Bana dönerek "komutanın emri, bu 

malzemeleri tabur komutanının odasına taşımayacağız" dedi. Ben de kendisine yardım ederek 

malzemeleri tabur komutanının odasına çıkardım. Sonrasında kazan dairesine döndüm. Daha 

sonra  tutuklu  bulunmayan  kazan  dairesinden  sorumlu  Başçavuş  Dursun  ERGEN  yanıma 

geldi. Bu sırada kendisini Yasin CANDEMİR Yarbay aradı. Dursun Başçavuş tabur komutanı 

Yasin'in yanına çıktı. Bir süre sonra ilk bahsettiğim sivil giyimli kişi ve kolunda pars işareti 

bulunan daha önce görmediğim 2 yüzbaşı ile Yasin CANDEMİR kamelyanın oraya indiler. 

Beni yanlarına çağırarak kazan dairesinde sorun olup olmadığını sordular. Ben de "Dursun 

Başçavuş  oluşan  sıkıntıyı  halletti"  şeklinde  cevap  verdim.  Saat  21.30'da  kazan  dairesini 
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kapatarak üst kata çıktım, kola makinesinden içecek alacağım esnada tabur komutanı Yasin 

CANDEMİR  odasından  çıkarak  bana  "kazan  dairesinde  bir  sıkıntı  mı  var?  Niye  buraya 

geldin?" diye sordu. Ben de "hayır komutanım kapatayım mı diye sizin yanınıza gelecektim" 

dedim. Bu sırada yanında daha önceden tanımadığım yüzbaşı tabur komutanına dönerek "ben 

şuan tutuklu bulunan Emre ERKAN Yüzbaşının odasına gidiyorum" dedi. O da "tamam kazan 

dairesini  kapatıp  gidebilirsin"  demesi  üzerine  birliğime  geri  döndüm.  Daha  sonra 

komutanımız  Nöbetçi  Astsubay Mehmet  KAYA geldi,  içtima  aldı.  Yarım  saatte  bir  gelip 

içtima alıp yoklama yapıyordu. Saat 03.00 sıralarına kadar uyudum. 03.00 sıralarında bomba 

sesine  uyandım.  Tekrar  uyudum.  Sabah  saatlerinde  Mehmet  KAYA tekrar  içtima  aldı  ve 

güvenli  bir ortam sağlanana kadar nöbetçi  astsubay Mehmet KAYA'nın talimatıyla birlikte 

kaldık. Benim başkaca olağanüstü bir duruma dair görgüm yoktur. Benim bilgim ve görgüm 

bundan ibarettir, " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-163-Tanık Ali  KESKİ 26/07/2016 tarihli  ifadesinde; "  Ben Kara  Havacılık 

Komutanlığı  Okul  Hizmet  Komutanlığı  Hizmet  Bölük  Komutanlığında  er  olarak  görev 

yaparım.  15  Temmuz  2016  tarihinde  19.00-21.00  uçuş  hattı  nöbetçisiydim.  Bir  ara  Okul 

Komutanı  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN saat:  19.50 sıralarında yanıma gelerek  bana  nöbet 

kulübesinin içinden çıkmamam konusunda emir verdi. Halbuki benim kural olarak devamlı 

suretle  devriye atmam lazım. Bunun üzerine nöbet kulübesinin içine girdim ve 15 dakika 

sonra  tekrar  dışarı  çıktım.  Bu arada  görsem tanıyabileceğim bir  astsubay yanıma  gelerek 

"Kara  Kuvvetleri  Komutanı  burada,  ortalıkta  fazla  dolanma"  dedi.  Nöbet  kulübesinde 

bulunurken  yaklaşık  15-20  dakika  kadar  sonra  tekrar  Ünsal  ÇOŞKUN  geldi,  panikli  bir 

şekilde ortamı kolaçan etti ve bana "sakın dışarıya çıkma" diyerek gitti. Saat 21.00 sıralarında 

nöbeti devrettim. Devredeceğim esnada Koray ÇELİK arkadaş yanıma gelerek bana "uçuş 

hattında  kimse  kalmayacak,  saat  22.00  da  kuleye  gidecekmişiz,  nöbetçi  çavuşa  bilgi 

verirsiniz"  dedi.  Bundan  sonra  ben  koğuşa  gittim.  Nöbetçi  Astsubayımız  Mehmet  KAYA 

yarım saatte bir koğuşa gelerek eksik var mı diye içtima aldı. Koğuşta bulunduğum sırada 

silah  ve  helikopter  seslerinden uyuyamadım.  Benim bilgim ve  görgüm bundan ibarettir,." 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-164-Tanık Uğur KUVVETLİ 26/07/2016 tarihli ifadesinde; 

"Ben Kara Havacılık Komutanlığı Okul Hizmet Bölük Komutanlığında ER olarak 

görev yaparım.15 Temmuz 2016 tarihinde 19.00'a kadar silahlık görevlisiydim. Bu süre zarfı 

içerisinde herhangi  bir  olaya  tanık olmadım.  19.00'da  silahlık  nöbetimi Kerem DİLBER'e 

devrettim.  19.45  içtima  alacağım sırada  şuan  tutuklu  bulunan  nöbetçi  Astsubay  Mehmet 

KAYA bana saat: 22.00'dan itibaren uçuş hattında hiç bir nöbetçinin kalmamasını, nöbetçinin 
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3 nolu kuleye geçmesi gerektiğini söyledi. Bu durum benim tuhafıma gitmişti ancak bir anlam 

veremedim.  Nedenini  sorduğumda  bana  "güvenlik  arttırımı  sebebiyle"  olduğunu  söyledi. 

Arkadaşlarla birlikte bahçede otururken 22.00 sıralarında helikopterlerin uçtuğunu gördüm. 

Sonra uyumak için koğuşa çıktık. Saat: 23.00 sıralarında Sercan DEMİRbize darbe olduğunu 

söyledi. O da bu durumu gazinoda televizyondan öğrenmiş. Şu hususu unuttum; saat 03.00 

sıralarında Kerem DİLBER isimli kişi beni koğuşta uyandırarak bana depoda MG-3 silahının 

olup olmadığını sordu, ben de olmadığını söyledim. Sebebini sorduğumda bana dışarıda bir 

komutanın  sorduğunu  söyledi.  Dışarıya  çıktığımda  komutanı  bizzat  gördüm.  Fotoğraftan 

kendisini teşhis edebilirim. Teğmenin elinde G-3 piyade tüfeği vardı. Depoda MG-3 silahının 

olmadığını  belirtmeme  rağmen  bana  silahı  nerede  bulacağımı  sordu.  Deponun  anahtarını 

istedi.  Ben  de  kendimde  olmadığını,  bölük  komutanının  odasında  olduğunu  söyleyince 

koğuşun önünden telaşlı ve panik bir şekilde ayrılıp gitti. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

4-4-165-Tanık  Kerem  DİLBER  26/07/2016  tarihli  ifadesinde; "Ben  Kara 

Havacılık  Komutanlığı  Okul  Hizmet  Komutanlığı  Hizmet  Bölük  Komutanlığında  Onbaşı 

olarak görev yaparım. 15 Temmuz 2016 günü 19.45 içtimasından sonra şuan tutuklu olduğunu 

bildiğim  Nöb.  Astsubay  Mehmet  KAYA  saat  22.00'dan  itibaren  uçuş  hattında  hiç  bir 

nöbetçinin kalmaması gerektiğini ve uçuş hattındaki nöbetçisinin kuleye geçmesi gerektiğini 

söyledi. Böylelikle uçuş hattında kimse kalmayacak dedi. Bu durum bizim tuhafımıza gitmişti 

ancak bir anlam veremedik. Okul nöbetçi  amirinin bu şekilde emir verdiğini bize söyledi. 

İçtima bittikten sonra herkes serbestti. Saat: 22.00 sıralarında helikopter birliği taradı. Silah 

çatışma sesleri duyduk ve bizi Mehmet KAYA Astsubay koğuşlar bölgesine götürerek burada 

kalmamızı ve dışarıya çıkmamamızı söyledi. Biz sabaha kadar koğuş bölgesinde kaldık. Ben 

nöbetçi  devriye  onbaşı  olduğumdan  dolayı  nöbet  değişimlerinde  kendilerine  eşlik  ettim. 

03.00-05.00  devriyesini  attım.  Sonrasında  koğuşlar  bölgesine  geldim.  Koğuştayken  şuan 

hatırlamadığım  bir  arkadaş  beni  dışarıda  bir  komutanın  beklediğini  söyledi.  Dışarıya 

çıktığımda şuan görsem tanıyabileceğim, elinde G3 piyade tüfekli teğmen bana "MG3 silahı 

silahlıkta varmı?" dedi. Çok telaşlıydı. Bunun üzerine nerede bulabileceğini sorması üzerine 

"ben silahlık kısmındayım, silahlıkta yok fakat depocu arkadaşı uyandırayım orada olabilir" 

dedim ve depocu arkadaş Piyade Onbaşı Uğur KUVVETLİ'yi uyandırdım. Uğur da bu silahlı 

teğmene MG3'ün depoda olmadığını söyledi. Sabaha kadar koğuşta kaldık. Başkaca herhangi 

bir olağanüstü duruma şahit olmadım. Benim bilgim ve görgüm bundan ibarettir." şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

4-4-166-Tanık Koray ÇELİK 26/07/2016 tarihli ifadesinde; "Ben Kara Havacılık 

Komutanlığı  Okul  Hizmet  Komutanlığı  Hizmet  Bölük  Komutanlığında  Er  olarak  görev 
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yaparım. 15 Temmuz 2016 tarihinde 21.00-23.00 arasında uçuş hattında nöbetçiydim. 21.45 

civarında  emir  geldi.  Onun  emriyle  3  nolu  kuleye  gittim.  Giderken  Kurslar  Taburunun 

önünden geçtim. Kurslar taburunun önünden geçtiğimde şuan tutuklu bulunan Yasin Yarbay'ı 

gördüm. Akabinde 3 nolu kuleye gittim. Saat: 22.30 sıralarında Helsim'in bahçesinde görsem 

tanıyamayacağım 3-4  silahlı  asker  vardı.  5-10 dakika  kadar  sonra  beyaz  Connect  3  nolu 

kuleye geldi. Biz mevzilenmiştik. Silahlı kişilerden korkmuştuk. Sonrasında bulunduğumuz 

yere gelen, görsem tanıyabileceğim Kıdemli Başçavuş rütbesinde biri gelerek silahlı kişilerin 

bizden olduğunu, bu kişilere zarar verilmemesi gerektiğini,  yaşananların tatbikat olduğunu 

söyledi. Saat 23.00 sıralarında nöbeti gelen arkadaşlara devrettik ve bu arkadaşlara da silahlı 

kişiler  hakkında bilgi  verdik. Koğuşa gittik. Ertesi  gün 06.00'a kadar koğuştaydık.  Bir ara 

helikopterin birliğe ateş etmesi üzerine uyandık. Fakat nöbetçi astsubayımız bizi güvenli bir 

ortam  sağlanana  kadar  koğuştan  çıkarmadı.  Benim  başkaca  herhangi  bir  olaya  ilişkin 

tanıklığım yoktur. Benim bilgim ve görgüm bundan ibarettir. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 

4-4-167-Tanık Tunay KESKİN 26/07/2016 tarihli ifadesinde;  "15 Temmuz 2016 

günü uçak ve  helikopter  hangarında Geri  Destek  Nöbetçi  Astsubayıydım. 18.00 sıralarına 

kadar herşey rutindi. 18.00'da beni bölük komutan vekilimiz Üstğ. Soner GÖKÇE arayarak 

Kara  Kuvvetleri  Komutanının  geleceğini  ve  hangar  kapılarını  açmamı  emretti.  Ben  de 

gecikmeksizin  helikopterin  bulunduğu  hangarın  kapılarını  açtım.  Müteakiben  orada 

beklemeye başladım. Bir süre sonra şuan tutuklu bulunan Kara Pilot Bnb. Deniz ALDEMİR 

ve  Kara  Pilot  Yrb.  Murat  BOLAT  hangara  geldiler.  Daha  sonra  Murat  BOLAT,  bu 

helikopterde  intibak gören Kd.  Üçvş.  Resul  BARDAKKAYA'yı  arayarak  acilen  gelmesini 

emretti. 15-20 dakika sonra Resul hangara geldi. Ben de Murat BOLAT'tan hangara gitmek 

için izin istedim. Ben kendi hangarıma gittim. Bu sırada Alb. Feyzi OKAN makam aracıyla 

Murat BOLAT ve Deniz ALDEMİR'in bulunduğu hangara geçti. Ben beklemede kaldım. Bir 

süre  sonra  yeni  tayin  olan  şuan  tutuklu  olan  bölük  komutanı  Kara  Pilot  Bnb.  Tekin 

TAŞDEMİR geldi.  Müteakiben kendisine tabur ve alay komutanının CH-47 helikopterinin 

yanında  olduğunu  söyledim.  Sonra  kendisi  odasına  geçti.  Ben  hangar  önünde  beklemeye 

başladım. Bir süre sonra 3 ve 4 yıldızlı VIP araçlar geldi. Bu aracın içerisindekileri görsem 

tanırım. VIP aracı CH-47 helikopterin bulunduğu hangarın yanına geçti. 35-40 dakika kadar 

burada bekledikten sonra müteakiben buradan ayrıldılar. Sonrasında bende hangarın kapı ve 

ışıklarını kapatıp emniyete aldıktan sonra Murat BOLAT ve Deniz ALDEMİR bulunduğum 

hangara geldiler. Bana karşı herhangi bir emir vermediler. Dolaptan soğuk birşeyler alarak 

uzaklaştılar. Saat: 21.00 sıralarında yanımda bulunan Kd. Bçvş. Halil ERYİĞİT'in telefonuna 

haberler  gelmeye başladı.  Olayı  öğrenmek maksadıyla  televizyon seyretmek için gazinoya 

geçtik.  Televizyonda bir  kısım askeri  birliklerce köprünün kapatıldığını  gördük fakat  ülke 
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genelinde olan bitene hâlen tam anlamıyla anlam verebilmiş değildik. Nöbetçi olduğumdan 

dolayı  sürekli  hangarda bulunan odaları  kontrol ediyordum. Bir ara Tekin Binbaşının sivil 

kıyafetli  olarak  hangardan  bana  herhangi  bir  şey  söylemeden  ayrıldığını  farkettim.  Kural 

olarak mesai saati dışında hangara gelen kişileri ben hangar kayıt defterine kaydederim. O 

gün de gelen tüm kişileri deftere kaydetmiştim." şeklinde beyanda bulunmuştur.

4-4-168-Tanık Fatih DÖNDÜ 26/07/2016 tarihli ifadesinde; "Ben Kara Havacılık 

Komutanlığı  1.  Kara  Havacılık  Alayı  Meydan  Harekât  Taburu,  Meydan  Harekât  Bölü 

Komutanlığında Başçavuş olarak görev yaparım. ...... 15 Temmuz 2016 günü Meydan Harekât 

Bölüğünde nöbetçi astsubaydım. 09.00 sıralarında nöbet toplantısına gittim. Toplantıyı şuan 

tutuklu olduğunu bildiğim Kara Pilot Yzb. Fatih Taha ÇELİK yönetti. İsmini bilmediğim bir 

astsubaya  toplantı  esnasında  şakayla  karışık  "bugün  kim  gelirse  vur"  diye  bir  söylemde 

bulundu. Biz bu şekilde konuşmasına bir anlam veremedik. Rutin olan toplantı bitti. 18.00 

sıralarında normal nöbet yerime geçtim. Saatini tam olarak hatırlayamamakla birlikte havanın 

kararmasıyla  uçuş  pistinden  8-9  adet  Skorsky S-70'in  havalandığını  gördüm.  Müteakiben 

kuleyi arayarak şuan tutuklu olduğunu bildiğim Kd. Çavuş Yunus AYDOĞAN ile görüştüm. 

Kendisine "abi hayırdır, burada gece uçuşumu var" dedim. O da bana "abi bilmiyorum birden 

tetik basıp kalktılar" dedi. Telefonu kapatmadan önce Yunus'a ismini bilmediğim bir şahıs 

"kim aradı"  şeklinde  soru  sordu.  Ben  bunu  ahizeden  duydum.  Yunus  da  o  kişiye  benim 

aradığımı  söyledi  ve  telefon  pat  diye  yüzüme  kapandı.  Bu  husus  da  kule  görüşme  ses 

kayıtlarında mevcuttur. Telefon kapandıktan sonra kendi kendime "herhalde gizli görev var" 

dedim.  Yaklaşık  10-15  dakika  kadar  sonra  Muhittin  Başçavuş  yanıma  gelerek  bana 

"komutanım okul komutanımız Tuğgeneral silahlı teğmenleri içtima alanına toplamış" dedi. 

Sonrasında pistten 2 tane Cougar ve kobra helikopterlerin tetik basıp kalktığını gördüm. Kara 

Havacılığın  Jandarmaya  açılan  kapısında  askeri  itfaiye  aracı  ile  kapatıldığını  ve  başında 

görsem tanıyamayacağım 2 tane  silahlı  teğmen olduğunu gördüm.  Olaya  hâlen  bir  anlam 

verebilmiş  değildim.  Sonrasında  pistten  kalkan  kobraların  külliye  civarına  ateş  ettiğini 

gördüm. Bu sırada televizyonda asker birliklerin Boğaz Köprüsünü kapattıkları  konusunda 

haberler  geçiyordu.  Sonrasında  ben  de  aramış  olabilirim  ama  tam  olarak  bu  hususu 

hatırlamıyorum;  Levent  Binbaşıyı  aradım.  Bana  "Fatih  orada  ne  oluyor"  dedi,  ben  de 

"bilmiyorum" dedim. Cevaben "Fatih Nizamiyeden içeri giriş yaptım, orada tanımadığım bir 

albay beni içeri sokmadı ben de eve döndüm" dedi. Sonrasında benim ikinci sicil amirim, olay 

günü izinli  olan Ayhan ÖZKAN Yarbayım beni arayarak benden bilgi  istedi.  Ben de olan 

biteni kendisine söyledim. Televizyonda Cumhurbaşkanının açıklamasını izlediğimde olaya 

tam olarak vakıf olmuştum. Sabah saatlerine kadar askerleri yatıştırmakla uğraştım. Bu süre 

zarfı içerisinde sıralı sicil amirlerimden herhangi bir komutanımın sıralı bana bir emri olmadı. 
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Sabah olduğunda bizim içtima alanına bir çok sivil ve üniformalı, tam teçhizatlı kişiler geldi. 

İçlerinden şuan hatırlayamayacağım bir kişi bana "burada silahlı teğmenler var mı?" dedi. Ben 

de kimsenin olmadığını söyledim. Fakat kulede bu kişilerin olabileceğini belirtmem üzerine 

birden  havadan  bize  ateş  açıldı.  Hemen  mevzilendik.  Sonrasında  tanımadığım bir  uzman 

çavuşun yaralı olarak içeriye girdiğini gördüm. Bu sırada JÖH timleri havadan bize ateş eden 

helikoptere ateş etmeye başladılar. Sonrasında helikopter birliğimizin hava sahasından ayrılıp 

gitti.  Daha sonra yan binaya girdiğimizde şuan tutuklu olduğunu bildiğim Kıdemli  Çavuş 

Yunus AYDOĞAN ile birlikte iki kişi binaya girdi. Yunus'a olanlarla ilgili soru sordum. O da 

bana "abi bu şerefsizler bizi ketenpereye getirdi, ben şuan tutuklu olan birinci sicil amirim 

Kıdemli  Başçavuş  İlhan  OCAKCIOĞLU'nun  emrilerini  yerine  getirdiğini,  kobraların  ateş 

edinceye kadar olanlara bir anlam veremediğini" söyledi. Kulede kimlerin olduğu konusunda 

soru sormam üzerine bana Albay Oğuz Yalçın,  İlhan OCAKCIOĞLU'nun ve başka yerde 

nöbetçi olan şuan tutuklu olduğunu bildiğim Ali Tunç AVŞAR'ın kulede olduğunu söyledi. Bu 

üç kişi de şuan tutukludur. Sonrasında Ali Tunç AVŞAR sivil kıyafetle yanında tanımadığım 

bir  astsubay  bulunduğu  halde  Jandarma  nizamiyesinden  sivil  aracıyla  çıkacakları  esnada 

durdurduk.  Ali'ye  "hayırdır?"  diye  sordum.  O  da  bana  "abi  bilmiyorum,  sabahtan  beri 

teğmenler beni alıkoydular" dedi ve birliğimize gelen Jandarmalar her ikisini de alıp sorguya 

götürdüler.  Benim süre zarfı  içerisinde şahit  olduğum olaylar bunlardır.  16 Temmuz 2016 

günü öğlen 16.00 sıralarında da ortamın güvenli olduğunu duymam üzerine birlikten ayrılarak 

eve gittim.Benim bilgim ve görgüm bundan ibarettir. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

4-4-169-Tanık Mikail YAVUZ 26/07/2016 tarihli ifadesinde; "Ben Kara Havacılık 

Komutanlığı Karargah ve Destek Bölük Komutanlığında Piyade Ulaştırma Er olarak görev 

yaparım.  Aynı  zamanda  tutuklu  olduğunu  bildiğim  Kurmay  Başkanımız  Yrb.  Mehmet 

ŞAHİN'in habercisiyim.  15 Temmuz 2016 tarihinde 18.00 sıralarında  Kurmay Başkanının 

emriyle Hakan Paşa'nın emir uzmanını evine götürdüm. Daha sonra diğer haberci P.Er Cihat 

ÜNGÜR'e  Kurmay Başkanımız  Kurslar  Taburundan  şuan  tutuklu  olduğunu  bildiğim Yrb. 

Ümran TAŞ'ı almasını emretmiş. Cihat da bana bunu söyledi. Ben de Ümran TAŞ'ı alarak orta 

tabura  götürdüm.  Götürdüğümde  Tabur  Komutanlığının  binasının  merdivenlerinden  çok 

sayıda rütbeli  asker  inerek helikopter pistine doğru koşuyorlardı.  Bu kişiler  arasında şuan 

tutuklu olan Kara Havacılık Daire Başkanı Albay Vedat SEVEN dikkatimi çekmişti. Bu arada 

Ümran  TAŞ da  bu  kişilerle  birlikte  piste  doğru  koşmaya  başladı.  Giderken  de  eşyalarını 

Kurmay Başkanının odasına götürmemi emretti. Eşyalarını alıp Kurmay Başkanının odasına 

götürdüğümde odanın önünde Yrb. Murat BOLAT ve Yrb. Özcan KARACAN benim binadan 

çıkmamı istediler.  Aşağıya indiğimde Beyaz Ford Connect aracımın başında Albay Hakan 

Cafer ARSLAN'ı gördüm. Bana aracımın anahtarını, telefonumu ve yanındaki muhafız P.Er 
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Ali ÇETİNKAYA'nın silah ve mühimmatını emniyet denetlemesi olduğunu söyleyerek istedi. 

Aracı çalıştırarak gitti. Bizi de depoya gitmemizi söyledi. Ben ve arkadaşım Ali ÇETİNKAYA 

depoya  gittik.  Yaklaşık  yarım saat  kadar  sonra  buradan çıkarak  koğuşlar  bölgesine  gittik. 

Sabaha kadar  burada kaldık.  Bu süre zarfı  içerisinde radyodan TSK içerisinde azınlık  bir 

grubun kalkışması olduğunu öğrendik. Güvenli bir ortam sağlanana kadar koğuş bölgesinde 

kaldık. Sabah geldiğimde beyaz renkli connect marka aracı ve telefonumu karargah binasının 

önüne bırakıldığını gördüm fakat silah ve mühimmat içinde yoktu. Benim bilgim ve görgüm 

bundan ibarettir. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Mikail YAVUZ,Kara Havacılık Komutanlığı tarafından yapılan idari tahkikat 

kapsamında  11/08/2016  tarihinde  verdiği  ifadesinde; Kara  Havacılık  Kurmay 

Başkanlığında şoför ve haberci olarak askerlik yaptığını, 11/07/2016 tarihinden itibaren olay 

gününe kadar Kurmay Yarbay Mehmet Şahin'in gece yarılarına kadar mesaiye devam ettiğini 

gözlemlediğini,  bununla  birlikte  Albay  Hakan  Cafer  ARSLAN,  Kurmay  Yarbay  Mehmet 

DEMİRHİSAR,  Kurmay Yarbay Ümran TAŞ ve  Emir  Astsubayı  Fatih  KARAGÖZ'ün de 

Kurmay Başkanı ile birlikte bu süre zarfında mesaiye kaldığını gördüğünü, bu süre zarfında 

Mehmet ŞAHİN'den haberci odasında beklememesi, kapıyı kimsenin dinlememesi ve içeriye 

kimsenin  girmemesi  yönünde  emirler  aldığını,  14/07/2016  tarihinde  Binbaşı  Okan 

KOCAKURT,  Yarbay Özcan  KARACAN ve  Yarbay Halil  GÜL'ün saat  20:00  sıralarında 

karargahtan çıkış  yaptıklarını,  Kurmay Başkanı Mehmet ŞAHİN'in ise  o gece makamında 

yattığını belirtmiştir. 

4-4-170-Tanık  Muhittin  ŞIRKI26/07/2016  tarihli  ifadesinde; "  Ben  Kara 

Havacılık  Komutanlığı  1.  Kara Havacılık  Alayı  Meydan Harekât  Taburu,  Karargah Tabur 

Komutanlığında Piyade Astb. Kd. Bçvş. Olarak görev yaparım......  15 Temmuz 2016 günü 

Meydan  Harekat  Taburunda  Bçvş.  Fatih  Döndü  ile  beraber  17.00'a  kadar  intibak 

nöbetçisiydik.  Bu saatten sonra Arama Kurtarma Bölüğüne geçtik.  Yaklaşık 1 saat burada 

bekledikten  sonra  18.00  sıralarında  pistten  cooger,  skorsy  tip  helikopterlerin  kalktığını 

gördük.  Biz  bir  anlam  veremedik.  Helikopterlerin  ışıkları  yanmıyordu.  Biz  de  kendi 

kendimize herhalde terör operasyonu var diye düşündük. Saat 21.50 sıralarında eve gitmek 

için  nizamiyeye  geldim.  Ana nizamiyeye gelirken okul  komutanı  olan  ismini  bilmediğimi 

tuğgeneral  beni  durdurdu.  Bana  nereye  gittiğimi  sordu,  ben  de  mesaiye  kaldığımı,  mesai 

bitiminde  eve  gittiğimi  söyledim.  Cevaben  "tamam"  dedi.  Etrafında  eli  silahlı  kursiyer 

teğmenler  bulunuyordu.  Sonrasında  nizamiyeye  gittim,  nizamiyeden  çıkacağım  esnada 

görsem tanıyamayacağım bir kişi daha beni durdurarak bana dışarının içeriye göre emniyetsiz 

olduğunu söylemesi üzerine tekrar arama kurtarma bölüğüne döndüm. Sabaha kadar orada 

bekleme halinde kaldık.  Bu süre zarfı  içerisinde de TSK içerisindeki bir  grubun kalkışma 
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içerisinde olduğunu öğrendik.  Burada bulunduğum esnada Fatih DÖNDÜ Başçavuş pistin 

kulesini aradı. Amacı olayın ne olduğunu anlamaktı. Orada bulunan şuan tutuklu olduğunu 

bildiğim Yunus Astsubay ile görüştü. Yunus Astsubayın da bize kendisinin de olanlara bir 

anlam veremediğini, yanında bulunan bir kişinin telefonu kapatmasını emrettiğini söyleyerek 

telefonu kapattı.  Sonrasında aradığımızda telefona cevap veren olmadı.  Güvenli  bir  ortam 

sağlanana  kadar  Arama  Kurtarma  Bölüğünde  bekledik.  Benim bilgim ve  görgüm bundan 

ibarettir. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-171-Tanık  Sinan  ARSLAN  26/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ben  Kara 

Havacılık Komutanlığında Kara Pilot Yüzbaşı olarak görev yapıyorum. 15/07/2016 tarihinde 

cuma günü saat 08:00 de kendi aracım ile tümene gelerek göreve başladım saat 18:15 de 

mesai bitiminde kendi aracımla ile tümenden ayrıldım ve Erler Kara Askeri lojmanlarında 

bulunan evime gittim. Üsteğmen Uğur BALDUĞ, Karapilot Yüzbaşı Nuri OSMANCIOĞLU 

ve ben Merha Restorant Batıkent adresindeki lokantaya gittik balık yedik. 22:00 sıralarında 

helikopter ve uçaklann alçak uçuşlarını farkettik. Benden habersiz helikopter mi uçuyor yada 

başka  alanların  helikopterleri  mi  uçuyor  diye  merak  ettim.  Telefondan  internete  girerek 

haberlere baktığımızda uçakların Ankara üzerinde alçak uçuş yaptığını gördük. Tümenimden 

beni arayıp göreve çağıran olmadı. Benim yanımdaki Yüzbaşı Nuri OSMANCIOĞLU tabur 

komutanımız Pilot Yarbay Murat BOLAT'ı  arayıp neler olduğunu sordu gelmemiz gerekip 

gerekmediğini sordu o da gelmenize gerek yok telefonumu meşgul etmeyin dedi ve telefonu 

kapattı lokantada oturmaya devam ettik. 22:50 de lokantadan ayrıldık. Nizamiyenin önünden 

geçerek  tümenimizi  gözlemlemek  istedim.  Nizamiyenin  önünden  çok  ağır  şekilde  Ulus 

istikametine doğru devam ettim nizamiye önünde halk yoktu. Eli silahlı tanımadığım tüfekli 

kompozit başlıklı tulum giymiş askerleri gördüm. Rütbelerini tespit edemedim. Sayıları 5 den 

fazla idi. O sırada Kara Pilot Üsteğmen Ömer DERELİOĞLU beni telefon ile aradı. Tabur 

komutanrmız Yarbay Murat BOLAT'ın herkesi tüm rütbelileri tümene göreve çağırıyor dedi. 

Ben  de  haberler  ile  birlikte  bu  durumu değerlendirdiğimde  bu  göreve  gelmiyorum,  eşim 

hamile onu kurtarmak üzere eve gidiyorum dedim. İlk önce hamile eşimi güvenliğe almak 

istedim  eşimi  aradım.  Işıkları  kapat  perdeleri  kapat,  camlardan  uzak  dur  dedim.  Eve 

vardığımda eşyalarımzı topladık ve Cebeci'deki halamların evine gittik. ......  Saat 13:00 da 

tümene gelerek mesai ye başladım. Darbecilerin hangarlarımızdan toplam 8 adet S70 skorsky 

helikopterlerini Akıncı üssüne götürmüş olduklarını l adet Skorsky helikopteri de hangarın 

doğusuna  bırakıp  kaçtıklarını  öğrendim.  8  adet  Skorsky  nin  teyidini  almak  ve  kalkışını 

engellemek amacı ile Akıncı üssüne gittim. Ertan Akkaş, Engin Toran, Mustafa Açık ve başka 

bir personel ile birlikte Akıncı Üssüne gittik. 7 adet helikopteri tespit ettik. Onları uçamaz 

hale getirdik. Daha sonra 1 adet helikopterin de Etimesgut askeri havalimanında olduğunu 
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tespit  ettik.  Oradaki  1  adet  helikoptere  başka  ekip  giderek  bozdu."  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Tanık Sinan ARSLAN, Kara Havacılık Komutanlığı  tarafından yapılan idari 

tahkikat  kapsamında  08/08/2016  tarihinde  verdiği  ifadesinde; S-70  Takım  Komutanı 

olduğunu, olay günü saat 11:30 sıralarında S-70 hangarındaki odasına Tabur Komutanı Murat 

BOLAT,  Alay Komutanı  Yardımcısı  Halil  GÜL ve Fatih  EĞİLMEZ'in  geldiklerini,  Murat 

BOLAT'ın kendisine Orta Genel Maksat Taburuna gece uçuşu için 1 adet S-70 helikopteri 

verileceğini, EGİP'e helikopter numarasını ve teknisyen ismi girmesini, pilotların isimlerini 

ise  onların  gireceklerini,  bu  helikopterle  Binbaşı  Abdullah  Ateştemur  ve  Binbaşı  Osman 

KARACAN'ın uçacağını, AKKA Çekimi ve İGHB'deki terör faaliyetleri kapsamında bütün 

faal  helikopterlerin  hangar  içinden  park  yerine  çıkarılması,  bir  helikoptere  fast  -  drop 

takılması, SAR helikopteri ile birlikte A-9 park yerine çekilmesi, bu işlemlerin tamamının saat 

15:00'e  kadar  tamamlanması,  helikopterlerin  hepsinde  kriptolu  4014  olması  gerektiği 

emirlerini verdiğini, kendisinin bu emrindeki personele ilettiğini, sonra Halil GÜL ve Fatih 

EĞİLMEZ'in ayrıldığını, Murat BOLAT ile depoya gittiklerini, Murat BOLAT'ın depoda kaç 

tane  bixi  ve  çelik  yelek  olduğunu  depo  sorumlusu  Astsubaya  sorduğunu,  Okul 

Komutanlığı'nın yapacağı hava yer atışı için mayon ve mayon sarma aparatı desteğinin de 

bulunulması,  Okul Komutanlığından bu aparatları  almaya personel  geleceğini,  park yerine 

çekilecek helikopterlere bixi takılması emirlerini verdiğini, kendisinin hafta sonu olduğu için 

helikopterlere  bixi  takılmasının  emniyetli  olmayabileceğini  söylemesi  üzerine  helikopter 

sayısı kadar bixiyi deponun içine hazırlayıp ayıralım dediğini, gerekli çalışmaları yaptıklarını, 

10987 kuyruk numaralı helikopteri test maksatlı çalıştırdıklarını, Murat BOLAT'ın telefonla 

kendisini aradığını ve mayon dizme aparatı kullanmasını bilen bir personele ihtiyaç olduğunu, 

böyle  biri  olup  olmadığını  sorduğunu,  kendisinin  de  mesai  bittiği  için  bulamayacağını 

söylediğini, saat 18:45 sıralarında askeri birlikten ayrıldığını belirtmiştir. 

4-4-172-Hakkında  Cumhuriyat  Başsavcılığımızın  2017/56317  dosyasından 

soruşturma yürütülen Şüpheli Arif KALKAN 13/08/2016 tarihli ifadesinde;

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki birimde Albay rütbesi ile görev yaptığını, 

askeri lise yıllarından itibaren Fetullahçı terör örgütü olarak tanınan örgütün içerisinde yer 

aldığını, bu örgütün lideri olan Fetullah Gülen ile iki kez yüz yüze görüştüğünü, askeri lise 

öğrencisi  iken yaptığı  bu görüşmelerden birisinde Fetullah Gülen'in  kendisine "Baki"  kod 

ismini verdiğini, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe öncesinde Fetullahçı terör 

örgütüne mensup askerlerle Ankara'da toplantı yaptıklarını, kendisine Ankara Güvercinlik'de 

bulunan  bir  kısım generalleri  enterne  ederek  darbe  girişiminin  merkezi  olan  Akıncı  hava 

üssüne götürme görevi  verildiğini,  kendisine ve kendisi  gibi Türk ordusunda görev yapan 
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değişik  rütbedeki  darbeye  katılan  subaylara  Fetullah  Gülen'in  Türkiye'de  bulunan  örgüt 

yöneticileri  aracılığı  ile  talimatlar  verdiğini,  kendilerinin  de  aldıkları  bu  talimatlar 

doğrultusunda hareket ederek 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişiminde bulunduklarını 

belirtmiştir.

ifadesinde  katıldığı  darbe toplantısına ilişkin "  Akşamüzeri  Line’den mesaj  geldi. 

“21.00’da büroda buluşalım” diye. Akşam belirtilen saatte büroya gittim. Mehmet AYDIN 

karşıladı  ve  bir  odaya  aldı,  planların  henüz  netleşmediğini,  bana  muhtemelen  güvercinlik 

kışlasındaki  generalleri  alıp  güvenli  bir  yere  götürme  görevi  verebileceğini,  bu  nedenle 

general  lojmanları  ile  ilgili  keşif  yapılması  gerektiğini,  bu  iş  için  görevlendirilebilecek 

personel  olmadığını,  mümkünse  benim  yapmamı  istediğini  söyledi.  Bende  güvercinlik 

lojmanlarında kaldığım için zaten biliyorum, bir kez daha bakarım dedim. Bu gelişimde de 

Mehmet  AYDIN  haricinde  kimseyi  görmedim,  oda  kapıları  yine  kapalıydı.  Ertesi  günü 

gündüz  saatlerinde  lojmanlar  bölgesinde  keşif  yaptım.  Akşamüzeri  line’den  “  büroda 

buluşalım” diye mesaj geldi. Akşam yine büroya gittim. Kapıyı Erdoğan ÇİÇEK (J. Kur. Yb.-

ben  Erzincan’da  görevli  iken  Erdoğan’da  J.  Blg.  K.lığı  isth.  Ş.md.  lüğü  görevindeydi,  o 

zamandan  tanıyorum,  cemaatten  olduğunu  bilmiyordum.)  açtı  hoş  geldiniz  dedi,  beni  bir 

odaya aldı, Mehmet AYDIN birazdan gelir deyip odadan çıktı. Bir saat sonra Mehmet AYDIN 

geldi. Bir laptop bilgisayar getirip küçük bir flash diski bilgisayara taktı ve bir excell dosyası 

açtı.  Dosyanın  generaller  sayfasını  açtı,  bu  esnada  dosyadaki  diğer  sayfa  isimlerini  de 

görebiliyordum.  Görebildiğim  sayfa  isimleri  şunlardı.  “Generaller,  Jandarma  Okullar 

Komutanlığı, Beştepe, Güvercinlik, MİT, Türksat ve TİB.” Mehmet AYDIN bana Güvercinlik 

Karargah Lojmanlarında ikamet eden tüm generallerin alınarak Akıncı Üssüne götürüleceğini 

söyledi.  Ancak  daha  sonraki  faaliyetimizde  generallerden  bir  kısmının  Ankara  Garnizonu 

dışında olmasından dolayı darbenin yapılacağı gün olan 15/07/2016 günü Garnizonda bulunan 

6 generalin Akıncı üssüne götürüleceğini söyledi. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

4-4-173-Tanık Orçun AKÖZENLER 26/07/2016 tarihli  ifadesinde;  " Ben Kara 

Havacılık  Komutanlığında  Astsubay  Başçavuş  olarak  görev  yapıyorum.  Uçak  Helikopter 

teknisyeniyim.  15/07/2016  tarihinde  saat  08:00  de  tümene  geldim.  Nöbetçi  olduğum için 

ertesi gün 08:00 a kadar görevliydim. Saat l8:30 dan sonra Özcan KARACAN Yarbay kışla 

nöbetçi amiri sıfati ile beni araç komutanı yaparak araçta 1 şoför 2 muhafız er ile birlikte 

Temelli Hava Meydanına gönderdi. Oradaki uçuşunu bitiren pilotlar ve teknisyenlerin tekrar 

Kara Havacılık Komutanlığına getirilmesi ayrıca Malatya'dan gelecek 2 atak helilopterinin de 

pilot  ve teknisyenlerinin getirilmesi talimatı  vermişti.  Temelli'ye vardım. Kara Pilot Albay 

Murat  AĞIR ile  görüştüm.  Nerede  kaldınız  diye  kızdı.  O sırada  2  atak  helikopteri  alana 

yanlarında l  UH helikopteri  ile  birlikte iniş  yaptılar.  Murat  AĞIR Albay pilotlar  gelmiyor 
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helikopterden ayrılmıyorlar dönelim dedi. Kendisi de bizim araca bindi. Murat AĞIR Albay 

ile birlikte Kara Havacılık Komutanlığına saat 2l:05 sıralarında hareket ettik. O sırada Kara 

Havacılık'ta görev yapan Taha Fatih ÇELİK Yüzbaşı beni aradı ve siz benden habersiz neden 

Temelli Meydanından ayrıldınız, hemen geri dönün dedi, Aracımızdaki rütbeli Murat AĞIR 

albaya bu durumu ilettim. Ben geri dönmem dedi.Nizmiyeye geldiğimizde 2 adet Land Rover 

askeri araç 8-10 asker l adet askeri itfaiye ve Başçavuş İlyas BARUT'u gördüm. Murat AĞIR 

albay nizamiyeye gitti. Kısa süre sonra geri geldiğinde refakatimizdeki 20-25 adet kursiyer 

teğmenleri nizamiyeden girmeleri diğer kalan kişilerin ise evlerine gitmeleri emri verdi. Bana 

da bu işleri yaptıktan sonra erler lojmanı yada çağlayan lojmanlarında bekleme talimatı verdi.  

Ben  en  son olarak  Tarhan  DOĞAN Binbaşıyı  Çağlayan  lojmanlarına  bıraktım ve  lojman 

önünde beklemeye başladım araçta 2 muhafızer ve 1 sürücü er vardı. Cumartesi saat l2:00 a 

kadar  orada  bekledim.  Kara  havacılıktan  Caner  Sırrı  YAVUZ  Albayı  aradım.  Hala  emir 

gelmediğini lojmanlar önünde beklediğimi ilettim. Emniyetli bir şekilde askerlerle ve araç ile 

Kara Havacılığa dönebilirsin dedi. Dönüp geldiğimde nizamiyede hiç bir anormallik yoktu. 

Nizamiyeden giriş  yaptık.  Ben taarruz  hangarına  gittiğimde Caner  albayımı  gördüm.  Çok 

şükür sağsalim döndünüz dedi. Komutan saat 17:30 a kadar bekle belki ifaden alınır savcı 

gelebilir dedi, l7:30 a kadar bekledim. Gelen giden olmadı. Bir yere de çağırmadım. 18:00 da 

özel aracım ile Kara Havacılık Komutanlığından Eryamandaki evime gittim. Benim bilgim 

görgüm bundan ibarettir." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4-4-174-Tanık Mustafa SERT 26/07/2016 tarihli ifadesinde; "Ben Kara Havacılık 

Komutanlığında Piyade Başçavuş olarak görev yapıyorum.l4/07/20l6 tarihinde Alay komutan 

yardımcısı Yarbay Halil GÜL, Tabur komutanı Özcan KARACAN ve bölük komutanı Binbaşı 

Sadullah  ABRA öğleden önce saatlerinde  Astsubay Erhan TARHAN ile  bana Malatyadan 

mühimmat  geleceğini  söyleyerek  depoya  bakmak  istediler  birlikte  depoya  baktığımızda 

Yarbay  Halil  GÜL  gelecek  mühimmatları  buraya  koyarız  dedi.  Tabur  komutanı  Özcan 

KARACAN  1-2  saate  kadar  mühimmatların  geleceğini  bizlerin  depodan  ayrılmamamızı 

söyleyerek 3 komutan depodan ayrıldılar. Deponun önünden ayrıldık ve tabur da beklemeye 

başladık.  Yarbay Özcan  KARACAN daha  sonra  beni  çağırdı  ve  mühimmatların  geldiğini 

söyledi  Binbaşı  Sadullah  ABRA helikopterden  l5  kutu  l500  adet  top  mermisi  teslim aldı 

getirdik  depoya  koyduk.  15-07-2016  tarihinde  cuma  günü  saat  14:00  da  Tabur  komutanı 

Yarbay  Özcan  KARACAN'ın  talimatı  ile  eve  gönderildim  Çünkü  ertesi  gün  Kurmay 

Başkanının  geleceğini  bu nedenle  dinlenip  hazır  olmamı  söyledi,  saat  l4:00  de  tümenden 

ayrılarak Eryamandaki evime gittim,." şeklinde beyanda bulunmuştur.

4-4-175-Tanık Ömer UZUN 26/07/2016 tarihli ifadesinde; " " Ben Kara Havacılık 
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Komutanlığında Piyade ER olarak askerlik yapıyorum.

l5/07/2016 tarihinde cuma günü saat l2:00 sıralannda Alay binasında Yüzbaşı Taha 

Fatih Çelik beni çağırdı ve bu gece benim yanımda kalacaksın, sakın dedi başka tarafa gitme 

dedi, bende tamam komutanım dedim, daha sonra ben taburumda istirahat ediyordum Taha 

yüzbaşıdan  haber  bekliyordum,  Seyfullah  KUTLU  ve  Demircan  AVUKATOĞLU  alay 

komutanlığına gideceksin çay yapacaksın dediler. Çay demledim sonra Taha Yüzbaşı çağırdı 

yanındaki Sadullah Binbaşı ile birlikte helikopterlere mühimmat yükleyeceğiz dedi, o sırada 

saat 21:00-22:00 sıralarıydı depoya gittik,  20 sandık mühimmatı Landlara yükledik bakım 

taburuna  gittik  orada  hiç  tanımadığım Başteknisyenleri  gördüm o  mühimmatları  indirdik 

orada Yarbay Murat BOLAT'ı gördüm. Mühimmatlar traktör kasasına kondu ve piste gitti. Biz 

de Landlara binerek oradan ayrıldık ben alaya döndüm alay gazinosunda televizyonu açtık ve 

darbe teşebbüsünü öğrendik o sırada saat 23:00 olmuştu " şeklinde beyanda bulunmuştur.

4-4-176-Tanık Ertan AKKAŞ 26/07/2016 tarihli ifadesinde; "Ben Kara Havacılık 

Komutanlığı Etimesgut/ ANKARA adresinde Kara UH teknisyen Kıdemli Başçavuş olarak 

görev yapıyorum. 15/07/2016 tarihinde cuma günü saat 07:45 de servis ile tümene gelerek 

göreve başladım. Saat l8:l5 de mesai bitiminde Yüzbaşı Sinan Arslan'ın aracı ile tümenden 

ayrıldım  ve  Etimesgut  Erler  mahallesi  Erler  Lojmanlarındaki  evime  gittim.  Saat  22:30 

sıralarında  İstanbul  Boğazındaki  tankları  gördüm.  TRT l  de  bildiri  okunduğunu  gördüm. 

Uçaklar  ve  helikopterlerin  alçak  uçuş  yaptıklarını  gözlemledim.  Hangar  nöbetçi  astsubayı 

Levent  SELAMOĞLU'nu  aradım.  Uçan  hava  araçlarının  bizim  tümenin  hava  araçlarının 

olduğunu  söyledi.  Kimlerin  emri  ile  nasıl  uçtuklarını  sordum.  Kıdemli  Başçavuş  Ergün 

YAKUT'un  gelerek  helikopterlere  yükleme  yaptığını  depodan  silahları  aldığını 

vehelikopterlerin uçuşa hazır hale getirdiğini söyledi. Helikopterleri uçuran pilotların tümenin 

personeli olmadığını söyledi. Diğer personelleri karanlıkta farkedemediğini 9 adet skorskynin 

uçtugunu 9. sunda teknisyen kalmadığını Ergun Yakut'un emri ile astsubay Kıdemli Çavuş 

EMRE GÜLER'in  bindirildğini  ve  uçtuklarını  söyledi.  Yüzbaşı  Sinan  ARSLAN'ı  aradım. 

Bilgisini sordum. O da kendisini tümende olmadığını, haberler netleşene kadar beklememizi, 

bilgisinin olmadığını söyledi. 16/07/2016 tarihinde saat l3:00'de Sinan yüzbaşının çağırması 

üzerine tümene geldim. Bilgim görgüm bundan ibarettir. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Ertan AKKAŞ, Kara Havacılık Komutanlığı tarafından yapılan idari tahkikat 

kapsamında  08/08/2016  tarihinde  verdiği  ifadesinde; S  -70  takımı  Başteknisyenliğine 

vekalet  ettiğini,  olay  günü  saat  11:30  sıralarında  Tabur  Komutanı  Murat  BOLAT,  Kalite 

Güvence  Bölük  Komutanı  Kara  Pilot  Binbaşı  Fatih  EĞİLMEZ ve  Halil  GÜL'ün hangara 

geldiklerini, Takım Komutanı'nın odasına geçtiklerini, içeride 15 - 20 dakika kaldıktan sonra 

ayrıldıklarını, onlar ayrıldıktan sonra Takım Komutanı'nın kendisini yanına çağırdığını, Tabur 
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Komutanının  "AKKA  çekimi  ve  THMB  Terör  Faaliyetleri"  kapsamından  bütün 

helikopterlerin park yerine çekileceği, elimizde bulunan 1 adet hızlı indirme kitinin faal bir 

helikopter  üzerine  takılması,  hızlı  indirme  kitinin  takılı  olduğu  helikopter  ile  SAR 

helikopterini  A9  park  yerine,  diğer  bütün  faal  helikopterlerin  A8  park  yerine  çekilmesi, 

hepsine kriptoları yeni yüklenmiş 4014 telsizlerin takılması ve bu faaliyetlerin saat 15:00'e 

kadar bitmiş olması şeklindeki emrini söylediğini, kendisinin de bu emri personele ilettiğini, 

saat  17:00  sıralarında  Takım Komutanı'nın  kendisini  telefonla  aradığını,  hafta  sonu  Okul 

Komutanlığının  bixi  atışları  olduğunu,  şeritlere  mermi  basmak  için  bir  personele  ihtiyaç 

olduğunu ve bu personelin görevlendirmesi gerektiğini söylediğini, kendisinin de bu emri ana 

nizamiyede nöbetçi olan Uzman Çavuş Ali AYDOĞAN'a ilettiğini, daha sonra askeri birlikten 

ayrıldığını evine gittiğini belirtmiştir. 

4-4-177-Tanık  Çağdaş  ÇANKAYA 18/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "13  Temmuz 

2016  günü  mesai  bitimine  doğru  Kr.PIt.Kur.Alb.  Mustafa  ÖZKAN’ın  beni  makamına 

çağırdığını öğrendim. Yanına gittiğimde bana cephanelik de ne kadar 20 mm Top Mühimmatı 

olduğunu ve şayet  varsa 1500 adet Ankara’ya  yeni  pilotların atışları  için  göndereceğimizi 

söyledi.  Bende  asıl  mal  sorumlusu  olan  Bkm.Asb.Üçvş.Soner  SELVİ'yi  aradım.1-2  kez 

ulaşamadım daha sonra kendisi beni aradığında eski alay komutanımızın sorusunu sordum ve 

cevap  olarak  mevcudun  var  olduğunu  ve  gönderebileceğimizi  söyledi.  Mütakiben  tekrar 

Mustafa  Albayın  odasına  girdim.  Kendisine  bahsi  geçen  mühimmatın  varolduğunu  ancak 

Ankara’ya  bugüne kadar  atış  için hiç  mühimmat göndermediğimizi  söyledim. Daha sonra 

göndereceğimizi ve sarfınında oradan yapılacağını emrini verdi. Odasından çıkmadan önce 

kiminle irtibata geçeceğimi sorduğumda Orta Maksat Hel.Tb.K. görüşmemi söyledi. Müsaade 

isteyip odasından çıktıktan sonra Orta Maksat Hel.Tb.K. Kr.PIt.Kr.Bnb. Yakup YAYLA’nın 

telefonunu buldum ve 1-2 aramadan sonra irtibata geçtim. Kendisine Alay K. bana vermiş 

olduğu  emri  belirttiğimde  haberi  olduğunu  ve  ertesi  sabah  08:30  da  helikopterin  hareket 

edeceğini söyledi.

Daha sonra  orduevine  gittim.  İlk  kez  Ankara  ya  mühimmat  göndereceğimiz  için 

prosüdürün nasıl olacağını ve uygun olup olmayacağını öğrenmek için Ankara Kara havacılık 

Komutanlığını aradım. Oradan ilgili mühimmat astsb. bilgi verdim. Kendiside ikmal amirine 

sorması gerektiğini söyledi. Daha sonra beni geri aradığında ikmal amirinin 1 .Kr.Hvc.A.K. 

ile  görüştüğünü,  komutanında  alay  komutanımızı  aradığını  söyledi.  Daha  sonra  1. 

Kr.Hvc.A..Müh.Astsb.olan Topçu Asb.Kd.Bçvş.Fatih İLİKÇİ adlı devre arkadaşımı aradım. 

Kendisine  durumu anlattım.  Deponuzda ilgili  mühimmat  var  mı  diye  sorduğumda 30 bin 

civarında yeterli mühimmatlarının olduğunu söyledi. Bende kendisine bunu alay komutanıma 

söyleyeceğimi  boşu  boşuna  buradan  mühimmatın  gitmesine  gerek  olmayacağını  ayrıca 
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helikopterle  mühimmat  taşımanın  riskli  olacağını  söyliyeceğimi  belirttim.  Yaptığım  bu 

konuşmaların  hepsinin  saat  ve  süresi  aşağıda  belirtmiş  bulunmaktayım. Daha  sonra  alay 

komutanımıza  durumu  anlatmak  için  alay  santralinden  habercilerle  görüştüm.  Alay 

komutanımızın  makamında  olmadığını  yeni  alay  komutanımızla  yemeğe  gideceklerini 

öğrendim.  Bunun  üzerine  sabah  yükleme  yapmadan  önce  Alay  Komutanımıza  tekrar 

mühimmat göndermemize engel olabilecek durumları arz etmeye karar verdim. Sabah 7 civarı 

Bkm.Asb.Üçvş.Soner SELVİ ile beraber erkenden mesaiye geldik. Soner astsb. cephaneliğe 

gönderip alay komutanımızın kışlaya gelmesini bekledim. Mütakiben alay komutanımız geldi 

ve durumun mahsurlarını kendisine arz ettim. Ancak mühimmatı yüklememi söyledi.

Nihai  emri  almayı  mütakip  birlik  cephaneliğine  giderek  kayıtlara  uygun  şekilde 

depodan  mühimmatı  çıkartıp  araca  yükledik.  Helikopterin  bulunduğu  kuzey  hangarlara 

giderek mühimmatı teslim edeceğimiz teknisyeni bulduk. Ancak ilgili arkadaş mühimmatın 

Ankara'dan  kimin  alacağını  sorması  üzerine  bilmediğimizi  söyledik. Ardından  İkmal 

Ks.A.olan Kd.Bçvş.Mustafa GÜNGÖR 'ü aradım. Kendisine durumu izah edip alay komutanı 

ile görüşmesini istedim. Kendisi 1-2 dk sonra beni arayıp Alay K. taarruz tb.ile görüşmemi 

istediğini söyledi.Bende araca binip birliğimizde konuşlu bulunan taarruz tb.gittim. Gazino 

bölgesinde  3  pilot  komutanımız  vardı.  Yanlarına  gidip  durumu  anlattım.  Kendilerinin 

durumdan  bilgileri  olmadığını  söyleyip  yardımcı  olmak  maksadıyla  kendi  Tb.k. 

aradılar.Onunla  görüşmenin  neticesinde  kendisinin  de  bilgisi  olmadığını  söyledi.  Oradan 

ayrılıp tekrar İkmal Ks.A.olan Kd.Bçvş.Mustafa GÜNGÖR’Ü arayıp tekrar alay K..sormasını 

söyledim.  Vakit  geçmek  üzereydi.  Daha  sonra  Alay  K..Ankarada  ki  taarruz  Tb.k.ile 

görüşmemizi söylemiş. Bende kuzey hangarlarında bulunan pilotlardan ismini sonra öğrenmiş 

olduğum I.Kr.Hvc.A.Taarruz tb.k. olan Kr.PIt.Yb. Özcan KARACAN aradım. Kendisine Alay 

Komutanının bana vermiş olduğu emrini iletip pilotlarımızın atışı olduğunu ancak mühimmatı 

Ankara  da  kimin  karşılayacağını  ve  zimmetinin  kimin  alacağını  sorduğumda  mühimmatı 

kendisinin teslim alacağını zaten helikopteri de karşılayacağını beyan etti. Bu konuşmalarımı 

7-8  personel  arasında  yapmamı  mütakip  mühimmatı  yükledik  ve  el  senedini  Üçvş.Soner 

SELVİ  tarafından  U/H  Tekns.Asb.Üçvş.Emrah  AYDOĞAN’a  zimmet  yapıldı.  Yukarıda 

isimlerini  belirtmiş  olduğum  kişilerle  yaptığım  telefon  görüşmelerin  tarih  saat  ve  süresi 

aşağıda belirttiğim gibidir." şeklinde beyanda bulunmuştur.

4-4-178-Mehmet ALDEMİR şüpheli olarak alınan 03/10/2016 tarihli ifadesinde; 

"  Hizmet Destek Taburu Alay Karargah Bölüğü Ulaştırma Takımında görevliydim. Son 1 

aydır  da Bakım Takım Komutanı  olan Yarbay Murat  BOLAT'ın şoförlüğünü yapıyordum. 

Genelde komutanın resmi araçları olan 012401 ve 012403 plakalı araçları kullanıyordum. ..

Murat  Yarbay  genelde  gözlemleyebildiğim  kadarıyla  Özcan  Yarbay,  Halil  GÜL 
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Yarbay,  Ersel  ERSOY  Binbaşı,  Soner  Üsteğmen,  Ömer  Üsteğmen,Serdar  Binbaşı  gibi 

askerlerle sık görüşürdü. Ben Murat Yarbay'ı askeri birlik dışında herhangi bir yere araçla 

götürmedim.  Ancak  Özcan  Yarbay'ı  bir  iki  defa  kendi  evine  götürmüştüm.  Son  bir  ay 

içerisinde de yine Özcan Yarbay'ı Genelkurmay'a götürmüştüm. 

Olay tarihinde diğer şoför arkadaş olan Berkin KIVRAK, haftasonu olduğu için evci 

izne ayrılmıştı. Saat 21:30 - 22.00 sıralarında ben koğuşta bulunuyordum. Murat Yarbay beni 

aradı.  Bana "Neredesin"dedi.  Ben de koğuşta olduğumu söyledim. Bana "Land Roverı  al, 

hemen Bakım Taburuna gel"dedi. Ben de garajtan Land Roverı çalıştırdım, Bakım Taburuna 

gittim. Murat Yarbay Bakım Taburundaki odasındaydı.  Tekmil verdim. Bana "Bugün uçuş 

tatbikatı var. Aracın başından ayrılmıyorsun. Telefonunu kullanmıyorsun. Yoksa seni vatan 

haini ilan ederim" dedi. Ben önce şaşırdım. Sonra emredersiniz komutanım demek zorunda 

kaldım. Murat Yarbay benden cep telefonumu almadı. 

Murat  Yarbay  bana  uçuş  çantasını  göstererek  "Çantamı  al"  dedi.  Ben  de  uçuş 

çantasını aldım. Sonra birlikte arabaya bindim. Meydan Hareket Taburuna doğru giderken 

bana "Havada uçan helikopteri görüyor musun?" dedi. Ben de göremediğimi söyledim. Bunun 

üzerine  Meydan Hareket  Taburuna gelmeden "Buradan  geri  dön,  Orta  Tabura  gidiyoruz." 

dedi. Ben de aracı döndürüp Orta Tabura hareket ettim. Orta Taburun önüne geldiğimizde 

aracı  durdurdum.  Murat  Yarbay  araçtan  indi.  Etrafta  rütbelerinden  teğmen  olduğunu 

düşündüğüm silahlı subaylar vardı. Murat Yarbay bana "Araçta bekle." dedi. Kendisi hangara 

doğru  gitti.  Ben  araçtan  indim,  bekliyordum.  Orada  bulunan  teğmenlerden  birisine  ne 

olduğunu sordum. O da bana "Darbe var" dedi. Ben kendisine ne darbesi dedim. O da bana 

"Savaş var oğlum, yarın öğrenirsin neyin ne olduğunu" dedi. Aradan 10-15 dakika geçmeden 

Murat Yarbay geldi. Araca bindi. Paşa binasına gidelim dedi. Birlikte araçla Paşa binasının 

olduğu alana hareket ettik. Yolda ben Murat Yarbay'a " Komutanım ne oluyor" diye sordum. 

O  da  bana  "Kimseye  bilgi  verilmiyor."  dedi.  Paşa  binasının  yan  tarafında  ben  aracı 

durdurdum.  Murat  Yarbay  araçtan  indi.  Paşa  binasının  ön  tarafında  rütbelerinden  albay 

olduğunu  anladığım  üç  kişi  bekliyordu.  Murat  Yarbay  onların  olduğu  taraftan  değil  yan 

kapıdan binaya girdi. İçeride yarım saat kadar kaldı. Ben kendisini aracın yanında bekledim. 

Paşa binasının etrafında daha önce hiç görmediğim silahlı rütbeli askerler vardı. Hatta ben 

dışarıda beklerken içlerinden birisi  bana "öyle dolanma, arabaya bin" dedi.  Ben de bunun 

üzerine  arabaya  bindim.  Daha  sonra  Murat  Yarbay  binadan  çıktı.  Araca  bindi.  Bakım 

Taburuna  gidelim  dedi.  Bakım  Taburuna  gittik.  Komutan  makam  odasına  çıktı.  Ben  de 

arkasından çıktım. Ersel Binbaşı, Soner ve Ömer Üsteğmenler odaya geldiler. Komutan bir 

ara  beni  yanına  çağırdı.  Gittiğimde  Ersel  Binbaşı  ile  Ömer  Üsteğmeni  UH-1  hangarına 

götürmemi  istedi.  Ben  de  emredersiniz  dedim.  Ben  hemen  araca  indim.  Çalıştırdım. 

Arkasından  Ömer  Üsteğmen  ile  Ersel  Binbaşı  gelip  araca  bindiler.  Ersel  Binbaşı  Ömer 
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Üsteğmen'e araç içerisinde "Bu akşamı senle yaşamak varmış" dedi.  O da gülerek "Nasip 

komutanım" dedi. Yolu yarılamıştık ki Ersel Binbaşıya telefon geldi. Bunun üzerine "Hemen 

geri dönüyoruz. Ömer seni bırakacağız. Soner Üsteğmeni alacağız." dedi. Ben de aracı geri 

döndürdüm.  Bakım  Taburuna  gittik.  Ömer  Üsteğmeni  indirdik.  Orada  bekleyen  Soner 

Üsteğmen  araca  bindi.  Tekrar  UH1  hangarına  doğru  yola  çıktık.  Soner  Üsteğmen  araçta 

"Komutanım ne oluyor.  Bir  hareketlilik  var.  Bunun sebebi ne" diye sordu. O da "Ben de 

telefonla sonradan geldim. Bilmiyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun." dedi. Soner Üsteğmen 

de "Balgat'ta arkadaşlarla oturuyorduk. Telefon gelince gelmek zorunda kaldım" dedi. Sonra 

ikisi de ayrı ayrı telefonla evlerini aradılar, helallik istediklerini, neyin ne olacağı belli değil 

diye  konuştuklarını  duydum.  UH1  hangarının  orada  araçtan  indiler.  Ben  kendilerine 

"Komutanım ne yapayım" diye sordum. Ersel Binbaşı bana "Bakım Taburuna git" dedi. Ben 

de araçla Bakım Taburuna gittim...

Murat Yarbay gece boyunca hep Bakım Taburundaki odasındaydı. Camdan sürekli 

dışarı bakıyordu. Telefonla konuşuyordu. Sanki uçuşları o yönetiyordu, dedi. 

İlerleyen  saatlerde  kendisi  araca  bindi.  Yanında birisi  sivil,  biri  yada  ikisi  askeri 

kıyafetli  2-3  astsubay  da  vardı.  UH1  hangarına  gidiyoruz  dedi.  Ben  normal  yoldan 

gidecektim.  Bana  "Pist  yolunu  kullan"  dedi.  Ben  de  bunun  üzerine  uçakların  ve 

helikopterlerin kalktığı pist kısmından UH1 hangarına aracı götürdüm. Araçtan birlikte indik. 

Ben Murat Yarbayın uçuş çantasını aldım. Birlikte hangara girdik. Hangarda bizi aralarından 

birkaçını önceden gördüğüm 8-10 kişilik bir grup bizi karşıladı. Murat Yarbay ile mühimmat 

yükleyip  yüklememe konusunda  konuşmaya  başladılar.  Bana  Murat  Yarbay "Sen  dışarıda 

bekle" dedi. Ben de dışarı çıktım.Aracın başına gittim. Birkaç dakika sonra Murat Yarbay 

kendisi de geldi. Araca bindi. "Gidiyoruz" dedi. Nereye dedim. "Bizim tabura" dedi. Aracı 

bizim  tabura  doğru  götürdüm.  Yolda  bir  jandarma  önümüzü  kesti.  Kimsiniz  diye  silah 

doğrulttu.  Ben  de  Bakım Komutanımızı  taşıdığımı  söyledim.  Arabanın  içine  doğru  baktı, 

sonra tamam devam edin dedi. Biz de oradan pist yolundan Bakım Taburuna gittik. Komutan 

odasına çıktı.  Ben gazino kısmına  gidip  televizyona baktım.  Saati  hatırlamıyorum. Ancak 

gecenin ilerleyen saatiydi.  Haberlerden neyin ne olduğunu öğrendim. Sonra aracın yanına 

indim. Orada başka bir  şoför arkadaş  daha vardı.  Onunla olan biteni  konuştuk.  Bu sırada 

komutan zile bastı. Ben yanına çıktım. Bana "aracı hazırla, gidiyoruz" dedi. Ben hemen aşağı 

inip araca bindim. Aracın marşına bastım, çalışmadı. O sırada Murat Yarbay arabaya bindi. 

Arabanın çalışmadığını  görünce bana "Ne oluyor  Mehmet"  dedi.  Ben de aracın  marşında 

sorun olduğunu, çalışmadığını söyledim. Kendisi araçtan indi ve Fidanlık Nizamiyesine doğru 

yürüdü. Uçuş çantası arabada kaldı...." şeklinde beyanda bulunmuştur.
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4-5  Olay Yeri İnceleme Tutanak ve Raporları, Krimimal Raporlar, 
Bilirkişi Raporları Vs. 

4-5-1-Bilirkişi Raporları:

Ankara Hava Trafik Ünitesine bağlı Esenboğa ve Ahlatlıbel Hava Radar Mevzi 

Komutanlığına ait radar görüntüleri üzerinde bilirkişiler tarafından yapılan inceleme 

sonucu düzenlenen 13/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15-16 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişimi maksadıyla yapılan helikopter uçuşları 

illegal  ve  Kara  Havacılık  Komutanlığınca  icra  edilen  uçuş  usullerine  aykırı  yapılmıştır. 

Uçuşlar  uçuş  emrine  (KUTAY-Kara  Havacılık  Uçuş  Takip  Yazılımı)  yazılmamış  ve 

transponder  (MOD1-MOD2-MOD3)  /  IFF  (Dost  Düşman  Tanıtma)  sistemleri  çoğunlukla 

KAPALI konumda uçuş yapıldığı gözlemlenmiştir.

Kara  Havacılık  Komutanlığı  birlikleri  tarafından  çok  sayıda  helikopterle [(birden 

fazla  helikopter  kol  halinde,  helikopterlerin  birbirlerine  yakın  (1-3  rotor  boyunda=15-45 

metre aralıkla) uçuşları]  icra edilen uçuşlarda standart  uygulama usulü olarak; karışıklığın 

önlenmesi,  hava trafik kontrol birimlerinin veya radarların daha rahat  takip edebilmesi ve 

kolun havadaki  diğer  trafiklerden ayrımının (çarpışmaya karşı)  sağlanabilmesi  maksadıyla 

kolda sadece bir helikopterin transponderi açık olur ve diğer helikopterlerin transponderleri 

kapalı  olur.  Hava  trafik  kontrol  birimlerine  ve  radarlara  telsiz  frekansı  üzerinden  verilen 

raporlarda helikopterler miktarı, transponder kodu rapor edilir ve koldaki helikopterler tek bir 

trafikmiş gibi talimatlara uyar ve uçuş icra eder.

15-16 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimine katılarak transponderi AÇIK uçuş 

icra eden hava araçlarının, Ankara Hava Sahasında alçak uçuş yapan ve transponderi AÇIK 

hava  araçlarını  tespit  edebilme  yeteneğine  sahip  jet  uçaklarına  uçuş  yapan  helikopter 

trafiklerini göstermek maksadıyla olduğu değerlendirilmektedir.

Ankara  Hava  Trafik  Ünitesine  bağlı  radarların  trasponderları  kapalı  olan  hava 

araçlarını radar ekranında görmediği, sadece transponderi açık olan hava araçlarını gördüğü 

tespit edilmiştir.

Hem Ankara Hava Trafik Ünitesine bağlı radar tarafından hem de Ahlatlıbel Radarı 

tarafından transponderi  açık  helikopter  olabileceği  değerlendirilen  beş  (5)  adet  hava  aracı 

tespit edilmiştir. 

15-16 Temmuz 2016 tarihine ait Esenboğa / Ahlatlıbel radar kayıtları incelenirken, 

transponder açık hava araçları tespit edilmiştir. Tespit edilen hava araçları arasında kullanılan 

irtifa ve sürat ayrımı yapılmıştır. 

Ortalama  yer  hızı  170  knot  ve  10.000  feet  irtifanın  (helikopterlerin  aerodinamik 
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yapısı göz önüne alındığında 170 knot hava hızının üzerine çıkamayacağı ve kabin içi oksijen 

basıncı olmadığından dolayı 10.000 feetin üzerinde uçuş yapamayacağı değerlendirilmiştir.) 

altındaki hava araçları tespit edilmiş ve helikopter trafiği olabileceği değerlendirilmiştir. 

Transponderi açık, helikopter trafiği olabilecek hava araçlarının hangi tip ve kuyruk 

numaralı  helikopter  olduğu sadece  mod3 kodundan tespit  edilemeyeceğinden dolayı  ilave 

bilgiye (olay yeri inceleme raporu, helikopter kabin içi fotoğrafı vb.) ihtiyaç duyulmuştur.

22 Şubat 2017 tarihinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Kimlik 

Tespit Şube Müdürlüğünce tarafımıza verilen helikopter içi  resimleri  incelenmiş ve 3 (üç) 

adet hava aracının transponderi tespit edilmiştir. Tespit edilen transponderlardan sadece 1 (bir) 

tanesi (mod3 1727) Esenboğa / Ahlatlıbel radar kayıtlarında görülmüştür.

Akıncı  4.  Ana  Jet  üssünde  24-25-26.07.2016  tarihinde  yapılan  arama  sırasında 

helikopterlerden  el  konulan  materyaller  incelenmesi  için  tarafımıza  verilmiştir.  Yapılan 

incelemede 14hava aracından 8adet  hava  aracının  transponderı  olduğu görülmüştür.  8adet 

hava aracından sadece 4 tanesi (mod3 5143, 1727, 1727, 1703) Esenboğa / Ahlatlıbel radar 

kayıtlarında görülmüştür.

Helikopter içi resimleri incelenmiş. 1 adet hava aracının (mod3 1645) Esenboğa / 

Ahlatlıbel radar kayıtlarında görülmüştür.

Ankara  Hava  Trafik  Ünitesine  bağlı  Esenboğa  Radar tarafından  gönderilen 

radar izlerinin incelenmesi;

Esenboğa Radar tarafından helikopter trafiği olduğu değerlendirilen (sürat, irtifa vb. 

bilgilere göre)transponderleri açık hava araçlarının radar izleri, radar kayıt videosu izlenirken 

ekran görüntüsü alınarak fotoğraf halinde tarafımıza verilmiştir. Radar izlerini gösteren sistem 

video formatında kopya verme kabiliyetinin olmadığından dolayı ekran resmi (screen shot) 

formatında  hazırlandığı  operatörler  tarafından  tarafımıza  bildirilmiştir.  Teslim  edilen  tüm 

fotoğraflar  tarafımızca  tek  tek  incelenmiş,  helikopter  olabileceği  değerlendirilen 

transponderleri  açık  helikopter  trafikleri  tespit  edilmiştir.  Tespit  edilen  hava  araçlarının 

koordinatları belirli aralıklarla Esenboğa Radarda görevli operatörler tarafından alınmıştır.

Radar ekran fotoğraflarının sağ alt köşesinde gözüken saat GMT (Greenwich Mean 

Time) formatındadır.  +3 saat eklenerek Türkiye’nin yerel saatine çevrilmiştir.  Radar ekran 

fotoğraflarının sol alt köşesinde gözüken koordinat bilgisi Coğrafi koordinat (derece, dakika, 

saniye) formatındadır. Konum bilgileri GoogleMap uygulamasına coğrafi koordinat girilerek 

tespit edilmiştir.

Ahlatlıbel  Hava  Radar  Mevzi  Komutanlığı  Ahlatlıbel  Radar  tarafından 

gönderilen radar izlerinin incelenmesi;

Ahlatlıbel Radar tarafından helikopter trafiği olduğu değerlendirilen (sürat, irtifa vb. 
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bilgilere göre)transponderleri açık hava araçlarının radar izleri, radar kayıt videosu ve ekran 

görüntüsü (snapshot) alınarak halinde tarafımıza teslim edilmiştir. Teslim edilen tüm videolar 

ve  fotoğraflar  tarafımızdan  tek  tek  incelenmiş,  helikopter  olabileceği  değerlendirilen 

transponderleri açık helikopter trafikleri tespit edilmiştir.

Tespit  edilen  hava  araçlarının  koordinatları  belirli  aralıklarla  Ahlatlıbel  Radarda 

görevli  operatörler  tarafından  radar  kayıt  videosu  oynatımı  esnasında,  kursorun  (mouse 

imleci)  tespit  edilen hava aracı üzerine getirilmesi suretiyle hava aracının koordinatı  radar 

kayıt videosunda gösterilmiş, ekranda gösterilen koordinatlar belirli aralıklarla video oynatım 

zamanı alınarak hava araçlarının koordinatları tespit edilmiştir. Tespit edilen koordinat bilgisi 

Askeri Grid Koordinat formatındadır.

Radar  kayıt  videosundaki  ekrana  çıkan  zaman  penceresinde  gözüken  saat  GMT 

(Greenwich  Mean  Time)  formatındadır.  +3  saat  eklenerek  Türkiye’nin  yerel  saatine 

çevrilmiştir. Zaman penceresinde gözüken saat bölümü +/- 8 dakikalık zamansal farklılık ile 

çalışmaktadır.  Konum bilgileri  GoogleMap  uygulamasına  Askeri  Grid  koordinat  girilerek 

tespit  edilmiştir.  5  adet  1645,  5143,  1727,  1703,  1545 mod3’lerini  kullanan  transponderı 

AÇIK konumda uçuş icra eden helikopter trafiği olabileceği değerlendirilen hava aracı tespit 

edilmiştir.

1-1645 mod3 ü kullanmış olduğu değerlendirilen 10980 kuyruk numaralı S-70 

Sikorsky helikopterinin (10 Mart 2017 tarihinde Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğünden alınan 

Olay  Yeri  İnceleme/Hava  aracı  içi  resimlerinden  tespit  edilmiştir.)  15-16  Temmuz  2016 

tarihinde radar ekranında gözüken hareketleri aşağıda sunulmuştur.

1645 mod3 ü kullanmış  helikopterin radar  ekranına (Esenboğa Radarı)  ilk  izi  15 

Temmuz 2016 saat  22:30:33’te  3200 feet  irtifada  Akıncı  Meydanı  güneydoğusunda tespit 

edilmiştir. Saat 22:32:04 sularında radar ekranında izi kaybolduğu için Akıncı Meydanına iniş 

yaptığı düşünülmektedir.

1645 mod3 ü kullanmış helikopterin radar ekranına (Esenboğa Radarı)tekrar izi, 16 

Temmuz 2016 saat 02:11:54 sularında Akıncı Meydanı güneydoğusunda (N40 03 30 E032 33 

52 coğrafi  koordinatında) 3200 feet irtifada 101 KT yer hızında tırmanarak şehir  merkezi 

istikametinde ilerlediği görülmüştür.

Saat  02:15:03 sularında Etimesgut  Meydanı  kuzeyinden (N39 58 59 E032 41 36 

coğrafi koordinatında) (Esenboğa Radarı) 3800 feet irtifada 145 KT yer hızında Ankara şehir 

merkezi istikametinde ilerlemektedir.

Saat 02:16:52 sularında Güvercinlik Meydanı kuzeydoğusunda (N39 56 44 E032 46 

49 coğrafi koordinatında) (Esenboğa Radarı) 3800 feet irtifada 148 KT yer hızında Ankara 

şehir merkezi istikametinde ilerlemektedir.
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Saat 02:17:40 sularında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi doğusunda (Esenboğa Radarı) 

3900 feet irtifada 142 KT yer hızında Ankara şehir merkezi istikametinde ilerlemektedir.

Saat 02:18:46 sularında Kara Harp Okulu üzerinde (N39 54 20-E032 50 20 coğrafi 

koordinatında)(Esenboğa  Radarı)  57  KT  yer  hızında  ilerlediği  radar  ekranında  tespit 

edilmiştir. 

Saat  02:20.19  sularına  kadar  ortalama  40  KT  yer  hızında  Kara  Harp  Okulu 

bölgesinde uçtuğu radar ekranında görülmüştür.

Saat 02:22:19 sularında (Esenboğa Radarı) radar ekranından izi kaybolmuştur. Son 

koordinatı alınan noktaya (Kara Harp Okulu) iniş yapmış olabileceği değerlendirilmektedir.

Saat 02:24:58 sularında Yargıtay Binası üzerinde (N39 54 59-E032 51 08 coğrafi 

koordinatında) (Esenboğa Radarı)37 KT yer hızında görülmüştür.

Saat 02:25:08 sularında Genelkurmay Başkanlığı üzerinde (Esenboğa Radarı) 38 KT 

yer hızında görülmüştür. 

Saat 02:25:50 sularında (Esenboğa Radarı) radar ekranından izi kaybolmuştur. Hava 

aracının Genelkurmay Başkanlığı bölgesine iniş yapmış olabileceği değerlendirilmektedir.

Saat  02:27:51  sularında  Kara  Harp  Okulu  (N39  54  16-E032  50  08  coğrafi 

koordinatında) (Esenboğa Radarı) üzerinde 54 KT yer hızında uçtuğu tekrar radar ekranında 

görülmüştür. 

Saat 02:29:38 sularına kadar 54 KT yer hızında aynı bölgede uçuş yapmış ve saat 

02:30:18 sularında radar ekranından izi kaybolmuştur. Kara Harp Okulu bölgesine tekrar iniş 

yapmış olabileceği değerlendirilmektedir. 

Saat  02:34:40  sularında  Kara  Harp  Okulundan  (N39  54  40-E032  50  00  coğrafi 

koordinatında)  (Esenboğa  Radarı)  kuzey  istikametinde  39  KT  yer  hızında  ilerlediği 

görülmüştür.

Kara Harp Okulu lojmanları üzerinden uçarak geçmiş, saat 02:43:21 (N39 55 50-

E032  51  34  coğrafi  koordinatında)  (Esenboğa  Radarı)  Hacettepe  hastanesi  üzerinde 

görülmüştür. Anıttepe tesislerinin üzerinden Genelkurmay Başkanlığı istikametinde 02:45:00 

sularında geçiş yapmıştır. 02:46:24 sularında Kara Harp Okulu üzerinde (N39 54 14-E032 50 

16 coğrafi  koordinatında)  (Esenboğa  Radarı)  3100 feet  irtifada  35  KT yer  hızında  tespit 

edilmiştir. 

Saat 02:55:36 sularında Ankara Adliyesi civarında (N39 55 49-E032 51 15 coğrafi 

koordinatında)  (Esenboğa  Radarı)  görülmüştür.  Radar  ekranında  son  görülme  izi  saat 

02:57:41  sularında  Cumhurbaşkanlığı  batısında  (N39  55  55-E032  51  15  coğrafi 

koordinatında) (Esenboğa Radarı) 130 KT yer hızında görülmüştür. Güvercinlik Meydanına 

iniş  yapmış olabileceği değerlendirilmektedir.  (Hava aracı Güvercinlik Meydanında hasarlı 
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olarak bulunmuştur.)

Esenboğa/Ahlatlıbel radar kayıtları incelendiğinde, hava aracının 2 kez Kara Harp 

Okuluna 2 kez de Genelkurmay Başkanlığına personel taşımak maksatlı iniş ve kalkış yapmış 

olabileceği değerlendirilmektedir.

2-5143 mod3 ü kullanmış olduğu değerlendirilen 10987 kuyruk numaralı S-70 

helikopterinin (01 Mart 2017 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tarafımıza 

verilen “12.08.2016 tarihinde, suç eşyası esas Defter No: 2016/2170, Cumhuriyet Başsavcılığı 

Soruşturma Defter No: 2016/21441, Akıncılar 4. Ana Jet üssünde 24-25-26.07.2016 tarihinde 

yapılan arama sırasında helikopterlerden el konulan materyalleri konulu yazının incelenmesi 

sonucunda  helikopterin  mod3  kodu  tespit  edilmiştir.)15-16  Temmuz  2016  tarihinde  radar 

ekranında gözüken hareketleri aşağıda sunulmuştur. 

5143 mod3 ü kullanmış 10987 kuyruk numaralı S-70 helikopterinin radar ekranına 

ilk izi 15 Temmuz 2016 saat 22:47:06’da 3600 feet irtifada Akıncı Meydanı güneydoğusunda 

tespit edilmiştir. Ankara şehir merkezi istikametinde tırmanış yaparak ilerlediği görülmüştür. 

Saat  02:48:20  sularında  Susuz  bölgesinde  (N40  02  38-E032  35  34  coğrafi 

koordinatında) (İstanbul otobanı ile Ankara çevre yolu kesişimi) (Esenboğa Radarı) 3700 feet 

irtifada Ankara şehir merkezi istikametinde ilerlemektedir.

Saat 22:54:09 sularında Genelkurmay Başkanlığı/MSB üzerinde (N39 55 02-E032 50 

56 coğrafi koordinatında) (Esenboğa Radarı) radar ekranında görüldüğü tespit edilmiştir.

Saat 22:57:25 sularına kadar Genelkurmay Başkanlığı bölgesinde uçuş yaptığı radar 

ekranında görülmüştür.

Saat 23:13:38 sularında Akıncı Meydanı güneydoğusunda (N39 54 56-E032 51 06 

coğrafi koordinatında) (Esenboğa Radarı) 3300 feet irtifada radar ekranında görüldüğü tespit 

edilmiştir. Genelkurmay Başkanlığına iniş yaptığı düşünülen helikopterin, Akıncı Meydanına 

dönüş yaparken son koordinatları alınan 2 iz arasında yaklaşık 16 NM (Nautical Miles-Deniz 

mili)  mesafe  vardır.  Helikopter  120  KT  seyir  sürati  ile  mesafe  aldığı  düşünüldüğünde, 

yaklaşık 8 dakikalık süre içinde bu mesafeyi kat edebilir. Bu şartlar altında 23:05:00 sularında 

Genelkurmay Başkanlığından kalkış yapıldığı değerlendirilmektedir.

Saat  23:14:38  sularında  Akıncı  Meydanı  üzerinde  (Esenboğa  Radarı)  3000  feet 

irtifadan Akıncı Meydanına iniş yapmak üzere alçalış yaptığı değerlendirilmektedir. 

Saat 23:18:15 sularında Akıncı Meydanı güneydoğusunda (N40 03 27-E032 35 00 

coğrafi koordinatında) (Esenboğa Radarı) 3200 feet irtifadan tırmanış yaparak Ankara şehir 

merkezi istikametinde ilerlediği tespit edilmiştir. Helikopterin Akıncı Meydanına iniş yapıp 

motor susturmadan tekrar kalkış yaptığı değerlendirilmektedir.

Saat 23:24:44 sularında Genelkurmay Başkanlığı yaklaşık 500 m. batısında (N39 55 
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03-E032 50 39 coğrafi koordinatında) (Esenboğa Radarı) uçuş yaptığı görülmüştür.

Saat 23:26:08 sularında Bestekâr Sokak üzerinde (N39 54 42-E032 51 27 coğrafi 

koordinatında) (Esenboğa Radarı) uçuş yaptığı görülmüştür.

Saat 23:49:18 sularında Akıncı Meydanı güneydoğusunda (N40 02 58-E32 36 00 

coğrafi koordinatında) (Esenboğa Radarı) 3500 feet irtifadan Akıncı Meydanı istikametinde 

iniş yapmak maksadıyla alçalışta olduğu görülmüştür. Yer hızı 122 KT olarak radar ekranında 

tespit edilmiştir. Yaklaşık 16 NM (Nautical Miles-Deniz mili) mesafeyi 8 dakikada kat ettiği 

düşünüldüğünde  23.26-23.41  saatleri  arasında  15  dakikalık  süre  içerisinde  Genelkurmay 

Başkanlığı bölgesine iniş-kalkış yaptığı değerlendirilmektedir.

Saat 00:01:46 sularında Akıncı Meydanı güneydoğusunda (N40 01 32-E32 36 39 

coğrafi  koordinatında)  (Esenboğa  Radarı)  3600  feet  irtifan  143  KT yer  hızında  tırmanış 

yaparak Ankara şehir merkezi istikametinde ilerlediği tespit edilmiştir. 

Saat  00:03:44 sularında  Etimesgut  Meydanı  kuzeyinden (N39 58 54-E032 41 33 

coğrafi koordinatında) (Esenboğa Radarı) 3900 feet irtifada uçuş yaptığı görülmüştür.

Saat 00:07:07 sularında Gazi Üniversitesi üzerinde (N39 56 44-E032 49 17 coğrafi 

koordinatında)  (Esenboğa  Radarı)  3400  feet  irtifada  131  KT  yer  hızında  uçuş  yaptığı 

görülmüştür.

Saat 00:09:11 sularında Genelkurmay Başkanlığı üzerinde (N39 54 55-E032 50 54 

coğrafi koordinatında) (Esenboğa Radarı) 26 KT yer hızında uçuş yaptığı görülmüştür. 

Saat 00:09:51 sularına kadar Genelkurmay Başkanlığı üzerinde 26 KT yer hızında 

uçuş yapmış  ve müteakiben radar  ekranından helikopterin izi  kaybolmuştur.  Genelkurmay 

Başkanlığına iniş yaptığı değerlendirilmektedir. 

Saat  00:30:55 sularında  Ankara  Öğretmen Evi  üzerinde  (N39 56 07-E032 48 55 

coğrafi  koordinatında) (Esenboğa Radarı)  3900 feet irtifadan 112 KT yer  hızında tırmanış 

yaparak ilerlediği tespit edilmiştir. 

Saat 00:32:33 sularında Güvercinlik Meydanı kuzeyinden (Esenboğa Radarı) 4500 

feet irtifada 129 KT yer hızında uçuş yaptığı görülmüştür.

Saat  00:35:20  sularında  Akıncı  Meydanı  güneydoğunda (N40 00 16-E032 39 05 

coğrafi  koordinatında)  (Esenboğa  Radarı)  3800  feet  irtifadan  129  KT yer  hızında  Akıncı 

Meydanı istikametinde alçalış yaptığı tespit edilmiştir.

Saat  00:38:51  sularında  Akıncı  Meydanı  üzerinde  2800  feet  irtifada  31  KT yer 

hızında alçalış yaparak ilerlediği görülmüştür. 5143 mod3 ü kullanmış olduğu değerlendirilen 

10987 kuyruk numaralı  S-70/Sikorsky helikopterinin radar  ekranında görüldüğü son radar 

izidir. 5143 Mod3 kullanan başka trafik bu saatten sonra görülmemiştir. Hava aracının Akıncı 

Meydanından kalkarak 3 kez Genelkurmay Başkanlığına gelerek tekrar Akıncı Meydanına 
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döndüğü değerlendirilmektedir.

3-1727  mod3  ü  kullanmış  olduğu  değerlendirilen  13044  veya  13041  kuyruk 

numaralı S-70 helikopterinin (01 Mart 2017 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından 

alınan  “12.08.2016  tarihinde,  Suç  Eşyası  Esas  Defter  No:  2016/2170,  Cumhuriyet 

Başsavcılığı  Soruşturma  Defter  No:  2016/21441,  Akıncılar  4.  Ana  Jet  üssünde  24-25-

26.07.2016 tarihinde yapılan arama sırasında helikopterlerden el konulan materyalleri konulu 

yazının incelenmesi sonucunda helikopterlerin mod3 kodu tespit edilmiştir.) 16 Temmuz 2016 

tarihinde radar ekranında gözüken hareketleri aşağıda sunulmuştur.

1727 mod3 ü kullanmış helikopterin radar ekranına ilk izi  16 Temmuz 2016 saat 

00:28:00  sularında  Ankara  Polis  Koleji  Müdürlüğü  (36  SVK  81437-22343  askeri  grid 

koordinatında) (Ahlatlıbel Radar) bölgesinde uçuş yaptığı görülmüştür.

Saat 00:29:16 sularında Sıhhiye Metrosu üzerinde (N39 55 39-E032 51 18 coğrafi 

koordinatında) (Esenboğa Radarı) 3700 feet irtifada 125 KT yer hızında uçuş yaptığı tespit 

edilmiştir.

Saat 00:39:57 sularında TRT güneydoğu ile Danişment Heliport kuzeyinde (N39 50 

31-  E032 51 59 coğrafi  koordinatında)  (Esenboğa Radarı)  4000 feet  irtifada 123 KT yer 

hızında uçuş yaptığı görülmüştür.

Saat  00:40:54 sularında  Danişment  Heliport  kuzeyinde  (N39 50 01-  E032 50 48 

coğrafi koordinatında) (Esenboğa Radarı) 4000 feet irtifada 125 KT yer hızında ilerlediği ve 

müteakiben radar izinin kaybolduğu tespit edilmiştir.

Saat 00:58:00 sularında Atılım Üniversitesi güneyinde (36 SVK 76253-06549 askeri 

grid koordinatında) (Ahlatlıbel Radar) bölgesinde uçuş yaptığı görülmüştür.

Saat  01:00:00 sularında  Çayyolu,  Dodurga  Köyü yolu  üzerinde  (36  SVK 70850-

09970 askeri grid koordinatında) (Ahlatlıbel Radar) bölgesinde uçuş yaptığı görülmüştür.

Saat 01:03:00 sularında Sincan, Batı Adliyesi güneyi (36 SVK 66310-20137 askeri 

grid koordinatında) (Ahlatlıbel Radar) bölgesinde uçuş yaptığı görülmüştür.

Saat  01:06:00  sularında  Akıncı  güneyinde  (36  SVK  61069-31649  askeri  grid 

koordinatında)  (Ahlatlıbel  Radar)  bölgesinde  uçuş  yaptığı  görülmüştür.  Saat  01:07:00 

sularında  radar  ekranından  izi  kaybolmuştur.  Akıncı  Meydanına  iniş  yaptığı 

değerlendirilmektedir.

1727 mod3 kullanmış helikopter olduğu değerlendirilen hava aracının saat 03:22:00 

sularına kadar radar ekranında izi görülmemiştir.

Saat 03:22:00 sularında Akıncı Meydanı üzerinde (36 SVK 62973-37754 askeri grid 

koordinatında) (Ahlatlıbel Radar) bölgesinde uçuş yaptığı görülmüştür.

1727 mod3 kullanmış helikopter olduğu değerlendirilen hava aracının saat 04:04:05 
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sularına kadar radar ekranında izi görülmemiştir.

Saat 04:05:28 sularında Akıncı Meydanı güneydoğusunda (N40 02 18- E032 36 32 

coğrafi  koordinatında)  (Esenboğa  Radarı)  119  KT  yer  hızında  Ankara  şehir  merkezi 

istikametinde ilerlemektedir.

Saat 04:11:43 sularında Ahlatlıbel Anayasa Mahkemesi batısından (N39 50 42-E032 

47 09 coğrafi koordinatında) (Esenboğa Radarı) 4500 feet irtifada 132 KT yer hızında Gölbaşı 

bölgesi istikametinde ilerlemektedir.

Saat  04:13:44 sularında  Mogan Gölü  batısından (N39 45 32-E032 45 57 coğrafi 

koordinatında) (Esenboğa Radarı) güney istikametinde 139 KT yer hızında ilerlemektedir.

Saat  04:15:25 sularında  Mogan Gölü  güneyinde  (N39 43 02-E032 47 21 coğrafi 

koordinatında) (Esenboğa Radarı) Oğulbey istikametinde 121 KT yer hızında ilerlemektedir.

Saat 04:20:06 sularında Ankara/Konya yolu batısı Oğulbey güneyi bölgesinde (N39 

36  38-E032  49  14  coğrafi  koordinatında)  (Esenboğa  Radarı)  4100  feet  irtifada  güney 

istikametinde 83 KT yer hızında ilerlemektedir. 

Saat 04:25:56 sularında Oğulbey kuzeydoğu/Karaoğlan Batısı (N39 44 16-E032 54 

46 coğrafi koordinatında) (Esenboğa Radarı) 5600 feet irtifada Oğulbey kuzeyinden 118 KT 

yer hızında Danişment Heliport istikametinde ilerlemektedir.

Saat 04:28:38 sularında Danişment Heliport güneyinden 6100 feet irtifada 118 KT 

yer hızında güney istikametinde ilerlemektedir.

Saat  04:36:21  sularında  Oğulbey  güneyinde  (N39  34  51-E032  54  46  coğrafi 

koordinatında) (Esenboğa Radarı) 5700 feet irtifada güney istikametinde 78 KT yer hızında 

ilerlemektedir.

Saat 04:41:00 sularında Oğulbey güneydoğusu (36 SVK 88346-89907 askeri  grid 

koordinatında) (Ahlatlıbel Radar) bölgesinde uçuş yaptığı görülmüştür.

Saat 04:43:00 sularında Özel Kuvvetler Komutanlığı (36 SVK 87414-93647 askeri 

grid koordinatında) (Ahlatlıbel Radar) bölgesinde uçuş yaptığı görülmüştür.

Saat  04:47:00  sularında  Oğulbey  Batısı  (36  SVK  82018-94667  askeri  grid 

koordinatında) (Ahlatlıbel Radar) bölgesinde uçuş yaptığı görülmüştür.

 Saat 04:48:04 sularında TÜRKSAT üzerinde (N39 38 11-E032 

48 08 coğrafi koordinatında) (Esenboğa Radarı) 3600 feet alçalışla güney istikametinde 83 

KT yer hızında ilerlemektedir.

Saat  04:55:43  sularına  kadar  hava  aracının  TÜRKSAT  bölgesinde  uçtuğu 

gözlemlenmiştir.

 Saat 04:56:17 sularında Bağ içi Mevki-Oğulbey güneyi (N39 

33  05-E032  54  10  coğrafi  koordinatında)  (Esenboğa  Radarı)  4100  feet  irtifada  güney 
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istikametinde 99 KT yer hızında ilerlemektedir.

 Saat  04:58:55  sularında  Mahmatlı  Bahçe  Mevki-Oğulbey 

güneyi (N39 31 47-E032 50 40 coğrafi koordinatında) (Esenboğa Radarı) 4100 feet irtifada 

güney istikametinde 68 KT yer hızında ilerlemektedir.

 Saat  05:02:41  sularında  Bezirhane  Mevki-Oğulbey  güneyi 

(N39 29 39-E032 50 59 coğrafi koordinatında) (Esenboğa Radarı) 4000 feet irtifada 24 KT 

yer hızında ilerlemektedir.

 Saat  05:06:24  sularında  Mahmatlı  Bahçe  Mevki-Oğulbey 

güneyi (N39 31 02-E032 51 08 coğrafi koordinatında) (Esenboğa Radarı) 4000 feet irtifada 74 

KT yer hızında ilerlemektedir.

 Saat  05:15:00  sularında  Gölbaşı  Tulumtaş  güneyi  (36  SVJ 

70947-95481  askeri  grid  koordinatında)  (Ahlatlıbel  Radar)  bölgesinde  uçuş  yaptığı 

görülmüştür. 

 Saat 05:19:17 sularında Güvercinlik Meydanı güneyi 4000 feet 

irtifada 120 KT yer hızında ilerlemektedir.

 Saat 05:22:14 sularında ODTÜ üzeri (N39 53 07-E032 46 21 

coğrafi koordinatında) (Esenboğa Radarı) 117 KT yer hızında ilerlemektedir.

 Saat 05:25:57 sularında Samsun yolu Türk Telekom üzeri (N39 

57  18-E032  52  29  coğrafi  koordinatında)  (Esenboğa  Radarı)  113  KT  yer  hızında 

ilerlemektedir.

 Saat  05:33:00  sularında  Susuz  Mahallesi  Kuzeyi  (36  TVK 

71880-31426  askeri  grid  koordinatında)  (Ahlatlıbel  Radar)  bölgesinde  uçuş  yaptığı 

görülmüştür.

 Saat 05:35:14 sularında Akıncı Meydanı civarında (N40 04 12-

E032 34 49 coğrafi koordinatında) (Esenboğa Radarı) 95 KT yer hızında Akıncı Meydanı 

istikametinde ilerlemektedir.

Saat 05:37:58 sularında Akıncı  Meydanı üzeri  (Esenboğa Radarı)  3000 feet 

irtifada 73 KT yer hızında Akıncı Meydanı istikametinde ilerlemektedir. Müteakiben Akıncı 

Meydanına iniş yaptığı değerlendirilmektedir.

 1727’nin  Gölbaşı  bölgesinden  Çayyolu’na  intikali  esnasında 

arkasında  transponder  kodu belli  olmayan Ahlatlıbel  Radar  tarafından görülen bir  trafiğin 

takip ettiği görülmüştür. Bu iki trafiğin Gölbaşı bölgesinde birlikte faaliyette bulundukları, 

Akıncı’ya dönüş esnasında beraber olan bu iki trafiğin Çayyolu bölgesinden birbirlerinden 

ayrıldıkları,  transponderı  açık  olmayan  trafiğin  transponderı  açarak  1545  olarak 

tanımlandığıgörülmüştür. Birbirinden ayrılan iki trafikten 1727’nin Güvercinlik Güneyinden 
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ve doğusundan geçtiği  diğerinin  ise  Etimesgut  güneyine  müteakiben Etimesgut  üzerinden 

geçtiği ve her iki trafiğinde Akıncı’ya intikal ettiği görülmüştür.

4- 1703 mod3 ü kullanmış olduğu değerlendirilen 10983 kuyruk numaralı S-

70  helikopteri  (01  Mart  2017  tarihinde  Ankara  Cumhuriyet  Başsavcılığından  alınan 

“12.08.2016  tarihinde,  Suç  Eşyası  Esas  Defter  No:  2016/2170,  Cumhuriyet  Başsavcılığı 

Soruşturma Defter No: 2016/21441, Akıncılar 4. Ana Jet üssünde 24-25-26.07.2016 tarihinde 

yapılan arama sırasında helikopterlerden el konulan materyalleri konulu yazının incelenmesi 

sonucunda  helikopterin  mod3  kodu  tespit  edilmiştir.)  16  Temmuz  2016  tarihinde  radar 

ekranında gözüken hareketleri aşağıda sunulmuştur.

  1703 mod3 ü kullanmış helikopter radar ekranına ilk izi 16 

Temmuz 2016 saat 01:54:59 sularında Akıncı Meydanı güneydoğusunda (N40 01 40-E032 36 

30 coğrafi koordinatında) (Esenboğa Radarı) 3700 feet irtifadan 134 KT yer hızında Ankara 

şehir merkezi istikametinde ilerlerken tespit edilmiştir.

 Saat 01:57:44 sularında Etimesgut Meydanı kuzeyinden (N39 

57 28-E032 41 56 coğrafi koordinatında) (Esenboğa Radarı) 4300 feet irtifada 137 KT yer 

hızında Ankara şehir merkezi istikametinde ilerlemektedir.

 Saat 01:59:39 sularında Güvercinlik Meydanı güneydoğusunda 

4000 feet irtifada 127 KT yer hızında Ankara şehir merkezi istikametinde ilerlemektedir.

 Saat 02:02:49 sularında Çankaya Köşkü doğusunda (N39 53 

30-E032 52 24 coğrafi koordinatında) (Esenboğa Radarı) 3800 feet irtifada 56 KT yer hızında 

ilerlemektedir.

 Saat  02:02:57-02:03:35 sularında Çankaya Köşkü (Esenboğa 

Radarı) bölgesinde 54 KT yer hızında uçuş yapmaktadır.

 Saat 02:06:38 sularında Güvercinlik Meydanı güneyinde 4000 

feet irtifada 125 KT yer hızında ilerlemektedir.

 Saat 02:11:00 sularında Optimum Alışveriş merkezi Batısında 

(N39 57 52-E032 36 45 coğrafi koordinatında) (Esenboğa Radarı) 3800 feet irtifada 122 KT 

yer hızında ilerlemektedir.

 Saat 02:13:44 sularında Akıncı Meydanı güneydoğunda 3600 

feet irtifada 92 KT yer hızında Akıncı Meydanı istikametinde ilerlemektedir.

 Saat  02:15:03 sularında  Akıncı  Meydanı  üzerinde  2700 feet 

irtifada alçalış yaparak Akıncı Meydanı istikametinde ilerlemektedir.

 Saat  02:16:20 sularında  Akıncı  Meydanı  üzerinde  2700 feet 

irtifada hava aracının radar ekranında izinin çıktığı son saattir. Müteakiben Akıncı Meydanına 

iniş yaptığı değerlendirilmektedir.
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5- 1545 mod3 ü kullanmış genel maksat helikopteri (AS-532 Cougar, S-70 

Sikorsky) olabileceği değerlendirilen hava aracının  15-16 Temmuz 2016 tarihinde radar 

ekranında gözüken hareketleri aşağıda sunulmuştur.

1545  mod3  ü  kullanmış  helikopter  radar  ekranına  ilk  izi  16  Temmuz  2016  saat 

05:22:40 sularında Sincan merkezi güneyinde (N39 55 39-E032 35 23 coğrafi koordinatında) 

(Esenboğa Radarı) 3100 feet irtifada 91 KT yer hızında kuzey istikametinde ilerlerken tespit 

edilmiştir.

Saat 05:24:47 sularında Etimesgut Meydanı güneyi Bağlıca üzerinde (N39 54 14-

E032 37 09 coğrafi koordinatında) (Esenboğa Radarı) 3100 feet irtifada 91 KT yer hızında 

kuzey istikametinde ilerlemektedir. 

Saat  05:31:14  sularında  Etimesgut  Meydanı  kuzeyinde  (N39  58  16-E032  40  49 

coğrafi  koordinatında)  (Esenboğa  Radarı)  3100  feet  irtifada  133  KT yer  hızında  Akıncı 

Meydanı istikametinde ilerlemektedir.

Saat  05:32:23  sularında  Etimesgut  Meydanı  kuzeyi  3100  feet  irtifada  Akıncı 

Meydanı  istikametinde  133 KT yer  hızında  ilerlemektedir.  Hava  aracının  radar  ekranında 

izinin  çıktığı  son  saattir.  Hava  aracının  4-5  dakika  sonra  Akıncı  Meydanına  iniş  yaptığı 

değerlendirilmektedir.  1545 mod3’lü  hava  aracı  ile  1727 mod3’lü  hava  aracının  son sorti 

uçuşta Gölbaşı bölgesinde birlikte hareket ettiği değerlendirilmektedir.

Radarlar tarafından transponderleri tespit edilebilen ve ekranda görülebilen bu beş 

trafiğin  faaliyetleri  boyunca  tek  olarak  uçmadıkları,  her  ne  kadar  sadece  bir  tanesinin 

transponderi  açık  olsa  da  personel  taşıma  faaliyetleri  esnasında  en  az  iki  ve  daha  fazla 

helikopterle birlikte olabilecekleri değerlendirilmektedir.

Transponderı kapalı muhtemel helikopter trafiği olduğu değerlendirilen 5 adet 

hava aracı tespit edilmiştir.

1-1 adet hava aracı saat 22.12 sularında Çayyolu bölgesinde, 22.34 Optimum Outlet 

bölgesinde görülmüştür. Muhtemel iniş yeri Akıncı Meydanı olarak düşünülmektedir.

2-Saat 23.44 sularında Ulucan Meydanından kalktığı  düşünülen 2 adet hava aracı 

tespit edilmiş, 23.56 sularında Güvercinlik Meydanı istikametinde ilerledikleri görülmüştür.

3-1  adet  hava  aracı  saat  01.26  sularında  ODTÜ civarında  görülmüş,  müteakiben 

Susuz  Mahallesi  üzerinde  (Akıncı  Meydanı  Güneybatı)  görülmüştür.  Muhtemel  iniş  yeri 

Akıncı Meydanı olarak düşünülmektedir.

4-1 adet hava aracı saat 02.04 sularında Çayyolu üzerinde görülmüştür.

Tespit  edilen  hava  araçlarının  transponderleri  kapalı  olduğundan  dolayı  hava 

araçlarının  irtifa,  sürat,  tip  (sikorsky,  Cougar,  kobra  vb.)  bilgileri  elde  edilememiştir. 

Transponderleri kapalı olmasına rağmen Ahlatlıbel radar tarafından helikopter süratine benzer 
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düzenli iz bıraktıkları için helikopter olabilecekleri değerlendirilmiştir.

13 Temmuz 2016 tarihinde yapılan uçuşlar: KUTAY (Kara Havacılık Uçuş Takip 

yazılımı)  programına  ve  kule  kayıtları  bulunduğundan  dolayı  hava  aracı  tipi,  kuyruk 

numarası, mod3 kodu, iniş kalkış zamanları doğrulukla tespit edilebilmiştir. 

13 Temmuz 2016 tarihinde 1721 mod3’lü 12089 kuyruk numaralı AH-1P helikopteri 

13.07.2016 tarihinde saat 20.32-21.30 saatleri  arasında,  6666 mod3’lü S-70 13041 kuyruk 

numaralı  S-70  helikopteri  20.16-23.05  saatleri  arasında  uçuş  icra  ettiği  KUTAY  (Kara 

Havacılık Uçuş Takip Yazılımı) vasıtasıyla tespit edilmiştir.

1721 mod3’lü 12089 kuyruk numaralı AH-1P helikopteri 13.07.2016 tarihinde saat 

21:09:46 sularında Ulucan Meydanı güneydoğusunda ilk tespiti yapılmıştır. Müteakiben hava 

aracı Güvercinlik Meydanına iniş yapmak maksadıyla Güvercinlik Meydanına ilerlediği ve 

saat  21.30  sularında  iniş  yaptığı  değerlendirilmiştir.  Video  görüntüleri  incelendiğinde, 

transponderı kapalı helikopter olduğu değerlendirilen trafiğin 20.45’te Mogan Gölü batısında 

görüldüğü müteakiben TÜRKSAT’ın batısından kat ederek geri döndüğü ve 20.53 sularında 

Sırt Meydanına iniş yaptığı; bir süre beklemeden sonra tekrar 21.10’da kalkarak TÜRKSAT 

tarafına  gittiği,  müteakiben Ulucan meydanına  giderek  indiği  görülmüştür.  KUTAY (Kara 

Havacılık  Uçuş  Takip  Yazılımı)  kule  kayıtları  incelendiğinde  o  gece  uçan  helikopter 

trafiklerinin  Güvercinlik  Meydanı  kalkış  saatleri  değerlendirildiğinde  bahse  konu trafiğin; 

20.16’da  Güvercinlik'ten  kalkan  HAKAN01  çağrı  adı  ile  uçan  Uğur  KAPAN  ve  ekibi, 

HAKAN27  çağrı  kodu  ile  uçan  Cumali  BOLAT ve  ekibi  olabileceği  değerlendirilmiştir. 

(Gölbaşı bölgesi Kara Havacılık Komutanlığı uçuş eğitim bölgesi olduğundan dolayı uçuşun 

eğitim harici hangi maksatla yapıldığı yorumu yapılamamaktadır.)

28-29 Temmuz 2016 tarihlerinde,  Güvercinlik  Kışlasında bulunan 15-16 Temmuz 

tarihindeki darbe girişimine katılan hava araçlarının (14015 kuyruk numaralı UH-1, 10602 

kuyruk numaralı AH-1W, 12089 kuyruk numaralı AH-1P, 13045 kuyruk numaralı S-70) olay 

yeri inceleme raporu incelenmiş ve hava araçlarının trasponder kodlarına yönelik herhangi bir 

bilgi görülmemiştir. 

01  Mart  2017  tarihinde,  Ankara  Cumhuriyet  Başsavcılığından  tarafımıza  verilen 

bilirkişi  raporlarından  tespit  edilen  ve  TAI  (TUSAS  Havacılık  ve  Uzay  Sanayi)  görevli 

bilirkişi  Mehmet YILMAZ tarafından 03 Mart  2017 tarihinde teslim alınan CCU (Kokpit 

Kontrol Birimi) kayıtlarının incelenmesi aşağıda sunulmuştur.

10606  kuyruk  numaralı  AH-1W helikopteri,  saat  00:16:33  sularında  Güvercinlik 

Meydanında (N39 54 45 E032 46 41) CCU birimi açmış, saat 00:30:55 sularında Güvercinlik 

Meydanında  (N39  56  15  E032  45  07)  CCU  birimi  kapatmış  olarak  CCU  kayıtlarında 

görülmüştür.

13044  kuyruk  numaralı  S-70  helikopteri,  saat  00:08:38  sularında  CCU  birimini 
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açmış,  saat  00:10:29  sularında  CCU  birimini  kapatmış  olarak  görülmüştür.  CCU  birimi 

alignment  (en  az  3  uydu  görerek  konum  tespitinin  sağlanması)  olmadığından  koordinat 

bilgisine ulaşılamamıştır.

15 Temmuz 2016 tarihinde 10503 kuyruk numaralı AS-532 helikopterine ait CCU 

birimi  saat  08:31:34 sularında açılmış  ve saat  09:44:23 sularında kapatılmış  olduğu tespit 

edilmiştir.  15  Temmuz  2016  tarihindeki  gündüz  KUTAY  (Kara  Havacılık  Uçuş  Takip 

Programı) programındaki uçuşlar incelendiğinde 10503 kuyruk numaraları hava aracının 15 

Temmuz  2016  uçuş  (Ambulans  Bekleme,  Pilot  Standardizasyon,  Yer  Çalıştırması)  için 

planlandığı  ancak  hava  aracı  uçuş  takibi  (başlangıç  ve  bitiş  saati)  incelendiğinde  uçuşu 

olmadığı  gözlemlenmiştir.  CCU  birimindeki  saat  bilgisinin  yanlış  olabileceğinin 

değerlendirildiği belirtilmiştir.

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

Mesai saati içerisinde rutin faaliyetlerin devam ettiği, eyleme yönelik doğrudan bir 

hareketlenmenin görülmediği, ancak saat:15.00 civarında AH-1P, AH-1W taarruz ve S-70A 

genel  maksat  helikopterlerinin  hangar/koruma  hangarlarından  uçuş  hattına  çekilmeye 

başlandığı,  1(bir)  adet  T-129  ATAK  helikopterinin  5’inci  Ana  Bakım  Merkez 

Komutanlığı’ndan taarruz helikopterleri uçuş hattına çekildiği,

15 Temmuz 2016 günü saat:18.00’den itibaren Kara Havacılık  Okul Komutanlığı 

kurs  birliği  silahlığında  hareketliliğin  başladığı,silahlığa  eylemciler  tarafından  mühimmat 

getirildiğinin görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü saat:18.37’de  Kara  Kuvvetleri  Komutanı  Orgeneral  Salih 

Zeki  ÇOLAK’ın  Kara  Havacılık  Komutanlığı  Karargâhına  geldiği  ve  Tümgeneral  Hakan 

ATINÇ tarafından karşılanarak makam odasına geçtiklerinin görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü saat:19.26’da  Kara  Kuvvetleri  Komutanı  Orgeneral  Salih 

Zeki  ÇOLAK,  Orgeneral  İhsan  UYAR,  Tümgeneral  Hakan  ATINÇ ile  Tuğgeneral  Ünsal 

ÇOŞKUN’un makam odasından çıkıp,  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN hariç,  makam aracına 

binerek Kara Havacılık karargâhından yeni envantere giren CH-47 Helikopterinin bulunduğu 

koruma hangarına gittiklerinin görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü saat:21.08’de  Kara  Kuvvetleri  Komutanı  Orgeneral  Salih 

Zeki  ÇOLAK ve Orgeneral  İhsan  UYAR’a ait  olduğu düşünülen  araç  konvoyunun,  Kara 

Havacılık Komutanlığı 1 nolu nizamiyesinden çıkış yaptığı,

15  Temmuz  2016  günü  saat:21.39’da  Tümgeneral  Hakan  ATINÇ’ın,  Korgeneral 

Metin GÜRAK’ı uğurladıktan sonra makam odasına girdiği ve eylemciler tarafından makam 
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odası kapısının kilitlenerek rehin alındığının değerlendirildiği, Tümgeneral Hakan ATINÇ’ın 

15  Temmuz  2016  günü  saat:21.39’dan,  16  Temmuz  2016  günü  09.37’ye  kadar  kamera 

kayıtlarında bir daha görülmediği,

15 Temmuz 2016 günü saat:21.56’dan itibaren Kara Havacılık  Okul Komutanlığı 

kurs  birliği  silahlığında  hareketliliğin  tekrar  başladığı,mühimmat  ve  silahların  eylemciler 

tarafından alınmaya başladığı, Kara Havacılık Komutanlığı 1 nolu nizamiyesinden yaya ve 

sivil araçlarla kışlaya giriş yapılmaya başlandığı,

15 Temmuz 2016 günü saat:22.00’dan itibaren Kara Havacılık Komutanlığı 1 nolu 

nizamiyesi ve Fidanlık nizamiyesinin silahlı eylemciler tarafından kontrol altına alındığının 

düşünüldüğü, 

15  Temmuz  2016  günü  saat:22.00’dan  itibaren  taarruz  helikopter  hangarında 

hareketliliğin başladığı, 

15 Temmuz 2016 günü saat:22.25’de ilk defa taarruz helikopter hangarına mühimmat 

getirildiği, silahlı taarruz helikopterlerine mühimmat yükleme faaliyetinin başladığı,

15  Temmuz  2016  günü  saat:22.30’da  S-70A  Sikorsky  helikopterinin  A8  park 

yerinden  iniş  farları  açık  şekilde  harekete  başladığı,  sonrasında  kalkış  yaptıklarının  ve 

Güvercinlik meydanından ilk kalkan hava araçları olduklarının değerlendirildiği,

15  Temmuz 2016 günü saat:22.50’de  AS-532 Cougar  helikopterinin,  VIP hangar 

apronundan ilk defa kalkış yaptığının görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü saat:22.52’de  AH-1P taarruz  helikopterinin,  iniş  farı  açık 

şekilde,  ilk  defa  kalkış  yaptığı,  diğer  taarruz  helikopterlerinin  de  sabah  saatlerine  kadar 

defalarca iniş-kalkış yaptıklarının görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü saat:01.25’de UH-1H tipi genel maksat helikopterinin taarruz 

hangarı apronuna iniş yaptığının görüldüğü,

16  Temmuz  2016  günü  saat:03.45’de  kışla  güneyindeki  hangarlarda  elektrik 

kesintisinin yaşandığı,

16  Temmuz 2016 günü saat:06.00’dan  itibaren  sivil  ve  askeri  kıyafetli  şahısların 

Kara Havacılık Komutanlığı nizamiyelerinden sivil araçlarla ve yaya olarak çıkış yaptıkları, 

ayrıca bazı şahısların tel örgüler üzerinden atlayarak kaçış yaptıklarının görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü saat:06.00’dan itibaren eylemcilerin hava araçlarına binerek, 

Güvercinlik Meydanından uçarak uzaklaştıklarının görüldüğü,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  23:21;  İtfaiye  eri  olduğu  düşünülen  kimliği  tespit 

edilemeyen şahısların, itfaiye aracı ile Fidanlık nizamiye girişini kapattıklarının görüldüğü,

Kara Havacılık Komutanlığı Taarruz Helikopter Hangarında;
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15  Temmuz  2016  günü,  saat:  14:49;  1  Adet  AH-1W tipi  taarruz  helikopterinin, 

hangardan uçuş hattına çekildiğinin görüldüğü,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  15:35;  1  Adet  AH-1P  tipi  taarruz  helikopterinin, 

hangardan uçuş hattına çekildiğinin görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 15:50; 1 Adet T-129 ATAK tipi taarruz helikopterinin, 

5’inci Ana Bakım Merkezi Komutanlığından taarruzuçuş hattına çekildiğinin görüldüğü,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  16:37;  1  Adet  AH-1P  tipi  taarruz  helikopterinin, 

hangardan uçuş hattına çekildiğinin görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:30; 4 Adet S-70 Sikorsky helikopterinin A8 park 

yerinden  iniş  farları  açık  şekilde  harekete  başladığı,  sonrasında  kalkış  yaptıkları  ve  bu 

helikopterlerin  Güvercinlik  meydanından  kalkan  ilk  hava  araçları  olduklarının 

değerlendirildiği,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:52; AH-1P Taarruz helikopteri olduğu düşünülen bir 

hava aracının iniş farı açık şekilde kalkış yaptığı, (Kalkış yapan ilk taarruz helikopteri saati: 

22.52)

15 Temmuz 2016 günü, saat: 23:21; AH-1W Taarruz helikopterininkalkış yaptığının 

görüldüğü (Kalkış yapan ikinci taarruz helikopteri)

15 Temmuz 2016 günü, saat: 23:28; AH-1W Taarruz helikopterininkalkış yaptığının 

görüldüğü (Kalkış yapan üçüncü taarruz helikopteri)

15 Temmuz 2016 günü, saat: 23:40; Bir adet AH-1W helikopterinin uçuştan dönüş 

yaptığı ve kısa bir süre sonra tekrar kalkış yaptığının görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 00:08; AH-1P Taarruz helikopteri olduğu düşünülen bir 

hava aracının kalkış yaptığının görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 00:26; Taarruz helikopterlerine yakıt ikmali için geldiği 

düşünülen 3 yakıt tankerinin taarruz apronunda görüldüğü,

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  00:57;  T-129  ATAK  Taarruz  helikopterinin  kalkış 

yaptığının görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü,  saat:  01:25;  Bir  adetUH-1H genel  maksat  helikopterinin 

taarruz hangarı apronuna iniş yaptığının görüldüğü,

Kara Havacılık Komutanlığı Genel Maksat Helikopter Park Sahasında;

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  15:12;  Sikorsky  marka  S-70Atipi  genel  maksat 

helikopterlerinin  ilk  olarak  saat  15:00  civarı  A8  park  yerine  çekilmeye  başladığının 

görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 21:04; Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki 

ÇOLAK’ın  Kara  Havacılık  Komutanlığında  bulunduğu  esnada,  hava  araçlarının  park 
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yerlerinde bulundukları,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:40; Eylemde kullanılan Sikorsky marka S-70Atipi 

genel maksat helikopterlerinin A8 park yerinde motorlarını çalıştırmaya başladıkları,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:42; Eylemde kullanılan Sikorsky marka S-70Atipi 

genel maksat helikopterlerinin tamamının A8 ve A9 park yerlerinden uçuş maksadıylahareket 

ettiklerinin görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 03:31; Eylemde kullanılan Sikorsky marka S-70Atipi 

genel  maksat  helikopterlerinden bir  tanesinin S-70A bakım hangarı  önüne aceleyle  inerek 

motor susturduğunun görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 05:58; Eylemde kullanılan Sikorsky marka S-70Atipi 

genel maksat helikopterlerinden bir tanesinin, kimliği tespit edilemeyen şahısları almak üzere, 

A8 park yerine geldiği, daha sonra uçarak uzaklaştığının görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 06:47; Eylemde kullanılan taarruz helikopterlerinden 

bir  tanesinin  Güvercinlik  meydanı  üzerinde  birkaç  kez  alçak  uçuş  yaptıktan  sonra 

uzaklaştığının görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 06:49; Kimliği tespit edilemeyen silahlı şahısların toplu 

şekilde,  hava  araçları  park  yerlerinden  geçerek  Güvercinlik  Kule  istikametine  doğru 

ilerledikleri,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 07:00; Kimliği tespit edilemeyen uzun namlulu silahlı 

ve kamuflaj  kıyafetli  şahsın,  hava araçları  park yerine toplu şekilde gelen silahlı  şahısları 

Güvercinlik Kule istikametine yönlendirerek, mevzi aldığının görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü, saat:  07:05; Eylemde kullanıldığı değerlendirilen AS-532 

Cougar helikopterinin Güvercinlik meydanından kalkış yaptığı,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 07:21; Kimliği tespit edilemeyen silahlı şahısların toplu 

şekilde, Güvercinlik Kuleden A8 helikopter park sahası istikametine doğru dönüş yaptıkları,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 07:22; Kimliği tespit edilemeyen silahlı 12 şahsın, A8 

park sahasındaki 2 adet UH-1 tipi helikoptere yöneldiği, birtanesinin çalıştırıldığı, diğerinin 

çalıştırılamayınca  yandaki  diğer  helikopteri  çalıştırma  girişimlerisonrasında  vazgeçerek, 

tamamınınilk çalışan helikoptere binerek Güvercinlik meydandan ayrıldıklarının görüldüğü,

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  12:20;  J.Gn.K.lığı  Eşref  Bitlis  kışlasından  geldiği 

değerlendirilen  Jandarma  birliklerinin,  eylemcilere  müdahale  maksadıyla  Kara  Havacılık 

Komutanlığı kışlasınagiriş yaptıkları,

15/07/2016  tarihinde  gerçekleşen  silahlı  darbeye  kalkışmada,  Kara  Havacılık 

Komutanlığındaki  eyleme  katıldığı  düşünülen  şahısların  belirli  bir  plan  dahilinde  görev 

dağılımı  yaptıklarının  değerlendirildiği  ve  kamera  görüntü  kayıtlarına  göre  bu  şahısların 
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sorumlu oldukları düşünülen bölgeler ile genel olarak bulunduğu yerlerin:

-KaraHavacılık Komutanlığı 1 nolu nizamiyesi : Kr.Plt.Bnb.Ertuğrul ALTUN,

-KaraHavacılık Komutanlığı Fidanlık nizamiyesi : Kr.Plt.Yzb.Serkan YILDIZ,

-KaraHavacılık  Komutanlığı  Karargahı:  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN, 

Kr.Plt.Kur.Alb.  Mustafa  DURMUŞ,  İsth.Alb.Hakan  Cafer  ASLAN,  Kr.Plt.Kur.Yb.Mehmet 

ŞAHİN, Kr.Plt.Yb.Özcan KARACAN, P.Bnb.Mehmet Semih ÜSKAYA, Kr.Plt.Kur.Bnb.Okan 

KOCAKURT, U/H Tekns.Bçvş.Fatih KARAGÖZ, U/H Tekns.Bçvş.İlyas BARUT,

-KaraHavacılık  Komutanlığı  Karargah  Binası  Emniyeti:  Kr.Plt.Alb.Murat  AĞIR, 

Kr.Plt.Kur.Yb.Yasin CANDEMİR,

-KaraHavacılık Komutanlığı Karargahı Haber Merkezi: Kr.Plt.Alb.Barış ÇAYIRLI,

-KaraHavacılık Komutanlığı Kule Binası: Kr.Plt.Alb.Oğuz YALÇIN,

-KaraHavacılık Komutanlığı Taarruz Helikopter Hangarı: Kr.Plt.Yb.Murat BOLAT,

-KaraHavacılık Komutanlığı Hava UlaştırmaHangarı: Kr.Plt.Yb.Sezgin UYANIK,

-KaraHavacılık Okul Komutanlığı Kurs Taburu Silahlık: Kr.Plt.Yzb.Emre ERKAN, 

Kr.Plt.Yzb.Erdem ARIKAN olduğu belirtilmiştir. 

-  Cumhuriyet  Başsavcılığımızın  2016/103566  sayılı  dosyasından  15  Temmuz 

2016  tarihindeki  askeri  darbe  girişiminde  bir  kısım  personelin  tatbikatolduğu 

gerekçesiyle olay gecesi askeri hareketliliğe dahil olduğunu belirttiğinden bu kapsamda 

Türk  Silahlı  Kuvvetlerindeki  tatbikat  uygulaması  ile  ilgili  olarak  bilirkişi  olarak 

görevlendirilen  Tuğgeneral  Nerim  BİTLİSOĞLU,  Hava  Pilot  Kurmay  Albay  Oğuz 

OKUYUCU  ve  Hava  Personel  Albay  Orhan  GÜRDAL'dan  oluşan  bilirkişi 

heyetincedüzenlenen bilirkişi raporunda; 

" .. Türk Silahlı Kuvvetlerinde alarm ve tatbikatlarla ilgili usuller, 15 Temmuz gecesi 

yaşananlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinde alarm ve tatbikatlarla izah edilip edilemeyeceği, bu 

alarm  ve  tatbikatların  kimseye  haber  verilmeden  ani  olarak  planlanıp  planlanmayacağı, 

planlanırsa  ne  kadar  sıklıkla  planlanacağı,  özellikle  bu  tür  eğitimlerin  hangi  seviyedeki 

birlikler tarafından yapılacağı, bu tür eğitimler için personelin mesai kavramı usullerinin ve 

alarm ve tatbikatların içerisinde icra edilen faaliyetlerin neler olduğu ile hazırlanacak olan 

raporların evraklarla beraber gönderilmesi istenmiştir.

Tatbikatlarla ilgili usul ve esaslar:

Tatbikat eğitimleri TSK içerisinde sürekli icra edilen rutin faaliyetlerdir. Tüm eğitim 

faaliyetleri gibi tatbikatlar da önceden belirlenmiş bir Eğitim Faaliyet Takvimine dayalı olarak 

planlanır  ve  icra  edilir.  Tatbikatlar  icra  edilmeden  önce  tamamlayıcı  mahiyette  bazı  alt 

eğitimlerin tamamlanmış olması gereklidir. Bu eğitim ve tatbikatlarla birliğin plan görevlerine 
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uygun olarak belirlenen eğitim hedeflerine ulaşması amaçlanır ve o yıl içerisinde yapılan tüm 

eğitimlerin  hasılası  ölçülmeye  çalışılır.  Diğer  bir  deyişle  bir  birlik  taarruz  görevi  almışsa 

taarruz  tatbikatı  savunma görevi  varsa savunma tatbikatı  yapar.  Tatbikatlar  çaplarına  göre 

bölük, tabur,  alay,  tugay veya daha üst  seviyedeki birlikler tarafından ve birlik bütünlüğü 

muhafaza edilerek icra edilir. Tatbikatlar mutlaka birliğin plan görevlerine yönelik önceden 

belirlenmiş bir senaryo dâhilinde ve dost kuvvet, karşıt kuvvet, hakem heyeti gibi uygun bir 

teşkilatlanmaya  geçilerek  gerçekleştirilir.  Dolayısıyla  tatbikatlar  icra  edecek  birliğin 

seviyesine  göre  haftalar  veya  aylar  önceden  hazırlık  yapılmasını  gerektiren  faaliyetlerdir. 

Yukarıda da arz edildiği üzere TSK’da bütün tatbikatlar eğitim yılı başında planlanır ve en geç 

15 Haziran tarihi itibariyle tamamlanmış olur.

TSK’de hangi seviyede olursa olsun alarm veya tatbikatlar esnasında gerçek mermi 

kullanılması  ancak bu maksat  için özel  olarak belirlenmiş,  atış  sahalarında  ve son derece 

detaylı emniyet tedbirleri alınmak suretiyle mümkündür. Bu atış alanları meskûn mahallerden 

özellikle  şehirlerden  kilometrelerce  uzakta  yerlerdir.  Buna  rağmen  atış  alanına  yakın 

köylerdeki yaşayan halka, muhtarlara imza karşılığı tebligat yapılması suretiyle haber verilir 

ve  bu  husus  tutanakla  kayıt  altına  alınır.  Atış  alanlarının  emniyet  krokileri  hazırlanır  ve 

herhangi bir müessif olaya meydan vermemek maksadıyla bir atış emniyet ekibi oluşturularak 

atış  yapılan bölgeye giriş  çıkışlar  kontrollü bir  şekilde icra  edilir.  Atış  eğitimleri  de dahil 

olmak üzere hiçbir şekilde mühimmat kışlada personele veya araçlara dağıtılmaz. Mühimmat 

uzman ve yetkili personel vasıtasıyla emniyet tedbirleri alınarak topluca atış alanına taşınır ve 

atış yapmadan çok kısa bir süre önce kayıt altına alınmak suretiyle dağıtılır.

Alarm  eğitimleri  TSK’da  aniden  gerçekleşen  bir  durumda  birliğin  reaksiyon 

süresinin  ölçülmesi  maksadıyla  icra  edilir.  Alarm  eğitiminin  mesai  saatleri  dışında  icra 

edilmesi  durumunda  personel,  ikametgâhına  motorlu  haberci  gönderilerek  önceden 

hazırlanmış kapalı zarf içindeki alarm emrinin yazılı olarak tebliğ edilmesi suretiyle alarm 

durumundan  haberdar  edilerek  birliğe  derhal  katılması  istenir.  Personele  alarm  haberinin 

verilmesi için sivil telefon hattı, cep telefonu, telsiz, e-mail veya başka bir sivil haberleşme 

vasıtası kullanılmaz. Normal şartlarda böyle bir usul olmamasına rağmen, gerek hızlı olması 

gerekse  çok  yaygın  olması  nedeniyle  ivedi  haber  verebilmek  maksadıyla  bazı  birlikler 

tarafından  birlik  komutanlarının  müsaadesiyle  cep  telefonunun  da  kullanılabileceği 

değerlendirilmektedir.

Yazılı  olarak  kendisine  alarm  haberi  verilen  personel  alarm  haberini  tebliğini 

müteakip  derhal  görevli  olduğu  birliğe  katılır.  Müteakiben  başta  birliğin  yoklamasının 

alınarak mevcutların tespit edilmesi olmak üzere, birlik bütünlüğü muhafaza edilerek kışla 

içerisinde,  araç  yüklemesi,  teçhizat  kuşanma  v.b.  hazırlıklar  yapılır.  Alarm  eğitimlerinin 

yapılmasında en önemli maksat, birliğin tam olarak toplanması ve hazırlıklarını tamamlaması 
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için geçecek sürenin ölçülmesi ve bu reaksiyon süresinin asgari seviyeye indirilmesidir. Birlik 

hazırlık  faaliyetlerini  tamamlamayı  müteakip  kendisine  verilecek  emri  beklemek  üzere 

bulunduğu kışla sınırları içerisindeki bir toplanma bölgesine intikal eder. Yukarıda arz edilen 

hususlar  muvacehesinde bu kapsamda geçecek sürenin  asgari  birkaç  saat  veya  daha fazla 

sürmesi  gerekir.  Özellikle  büyük  şehirlerde  bu  sürenin  çok  daha  fazla  da  olabileceği 

değerlendirilmektedir. Ayrıca alarm eğitimleri sonunda araçlarla kışla dışına intikal edilmesi 

ancak asgari Tugay seviyesinde birliklerin kuvvet veya Ordu Komutanlıkları tarafından dış 

denetlemeye  tabi  tutulduğu  durumlarda  mümkün  olabilir.  Bu  durumda  da  birliğin  alarm 

planlarında  kendisine  tahsis  edilmiş  bölgeye  intikal  etmesi  gerekir.  Bu tür  faaliyetlere  de 

ancak aylar öncesinden planlanarak ve birlik tarafından birkaç ay önceden hazırlık yapılan ve 

herkes tarafından önceden bilinen faaliyetlerdir.

Birlik  personelinin  mesai  saatleri  dışında  ikametgâhlarından  veya  bulundukları 

yerlerden  celp  edilerek,  birlik  bütünlüğü  sağlanmadan  araçlara  bindirilmek  suretiyle  kışla 

dışına  çıkarılması  gibi  bir  faaliyet  normal  şartlar  da  TSK’de  mümkün  değildir.  Eğitim 

maksatlı  dahi  olsa  herhangi  bir  kontrol  tedbiri  almadan tekerlekli  zırhlı  araçların  meskûn 

mahaller içerisinde trafiğe açık yolları kullanarak geceleyin intikal etmesi söz konusu değildir. 

İlave olarak geceleyin habersiz olarak aniden alarm verilerek personelin toplanmasına yönelik 

eğitimler, Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerde tatbiki çok zor olduğundan uygulanmaz.

15  Temmuz  2016  gecesi  yaşanan  olayların  TSK’de  icra  edilen  alarm  ve 

tatbikatlar açısından değerlendirilmesi:

15 Temmuz tarihi normal şartlarda alarm ve tatbikat gibi eğitimlerin asgari bir ay 

önceden  tamamlanmış  olduğu  ve  atama  gören  personelin  ilişik  kestiği,  mehil  müddeti 

kullandığı  veya  izinli  bulunduğu  bir  dönemdir.  Böyle  bir  dönemde  kendisine  alarm veya 

tatbikat olduğu emri verilen profesyonel bir TSK mensubunun böyle bir emri hayatın olağan 

akışına  aykırı  bularak  sorgulaması  gerekir.  Ayrıca  yukarıda  da  açıklandığı  üzere  plansız 

aniden tatbikat olmaz, alarm eğitimi de aniden haber verilse bile kışla içerisinde icra edilir 

dışarı çıkılmaz.

Tatbikatlar birliğe tahsisli eğitim alanlarında önceden planlı bir faaliyet olarak icra 

edilir.  Günümüzdeki  haberleşme  imkânları  göz  önüne  alındığında  herkes,  tüm dünyadaki 

gelişmeleri  gecikmeksizin  cep  telefonundan  dahi  takip  edebilmektedir.  Metropol  ve 

büyükşehirler  bir  tarafa  hiçbir  meskûn  mahalde  gerekli  emniyet  ve  kontrol  tedbirleri 

alınmadan sivil trafiğe açık yollarda gelişigüzel intikal ederek, asfalt yollara, alt ve üst yapı 

tesislerine  en  önemlisi  sivil  araçlara  zarar  vererek  tatbikat  icra  edilemez.  Bütün  bunlara 

rağmen, 15 Temmuz gibi planlı tatbikatlarla alakasız bir tarihte kışlasına çağırılan şahısların, 

alarm  ve  tatbikatlarda  icra  edilen  rutin  faaliyetlerin  tam  aksine  olacak  şekilde,  yoklama 

alınmadan, birlik bütünlüğü oluşturulmadan rastgele toplanılarak, gerçek mühimmat alarak 
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birliğin planlı görevleriyle uyuşmayan sivil veya askeri yerlere intikal etmesi ve o mahallerde 

silahsız insanlara dahi ateş açacak şekilde davranması ancak örgüt saikiyle hareket ederek 

darbe  yapmak  düşüncesiyle  izah  edilebilir.  Bunun  alarm  veya  tatbikat  kavramlarıyla 

ilişkilendirilmesi asla mümkün değildir.

TSK’de yapılan her türlü faaliyet birlik bütünlüğü içerisinde yapılır.  Her personel 

kendi ait olduğu birlikle hareket eder ve o birliğe ait teçhizat ve malzemeyi kullanır. Örnek 

olarak bir  birliğe ait  bir  tanka veya zırhlı  araca o birliğin mensubu olmayan bir  personel 

binemez  veya  kullanamaz.  A bölüğünün  tankını,  zırhlı  aracını  o  aracın  zimmetli  olduğu 

personel kullanır,  B bölüğündeki personel kullanamaz. 15 Temmuz günü başka şehirlerde, 

başka  birliklerde  görevli  personelin  kendi  birliğinden  farklı  birliklere  giderek  o  birliği 

personeliymiş  gibi  hareket  ettiği  tespit  edilmiştir.  Bu  şekilde  davranan  şahıslar  ile  bu 

şahısların  kendi  birliğine  katılmasına  müsaade  eden  şahısların  da  bilinçli  olarak  darbeye 

iştirak ettiği izahtan varestedir.

15 Temmuz günü yaşanan olaylarla ilgili dikkat edilmesi gereken konulardan birisi 

de darbeye katılan şahısların yaptığı her türlü eylemin, ancak bilinçli olarak darbe maksadıyla 

ve  önceden  haberli  ve  hazırlıklı  olmak  suretiyle  yapılabileceğidir.  Örnek  olarak  Özel 

Kuvvetler  Komutanlığı’nın  Genelkurmay  Kh.nın  veya  Muhafız  A.  K  lığı  Kışlası'nın 

emniyetini  almak,  takviye  etmek  gibi  bir  planlı  vazifesi  yoktur.  Bu  kapsamda  silah  ve 

teçhizatını  kuşanarak,  silah  ve  araçlarına  gerçek  mermi  yükleyerek  bu  yerlere  gelen,  bu 

birliklerde en üst düzey personelin görev yaptığı komuta makamlarını bulunduğu koridorlarda 

kendilerine  karşı  gelenlere  hedef  alarak  ateş  açan  kişilerin  bütün  bu  olanları  “tatbikat" 

kavramıyla açıklaması kabul edilemez.

15  Temmuz  gecesi  yaşananlarla  ilgili  en  önemli  hususlardan  birisi  de  TSK’nin 

toplumsal olaylarda kullanılması  konusudur.  Böyle bir  durum ancak bulunulan yerdeki  en 

yüksek  mülki  amirin  talebi  üzerine,  yeniden  teşkilatlanarak  ve  diğer  kolluk  kuvvetleriyle 

planlama ve koordinasyonu müteakip gerçekleşebilir. 15 Temmuz tarihinde olduğu gibi hafta 

sonu tatilinin başladığı, gecenin ilerleyen saatlerinde, önceden herhangi bir toplumsal eylem 

ikaz  ve  haberi  olmadan,  aniden  çağrılarak,  emir  komuta  ve  birlik  bütünlüğü  olmaksızın 

rastgele  kuvvetler  şeklinde  silahlı  eylem  gerçekleştirilmesi  toplumsal  olaylara  müdahale 

kavramıyla da bağdaştırılamaz.

Sonuç olarak, 15 Temmuz gecesi yaşanan olayları TSK'de icra edilen alarm, eğitim 

ve  tatbikat  faaliyetleri  ile  izah  edebilmek  hiçbir  şartta  mümkün  değildir.  Tatbikatlar  bir 

senaryoya dayalı olarak önceden planlanan tarihte ve tüm hazırlıklar yerine getirildikten sonra 

icra edilebilir. Hangi faaliyet olursa olsun ve ne maksatta icra edilirse edilsin, TSK’ne ait harp 

silah ve araçları ile sivil halka zarar verebilecek bir faaliyet icra edilemez. Aniden birliğine 

çağırılan bir personelin, zırhlı araca, helikoptere veya uçağa binerek başka bir birliğe baskın 
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düzenlemesi, bir yolu kapatması, bir köprüyü kesmesi veya bir havaalanı, medya kuruluşları, 

telekomünikasyon tesisleri gibi yerleri işgal etmesi, meclisi, kamuya ait bina ve tesisleri ateş 

altına alması,  halka ateş etmesi,  ancak darbeye iştirak etmek maksadıyla  açıklanabilir.  Bu 

faaliyetler  içerisinde  yer  almak,  yardım etmek,  destek  olmak  veya  kolaylaştırmak  hiçbir 

surette  eğitim,  alarm  veya  tatbikat  gibi  kavramlarla  açıklanamaz  "  şeklinde  tesbitlerde 

bulunulmuştur.

Kara  Havacılık  Komutanlığı  Güvercinlik  Uçuş  Kulesinde  bulunan  ses  kaydetme 

cihazı  ile  kule  içerisindeki  telefon ve telsiz  konuşmalarını  kaydeden sistemden alınan ses 

kayıtları üzerinde bilirkişi aracılığı ile incelemeler yaptırılmış, konuşmaların çözümlerini ve 

konuşmalarda  geçen  seslerin  kimlere  ait  olduğuna  ilişkin  03/01/2017  bilirkişi  raporu 

düzenlenmiştir. 

Yine Etimesgut 11. Hava Ulaştırma Üst Komutanlığı Uçuş Kulesinde bulunan ses 

kaydetme  cihazı  ile  kule  içerisindeki  telefon  ve  telsiz  konuşmalarını  kaydeden  sistemden 

alınan  ses  kayıtları  üzerinde  bilirkişi  aracılığı  ile  incelemeler  yaptırılmış,  konuşmaların 

çözümlerini ve konuşmalarda geçen seslerin kimlere ait olduğuna ilişkin 07/02/2017 bilirkişi 

raporu düzenlenmiştir. 

4-5-2-Kriminal Raporlar;

- Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün 11/08/2016 tarih ve ANK 

- BLS - 16 - 04186 sayılı uzmanlık raporunda; MİT Müsteşarlığına yapılan saldırı ile ilgili 

gönderilen 20 x 103 mm çap ve tipinde 9 adet kovan, muhtelif sayıda metal parçası ve 20 adet 

mayon üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

9 adet kovanın 6136 sayılı kanuna göre yasak niteliği haiz fişeklere ait tamamlayıcı 

parçalardan olduğu, bu nedenle tek başlarına bu kanun kapsamında değerlendirilemeyecekleri, 

9  adet  kovanın  4+2+2+1  şeklinde  tasnifli  4  ayrı  ateşli  harp  silahı  ile  atıldıkları, 

bunlardan 2 adet kovan ile ilgili olarak daha önce düzenlenen ANK - BLS - 2016 - 03833 

sayılı uzmanlık raporu tanzim edilen 20 x 103 mm çap ve tipinde (2+1) şeklinde tasnifli 3 

adet kovandan 1 adedi ile aralarında karakteristik izler yönünden uygunluklar görüldüğü, 2 

ayrı olaya ait 3 adet kovanın tek bir ateşli harp silahı ile atıldıkları, 

1 adet kovan ile ilgili olarak daha önce düzenlenen ANK - BLS - 2016- 03833 sayılı 

uzmanlık raporu tanzim edilen 20 x 103 mm çap ve tipindeki (2+1) şeklinde tasnifli 3 adet 
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kovandan 2 adedi ile daha önce düzenlenen ANK- BLS - 2016-04062 nolu uzmanlık raporu 

düzenlenen  20  x  103  mm  çap  ve  tipindeki  (1+1)  şeklinde  tasnifli  2  kovandan  1  adedi 

ilearalarında  karakteristik  izler  yönünden  uygunluklar  görüldüğü,  3  ayrı  olaya  ait  4  ayrı 

kovanın  tek  bir  ateşli  harp  silahı  ile  atıldıkları,  gereye  kalan  6  adet  kovanın  irtibatına 

rastlanılmadığı belirtilmiştir. 

-  Ankara  Kriminal  Polis  Laboratuvarı  Müdürlüğü'nün  11/08/2016  tarih  ve 

ANK-BLS-16-04077  uzmanlık  numaralı  uzmanlık  raporunda; Kara  Havacılık 

Komutanlığı 1. Kara Havacılık Alayı Meydan Harekat Taburu Uçuş Kontrol Kulesi'nde ve 

kule önü otoparkında bulunan otolarda inceleme ve araştırma yapılması olayı ile ilgili olarak 

gönderilen,

-T1102-05B000328  numaralı,  9x19  mm  çapında  ve  tipinde  fişek  istimal  eden, 

Türkiye yapısı, Sarsılmaz marka, Kılınç 2000 Light model yarı otomatik tabanca ve 1 adet 

şarjörü,

-9x19 mm çap ve tipinde MKE marka 14 adet fişek,

-55512  numaralı  7,65x17  mm çap  ve  tipinde  fişek  istimal  eden,  Türkiye  yapısı, 

Kırıkkaleyarı otomatik tabanca ve 1 adet şarjörü,

-7,65x17 mm çap ve tipinde MKE marka 7 adet fişek, 

-7,62x39 mm çap ve tipinde,  dip tablası  üzerinde 53900 ibereleri  bulunan 1 adet 

kovan, 

-7,62x51 mm çap ve tipinde, 2 adedinin dip tablası üzerinde MKE 99 ibereleri, 2 

adedinin dip tablası üzerinde MKE 09 ibereleri ve 1 adedinin dip tablası üzerinde MKE 00 

ibereleri bulunan olmak üzere toplam 5 adet kovan,

-20 mm çapında üzerinde 20 MM.M103 MKE 15 A 836-001 ibereleri bulunan 69 

adet kovan,

-20  mm çapında,üzerinde  20  MM.HEI-T M56 A3 MKE 15  A 836-001  ibereleri 

bulunan 1 adet mermi çekirdiği üzerinde yapılan incelemeler sonucunda,

Tabanca ve fişeklerin 6136 Sayılı Kanun kapsamında bulunduklarının,

Bulgular  bölümünün  5.  Maddesinde  özellikleri  belirtilen  7.62x39  mm  çap  ve 

tipindeki 1 adet kovanın çapına uygun 1 ateşli silah ile atıldığı, 

Bulgular  bölümünün  6.  Maddesinde  özellikleri  belirtilen  7.62x51  mm  çap  ve 

tipindeki 5 adet kovanın (3+1+1) şeklinde tasnifli 3 ayrı ateşli silah ile atıldıkları, 

Bulgular  bölümünün  7.  Maddesinde  özellikleri  belirtilen  20x103  mm  çap  ve 

tipindeki  69  kovandan  68  adedinin  (25+25+18)  olmak  üzere  3  ayrı  ateşli  harp  silahıyla 

atıldıkları belirtilmiştir.
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-  Ankara  Kriminal  Polis  Laboratuvarı  Müdürlüğü'nün  05/11/2016  tarih  ve 

ANK-BLS-16-04135 uzmanlık  numaralı  uzmanlık  raporunda;  Kara  Havacılık 

Komutanlığı'nda inceleme ve araştırma yapılması olayı ile ilgili olarak gönderilen,

-T0624-04-TE006415 numaralı, 9x19 mm çap ve tipinde fişek istimal eden, Türkiye 

yapısı, Yavuz 16 marka, Compact model yarı otomatik tabanca ve 2 adet şarjörü,

-BB13752 numaralı, 7.65x17 mm çap ve tipinde fişek istimal eden, yabancı menşeli, 

Walther tipi, yarı otomatik tabanca ve 1 adet şarjörü,-

-C65537  numaralı,  7.65x17  mm  çap  vetipinde  fişek  istimal  eden,  Çekoslovakya 

yapısı, Ceska marka, yarı otomtik tabanca ve 1 adet şarjörü, 

-317398 numaralı,  7.65x17 mm çap ve  tipinde  fişek  istimal  eden,  Çekoslovakya 

yapısı, Ceska marka, yarı otomatik tabanca ve 1 adet şarjörü, 

-9x19 mm çap ve tipinde 11 adet fişek,

-7.65x17 mm çap ve tipinde 39 adet fişek,

-20 mm çapında 3 adet fişek,

-9x19 mm çap ve tipinde, 28 adet kovan,

-9x17 mm çap ve tipinde, 5 adet kovan,

-7.65x17 mm çap ve tipinde, 34 adet kovan,

-20 mm çapında, 7 adet kovan,

-7.62x51 mm çap ve tipinde 2 adet kovan üzerinde yapılan inceleme sonucunda,

Tabancaların ve fişeklerin 6136 Sayılı Kanun kapsamında bulunduklarının, 

9x19 mm çap ve tipindeki 28 adet kovanın (10+4+2+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1) 

şeklinde tasnifli 14 ayrı ateşli silah ile atıldıkları, 

9x17 mm çap  ve  tipindeki  5  adet  kovanın,  çapına  uygun  tek  bir  ateşli  silah  ile 

atıldıkları, 

7.65x17  mm çapında  34  adet  kovanın  (16+11+2+2+2+1)  şeklinde  tasnifli  6  ayrı 

ateşli silah ile atıldıklarının, 

20 mm çapında 7 adet kovanın (2+2+1+1+1) şeklinde tasnifli5 ayrı ateşli silah ile 

atıldıkları,

7.62x51 mm çapındaki 2 adet kovanın (1+1) şeklinde tasnifli 2 ayrı ateşli silah ile 

atıldıkları, 

7.65x17 mm çap ve tipindeki (16+11+2+2+2+1) şeklinde tasnifli 6 ayrı ateşli silah 

ile atıldıkları tespit edilen 34 kovandan 16 adedinin BB13752 numaralı 7.65x17 mm çap ve 

tipinde fişek istimal eden yabancı menşeili walther tipi yarı otomatik tabanca ile atıldıkları 

belirtilmiştir.

- Ankara Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü Parmak İzi 
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Geliştirme  Laboratuvarı  Büro  Amirliği'nin  22/12/2016  tarih  ve  2016/387  uzmanlık 

numaralı uzmanlık raporunda; 29/07/2016 tarihinde Etimesgut 11. Hava Ulaştırma Ana Üs 

Komutanlığı kule karşısı uçak park sahasında bulunan skorsky marka 13045 kuyruk numaralı 

helikopter üzerinde yapılan incelemede,

- Bixi marka B185 seri nolu silah ile yanında 1 adet 45-14319 seri numaralı namlu,

- Bixi marka 4548 seri numaralı silah yanında 1 adet 45-11572 seri numaralı namlu,

- 23057 seri numaralı Parabellum Yavuz 16 tabanca, 2 adet şarjör içerisinde 30 adet 

fişek, 

-245PZ04728 seri numaralı Browning ibareli tabanca, 2 adet şarjör ve içerisinde 28 

adet fişek, 

-Erkan UMUTLU yazılı  kask,  siyah renkli  gece görüş gözlüğü ve TU0127 sayılı 

batarya,

-Mustafa YÜCE yazılı, siyah renkli gece görüş gözlüğü ve siyah renkli batarya,

-Y.Orhan  yazılı  kask  üzerinde  yapılan  incelemeler  sonucunda  30C  bulgu  nolu 

bataryanın iç kısmı batarya haznesi üzerinden 1 adet iz tespit edildiği belirtilmiştir.

-  Ankara  Kriminal  Polis  Laboratuvarınca  düzenlenmiş  18/08/2016  tarih  ve 

ANK-BLS-16-04145 sayılı uzmanlık raporunda; Kara Havacılık ve Okul Komutanlığı'nda 

bulunan bazı odalarda ve ES-70 skorsky helikopter ve hangarında inceleme ve araştırmada ele 

geçirilen,

7.62x54  mm  çap  ve  tipindeki  1  adet  kovanın  namlusu  üzerinde  69197  B4080 

numaralı mekanizma üzerinde NEr 201 1996r numarası bulunan taşıma kolu üzerinde 901-

BT-117 T0100 numarası bulunan,tetik korkuluğu üzerinde OrOH6 numarası bulunan 7.62x54 

mm çap ve tipinde fişek istimal eden Rus yapısı PK marka yarı  ve tam otomatik çalışma 

sistemine sahip tüfek ile atıldığı, 1 adet mermi çekirdiği parçasının bu tüfek ile atılmadığı, 

çapına  uygun  ateşli  bir  silah  ile  istimal  edildiği,  9  mm  çapında  1  adet  deforme  mermi 

çekirdiğinin çapına uygun bir ateşli silah ile istimal edildiğinin tespit edildiği belirtilmiştir. 

Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün 31/10/2016 tarih ve ANK-

BLS-16-04955 sayılı  uzmanlık raporunda; 65R 6813 seri  numaralı  7.62x39mm çapında 

Kalashnikov marka silahtan elde edilen mukayyese kovanları ile, Kara Havacılık Komutanlığı 

1.  Kara  Havacılık  AlayıMeydan  Harekat  Taburu  Uçuş  Kontrol  Kulesinde  ve  kule  önü 

otoparkında  bulunan  otolarda  yapılan  inceleme  sonucu  düzenlenen  ANK-BLS-16-04077 

sayılı  uzmanlık  raporu  tanzim  edilen  7.62x39  mm  çap  ve  tipinde  1  adet  kovan  ile 

karşılaştırılmasında uygunluklar görüldüğü, 1 adet kovanın 65R 6813 numaralı kalashnikov 

marka silahtan atıldığı belirtilmiştir. 
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-  Ankara  Kriminal  Polis  Laboratuvarı  Müdürlüğü'nün  29/09/2016  tarih  ve 

ALK-BLS  -  16  -  04696  sayılı  uzmanlık  raporunda; Osman  KARACA'nın  kullandığı 

dolaptan elde edildiği belirtilen N16133Z seri numaralı 9x19 mm çapında Baretta marka 92FS 

model  tabanca,  9x19  mm  çapında  32  adet  fişek,  Engin  GÖZ'e  ait  odadan  elde  edildiği 

belirtilen  7x17 mm çapındaki  7  adet  fişek,  Talat  URAL'ın  kullandığı  dolapta  materyaller 

içinden alındığı belirtilen 9x19 mm çapında 20 adet fişek, 9x17 mm çapında 21 adet kovan, 

9x19 mm çapında  3 adet  kovan,  7,65 x 17 mm çapında 1 adet  kovan,  Oğuz YALÇIN'ın 

soyunma odası karteks dolabı içinden elde edildiği belirtilen 7,65x17 mm çapında 34 adet 

fişek, 7,62x54 mm çapında 1 adet fişek, Sezgin UYANIK'a ait oda ve karteks dolaptan elde 

edildiği belirtilen 9x19 mm çapında 5 adet kovan, 9x19 mm çapında 250 adet fişek ile Erdal  

ÇAKIN'ın soyunma dolabında elde edildiği belirtilen 9x19 mm çapında 2 adet fişek, 9x19 

mm çapında 1 adet kovan üzerinde yapılan inceleme sonucunda; Şüpheli Talat URAL'dan ele 

geçirilen 3 adet kovan, şüpheli Sezgin UYANIK'dan ele geçirilen 5 adet kovan ve şüpheli 

Erdal  ÇAKIN'dan  ele  geçirilen  1  adet  kovanolmak  üzere  toplam  9  adet9x19  mm 

çapındakikovandan 5 adedinin N16133Z seri numaralı Baretta marka tabanca ile atıldıkları, 

geri kalan Talat URAL'dan elde edilen 2 adet, Talat URAL'dan elde edilen 1 adet ve Erdal  

ÇAKIN'dan elde edilen 1 adet kovan olmak üzere toplam 4 adet kovanın (2+1+1) şeklinde 

tasnifli 3 ayrı tabanca ile atıldıkları, Talat URAL'dan elde edilen 9x17 mm çapındaki 21 adet  

kovanın tek bir ateşli silahla, Talat URAL'dan ele edilen7,65x17 mm çapındaki 1 adet kovanın 

ise başka bir ateşli silah ile atıldığı belirtilmiştir. 

-  Ankara  Kriminal  Polis  Laboratuvarı  Müdürlüğü'nün  08/02/2017  tarih  ve 

ANK-BLS-16-04079 sayılı uzmanlık raporunda; incelenmek için gönderilen NTB185 1996 

ve namlu üzerinde 69197 B3549 seri numaralı 7.62x54 mm çap ve tipinde fişek istimal eden 

PKM markatam otomatik çalışma sistemine haiz tüfek, AS-4448 ve namlu üzerinde F 74818 

numaralı 7.62x54 mm çap ve tipinde fişek istimal eden PKM marka tam otomatik çalışma 

sistemine haiz tüfek, 23057 numaralı 9x19 mm çap ve tipinde fişek istimal eden Girsan marka 

Yavuz 16 model tabanca, 245PZ04728 numaralı 9x9 mm çap ve tipinde fişek istimal eden 

Browning marka 1935 model tabanca, 9x9 mm çapında 58 adet fişek, 7.62x54 mm çapında 2 

adet fişek, 7.62x54 mm çapında 4 adet kovan üzerinde yapılan kriminal inceleme sonucunda, 

silahların  6136  Sayılı  Kanun  kapsamında  oldukları,  tam otomatik  çalışma  sistemine  haiz 

tüfeklerin vehamet arz ettikleri, diğer silahların vehamet arz etmedikleri, 7.62x54 mm çap ve 

tipindeki 4 kovandan 3 adedinin NTB185 1996 ve namlu üzerinde 69197 B3549 seri numaralı 

PKM marka tüfek ile atıldıkları, 1 adet kovanın AS- 4448 ve namlu üzerinde F74818 numaralı 

PKM marka tüfek ile atıldıkları belirtilmiştir. 
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-  Ankara  Kriminal  Polis  Laboratuvarı  Müdürlüğü'nün  04/08/2016  tarih  ve 

ANK-BLS-16-04075 sayılı uzmanlık raporunda; 4 nolu atak koruma hangarında bulunan 

BG  13-1007  kuyruk  numaralı  atak  helikopterinden  elde  edilen  1  adet  mermi  çekirdiği 

üzerinde yapılan incelemede, mermi çekirdiğinin çapına uygun ateşli silah ile istimal edildiği 

belirtilmiştir. 

-  Ankara  Kriminal  Polis  Laboratuvarı  Müdürlüğü'nün  09/08/2016  tarih  ve 

ANK-BLS-16-04134 sayılı uzmanlık raporunda; T6368-09 B 33222 numaralı  9x19 mm 

çapında  Yavuz  16  marka  Compact  M.C  model  yarı  otomatik  tabanca  ile  beraberinde 

gönderilen aynı çapta 8 adet fişek üzerinde yapılan incelemede, tabanca ve fişeklerin 6136 

sayılı  kanun kapsamında değerlendirildiklerinin,  silahı  tespit  edilemeyen  olaylar  arşivinde 

kaydına rastlanılmadığı belirtilmiştir. 

4-5-3-Olay yeri inceleme tutanak ve raporları:

-  Cumhuriyet  Başsavcılığımızca  Yenimahalle'de  bulunan  MİT  Müsteşarlığı 

yerleşkesinde  19/07/2016  tarihinde  yapılan  incelemeler  sonucu  düzenlenen  olay  yeri 

tespit tutanağında; M-7359 sicil numaralı güvenlik amirinin olay günü saat 22:38'de Kobra 

tipi  helikopterin ışıkları  kapalı  şekilde Tarım Bakanlığı Lojmanları  tarafından 1 nolu giriş 

kapısından Kütüphane binasına  kadar  ateş  ettiği,  daha sonra aynı  helikopterin  5 -  6  sorti  

yaptığı, aynı şekilde ateşe devam ettiği, en son sortinin saat 06:00 - 06:30 sıralarında olduğu, 

meydana gelen saldırıda kurumda görevli  2  personelin bacağından,  bir  personelinde karın 

kısmından yaralandığını belirttiği,

MİT yerleşkesinin 5 nolu nizamiye kapısında hasarlar bulunduğu, asfalt zeminde 2 

adet 10 x 10 ebatında çukur olduğu, nizamiye giriş sol tarafta üstü kapatılmış 6 adet iz olduğu, 

aynı  bölge  toprak  zeminde  1  adet  çukur  bulunduğu,  2  nolu  nizamiye  kapısı  bölgesinde 

çukurlar ve hasarlar olduğu, 1 nolu nizamiye bölgesinde Tarım Bakanlığında görevli müdür 

yardımcısı tarafından olay sonrası toplanarak kurum personeline teslim edilen 3 adet docka 

mermisi, mühürlenmiş şekilde 12 adet mayon, 2 adet açık şekilde mayonun teslim alındığı, 

kurum personeline ait 2 araç ile, kuruma ait 1 aracın zarar gördüğü belirtilmiştir. 

- 04/08/2016 tarih ve 2016/3333-487 sayılı olay yeri inceleme raporunda; 1.Kara 

Havacılık Alay Komutanlığı'na ait Etimesgut Zırhlı Birlikler'de bulunan 005 nolu iglo 

cephaneliğinde  yapılan  incelemede;  Mühürleri  üzerinde  bulunan  kullanılmamış  21  adet 

orijinal metal kutusunda 1 adet mührü kopmuş mühür teli üzerinde bulunan orijinal metal 
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kutusunda olmak üzere 22 adet orijinal metal mühimmat kutusunda toplam 2200 adet 20 mm 

helikopter top mermisi olduğu, 

5 adet mühürleri açık orijinal metal kutularında çıkarılmamış toplam 500 adet 20 mm 

helikopter kullanılmamış top mermisi olduğu, 

10 adet mühürleri açık metal kutu içerisinde, 96 adet, 49 adet, 98 adet, 94 adet, 63 

adet,  75 adet ,  62 adet,  63 adet,  52 adetve 19 adet olmak üzere toplam 671 adet 20 mm 

helikopter top mermisi ve yine aynı depo içerisinde muhafaza edilmiş olan toplan 13 adet içi 

boş 20 mm helikopter top mermisine ait boş metal kutuları olduğu, ayrıca aynı depo içerisinde 

mühürsüz bir metal kutusunda muhafaza altında tutulan 70 adet uç tapa kısımlarında kısmi 

ezikler bulunan ancak patlamamış 20 mm helikopter top mermisi olduğu, aynı kutuda naylon 

poşete  konulmuş  3  adet  uç  tapasında  ve  kovan  kısımlarında  kısmi  ezik  ve  ağır  hasarlar 

bulunan 20 mm helikopter top mermisi olduğu, toplam 73 adet 20 mm'lik ateşlenmemiş top 

mermilerinde çeşitli sebeplerden oluşan hasar ve deformansyonlara uğradığı belirtilmiştir.

-  Sincan  İlçe  Emniyet  Müdürlüğü  Olay  Yeri  İnceleme  Grup  Amirliği'nce 

düzenlenen 30/07/2016 tarih ve 3234-475 sayılı uzmanlık raporunda;Etimesgut 11.Hava 

Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı  Kule Karşısı  uçak park sahasında bulunan skorsky 13045 

kuyruk numaralı helikopterde yapılan incelemede, helikopterin gövde iç kısmında yerde Bixi 

marka B185 seri nolu silah ile bunun yanında 1 adet 45-14319 seri numaralı namlu, 

Helikopterin gövde kısmında yerde Bixi marka 4448 seri nolu ve yanında 45-11572 

seri nolu namlu,

1 adet 10-82 ibareli fişek - 1 adet 7.62 ibareli fişek - 3 adet 7.62 ibareli kovan - 1 adet 

10 ibareli kovan,

Kılıf  içerisinde  MKEK  9  mm Parebellum 23057  seri  numaralı  Yavuz  16  marka 

tabanca, bu tabancanın yanında 2 adet dolu şarjör, şarjörlerde 15 eradet olmak üzere toplam 

30 fişek,

1  adet  Fabrique  Nationale  Herstal  Belgique  Browning  Patent  Resope  marka 

245PZ04728  seri  numaralı  şarjörü  olmayan  tabanca,  yanında  2  adet  mermi  dolu  şarjör, 

şarjörlerde 13 ve 15 olmak üzere toplam 28 adet fişek bulunduğu belirtilmiştir.

-Sincan  İlçe  Emniyet  Müdürlüğü  Olay  Yeri  İnceleme  Grup  Amirliği'nce 

düzenlenen 31/07/2016 tarih ve 3193-481 sayılı uzmanlık raporunda; Mustafa ÇİN'e ait 4 

numaralı soru bankası ölçme ve değerlendirme odasında, karteks dolabı içerisinde 1 adet vzor 

70 cal. 7.65 ibareli 135963 seri numaralı tabanca ile bu tabancaya ait 1 adet şarjör içerisinde 3 

adet 7.65 mm çapında fişek ele geçirildiği,

Murat  AĞIR'a  ait  21  numaralı  sabit  kanat  kurul  başkanı  odasında  karteks  dolabı 
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içerisinde 1 adet vzor 50 cal. 7.65 marka B86979 seri numaralı tabanca ile bu tabancaya ait 1 

adet şarjör içerisinde 3 adet 7.65 mm çapında fişek ele geçirildiği,

Uğur KAPAN'a ait 2 numaralı döner kanat kurul başkanı odasında karteks dolabında 

kağıt üzerine Albay Mustafa DURMUŞ'a aittir yazısı bulunan 1 adet vzor 70 cal. 7.65 marka 

D80913 seri numaralı tabanca ele geçirildiği, 

1.Kara Havacılık Alayı skorsky hangarında,

10980 kuyruk numaralı skorsky helikopteri üzerinde yapılan incelemede, kabin iç 

kısmı teknisyen koltuğu sağ alt zemininde 1 adet 10-82 ibareli makineli tüfek kovanı, 

Sol yolcu kapısı sağ taraf mika yüzeyinde 1 adet mermi çekirdiği isabet deliği, 

Sağ yolcu kapısı sol mika altı kaporta üzerinde 1 adet mermi çekirdiği isabet deliği, 

Sağ pilot kokpit alt kısmında kaporta üzerinde1 adet mermi çekirdiği isabet deliği, 

Sağ pilot kokpit üst tavan mika üzerinde 1 adet mermi çekirdeği isabet deliği, 

Ana rotor kırmızı pervane kanadı pal alt kısmında 1 adet mermi isabet izi, 

Arka  kuyruk  kısmı  stabilatör  orta  uç  kısmı  kaporta  sacında  yırtılma  şeklinde  ve 

kuyruk üçgen kaporta alt kısmında hasar olduğu, 

Kabin kısmı sol üst tavan döşeme üzerinde 1 adet mermi çekirdiği giriş deliği ile 

döşeme iç kısmında 1 adet 7.62 mm çapında deforme mermi çekirdiği ve kuyruk kısmına 

giden elektrik kablolarının hasarlı olduğu, 

Sol pilot kapısı iç kısmına yaslanmış vaziyette 1 adet 9 mm çaplı deforme mermi 

çekirdiği,

Helikopter kokpit içi sağ pilot kumanda kolu üzerinde bulunan füze koruma sistemi 

anahtarı ve kablolarının hasarlı olduğu, helikopter içi sağ kabin pencere önünde 1 adet bixi 

marka NEr 201 1996 seri numaralı makineli tüfek olduğu tespit edilmiştir. 

-Sincan  İlçe  Emniyet  Müdürlüğü  Olay  Yeri  İnceleme  Grup  Amirliği'nce 

düzenlenen 24/07/2016 tarih ve 2016/3171 sayılı olay yeri inceleme raporunda;  Ankara 

Batı  1.  Sulh  Ceza  Hakimliği'nin  2016/2161  D.  İş  sayılı  kararı  uyarınca  Kara  Havacılık 

Komutanlığı Meydan Harekat Tabur Komutanlığında yapılan incelemede, 

Kule balkon kısmı demir korkuluk demirleri üzerinde toplam 8 adet mermi giriş çıkış 

deliği bulunduğu, kule önünde 16/07/2016 tarihinde askerler tarafından toplanıp tutanak ile 

tespit edilen 289 adet kovan bulunduğunun, kulenin girişine göre sol tarafta bulunan boş arazi 

ile 5. Ana Bakım tel örgüsü yol kenarında 11 adet üzerinde 20 mm M103 MKE 15A 836-001 

ibareleri bulunan kovan bulunduğu,kulenin girişe göre sol tarafta bulunan boş arazide tel örgü 

içerisinde  44  adet  üzerinde20  mm  M103  MKE  15A 836-001  ibareleri  bulunan  kovan 

bulunduğu, 1 adet üzerinde 20 mm HI-TM56 A3 MKE 15A 836-001 ibereleri bulunan kovan 

bulunduğu, 5. Ana Bakım Depolarının ön kısmında yol kenarında 14 adet 20 mm M103 MKE 
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15A 836-001 ibareleri bulunan kovan bulunduğu, kulenin girişine göre sol tarafta bulunan boş 

arazi tel örgü içerisinde 1 adet 539 00, 1 adet MKE 00, 2 adet MKE 09, 2 adet MKE 99 olmak 

üzere  toplam 6  kovan  bulunduğu,  İlhan  OCAKCIOĞLU'nun  odasında  çekmecede  1  adet 

55512 seri numaralı tabanca bulunduğu, kule önü açık otoparkta 16 L 4781 plakalı araçta 

T1102-05B0000328 seri numaralı Sarsılmaz marka tabanca bulunduğu belirtilmiştir.

Rapora ekli 19/07/2016 tarihli tutanakta Meydan Harekat Taburu, cihaz odasında ses 

kayıt  sistemi  ile  kamera  kayıt  sistemi  bilgisayarlarının  devre  dışı  bırakılmış  olduğu,kule 

katında uzak komuta telsizinin açık, frekansının UHF 270.300 Mhz olarak ayarlanmış olduğu, 

1 adet 4014 telsizinin eksik olduğu belirtilmiştir. 

-  Ankara  Batı  Cumhuriyet  Başsavcılığı'nca,  Ankara  Batı  1.  Sulh  Ceza 

Hakimliği'nin 2016/2161 D. İş sayılı kararı uyarınca, Kara Havacılık Komutanlığı'nda 

yapılan  arama  ve  inceleme  işlemlerinde;  Bakım Taburu  Şehit  Kara  Pilot  Binbaşı  Erol 

YALDIZ Bakım Hangarında bulunan 12089 kuyruk numaralı AH-1H kobra tipi helikopterde 

helikopterin ön tarafında 20 mm'lik top atar silahın takılı olduğu, füze ve top atar silahların 

mühimmatlarının boş olduğu, sağ skid ön saddle ön ve arkasında birer adet toplam iki adet, 

ammo box bölümünde 2 adet, gun namlusunda, TSU sağ kapakta ve üst kapakta 3 adet, turret 

sol tarafta 1 adet, sol taraf pilot kanopi altı 1 adet, hidrolif kompartman kapağında 1 adet, sol 

kanat altı hidrolik panel altında 1 adet, sol kanatta 3 adet, sol taraf kuyruk bumu bağlantı 

noktasında 2 adet, sol motor kaportasında 3 adet, sağ hidrolik panel kaportasında 1 adet, şaf 

kapağı sağ taraf ve dişli kutusunda 3 adet, sağ motor kaportasında 1 adet, max yük 2000 lb 

yazısının olduğu yerde 1 adet, sağ taraf kanopi altı ayak basma yerine yakın 1 adet, sağ ön öz 

ışık sensöründe 1 adet, A3868 seri numaralı palde 3 adet pitch horn üzerinde 1 adet, pilot 

koltuğu arkasında 1 adet, A5643 seri nolu palde 4 adet , sağ pylon kaportasında 1 adet, sol  

arka gross tube hizasında yakıt deposu altında 1 adet, sol kanat hizası gövde altında 1 adet 

olmak üzere toplam 42 adet silahlı kurşun kaynaklı mermi giriş ve çıkış delikleri bulunduğu, 

sol roket podu alt, üst ve içinde mermi hasarı bulunduğu belirtilmiştir.

-  Ankara  Batı  Cumhuriyet  Başsavcılığı'nca  Ankara  Batı  1.  Sulh  Ceza 

Hakimliği'nin 2016/2161 D. İş sayılı kararı uyarınca, Kara Havacılık Komutanlığı'nda 

yapılan  arama  ve  inceleme  işlemlerinde;  Bakım Taburu  Şehit  Kara  Pilot  Binbaşı  Erol 

YALDIZ Bakım Hangarında bulunan 12089 kuyruk numaralı AH-1H kobra tipi helikopterde 

helikopterin ön tarafında 20 mm'lik top atar silahın takılı olduğu, füze ve top atar silahların 

mühimmatlarının boş olduğu, sağ skid ön saddle ön ve arkasında birer adet toplam iki adet, 

ammo box bölümünde 2 adet, gun namlusunda, TSU sağ kapakta ve üst kapakta 3 adet, turret 

sol tarafta 1 adet, sol taraf pilot kanopi altı 1 adet, hidrolif kompartman kapağında 1 adet, sol 
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kanat altı hidrolik panel altında 1 adet, sol kanatta 3 adet, sol taraf kuyruk bumu bağlantı 

noktasında 2 adet, sol motor kaportasında 3 adet, sağ hidrolik panel kaportasında 1 adet, şaf 

kapağı sağ taraf ve dişli kutusunda 3 adet, sağ motor kaportasında 1 adet, max yük 2000 lb 

yazısının olduğu yerde 1 adet, sağ taraf kanopi altı ayak basma yerine yakın 1 adet, sağ ön öz 

ışık sensöründe 1 adet, A3868 seri numaralı palde 3 adet pitch horn üzerinde 1 adet, pilot 

koltuğu arkasında 1 adet, A5643 seri nolu palde 4 adet , sağ pylon kaportasında 1 adet, sol  

arka gross tube hizasında yakıt deposu altında 1 adet, sol kanat hizası gövde altında 1 adet 

olmak üzere toplam 42 adet silahlı kurşun kaynaklı mermi giriş ve çıkış delikleri bulunduğu, 

sol roket podu alt, üst ve içinde mermi hasarı bulunduğu belirtilmiştir. 

-  Kara  Havacılık  Komutanlığı  1.  Kara  Havacılık  Alayı  Bakım  Takım 

Komutanlığı Taarruz Helikopter Hangarında bulunan 10602 kuyruk numaralı, 163923 

gövde numaralıAH-1W Süper Kobra helikopterde28/07/2016 tarihinde yapılan inceleme 

sonucu düzenlenen olay yeri inceleme-arama ve el koyma tutanağında; Bilirkişi katılımı 

ilehelikopterde yapılan incelemede, helikopterde bulunan CCU cihazındaki kayıtlarda cihazın 

en  son  14/07/2016  tarihinde  saat  09:01'de  açıldığı,  olay  tarihi  olan  15/07/2016  tarihinde 

açılmadığı, cihazda herhangi bir koordinat bilgisinin bulunmadığı, CCU sisteminin zamanının 

ise güncel zamandan 6 dakika geride olduğu belirtilmiştir. 

-  Kara  Havacılık  Komutanlığı  1.  Kara  Havacılık  Alayı  Bakım  Takım 

Komutanlığı Şehit Kara Pilot Erol Yaldız Bakım Hangarında bulunan 10493 kuyruk 

numaralı,  gövde seri  numarası  86-25525 olan UH-1 helikopterde28/07/2016 tarihinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen olay yeri inceleme-arama ve el koyma tutanağında;

Kimlik tanığı Osman Nuri UZUN'un söz konusu helikopteri  olay akşamı Binbaşı 

Ersel ERSOY ve Üsteğmen Soner GÖKÇE'nin kullandıklarını belirttiği, bilirkişi katılımı ile 

helikopterde yapılan incelemede, helikopterde bulunan CCU cihazında 11,5 Mb boyutunda 

634 dosya bulunduğu, 15/07/2016 tarihine ilişkin sistemin kapalı olması nedeniyle herhangi 

bir kayıt bulunmadığı belirtilmiştir.

- Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca 28/07/2016 tarihinde Kara Havacılık 

Komutanlığı  1.  Kara  Havacılık  Alayı  4  nolu  atak  koruma  hangarında  yapılan 

incelemede; 1007  seri  numaralı  helikopterde  her  iki  yanında  19  adet  füze  atarlı  tertibat 

bulunduğu,  ön tarafta  20 mm'lik  top atar  silahın takılı  olduğu, füze ve top atar  silahların 

mühimmatlarının boş olduğu, pervanenin ve alttan giren sağ kuyruk tarafından çıkan arama, 

tarama  farından  giriş  yapıp  kuyruk  kumanda  kontrol  borusunu  delip  sol  arka  avyonik 

kompartmandan çıkış yapan 3 adet mermi isabet deliği olduğu değerlendirilen bu yerlerin 5. 
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Ana  Bakım  Merkez  Komutanlığı'nca  onarılarak  kapatıldığının,  helikopter  içinde  bulunan 

kasktaki notta Y.Özdamar ve H.Erol isimlerinin yazılı olduğu tespit edilmiştir. Teknik bilirkişi 

olarak ifadesine başvurulan Yasin Şeref ÖZBEK, BG-13-1007 atak helikopterine ilişkin suit 

merkezi  yönetim  birimine  gerekli  bağlantılar  yapıldığı,  yapılan  incelemede  30/06/2016, 

01/07/2016 ve 28/07/2016 tarihlerinde bu cihaz takılarak aktif  hale getirildiği,  15/07/2016 

tarihine ilişkin sistem açılmadığı için herhangi bir kayıt bulunmadığını belirtmiştir.

-  25/07/2016  tarihinde  Kara  Havacılık  Komutanlığına  bağlı  Temelli  Kara 

Havacılık  Şehit  Ustteğmen  Gürcan  Ulucan  Meydan  Komutanlığında  Ankara  Batı 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan incelemede; Apronda üzerinde KKK AB-205 

gövde seri numarası 4426 yazılı kuyruk kısmında 11046 yazısı bulunan ambulans helikopterin 

kapılannın kapalı vaziyette ve ön cam kısmında brandası çekili vaziyette olduğu, Helikopter 

içerisinde her hangi bir kask, silah, bıçak, mühimmat olmadığı,

Helikopter park yerinde 1 adet sarı yeşil renkli Atak tabir edilen askeri helikopterin 

olduğu, ön tarafının doğu, arka tarafinın batı  yönündeolduğu, Türk Kara Kuvvetleri  BGl2 

1003 seri numaralıu helikopter olduğu, helikopterinher iki yanında 19 adet füzeatarlı tertibatın 

bulunduğu,helikopterin ön tarafinda ise 20 mm'lik top atar silahın takılı olduğu, füze ve top 

atar techizatların mühimatlarının boş olduğu belirtilmiştir.

-  26/07/22016  tarihli  inceleme  ve  elkoyma tutanağında;  BG12-1003  tipi  Atak 

Helikopter'in ön pilot kabini sağ tarafinda 5. Ana Bakım Merkezi Komutanlığı Teknik Yayın 

yazılı siyah renkli uçuş kayıt dosyasının olduğu, dosya içerisinde yapılan incelemede, dosya 

kapağı açıldığında en üstünde, Uçuş Günlük Bakım Formu şeklinde üst tarafı İngilizce yazılı 

bakım yapan kişinin adı imzası ve bakım tarihinin yazılı olduğu, l5/07/2016 tarihinde bakımın 

V. KARACA tarafindan yapıldığı, 4. sayfada 15/07/20l6 tarihinde T-129 EDH (Erken Dühul 

Helikopteri)  BG-1003  no'lu  2.  Kara  Havacılık  Alayı  Tulga  Meydanı'na  (Malatya)  bağlı 

helikopterin  15/07/2016  tarihli  uçuş  ekibinde  Yarbay  H.  Erol  (T.C:  18607036810)  ve 

Üsteğmen İ. Kantarcı (T.C. : 396226l7174)'nın yer aldığı, söz konusu formda uçuş süresi ve 

uçuş bilgilerinin yazılı olduğu, bakım kayıt formları,  kontrol formu ve çeşitli uçuşa ilişkin 

formların yer aldığı belirtilmiştir.

Etimesgut  Hava  Ulaştırma  Grup  Komutanlığı  Birlik  Bakım  Bölük  Hangarında 

bulunan 10503 kuyruk numaralı AS-532 couger tipi helikopter üzerinde 28/07/2016 tarihinde 

Ankara  Batı  Cumhuriyet  Başsavcılığınca  gerekli  incelemeler  yapılmış  ve  buna  dair 

28/07/2016 tarihli olay yeri inceleme, arama ve elkoyma tutanağı düzenlenmiştir. 

Kara  Havacılık  Komutanlığı  personeli  tarafından  düzenlenen  "tutanaktır"  başlıklı 
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mühürlü belgede;21/07/2016 tarihinde taarruz hangarı Takım Komutanı odasındaki sehpanın 

üzerinde Memduh KARAGÖL'ün uçuş kaskı, dizlik ve çeklisti bulunduğu belirtilmiştir. 

- Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca Akıncılar Ana Jet üssünde bulunan 

helikopterler  üzerinde  yapılan  incelemeler  sonucu  düzenlenen  24/07/2016  tarihli 

tutanakta; 10505 kuyruk numaralı AS 532 Cougar helikopter içinde 6 tane pilot kaskı, 7,62 

mm çapında bixi makineli tüfek, 1 adet şarjör olduğu, helikopterin kuyruk motoru hizasında, 

engine motor nacelle sağ kapak arka tarafında, gövde sağ ön kısım pilot kapısı altında, sağ 

taraftaki  megofon  üzerinde  alt  kısım  sağ  alt  balık  sırtı  anten  üzerinde  mermi  hasarı 

olduğunun, 

10603 kuyruk numaralı AH-1W Süper Kobra helikopter içinde, 1 adet kask ve 1 adet 

not kağıdı olduğu, arka koltukta üzerinde Ütgm. Taha Fatih ÇELİK ibareli kask bulunduğu, 

helikopter üzeirnde herhangi mermi giriş ya da çıkış deliği olmadığı, 

10606  kuyruk  numaralı  AH-1W  Süper  Kobra  helikopter  içerisinde  birisinin 

üzerindeDoğan KUŞÇUOĞLU ibareli bulunan 2 adet kask, sol kanat gövdede kuyruk bumu 

sol  tarafında  ön  gövde ammaboks  giriş  altında,  beyaz  palde,  ön  kokpit  sağ  cam arka  alt 

kısımda mermi hasarı bulunduğu, 

BG-12-1001 kuyruk numaralı T-129 Atak helikopterde herhangi bir mermi hasarının 

bulunmadığı, 

10649 kuyruk numaralı AH-1WKobra helikopterin değişik yerlerinde 21 adet mermi 

hasarının bulunduğu, 

13043 kuyruk numaralı S-70 28D Skorsky helikopterde sol motor çıkış - hırs modülü 

üzerinde kırmızı pal trimtab bölgesinde, 2 nolu şaftta mermi hasarı bulunduğu, helikopterde 

S226 seri numaralı bixi makinalı tüfek bulunduğu, 

10987 kuyruk numaralı S-70 Skorsky helikopterde bixi makinalı tüfek fişekleri, gece 

görüş gözlüğü, Ertan AKKAŞ, Hakan ERTAN ibareli 2 kask, üzerinde yazı olmayan bir adet 

kask, 

13044 kuyruk numaralı S-70 Skorsky helikopterde BS-2408 seri numaralı yatağına 

sabitlenmiş  bixi  makinalı  tüfek,  tüfeğe  takılı  vaziyette  dolu  mühimmat  kutusu,  1  kutu 

makinalı  tüfek  mermisi,Yakup  YAYLA ibareli  künye,helikopterin  ön  sağ  camında  mermi 

isabetinden oluştuğu değerlendirilen kırık olduğu,

10504 kuyruk numaralı AS532 Cougar helikopter içinde 1 adet bixi makinalı tüfek, 

üzerinde Uğur Balduğ yazan kask,Sezgin UYANIK yazan kask,üzerinde M.FGA 5387 ibaresi 

bulunan  kask,  kapalı  vaziyette  38  adet  ahşap  kutu  içerisinde  makinalı  tüfek  fişeği,  açık 

vaziyette  makinalı  tüfek  fişekleri  bulunduğu,  helikopterde  herhangi  bir  mermi  hasarının 

bulunmadığı, 
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13041  kuyruk  numaralı  S-70  Skorsky  helikopter  içinde,  1  adet  şarjörü  dolu 

kalaşnikof tüfek, yatağında takılı vaziyette bixi makinalı tüfek, 3 adet kask, çelik yelekler, 

gece görüş gözlükleri, toplam 4 kutu içerisinde 450 adet 5,56x45 mm çapında mermi, 200 

adet 7,62x54 mm çapında mermi, 2250 adet 5,56x45 mm mermi, bixiye ait takılı ve dolu 

fişek,  Yarbay Halil  GÜL'e  ait  mont,  üzerinde  Özcan Şamlıoğlu  yazan isimlik  bulunduğu, 

helikopterde 37 adet mermi hasarı bulunduğu, 

10997 kuyruk numaralı S-70 Skorskyhelikopter içinde bixi makinalı tüfek, 1 kutu 

fişek,Tekin TAŞDEMİR ibareli kask, Karadaş ibareli kask ve üzerinde ibare yazmayan 1 adet 

kask,  Mustafa  KARADAŞ  ve  Tekin  TAŞDEMİR'e  ait  çantalar,  helikopterin  değişik 

bölgelerinde 10 adet mermi hasarı, Mustafa KARADAŞ ibareli 2 adet künye, Tekin Taşdemir 

ibareli 1 adet matara, 

10984 kuyruk numaralı  S-70 Skorsky helikopter  içinde,  yatağında takılı  vaziyette 

BS-2594 seri numaralı makinalı tüfek ve bu tüfeğe bağlı çok miktarda boş kovan, Erdoğan 

Erdem ibareli  1  adet  kask,  Ahmet  YENGİL Teknik  Başçavuş  adına  tanıtım kartı,  1  adet 

ibaresiz  kask,  Ahmet  YENGİL'e  ait  not  defteri,  hücum yelekleri  bulunduğu,  helikopterin 

kırmızı pal üzerinde, sol kapı cam alt kısmında, iç kısım tavanda mermi hasarı bulunduğu, 

1405 kuyruk numaralı AB-205 tipi (UH-1H) helikopterde içinde 5 adet boş kovan 

olduğu, herhangi bir mermi hasarı bulunmadığı, 14005 ile başlayan Hakan20 ibaresi ile biten 

not kağıdı bulunduğu, 

10983 kuyruk numaralı S-70 Skorsky helikopter içinde, yatağında takılı şarjörü dolu 

F-880 seri numaralı bixi makinalı tüfek,1 adet kask, üzerinde Tayfun SÖNMEZ ismi yazılı bir 

adet  çanta,  üzerinde  Emre  GÜREL yazılı  çanta,  Emre  GÜREL adına  isimlik  bulunduğu, 

helikopterde 2. pilot kapı altında, sol yolcu kapısı üzerinde, arka bacende, 2 nolu ekzozda 

mermi hasarı bulunduğu belirtilmiştir.

4-5-4-Yazı Cevapları;

-Kara Havacılık Komutanlığı'nın, Güvercinlik Kışlasında askerlerin tuttukları 

nöbetlerle ilgili verdiği yazı cevapları:

Kara  Havacılık  Komutanlığı'nın  06/10/2016  tarih  ve  2104161-16  sayılı  cevabi 

yazısında;

15/07/2016 tarihinde Güvercinlik Kışla Komutanlığı nöbetçileri olarak,

Kışla nöbetçi amiri olarak Yarbay Serkan ÇOLAK'ın,

Kara  Havacılık  Komutanlığı  karargah  emniyet  nöbetçi  subayı  olarak  Üsçavuş 

Mahmut ŞAKRAK'ın,
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Güvenlik  Harekat  Merkezi  nöbetçi  astsubayı  olarak  Üstçavuş  Abdurrahman 

CERİT'in,

Kara  Havacılık  Komutanlığı  muhabere  merkezi  nöbetçi  astsubayı  olarak  Kıdemli 

Çavuş Ömer Faruk ALBUNAR'ın, 

Kara Havacılık Komutanlığı Bağlı Birlikler nöbetçi subayı olarak Asteğmen Fatih 

Nuri ÖZAK'ın, 

Mobil-2 Timi nöbetçi astsubayı olarak Başçavuş Yusuf PİŞTAV'ın,

Mutfak  nöbetçi  astsubayı  olarak  U/H  Teknisyen  Astsubay  Üstçavuş  Emre 

ÖZGÜR'ün,

Emniyet  nöbetçi  astsubayı  olarak  U/H  Teknisyen  Kıdemli  Çavuş  Bilgehan 

GÖRGÖZ'ün,

Kışla  gazinosu  nöbetçi  astsubayı  olarak  ikmal  astsubay Kıdemli  Başçavuş  Necip 

KOÇAK'ın, 

Kara Havacılık Komutanlığı bilgi sistem merkezi icap nöbetçi subayı olarak Kıdemli 

Başçavuş Şahin KARA'nın,

Ambulans helikopter nöbetçi icap tabibi olarak Tabip Binbaşı Ulaş YAKUT'un,

Ambulans  helikopter  nöbetçi  icap  sağlık  astsubayı  olarak  Kıdemli  Çavuş  Mesut 

KARAAYTU'nun,

B.B.M.M Nöbetçi subayı olarak Asteğmen Orkun AKBABA'nın,

Gece uçuşu mesai dışı uçuş sağlık hizmet sunumu nöbetçisi olarak Kıdemli Çavuş 

Mesut KARAAYTU'nun, 

Kara Havacılık Komutanlığı Harekat Merkezi nöbetçi subaylığı nöbetçisi olarak 

Kara Pilot Üsteğmen Anıl KORKMAZ'ın, 

Kara Havacılık Okul Komutanlığında, nöbetçi amirliği nöbetçisi olarak Kara Pilot 

Binbaşı Sonay GÜLER'in, 

Hizmet Bölük Komutanlığı nöbetçi astsubayı olarak U/H teknisyen Astsubay 

Kıdemli Çavuş Mehmet KAYA'nın, 

UH-1 simülatör nöbetçi astsubaylığı nöbetçisi olarak U/H Teknisyen Astsubay 

Başçavuş Y. Emre ÇETİNBİLEK'in, 

Simülatörle Uçuş Eğitim Komutanlığı Simülatör nöbetçi astsubaylığı nöbetçisi 

olarak Kıdemli Başçavuş Ali KOÇ'un, 

Bakım Komutanlığında, Bakım Komutanlığı nöbetçi subaylığı nöbetiçisi olarak 

Kara Pilot Üsteğmen Ali Kemal EREN'in,

Karargah Bölüğü nöbetçi astsubayı olarak Astsubay Çavuş Mehmet KARAKAŞ'ın,

Karargah Nöbetçi astsubayı olarak U/H teknisyen Kıdemli Başçavuş GökselAK'ın, 

Uçuş hattı nöbetçi astsubayı olarak U/H Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Serdar 
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Savaş ULUSOY'un,

Bakım Komutanlığı devriye nöbetçi astsubayı olarak Astsubay Üstçavuş Burak 

ÖNAL'ın,

Emniyet nöbetçi astsubayı olarak U/H Teknisyen kıdemli çavuş Bilgehan 

GÖRGÖZ'ün,

Mutfak nöbetçi astsubayı olarak teknisyen üstçavuş Emre ÖZGÜR'ün, 

Kara Havacılık Okul Komutanlığı Öğretim Başkanlığı Kurs Taburu devriye nöbetçisi 

olarak Kara Pilot Üsteğmen M. Zafer ARAS'ın belirlendikleri,

Bakım Komutanı Muzaffer KARTOPU'nun imzasıyla düzenlenen 13/07/2016 tarihli 

2016 Yılı Temmuz Ayı nöbet çizelgesindeki değişikliğe ilişkin yazıda Kara Havacılık Okul 

Komutanlığının 15/07/2016 tarihindeki nöbetçi subayının Kara Pilot Binbaşı Gökhan ÇİÇEK 

olarak değiştirildiği belirtilmiştir.

Kara Havacılık Bakım Komutanlığı'nda, Okul Nöbetçi Amirliği nöbetçisi olarak 

Kara Pilot Binbaşı Gökhan ÇİÇEK'in,

Uçuş Hattı Nöbetçi Astsubayı olarak U/H teknisyen astsubay kıdemli çavuş Türker 

GÖKDEMİR'in,

Hangar Nöbetçi Astsubayı olarak U/H teknisyen Kıdemli Başçavuş Fatih 

TEKKOL'un,

Bakım Komutanlığı Nöbetçi Subayı olarak Kara Pilot Üsteğmen Ali Kemal EREN'in,

Karargah Bölük Nöbetçi Astsubayı olarak U/H teknisyen Astsubay Çavuş Mehmet 

KARAKAŞ'ın,

Devriye Nöbetçi astsubayı olarak U/H teknisyen astsubay Kıdemli Çavuş Bilgehan 

GÖRGÖZ'ün,

Hizmet Bölük Komutanlığı Nöbetçi Astsubayı olarak U/H teknisyen astsubay Çavuş 

Mehmet KAYA'nın,

Sosyal Tesisler Nöbetçi Astsubayı olarak İkmal Astsubay Kıdemli Başçavuş Necip 

KOÇAK'ın,

Nizamiye Nöbetçi Astsubayı olarak U/H teknisyen astsubay Üstçavuş Doğan 

GÜVEN'ün,

Mutfak Nöbetçi Astsubayı olarak U/H teknisyen astsubay Üstçavuş Emre ÖZGÜR'ün 

belirlendikleri,

Kara Havacılık Okulu Bakım Komutanlığının 13/07/2016 tarih ve 1523297-16 sayılı 

yazısında 15/07/2016 tarihinde Bakım Komutanlığı nöbetçi astsubayının U/H teknisyen 

astsubay Kıdemli Başçavuş Göksel Ak iken U/H teknisyen astsubay kıdemli Başçavuş Fatih 

TEKKOL olarak değiştirildiği belirtilmiştir.

Buna  ilişkin  nöbet  değişiklik  formunun  da  nöbet  değişikliği  mazeretinin  eş 
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rahatsızlığı olduğunun belirtildiği, değişiklik teklifi yapan personelin Binbaşı Gökhan ÇİÇEK 

olduğunun ve nöbet değişiklik formunun Merkez Bakım Komutan Vekili sıfatıyla 12/07/2016 

tarihinde Gökhan ÇİÇEK tarafından yapıldığı görülmüştür.

Kara Havacılık Okulu Bakım Komutanlığı'nın 13/07/2016 tarih ve 1531923-16 

sayılı yazısında, 

15/07/2016 tarihinde Hat Bakım Uçuş Hattı Nöbetçisi olan U/H teknisyen astsubay 

Kıdemli  Çavuş  Serdar  Savaş  ULUSOY nöbetçi  iken  bu  nöbetin  U/H teknisyen  astsubay 

Kıdemli Çavuş Türker GÖKDEMİR olarak değiştirildiği belirtilmiştir.

Buna  ilişkin  nöbet  değişiklik  formunda  nöbet  değişikliği  mazeretinin  Bakım 

Komutanının  emri  olduğunun,  değişiklik  teklifini  Kara  Pilot  Üsteğmen  Eren  USLU'nun 

yaptığının ve 13/07/2016 tarihinde A. Evrim FELEK'in Hat Bakım Komutan Vekili olarak 

bunu onayladığı anlaşılmıştır. 

Kara  Havacılık  Komutanlığı  Simülatör  ile  Uçuş  Eğitim  Komutanlığı'nın 

15/07/2016 tarih ve 1544973-16 sayılı yazısında;

Dursun  ERGEN'in  13/07/2016  tarihinde  yazdığı  dilekçede;  15/07/2016  tarihinde 

nöbetçi  olan Ali  Koç'un annesinin rahatsızlığı  sebebiyle  12/07/2016 tarihinde yıllık izinde 

olacağından  15/07/2016  tarihindeki  nöbetini  kendisinin  tutmak  istediğini  belirttiği,  buna 

istinaden  Simülatör  ile  Uçuş  Eğitim  Komutanlığı  HELSİM  Binası  nöbetçi  astsubayının 

Kıdemli Başçavuş Ali KOÇ iken Başçavuş Dursun ERGEN olarak değiştirildiği belirtilmiştir.

Kara Havacılık Okul Komutanlığı sorumluluğundaki nöbet yerlerine ait 15/07/2016 

tarihindeki nöbetlistelerinden Öğretim Başkanlığı Kurs Tabur Devriye Nöbetçi  Subaylığını 

Kara  Pilot  Albay  Uğur  KAPAN'ın,  diğer  nöbetleri  ise  Kara  Pilot  Albay  Muzaffer 

KARTOPU'nun onayladığı anlaşılmıştır. 

Kara  Havacılık  Okul  Komutanlığı  sorumluluğundaki  nöbet  yerlerine  nöbetçi 

personelin hepsinin geldiği belirtilmiştir. 

Kara Havacılık Okulu Komutanlığı Öğretim Başkanlığı Kurs Tabur Devriye Nöbetçi 

Subayı Murat Zafer ARAS iken Kara Pilot Yüzbaşı Cumali BOLAT olarak 14/07/2016 

tarihinde Kara Pilot Albay Uğur KAPAN tarafından değiştirildiği belirtilmiştir. 

1. Kara Havacılık Alayında, 

Alay Nöbetçi Amirliği nöbetiçisi olarak Yüzbaşı Taha Fatih ÇELİK'in,

Hizmet Destek Taburu Nöbetçi Subayı olarakAsteğmen Alim ÖZDEMİR'in ,

Hizmet Destek Taburu Karargah Bölük ve Kışla Hizmetler Birlik Nöbetçi Astsubayı 

olarak Kıdemli Çavuş Murat GÖK'ün,

1. Numaralı Nizamiye Astsubayı olarak Üstçavuş Doğan GÜVEN veUğur KURT'un,
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Hizmet Destek Taburu Emniyet Muhafaza Bölük Astsubayı olarak Üstçavuş Bayram 

AYBEK'in,

AMM Nöbetçi Uzman Çavuşu olarak Uzman Çavuş İsmail ASLAN'ın,

Fidanlık  Nizamiye  Nöbetçi  Astsubayı  olarak  Astsubay  Kıdemli  Çavuş  İbrahim 

TEPELİ'nin,

Görüntü İzleme Merkezi Nöbetçi Astsubayı olarak Astsubay Özgür TOSUN'un,

1 Numaralı Nizamiye Uzman Çavuşu olarak Uzman Çavuş Ali AYDOĞAN'ın, 

Meydan Harekat Taburu Nöbetçi Astsubayı olarak Başçavuş Fatih DÖNDÜ'nün,

İtfaiye Takım Nöbetçi Astsubayı olarakAstsubay Hüseyin Burak ŞAHİN'in,

Uçuş Kulesi Nöbetçi Astsubayı olarakAstsubay Çavuş Ali Tunç AVŞAR'ın,

Alay Harekat Merkezi Nöbetçi Subayı olarak Üsteğmen Ömer DERELİOĞLU'nun, 

Geri  Destek  Bölüğü  Hangarı  ve  Uçuş  Hattı  Nöbetçi  Astsubayı  olarak  Kıdemli 

Başçavuş Tunay KESKİN'in,

S-70 Hangar  veUçuş Hattı  Nöbetçi  Astsubayı  olarak Astsubay Kıdemli  Başçavuş 

LeventSELAMOĞLU'nun,

Taarruz  Hangarı  ve  Uçuş  Hattı  Nöbetçi  Astsubayı  olarak  Başçavuş  Orçun 

AKÖZENLER'in,

Batı Bölge Nöbetçi Astsubayı olarak (U/H-1 Hangarı ve Uçuş hattı) Kıdemli Çavuş 

Yaren KARAOĞLU'nun,

Güney Bölge Devriye Timi olarak Kıdemli Başçavuş Rıza YÜKSEL ve Başçavuş Y. 

Yavuz EROL'un, 

Şehit  Kara  Pilot  Üsteğmen  Gürcan  Ulucan  Meydan  Birlik  Komutanlığı  Nöbetçi 

Subaylığı nöbetçisi olarak Üsteğmen Yusuf Buğra YOLALICI, nöbetçi Astsubayı olarak ise 

Kıdemli Çavuşlar Cemil KABALI ve Abdulkadir YARDIMCI'nın belirlendikleri,

Acil Durum Helikopter Bekleme Nöbetçisinin 1. Pilotunun Halil GÜL, 2. Pilotunun 

ise Ahmet Evren GÜNEY olduğunun, 14/07/2016 tarihinde Halil GÜL'ün şifai emriyle Ahmet 

Evren  GÜNEY'in  nöbetinin  Kara  Pilot  Teğmen  Mehmet  Fatih  ARMAĞAN'a  yazıldığı 

belirtilmiştir. 

- 30/06/2016 tarihli 2016 Yılı Temmuz Ayı nöbet çizelgeleri konulu yazıda, Kara 

Havacılık Komutanlığı  birliklerinin yayınladığı  nöbet çizelgelerinde zorunlu izin,  istirahat, 

hava değişimi vs. nedenlerden dolayı nöbet değişimi söz konusu olduğunda yazılı olarak Kara 

Havacılık Komutanlığı'na bildirileceği, nöbetlerin Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu 

ve  Yönetmeliğine  göre  Kara  Kuvvetleri  Komutanlığı  devamlı  emirler  muhtırası  ile  Kara 

Havacılık  Komutanlığı  ve  Güvercinlik  Kışlası  Nöbet  Devamlı  Talimatı,  Kara  Havacılık 

Komutanlığının 28/09/2010 tarih ve 1050-1689-10 sayılı nöbet hizmetleri konulu emri, Kara 
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Havacılık  Komutanlığının  25/03/2013  tarih  ve  74635218-4000-317-13  sayılı  ulaştırma 

devamlı talimatında belirtilen emir esaslarına göre tutulacağının, mesai günlerinde saat 08:30 

da nöbet yerlerinin devir  tesliminin yapılacağının,  bayram ve tatil  günlerinde ise bu devir 

teslimin  saat  09:00  da  yapılacağının,  cephanelik,  garajlar,  akaryakıt  ikmal  istasyonu, 

kademeler,  hangarlar,  doldur/boşalt  istasyonları  ile  AMM'yi  kontrol  edecek  ve  birliklerin 

nöbetçi amirlerine de aynı şekilde 4 saatte bir devriye yazarak bu yerlerin kontrol edilmesini 

sağlayacak  devriye  hizmetleriyle  ilgili  yapılan  her  türlü  işlemin  kayıt  altına  alınacağı, 

personelin  mazeretlerinin  her  ayın  20'sine  kadar  şube  müdürü  veya  birlik  komutanı 

seviyesinde  yazılı  olarak  Kara  Havacılık  Komutanlığı  Personel  Şube  Müdürlüğü'ne 

bildirileceğinin, bu tarihten sonra bildirilecek mazeretlerin dikkate alınmayacağı belirtilmiştir.

-  1.  Kara  Havacılık  Alayı  Bakım Tabur Komutanlığının  14/07/2016  tarih  ve 

1050-1542222-16 sayılı Tabur Komutan Vekili olarak Kara Pilot Binbaşı Ersel ERSOY 

tarafından düzenlenen yazıda, Güney Bölge Devriye Nöbetçisinin UH teknisyen Astsubay 

Çavuş Özgür TOSUN ve Kara Havacılık Astsubay Çavuş Ali POLAT olarak, Hizmet Destek 

Tabur Karargah Kışla Hizmetleri Birlik Nöbetçi Astsubaylığının UH teknisyen Üstçavuş Ziya 

KOPAR olarak, Fidanlık Nizamiye Astsubaylığının UH teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş 

İbrahim TEPELİ olarak görülen lüzum üzerine planlı nöbet tarihlerinde değişiklikler yapıldığı 

belirtilmiştir. 

-  1.  Kara  Havacılık  Alayı  Bakım Tabur Komutanlığının  29/06/2016  tarih  ve 

1050-1463580-16 sayılı Tabur Komutan Vekili olarak Kara Pilot Binbaşı Ersel ERSOY 

tarafından  düzenlenen  yazıda,  Taarrruz  Hangarı  nöbetçi  astsubayının  UH  teknisyen 

Astsubay Başçavuş Onur TUNCEL olarak değiştirildiği belirtilmiştir.

Hava Ulaştırma Grup Komutanlığında,

Nöbetçi  Amirliği  nöbetini  Kara  Havacılık  astsubayı  Kıdemli  Çavuş  Osman 

ONGUN'un,  Hizmet  Taburu  Emniyet  Nöbetçi  Astsubaylığını  UH  teknisyen  Üstçavuş 

Sebahattin ŞAHİN'in olduğu belirtilmiştir.

Kara Havacılık Komutanlığının 12/07/2016 tarih ve 1050-1518720-16 sayılı nöbet 

değişikliği konulu Kurmay Başkanı olarak Kara Pilot Kurmay Yarbay Mehmet ŞAHİN imzalı 

yazıda,  15/07/2016  tarihi  için  Özcan  KARACAN'ın  Serkan  ÇOLAK'ın  yerine  nöbetinin 

değiştirildiği belirtilmiştir.

- Kara Havacılık Komutanlığı'nın 28/10/2016 tarih ve 74635218- 1530- 2283019-

16 sayılı cevabi yazısı ekinde gönderilen,

1.  Kara  Havacılık  Alayı  Bakım  Tabur  Komutanlığı'nın  27/10/2016  tarih  ve 
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34494298-1530-2257649-16 sayılı  yazı  cevabında;  Acil  durum bekleme görev  listeleri  bir 

önceki ayın 20'sine kadar düzenlenerek ay başında nöbet sorumlusu tarafından yayımlandığı, 

15/07/2016 tarihindeki nöbet satırında herhangi bir değişiklik yapılmadığının, tutulmakta olan 

acil durum bekleme görevi ile ilgili olarak acil durum bekleme özel talimatı doğrultusunda, 

O günkü görevli olan personelin bilgileri 1 gün önceden KUTAY (Kara Havacılık 

Uçuş Takip Yazılımı) programına kaydedilir ve 1. Kara HAvacılık Alay Komutanlığı Harekat 

ve  Eğitim  Kısım  Amirliği  ve  1.  Kara  Havacılık  Alay  Komutanlığı'nın  onayını  müteakip 

birliklere yayımlanır. 

Acil  durum  bekleme  görevi  ile  ilgili  olarak  değişiklikler  KUTAY  programına 

kaydedilir. Yazılı sureti1. Kara Havacılık Alay Komutanlığı Harekat ve Eğitim Kısım Amirliği 

ve 1. Kara Havacılık Alay Komutanlığı tarafından onaylanır. 

Acil durum bekleme görevi tutan personel 24 saat esasına göre görev yapar ve hava 

aracı komutanına (1. Pilot) karşı sorumludur. 

U/H Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Emre GÜREL'in daha önceden belirlenip ve 

KUTAY  programına  kayıt  altına  alınan  1.  Pilot  Halil  GÜL  ve  2.  Pilot  Mehmet  Fatih 

ARMAĞAN ile uçması ve onun emrinde hareket etmesi gerekmektedir. Personelin KUTAY 

programında kayıtlı olmayan personel ile uçuş yapmasının uygun olmadığının, 

Acil  durum  bekleme  görevi  olanpersonelin  bekleme  yerinin  Şehit  Kara  Pilot 

Üsteğmen Selahattin ŞEN (S-70) hangarı dinlenme salonu olduğu, 

Acil durum geliştiğinde göreve gidilmesi durumunda 1. Pilot tarafından kışla nöbetçi 

amirliği ile koordine de bulunulurken uçuş ekibi tarafından helikopter göreve hazırlanır. 1. 

Kara Havacılık Alay Komutanlığı vardiya nöbetçi subayı tarafından da acil durum bekleme 2 

(yedek) ekibinin kışlada hazır bulundurulmaları için gerekli tedbirler alınır. Usülen o günkü 

görevli teknisyen 1. Sicil amirine telefonla bilgi verir. 

Görev  bitiminde  hava  aracı  komutanı  tarafından  görev  sonuç  raporunda  tanzim 

edilerek 1. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'na yazı ile bildirilir. Ayrıca helikopter defterinde 

bulunan form-12 (Hava aracı ve uçucuuçuş kayıt formu )ile uçuşları kayıt altına alır. 

Acil durum bekleme görevi olan personelin helikoptere silah (bixi) ya da mühimmat 

yüklemesi görevleri arasında yer almamasına rağmen mesai saatleri içerisinde ve emir komuta 

ilişkileri içerisinde gerçekleşen olaylar çerçevesinde;

-15 Temmuz 2016 tarihinde saat 11:30 - 12:00 arasında BakımTaburu Eski Komutanı 

Murat BOLAT, memuru ve bölgesinin sorumlusu olan orta genel maksat hücum helikopter 

Bakım Onarım Tabur Komutanı Kara Pilot Yüzbaşı Sinan ARSLAN ile birlikte kullanıcı ve 

Direkt Destek Bakım Bölüğü depolarına gitmiştir. Murat BOLAT tarafından; Kull.veD/Destek 

Bakım  Bölüğü  İkmal  Astsubayı  Kara  Havacılık  Astsubayı  Çavuş  Furkan  PEKDEMİR'e 

"Güvercinlik  Kışlasına  K.K.K'nın  geleceğini,  helikopterler  ile  birlikte  depoları  da 
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denetleyebileceğini, bu yüzden S-70 helikopterlerinin silahlarının ve depoların tertip ve 

düzen  yönünden  hazırlanarak  silahların  helikopterlere  takılması"  ile  "Kara  Havacılık 

Okul Komutanlığının Hava-Yer atış görevi olduğunu, Kara Havacılık Okul Komutanlığı'na da 

silah hazırlanarak teslim edilmesi" emrini vermiştir. Verilen emre müteakip Kara Havacılık 

Astsubay Çavuş Furkan PEKDEMİR'in de Kara Havacılık Okul Komutanlığının Hava-Yer 

atış  görevinin  olmadığını  beyan  etmesine  karşın  Murat  BOLAT'ın  "Kara  Havacılık  Okul 

Komutanlığı'ndan  atış  emrini  bizzat  aldığını  söylemesine  üzerine  "K.K.K'nın  depoları 

denetlemesi  sırasında  deponun  başında  kendisinin  hazır  bekleyebileceği  hususunu  Murat 

BOLAT'ın  kabul  etmediği,  silahların  hazırlanmasına  müteakip  deponun  anahtarları  ile 

depolardaki silah mevcutlarının listesini o günkü Şehit Kara Pilot Üsteğmen Selahattin ŞEN 

Hangarı  nöbetçi  Astsubayı  U/H  Teknisyen  Astsubay  Kıdemli  Başçavuş  Levent 

SELAMOĞLU'NA  teslim  etmesi  emrini  verdiği  ve  emir  verildiğinde  de  silahların 

helikopterlere  takılacağı  ayrıca  tebliğ  etmesini  emrettiği  öğrenilmiştir.  Verilen  emir 

doğrultusunda Kara Havacılık Astsubay Çavuş Furkan PEKDEMİR, Nöbetçi Astsubayı U/H 

Teknisyen Astsubay Kıdemli Başçavuş Levent SELAMOĞLU'na durumu iletmiş ve 17:00'da 

mesaiyi terk etmiştir.

15  Temmuz  gecesi  saat  21:15  -  21:30  sıralarında  Orta  Genel  Maksat  Hücum 

Helikopter  Bakım  Onarım  Takımı  eski  başteknisyeniErgün  YAKUT,  Şehit  Kara  Pilot 

Üsteğmen  Selahattin  ŞEN  Hangarı  nöbetçi  astsubayı  U/H  Teknisyen  Astsubayı  Kıdemli 

Başçavuş  Levent  SELAMOĞLU'nun  yanına  gelerek  "Denetleme  faaliyeti  başladı,  Murat 

BOLAT'ın emridir" diyerek depoyu açtırmış, denetleme uçuşu kısa sürecek diyerek silahların 

El  Senedi  Ek'lerini  imzalamayı  reddederekyanında  bulunan Erkan  ÇETİN ile  birlikte  boş 

vaziyette mesai saatinde hazırlatılan silahları alarak ayrılmıştır.

Acil  Durum  Bekleme  Nöbet  hizmetinde,  oluşabilecek  arızalara  karşı  KUTAY 

sistemine her gün yedekleriyle beraber envarterde bulunan faal farklı helikopter numaraları 

girilebilmektedir. Bu helikopter numaraları her gü önceden belirlenerek KUTAY sistemine 1. 

Kara Havacılık Alay Komutanlığı Harekat ve Eğitim Kısım Amirliği ile koordine edilerek 

yazıldığı belirtilmiştir.

-Kara Havacılık Komutanlığı günlük karargahceridesinde; 

9.sırada,  15  temmuz  günü  saat16:52  -21:19  saatlerine  ilişkin  "  2Xr-129  ve 

1XUH-1 helikopteri ile 16:52-21:19 saatleri arasında Tulga-ErkiIet-UIucan rotasında intikal 

maksatlı  uçuş  icra  edildiği"  belirtilmiş  ve  bu  bilgiKara  pilot  Üsteğmen Anıl  KORKMAZ 

tarafından parafe edilmiştir. 

12.sırada15 temmuz günü saat18:55 -18:55 saatlerine ilişkin "Gen.Kur. Bşk.llğl 

sKHM'den 18:55'te telefion emri ile(Alb. Ersin KAYA 2833-2533 telefon ile arayarak) Gen. 
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Kur.Bşk.nın emirleri doğrultusunda Türkiye genelinde bütün uçuşların ikinci bir emre kadar 

durdurulduğunu emretmiştir. Bunun üzerine ana ast birlikleri bildirilen emir telefonla aranarak 

nöbetçi  subay vasıtalarıyla  iletilmiştir.  19:30 itibariyle  Kara Hvcl.K.lığına ait  8-350 (keşif 

maksatll)  uçak haricinde herhangi bir  hava aracı bulunmadığı" belirtilmiş ve bu bilgiKara 

pilot Üsteğmen Anıl KORKMAZ tarafından parafe edilmiştir. 

15/07/2016 tarihinde saat 18:55 itibariyle ceridede 9.sırada belirtilen Ankaraya gelen 

2 Atak ve 1 UH1 helikopteri olduğu olduğu halde19:30 itibariyle Kara Hvcl.K.lığına ait 8-350 

(keşif maksatlı) uçak haricinde herhangi bir hava aracı bulunmadığı şeklinde cerideye yanlış 

bilgi girilmiş ve bu şekilde olay akşamı Kara Havacılık Komutanlığına denetim ve kontrol 

için gelen komutanlar yanıltılmıştır.

-Tazeleme Eğitimine İlişkin Kara Havacılık Komutanlığınca Verilen Yazı 

Cevapları;

Kara Havacılık Komutanlığı'nın 28/10/2016 tarih ve 74635218 -1530-2283044- 

16 sayılı cevabi yazısı ekinde gönderilen ; Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nın 27/10/2016 

tarih  ve  2273252  -  16  sayılı  cevabi  yazısında;  Kara  Havacılık  Okul  Komutanlığı  Bakım 

Komutanlığında  0348  uçuş  numarası  ile  Cesur01  kodunu  kullanan  pilotlar  Muzaffer 

KARTOPU (Albay) ve Gökhan ÇİÇEK'in (Binbaşı) S-70 tipi helikopter ile Kara Havacılık 

Okul Komutanlığı'nın 194 sıra numaralı emri üzerine 12/07/2016 tarihinde saat 12:00 - 20:00 

arasında eğitim maksatlı uçuş planlandığı,

Kara Havacılık  Okul  Komutanlığı  Öğretim Başkanlığı  Döner  Kanat  Uçuş Eğitim 

Kurulunda 0204 uçuş numarası ile Hakan01 kodunu kullanan pilotlar Uğur KAPAN (Albay) 

ve  Gökhan  ÇİÇEK'in  (Binbaşı)  S-70  A28  tipi  helikopter  ile  Kara  Havacılık  Okul 

Komutanlığı'nın  195  sıra  numaralı  emri  üzerine  13/07/2016  tarihinde  saat  17:00  -  00:00 

arasında GGG Eğitim /  Tazeleme uçuşu yaptığının,  kalkış ve iniş meydanının Güvercinlik 

olduğunun, uçuş ekibinde Y. YÜKSEL'in (Astsubay Çavuş) bulunduğu belirtilmiştir.

Kara Havacılık  Okul  Komutanlığı  Öğretim Başkanlığı  Döner  Kanat  Uçuş Eğitim 

Kurulunda 0203 uçuş numarası ile Hakan01 kodunu kullanan pilotlar Uğur KAPAN (Albay) 

ve E. ERDEM'in (Albay) ,M. ÇİN (Albay), M. KARTOPU (Albay) S-70 A28 tipi helikopter 

ile Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nın 195 sıra numaralı emri üzerine 13/07/2016 tarihinde 

saat  17:00  -  00:00  arasında  GGG  Eğitim  /  Tazeleme  uçuşu  planlandığı,  kalkış  ve  iniş 

meydanının Güvercinlik olduğu, uçuş ekibinde Y. YÜKSEL'in (Astsubay Çavuş) bulunduğu 

belirtilmiştir. 

Kara Havacılık Okul Komutanlığı Bakım Komutanlığında 0329 uçuş numarası ile 

Cesur01 kodunu kullanan pilotlar Muzaffer KARTOPU (Albay), Gökhan ÇİÇEK'in (Binbaşı) 
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S-70 tipi  (Skorsky) helikopter ile Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nın 195 sıra numaralı 

emri  üzerine  13/07/2016  tarihinde  saat  12:00  -  20:00  arasında  eğitim  maksatlı  uçuş 

planlandığı, kalkış ve iniş meydanının Güvercinlik olduğu belirtilmiştir. 

Uçuş emrinde Muzaffer KARTOPU (Albay) ve Berkant DOĞRUYOL'un (Binbaşı) 

imzalarının bulunduğu Kara Havacılık Okul Komutanı Ünsal COŞKUN'un ise uçuş emrini 

onayladığı anlaşılmıştır.

Kara  Havacılık  Okul  Komutanlığı  Bakım  Komutanlığında  07  uçuş  numarası  ile 

Cesur01  kodunu  kullanan  pilotlar  Muzaffer  KARTOPU  (Albay)  veAli  Kemal  EREN 

(Üsteğmen), E. USLU (Üsteğmen), Y. UĞURLUER (Üsteğmen) T182T tipi hava aracı ile 

Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nın 197 sıra numaralı emri üzerine 15/07/2016 tarihinde 

saat  08:00  -  20:00  arasında  eğitim  maksatlı  uçuş  planlandığı,kalkış  ve  iniş  meydanının 

Güvercinlik olduğu belirtilmiştir.

- Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nın 17/11/2016 tarih ve 59909392 - 1530 - 

2440218 - 16 sayılı cevabi yazısında; O348 uçuş numarası ile icra edilecek olan simülatör 

uçuşuna Albay Muzaffer KARTOPU'nun simülatör mahalline gelmemesi nedeniyle uçuşun 

icra edilemediği,

O329 uçuş numaralı uçuşun ise 13/07/2016 tarihinde 13:50 - 14:50 saatleri arasında 

simülatörde icra edildiğinin, simülatör uçuşlarının yapıldığı güzergahların tespitinin mümkün 

olup olmadığının tespiti için Havelsan A.Ş nezdinde başvuruda bulunulduğu,

O203 numaralı  uçuşun 13041 numaralı  S-70 helikopteri  ile  13/07/2016  tarihinde 

20:16 - 23:05 saatleri arasında icra edildiğinin, uçuş ekibinde ismi bulunan Astsubay Çavuş 

Yakup YÜKSEL'in Albay Uğur KAPAN, Albay Erdoğan ERDEM, Albay Mustafa ÇİN, Albay 

Muzaffer KARTOPU ve Binbaşı Gökhan ÇİÇEK'den oluşan uçuş ekibinin kalabalık olması, 

kendisine  yeterli  kulaklı  olmadığı  gerekçesiyle  Albay  Uğur  KAPAN'ın  kendisini  uçuşa 

almadığını ve bu nedenle de uçuşa katılmadığını beyan ettiğibelirtilmiştir.

O204 numaralı uçuşun 13 Temmuz 2016 tarihinde planlandığı gibi 13041 numaralı 

S-70 A28 tipi helikopterle 20:16 -23:05 saatleri arasında O203 numaralı uçuş dahilinde icra 

edildiği belirtilmiştir. 

Radar ve kule kayıtlarıyla ilgili yapılan incelemede havacılık uçuş takip yönetimi 

kayıtlarına  göre  Kara  Havacılık  Okul  Komutanlığı'nın  195  sıra  numaralı  uçuş  emri 

içerisindeki  O203  sıra  numaralı  13041  numaralı  S-70  helikopteri  ile  13  Temmuz  2016 

tarihinde 20:15 -23:00 saatleri arasında icra edilen uçuşta IFF (dost-düşman tanıma) MOD 3 

kodu olarak "1727"nin bağlanmasının planlandığı, ancak IFF sisteminin uçuş esnasında açılıp 

açılmadığı  tespit  edilemediği,  helikopterin  radarlar  tarafından  tespit  edilip  edilemeyeceği 

konusunda Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca cevap verilebileceği belirtilmiştir.
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- 1.Kara Havacılık Alay Komutanlığı'nın 26/10/2016 tarih ve 2264572 - 16 sayılı 

cevabi yazısında; Kutayda B335 ile kayıtlı olarak AH-1P tipi helikopterle eğitici pilot olarak 

Sadullah ABRA (Binbaşı) ile eğitilen pilot olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı Tayin Dairesi 

Başkanlığı Atam ve Kurslar Şube Müdürlüğünde görevli Murat KARAKAŞ'ın (Kara Pilot 

Kurmay Yarbay) 13/07/2016 tarihinde tazeleme eğitimi için uçuş planlandığı veuçuşu Özcan 

KARACAN'ın (Kara Pilot Yarbay) planladığı belirtilmiştir. 

- 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'nın 24/10/2016 tarih ve 2240936 - 16 sayılı 

cevabi yazısında; Yapılan inceleme içerisinde 11-15 Temmuz 2016 tarihleri arasında 2. Kara 

Havacılık Alayı'nda görevli Kara Pilot Binbaşı Yakup YAYLA ve Kara Pilot Binbaşı Gürçay 

BAYLAR'ın  13-18  Temmuz  2016  tarihleri  arasında  "Tazeleme  +  idame"  eğitimine 

görevlendirildiğinin tespit edildiği, 

Yazı ekindeki 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığının 13/07/2016 tarih ve 1523142 - 

16 sayılı Alay Komutanı olarak Albay Mustafa ÖZKAN'ın imzasının bulunduğu Simülatörle 

Uçuş ve Emercensi tazeleme eğitimi personel görevlendirilmesi konulu yazıda Yakup YAYLA 

ve Gürçay BAYLAR'ın 13/07/2016 - 18/07/2016 tarihleri arasında tazeleme eğitimi ve idame 

eğitiminin yapılacağı ve göreve gidiş ile dönüşün sivil vasıta ile yapılacağı belirtilmiştir.

Aynı  yazıda  2.  Kara  Topçu  Astsubay  Kıdemli  Başçavuş  Çağda  ÇANKAYA'nın 

oluşturulan idari  tahkikat heyetine verdiği ifadede,  eski alay komutanı Kara Pilot Kurmay 

Albay Mustafa ÖZKAN'ın kendisine verdiği emir ve Kara pilot Binbaşı Yakup YAYLA'nın 

bilgisi dahilinde 14/07/2016 tarihinde Malatya'dan Ankara'ya intikal eden helikoptere 1500 

adet 20 mm taarruz helikopter mühimmatı verdiğini ve mühimmatın bu helikopter ile Ankara 

Güvercinlik'e götürüldüğünü beyan etmiştir.

-  Cumhuriyet  Başsavcılığımızın  14/11/2016  tarihli  yazısına  verilen  1.Kara 

Havacılık  Alay  Komutanlığı'nın  15/11/2016  tarih  ve  34494298-3710-2425388-16  sayılı 

cevabi  yazısında;  -1.Kara  Havacılık  Komutanlığı  bünyesinde  13  Temmuz 2016 tarihinde 

KUTAY'da B-335 ile kayıtlı olarak AH-1P tipi helikopter ile eğitici pilot olarak Kara Pilot 

Binbaşı Sadullah ABRA ile eğitilen pilot olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı Tayin Dairesi 

Başkanlığı Atama ve Kurslar Şube Müdürlüğü'nde görevli Kara Pilot Kurmay Yarbay Murat 

KARAKAŞ'ın icra ettikleri gece görüş gözlüğü tazeleme uçuşuna dair elde edilen bilgilerin,

-ASLAN03  kodlu  AH-1P hava  aracının  lokal  saat  ile  20:32'de  motor  çalıştırma 

müsadesi  alarak  mütakiben  20:48  civarı  Güvercinlik  Meydan  turunu  bilinen  usullerle 

Eskişehir Yolu paralelinde takip ederek terk ettiği, 

-20:52'de  Ulucan  Meydanı  Temelli/  Ankara  ve  güneyinde  çalışacağını  belirterek 
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Güvercinlik  frekansını,  Güvercinlik  Meydan  sorumluluğu  sınırında  (Eskişehir 

Yolu/Yaşamkent hizaları) tek trafik olarak terk ettiği, 

-Saat  21:21'de yine  frekansı  terk ettiği  noktadan Güvercinlik  Meydanı  ile  temasa 

geçip meydana yaklaşma ve iniş müsadesi istediği, Güvercinlik Meydanına inişe müteakip 

saat 21:30'da motor susturarak uçuşu sona erdirdiği, 

-Frekansı terk ediş ve tekrar katılışı arasında geçen 29 dakikalık süreçte tek trafik 

olması  ve başka  trafiklerden kendisine  dair  malumat  alınamaması  nedeni  ile  uçuş  yaptığı 

bölgenin tespitine yönelik başka bilgi edinilemediği, 

-Hava araçlarının  radar  tarafından  takip  edilebilmesini  sağlayan ve  bilgileri  talep 

edilen  AH-1P hava  aracı  üzerinde  bulunan  transponder  cihazına  (hava  aracı  dost-düşman 

tanıma sistemi) MOD 3A kodu olarak 1721'in tahsis edildiği, 

-Hava  aracının  radar  izlerinin  bu  kod  numarası  ile  Hava  Kuvvetleri 

Komutanlığı'ndan (cihaz kapatılmamış ve alçak irtifa nedeniyle takip edililebilmiş ise) talep 

ve tespit edilebileceği değerlendirilmektedir.

-Askeri  Darbe  kapsamında  kullanılan  mühimmatın  temini  için  yapılan 

faaliyetlerle ilgili sorulan sorulara verilen yazı cevapları; 

2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'nın 24/10/2016 tarih ve 2240936-16 sayılı 

cevabi yazısında;  Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş Çağdaş Çankaya'nın oluşturulan idari 

tahkikat  heyetine  verdiği  ifadede,  eski  alay  komutanı  Kara  Pilot  Kurmay Albay Mustafa 

ÖZKAN'ın kendisine verdiği emir ve Kara Pilot Binbaşı Yakup YAYLA'nın bilgisi dahilinde 

14/07/2016 tarihinde Malatya'dan Ankara'ya intikal eden helikoptere 1500 adet 20 mm taarruz 

helikopter  mühimmatı  verdiğini  ve  mühimmatın  bu  helikopter  ile  Ankara  Güvercinlik'e 

götürüldüğünü beyan ettiği,"Taşınır mal teslim tesellüm" belgesinde1500 adet 20 x 102 mm 

mühimmatı  UH  Teknisyen  Astsubay  Üstçavuş  Emrah  AYDOĞAN  isim  ve  imzasıyla 

14/07/2016 tarihinde Kara Pilot Binbaşı Sadullah ABRA isim ve imzasıyla teslim edildiği 

belirtilmiştir.

Darbe girişimi sırasına darbecilerin gereksinim duydukları mühimmatın bir kısmını 

bu şekilde şüpheliler Yakup YAYLA ve Gürçay BAYLAR ile birlikte 14/07/2016 tarihinde 

Ankara'ya getirdikleri ve bu mühimmatı şüpheli Sadullah ABRA'nın tutanak ile telim aldığı 

anlaşılmıştır.

- Kara Havacılık Komutanlığı'nın 27/10/2016 tarih 2275681 - 16 sayılı cevabi 

yazısında;  Kara  Havacılık  Okulu  Öğretim  ve  Kurslar  Tabur  Komutanlığı'nın  14/07/2016 

tarihinde yapılacak olan Subay Temel Bölük Kursiyerlerinin 2 nolu Tek Er Muharebe Atışı 
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İcrasında  kullanılmak  üzere  13/07/2016  tarihinde  402  adet  G3  Piyade  tüfeği  mühimmatı 

talebinde  bulunulduğunun,  bu  mühimmatın  14/07/2016 tarihinde  teslim alındığının,  ancak 

kullanılmadığının,  18/07/2016 tarihinde  planlanan atışta  kullanılmak üzere  birlik  üzerinde 

muhafaza edildiğinin,

Kara  Havacılık  Okulu  Öğretim  ve  Kurslar  Tabur  Komutanlığı'nın  18/07/2016 

tarihinde yapılacak olan Subay Temel Bölük Kursiyerlerinin 2 nolu Tek Er Muharebe Atışı 

İcrasında  kullanılmak  üzere  14/07/2016  tarihinde 402  adet  G3  piyade  tüfeği  mühimmatı 

talebinde  bulunulduğunun,  mühimmatın  14/07/2016  tarihinde  Dursun  ERGEN  tarafından 

teslim  alındığının,  ancak  kullanılmadığının,  mühimmatların  tamamının  Dursun  ERGEN 

tarafından 08/08/2016 tarihinde Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş Güray GÜLSOY'a teslim 

edildiğinin,

Kara Havacılık Okulu Öğretim ve Kurslar Tabur Komutanlığı'nın 15-22 / 07 / 2016 

tarihlerinde yapılacak olan  Astsubay Temel Bölük Kursiyerlerinin Hafif Makinalı Tüfek 

ile 2 nolu Güç Kazandırma atışı ve K/PMTN Hava Yer Atışlarının icrasında kullanılmak 

üzere 14/07/2016 tarihinde 4000 adet normal, 1000 adedi izli mermi olmak üzere 5000 

adet bixi mühimmatı talebinde bulunulduğu, mühimmatın15/07/2016 tarihinde Kara Pilot 

Yüzbaşı  Erdem ARIKAN imzasıyla  teslim alındığı,  bu  mühimmattın  birlik  deposunda ve 

kullanılan  helikopter  içerisinde  bulunan  1980  adedinin  daha  sonra  Astsubay  Kıdemli 

Başçavuş Güray GÜLSOY'a teslim edildiğinin, geri kalan 3020 adet mühimmatın akıbetinin 

belli olmadığının, 

Kara  Havacılık  Okul  Bakım  Komutanlığı  Karargah  Bölük  Komutanlığı'nın 

13/07/2016 tarihinde Kara Pilot albay Muzaffer Kartopu'nun sözlü emri ile 2. Nolu Nizamiye 

bölgesi  Doldur  Boşalt  İstasyonundaki  emniyet  maksatlı  kullanılan  mühimmat  miktarının 

arttırılması amacıyla 200 adet G3 piyade tüfeği ve 600 adet kalaşnikof piyade tüfeği mermisi 

talebinde  bulunulduğu,  Bakım  Komutanlığınca  işlem  yapılmadığı,  mühimmatın  istek 

aşamasında kaldığının belirtilmiştir.

- 1.Kara Havacılık Alay Komutanlığı'nın 27/10/2016 tarih ve 2270330-16 sayılı 

cevabi  yazısında;15/07/2016  tarihinde  Alay  Komutan  Yardımcısı  Halil  GÜL'ün  emriyle 

mühimmat ikmal Astsubay Topçu Kıdemli Başçavuş Murat Faruk İLİKCİ tarafından 800 adet 

20 mm top mermisi ve 5000 adet bixi mühimmatı teslim edildiği, 

20/07/2016 tarihli "tutunaktır" başlıklı belgede, 

15/07/2016 tarihinde meydana gelen darbe girişimi ile ilgili olarak Alay Komutan 

Yardımcısı Kara Pilot Yarbay Halil GÜL ve Taarruz Tabur Komutanı Kara Pilot Yarbay Özcan 

KARACAN  tarafından,  saat  13:00  sıralarında  mühimmat  İkmal  Astsubay Topcu  Kıdemli 

Başçavuş  Murat  Fatih  İLİKCİ'nin  çağrıldığı,  hafta  sonu  Jandarma  ile  ortak  bir  gösteri  / 
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tatbikat  yapılacağı  konunun  acil  olduğunun  belirtilerek  kışla  envanterinde  beton  delici 

mühimmat olup olmadığının sorulduğu, Murat Fatih İLİKCİ'nin kışla envanterinde böyle bir 

mühimmat bulunmadığını beyan ettiği,

Bunun  üzerine  adı  geçen  şahıslar  20  mm'lik  top  mühimmatının  bulunup 

bulunmadığını  sordukları,  Murat  Fatih  İLİKCİ'nin  ise  ani  gelişecek  eskort  görevleri  için 

geçici  mühimmat  depolama  konteynırında  800  adet  20  mm'lik  top  mühimmatının 

bulunduğunu beyan ettiği,

Alay Komutan Yardımcısı Halil GÜL tarafından 800 adet 20 mm top mühimmatının 

saat 16:00'da Teröristle Mücadele Harekat bölgesinde görevde olan Kara Pilot Binbaşı Fatih 

TİFTİK'in odasına konulmasını emrettiği, 

Halil  Gül'ün,  Mühimmat  İkmal  Astsubay  Topçu  Kıdemli  Başçavuş  Murat  Fatih 

İLİKCİ'ye Kara Havacılık Okul kurs Tabur Komutanlığı kursiyerlerinin 16/07/2016 tarihinde 

atışının olduğu ve durumun acil geliştiğini belirterek Alay Komutan Yardımcısı makam aracı 

olan 012400 plakalı Renoult 19 Europa marka araçla giderek Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim 

Tümen Komutanlığı cephaneliğinden 5000 adet bixi mühimmatı alınması emri verdiği, 

Bu emir üzerine Mühimmat İkmal Astsubay Topçu Kıdemli Başçavuş Murat Fatih 

İLİKCİ, Zırlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığı cephaneliğinden 5000 adet bixi 

mühimmatı aldığı ve alaya getirdiği, Alay Komutanı Yardımcısı Halil GÜL'ün yanına gelen 

Kara  Havacılık  Okul  Öğretim ve  Kurslar  Tabur  Komutanlığında  Bölük  Komutanı  olarak 

görev yapan Kara Pilot Yüzbaşı Erdem ARIKAN'a el senedi ile teslim ettiği, 

Olay gecesi Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığında bulunan 1. Kara 

Havacılık Alay Komutanlığı'na ait  İGLO cephaneliğinin kilitlerinin kırılarak 2800 adet 20 

mm'lik top mühimmatının da çalındığının tespit edildiği belirtilmiştir.

15/07/2016 tarihli  "taşınır  mal  teslim tesellüm" belgesinde  5000 adet  mühimmatı 

Topçu Kıdemli Başçavuş Mehmet Fatih İLİKCİ isim ve imzasıyla Kara Pilot Yüzbaşı Erdem 

ERKAN isim ve imzasıyla teslim edildiğinin anlaşılmıştır.

Okul  komutanı  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN  ismiyle  yazılan  Kara  Havacılık 

Okul  Komutanlığı'nın  15/07/2016  tarih  ve  HRK:59909392-3700-  74635589-16  sayılı 

Hafif  Makinalı  Tüfek Atışı  ve Hava Yer Atışı  konulu yazısında;  Kara Havacılık  Okul 

Komutanlığı Öğrenci ve Kurslar Tabur Komutanlığı Astsubay Temel Kurs Bölük personelin 

(67 astsubay kursiyer) General Nahit Şenoğul atış ve tatbikat alanında (Acıkır/Polatlı) 15-22 

Temmuz 2016 tarihleri  09:00 - 17:00 saatleri  arasında hafif makinalı  tüfek ile 2 nolu güç 

kazandırma atışı ve K/PMTN hava yer atışı yaptırılmasının planlandırıldığı, atış müdürü Kara 

Pilot  Yüzbaşı  Erdem  ARIKAN,  atış  emniyet  Subayı  Piyade  Başçavuş  Serdar  TAŞÇI'nın 

olduğu,  atışlarda  emniyet  tedbirlerinin  KKY 167-5  her  sınıf  için  atış  emniyet  yönergesi 
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esaslarına  göre  uygulanacağının,  atışların  yapılacağı  atış  alanında  atış  müdürü  tarafından 

KKY 164-25 K.K Eğitim alanları, spor tesisler, dershaneler ve atış alanları yönergesine uygun 

olarak  tertip  ve  düzen  alınacağının,  atışın  yapılışı  ve  dikkat  edilmesi  gereken  konular 

hakkında ayrıntılı bilgi için KKYY 167-1-4 Piyade hafif silahları ile mekanik nişancılık ve 

atış  eğitimi  yardımcı  yayınından  faydalanılacağı,  KKY 167-5  her  sınıf  için  atış  emniyet 

yönergesi gereği atış alanında bir sağlık personeli ve ambulans görevlendirilmesi lojistik şube 

müdürlüğü tarafından koordine edileceği,  ilgi  tarihte  atış  alanlarının Kara Havacılık  Okul 

Komutanlığı'na tahsis  edilmesinin Topçu ve Füze okulu Komutanlığı'nın emirlerine maruz 

olduğunun belirtildiği,

Yazının  dağıtım kısmında gereği  için  Topçu ve  Füze  Okul  Komutanlığı,  Lojistik 

Şube Müdürlüğü ve Öğrenci ve Kurslar Tabur Komutanlığı bulunduğu, bilgi için ise Kara 

Havacılık Komutanlığı ve 1. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'nın bulunduğu görülmüştür.

Kara Havacılık Okulu Bakım Komutanlığı  Karargah Bölük Komutanlığı'nın 

13/07/2016 tarih ve 59909392-4070-1529901-16/KH.BL sayılı 2 nolu nizamiyede emniyet 

tedbirleri  maksatlı  mühimmat  miktarının  artırılması  konulu  Bakım  Komutanlığı'na 

yazılan  yazıda;  Emniyet  maksatlı  2  nolu  nizamiye  bölgesi  doldur  boşalt  istasyonunda 

halihazırda bulunan bölük zimmetindeki 10 adet (200 FŞ 7.62x51mm) G-3 şarjörü ve 9 adet 

(270  FŞ  7.62X39  mm)  AK-47  şarjörü  bulunduğu,  gelen  istihbarat  emirleri  ülkemizde 

meydana  gelen  terör  olaylarındaki  artış  ve  Bakım Komutanlığı'nın  emri  sebebiyle  2  nolu 

nizamiye  doldur  boşalt  istasyonunda  bulunan  şarjörlerin  G-3  için  20  adet  (400  FŞ 

7.62x51mm)  ve  AK-47  için  30  adede  (900  FŞ  7.62x39  mm)  çıkartılması  talep  edildiği, 

belirtilen nedenlerden dolayı G-3 için 10 şarjör (200 adet FŞ 7.62X51 mm) ve AK-47 için ise 

21şarjör (630 adet FŞ7.62X39 mm) mühimmata ihtiyaç olduğunun belirtilmiştir.

04/08/2016 tarihli "tutanaktır" başlıklı belgede; 04 Ağustos 2016 tarihinde Yasin 

CANDEMİR'in  şahsı  eşyalarının  toplanması  sırasında  masasında  bulunan  siyah  imzalı 

klasörünün  içerisinde,  birisi  HRK:59909392-3700-74635589-16  ara  numaralı  diğerleri 

numarasız olmak üzere toplam 6 adet 15/07/2016 tarihli hafif makineli tüfek atışı ve hava yer 

atışı konulu imzasız, parafsız yazı ele geçirildiği belirtilmiştir.

Kara  Havacılık  Komutanlığı  Tarafından  Düzenlenen  İdari  ve  Disiplin 

Soruşturma  Raporuna  ek  olarak  düzenlenen  Kara  Havacılık  Okul  Komutanlığı 

kaybolan malzeme durum çizelgesinde,

13 adet 7,62 mm G3A3 piyade tüfeğinin,

1 adet 7,62 mm şarjörlü AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeğinin, 
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2 adet gece görüş cihazının,

4 adet gözlük takımının, 

10 adet Helmet Flyer's'nin (Uçuş kaskı) 

1 adet gece görüş gözlüğü mountu

1 adet kask çantası,

2 adet finger light, (parmak lambası)

1 adet check list,

1 adet dizlik

1 adet terminal sahası kartı, 

1 adet alet alçalma kartı, 

1 adet individual flashlight,

2 adet pilot uçuş dizliği, 

6 adet montaj takımı, 

1 adet ağırlık çantası, 

1 adet dudak lambası, 

3 adet maunt assembly,

1.Kara Havacılık AlayKomutanlığı kaybolan malzeme durum çizelgesinde,

12 adet 7,62 mm bixi makineli tüfek,

1 adet 4900 Atlas Ehhas el telsizi,

2 adet icon telsiz,

1 adet arama kurtarma telsiz seti, 

9 adet SK-4014 el telsizi, 

1 adet Nokia 1208 cep telefonu, 

20 adet gece görüş gözlüğü, 

6 adet gözlük takımı, 

3 adet plastik koruyucu yelek

2 adet başlık balistik koruyucu, 

16 adet helmet flyer's uçuş kaskı, 

2 adet kask uçuş için medium boy,

2 adet kask uçuş için large boy,

15 adet maunt assembly,

10 adet uçucu personel balistik koruyucu yeleği,

6 adet bixi'ye ait kısa dipcik, 

9 adet makinalı tüfek el tutamağı, 

17 adet çelik yelek,

3 adet hayatı idame yeleği, 
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Hava Ulaştırma Grup Komutanlığında kaybolan malzeme durum çizelgesinde,

1 adet 7,62 mm şarjörlü AK 47 Kalaşnikof tüfeği, 

4 adet şarjör gövdesi,

2 adet 7,62 mm bixi makineli tüfek,

2 adet gözlük takımı, 

5 adet helmet flyer's,

1 adet balistik koruyucu başlık,

1 adet çelik yelek,

1 adet kulaklık, 

Karargah  ve  Destek  Bölük  Komutanlığıında  kaybolan  malzeme  durum 

çizelgesinde,

1 adet 7,62 mm AK-47 yandan ayarlı kalaşnikof tüfek, 

3 adet şarjör gövdesi, 

90 adet 7,62 x 39 mm fişek, 

1 adet Nokia 1280 cep telefonu, 

1 adet uçuş için kask, 

1 adet goggles industrial,

1 adet spectacles set, 

1 adet helmet flyers,

1 adet tulum, 

1 adet navigasyon seti, 

Kara  Havacılık  Komutanlığı  Tarafından  Düzenlenen  İdari  ve  Disiplin 

Soruşturma  Raporuna  ek  olarak  düzenlenen  helikopterlerin  hasar  durumu  ile  ilgili 

çizelgede;

2. Kara Havacılık Alayına ait,

BG-1001 kuyruk numaralı  T-129 Atak helikopterin Akıncı  üssünde bulunduğu ve 

hiçbir zarar ve mermi deliği tespit edilemediği, 

BG-1007 kuyruk numaralı T-129 Atak helikopterin Güvercinlik üssünde bulunduğu, 

palde,  kuyruk konisi  orta  bölgesi sağ tarafında,  helikopter  altındaki  arama - kurtarma farı 

bölgesindeki mermi hasarlarının tamir edildiği, 

BG - 1003 kuyruk numaralı  T-129 Atak helikopterin Temelli  üssünde bulunduğu, 

helikopterin rotor brake yangını geçirdiği,

14015  kuyruk  numaralı  UH-1H  helikopterin  Güvercinlik  üssünde  bulunduğu,  15 

Temmuz tarihinde Atak helikopterleri ile Malatya'dan Ankara'ya geldiği, 

1.Kara Havacılık Alayına Ait,

10602 kuyruk numaralı  A/H-1W (Süper  Kobra)  helikopterin Güvercinlik  üssünde 
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bulunduğu kontrollü gayri faal olduğu, 

10603  kuyruk  numralı  A/H-1W  (Süper  Kobra)  helikopterin  Akıncı  üssünde 

bulunduğu kontrollü gayri faal olduğu, hiçbir hasar ve mermi deliği tespit edilemediği, pilot 

borda paneli sağ üst güneşliğinde çatlak tespit edildiği, 

10605 kuyruk numaralı  A/H-1W (Süper  Kobra)  helikopterin Güvercinlik  üssünde 

bulunduğu, yapılan kontrolde muhtelif mermi hasarları mevcut olduğu, Ammobox altındaki 

honeycomb onarımı,  kırmızı pal mermi hasarları  onarımı,  pilot  kapısı  ve penceresi  mermi 

hasarı  onarımı,  IPS  duct  blower  mermi  hasarı  onarımı  için  başka  helikopterden  sökülen 

parçanın  kullanıldığı,  bir  adet  namlunun  başka  helikopterden  sökülen  parça  kullanılarak 

değiştirildiği, 

10606  kuyruk  numralı  A/H  -  1W  (Süper  Kobra)  helikopterin  Akıncı  üssünde 

bulunduğu, arka yakıt deposu basınçlı yakıt ikmal noktası hizasında mermi deliği, ana rotor 

beyaz  palde  orta  kısmı  hücum kenarına  25  inc  mesafede  1  adet  trim tap  yakınında  firar 

kenarına 20 inc mesafede 1 adet mermi deliği bulunduğu, gunner kokpit sağ cam alt kenarı 

mikadan giren mermi öz ışık sistemi SKB kablo demetinde kablo hasarları bulunduğu, kuyruk 

bumu ön tarafında flux valf kablolarında ve kuyruk bumu sol tarafında 1 adet mermi hasarı 

olduğu, sol  kanat  alt  orta kısmında 1 adet  mermi hasarı  olduğu, gövde altı  power supply 

kaportasında 2 inc uzunluğunda hasar olduğu, 

10649 kuyruk numralı A/H - 1P ( Kobra) helikopterin Akıncı üssünde bulunduğu, 

pilot canopy üst mikada 2 adet mermi hasarı, sol motor kaportasında 1 adet mermi hasarı, ana 

rotor hub assy üzerinde 2 adet mermi hasarı, ana rotor pallerinde 5 adet mermi hasarı, arka 

depo gövde altında 2 adet mermi deliği, özışık sistemi sağ arka sensör kaportası üzerinde 2 

adet mermi deliği, özışık sistemi sol taraf chaff / flare magazin tabanı üzerinde 1 adet mermi 

deliği olduğu, 20 mm silah sistemi namlu üzerinde 1 adet mermi hasarı olduğu, gövde altı 

ammobox  hizasında  1  adet  mermi  hasarı  olduğu,  ammobox  üzerinde  mermi  hasarları 

bulunduğu, gövde sağ taraf cross tube üzeri kaportada 1 adet mermi hasarı olduğu, kuyruk 

bumu sağ taraf ortasında 2 numaralı sürücü şaft kapağı üzerinde ve 4 numaralı sürücü şaft 

kapağı  üzerinde  toplam  3  adet  mermi  hasarı  bulunduğu,  kuyruk  rotor  sürücü  sistemi  4 

numaralı şaft üzerinde mermi hasarı olduğu, kuyruk dikfin üst kısmı sağ tarafta mermi hasarı 

olduğu, gövde altı tel kesme kapağı üzerinde mermi deliği olduğu, gövde altı ön cross tube 

arkası kontrol kapağında 1 adet mermi hasarı mevcut olduğu, 

12089  kuyruk  numaralı  A/H-1P  (Kobra)  helikopterin  Güvercinlik  üssünde 

bulunduğu, değişik yerlerdeki 48 adet mermi hasarından dolayı 5. ABM'ye teslim edildiği, 

10980 kuyruk numaralı S-70A - 28D/S (Skorsky) helikopterin Güvercinlik üssünde 

bulunduğu,  stabilatör  orta  tarafı  "V"  şeklinde  yırtık  olduğu,  sağ  kapıda  1  adet,  sağ  pilot 

kollektifte 1 adet mermi deliği olduğu, gövde altı sol tarafta hasar bulunduğu, palin delik ve 
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pal ucunun hasarlı olduğu, sağ ve sol mikanın hasarlı olduğu, sağ teker ve ana iniş takımında 

mermi hasarı bulunduğu, 

10983  kuyruk  numaralı  S-70A -  28D/S  (Skorsky)  helikopterin  Akıncı  üssünde 

bulunduğu,  ana  iniş  takımı  sol  tekerleğinin  atlak  olduğu,  helikopter  gövdesi  2.  pilot 

basamağının üst kısmında mermi deliği olduğu, sol kargo kapısında ve kapı ön penceresinde 

mermi ve şarapnel parçalarından oluşan hasarlar olduğu, 1 numaralı yakıt deposunun mermi 

hasarından delindiği ve yakıt sızdırdığı, kuyruk konisi alt kısmında beacon lambasının 20 inc 

önünde mermi deliği olduğu, ana iniş takımı sol shock struta 20 inc mesafede gövdede mermi 

deliği olduğu, ana rotor sarı palde mermi deliği olduğu, 2. motor HIRSS'ın 20 inc arkasında 

mermi deliği olduğu, ADF anteninde mermi hasarı olduğu, 

10984  kuyruk  numaralı  S-70A -  28D/S  (Skorsky)  helikopterin  Akıncı  üssünde 

bulunduğu, ana rotor kırmızı palde cuffa yakın orta kısımda mermi deliği olduğu, sol kargo 

kapısı arka pencerenin alt kısmından giren merminin tavan ana kirişte delik açarak hasara 

neden olduğu, kabin içi sağ tarafında kuyruk kısmına giren kablo demetinde mermi hasarı 

olduğu, 

10987  kuyruk  numaralı  S-70A -  28D/S  (Skorsky)  helikopterin  Akıncı  üssünde 

bulunduğu, yapılan kontrollerde hiçbir hasar ve mermi deliği tespit edilemediği, 

10997  kuyruk  numaralı  S-70A -  28D/S  (Skorsky)  helikopterin  Akıncı  üssünde 

bulunduğu, helikopterin değişik yerlerinde toplam 11 adet mermi hasarı olduğu, 

13043 kuyruk  numaralı  S-70A -  28TFHE (Skorsky)  helikopterin  Akıncı  üssünde 

bulunduğu, helikopterin değişik yerlerinde toplam 3 adet mermi hasarı olduğu, 

13044  kuyruk  numaralı  S-70A -  28TFHE  (Skorsky)  helikopterin  akıncı  üssünde 

bulunğu  Akıncı  üssünde  bulunduğu,  1.  pilot  camının  çatlak  olduğu  ve  APU  akümilatörü 

nitrojeninin tamamen boşaltıldığı, 

13045 kuyruk numaralı S-70A - 28TFHE (Skorsky) helikopterin Etimesgutüssünde 

bulunduğu, yapılan kontrolde hasar tespit edilemediği, 

13041 kuyruk  numaralı  S-70A -  28TFHE (Skorsky)  helikopterin  Akıncı  üssünde 

bulunduğu, helikopterin değişik yerlerinde 38 adet mermi hasarı bulunduğu, 

11046 kuyruk numaralı  AB-205 helikopterin  Temelli  üssünde bulunduğu,  Temelli 

Ambulans helikopteri olduğu, 15 Temmuz akşamı Temelli'de kaldığı, 

10491 kuyruk numaralı UH - 1H helikopterin Güvercinlik üssünde bulunduğu, 15 

Temmuz gecesi çalıştırılmaya teşebbüs edildiği, 

10493 kuyruk numaralı UH - 1H helikopterin Güvercinlik üssünde bulunduğu, 15 

Temmuz gecesi uçuş yaptığı, 

Hava Ulaştırma Grup Komutanlığı'na ait, 

10503  kuyruk  numaralı  AS532  (Cougar)  helikopterin  Güvercinlik  üssünde 
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bulunduğu, helikopterin palinde 1 adet mermi hasarı bulunduğu, 

10504 kuyruk numaralı  AS532 (Cougar)  helikopterin  Akıncı  üssünde bulunduğu, 

yapılan kontrolde bir hasarının bulunmadığı, 

10505 kuyruk numaralı  AS532 (Cougar)  helikopterin  Akıncı  üssünde bulunduğu, 

yapılan kontrolde bir hasarının bulunmadığı, 

Kara Havacılık Okul Komutanlığına ait, 

11006 kuyruk numaralı U/H - 1H helikopterin Güvercinlik üssünde bulunduğu, 15 

Temmuz tarihinde motor çalıştırmaya çalışıldığı ancak uçulmadığı, 

12037 kuyruk numaralı U/H - 1H helikopterin Güvercinlik üssünde bulunduğu, 15 

Temmuz tarihinde motor çalıştırmaya çalışıldığı ancak uçulmadığı, 

14005 kuyruk numaralı AB-205 helikopterin Akıncı üssünde bulunduğu, 15 Temmuz 

gecesi uçuş yaptığı, 

10146 kuyruk numaralı T182 - T helikopterin Temelli üssünde bulunduğu, 

10148 kuyruk numaralı T182 - T helikopterin Temelli üssünde bulunduğu, 

10160 kuyruk numaralı T182 - T helikopterin Temelli üssünde bulunduğu, 

10163  kuyruk  numaralı  T182  -  T  helikopterin  Temelli  üssünde  bulunduğu 

belirtilmiştir.

18/07/2016 tarihli tutanakta, 012497 plakalı tankerin 15/07/2016 tarihinde taarruz 

helikopter park yerine götürüldüğü, 01635 seri  numaralı  mührünün kopartılıp askeri  darbe 

girişiminde kullanılan helikopterlere 1024 litre yakıt ikmali yapıldığı belirtilmiştir. 

18/07/2016 tarihli tutanakta, 012497 plakalı tankerden 1,024 litre, 012499 plakalı 

tankerden 3,026 litre yakıtın helikopterlere ikmal amaçlı kullanıldığı belirtilmiştir. 

19/07/2016 tarihli tutanakta,  Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığı 

Cephanelik  bölgesinde  bulunan 005 numaralı  iglo  cephaneliğinin  kapı  kilitlerinin  ve  kapı 

üzerindeki 01919 numaralı mührün kırılarak depodan mühimmat çıkarıldığı belirtilmiştir. 

Kara Havacılık Komutanlığı'nın 25/07/2016 tarihve 74635218 - 4100-1618243 - 

16 sayılı cevabi yazısında;

15/07/2016  tarihinde  Malatya'dan  gönderilen  atak  helikopterleriyle  ilgili 

düzenlenen/T129 taarruz helikopteri birlik arası muvazenesi konulu emri içeren belgenin,

Kara Kuvvetleri  Komutanlığı'na yazılacak benzer bir yazı kullanılmak üzere Pilot 

Binbaşı Mehmet Akif BOZKURT tarafından yazılan metnin bilgisayar ortak ağından alınarak, 

6.  Maddede belirtilen hava araçlarının Malatya -  Ankara arası  intikali  için  uygun görülen 
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tarihin, emrin onay kısmının ve dağıtım kısmının değiştirildiği,  karanet ağı evrak yönetim 

sistemi üzerinden emir olarak yayınlandığı, emri yayınlayanın Harekat Eğitim Şube Müdürü 

Binbaşı Okan KOCAKURT olduğu belirtilmiştir. 

- Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 09/01/2017 tarih ve 22282378-2 sayılı cevabi 

yazısı ekinde gönderilen 31/12/2016 tarihli kamera izleme tutanağında, 

15/07/2016 tarihinde saat 13:55:42'de Tuğgeneral Ünsal COŞKUN, Albay İdris Feyzi 

OKAN  ve  Astsubay  Başçavuş  İlyas  BARUT'un  uçuş  tulumlu  olarak  7  numaralı  kapının 

turnikelerinden Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargah binasına giriş yaptıkları, 

Saat 13:56:00'da Tuğgeneral Ünsal COŞKUN, Albay İdris Feyzi OKAN ve Astsubay 

Başçavuş İlyas BARUT'un uçuş tulumlu olarak giriş kat üçlü asansörlerde asansöre bindikleri, 

Saat 13:57:12'de Tuğgeneral Ünsal COŞKUN, Albay İdris Feyzi OKAN ve Astsubay 

Başçavuş İlyas BARUT'un tulumlu olarak komuta katına girişte kayar kapı turnikesinde İlyas 

BARUT'un turnikelerde beklediği, diğer ikisinin komuta katına doğru yürüdükleri, 

Saat 13:57:30'da Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN ve Albay İdris Feyzi OKAN'ın tulumlu 

olarak Komuta Katındaki kayar kapıdan giriş yaptıkları, 

Saat 13:57:40'ta Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN ve Albay İdris Feyzi OKAN'ın tulumlu 

olarak komuta katında bir süre durup geri çıktıkları, 

Saat 13:58:20'de Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN ve Albay İdris Feyzi OKAN'ın tulumlu 

olarak  komuta  katında,  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN'un  tuvalete  girdiği  ve  sonra  kayar 

kapıdan çıkış yaptıkları, 

Saat 14:01:32'de Tuğgeneral Ünsal COŞKUN, Albay İdris Feyzi OKAN ve Astsubay 

Başçavuş  İlyas  BARUT'un  tulumlu  olarak  komuta  katı  girişte  kayar  kapı  turnikesinden 

çıkarak ayrıldıkları, 

Saat 14:01:40'taTuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Albay İdris Feyzi OKAN ve Astsubay 

Başçavuş İlyas BARUT'un tulumlu olarak 1. kattaki 3'lü asansörlere bindikleri, 

Saat 14:02:18'de Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Albay İdris Feyzi OKAN ve Astsubay 

Başçavuş İlyas BARUT'un tulumlu olarak 6. kattaki 3'lü asansörlerden indikleri, 

Saat 14:04:05'teTuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Albay İdris Feyzi OKAN ve Astsubay 

Başçavuş İlyas BARUT'un tulumlu olarak6. Kattaki Gn.P.P. Başkanlığı koridorundaki  Gn. 

P.P. Başkanı Emir Astsubayının olduğu değerlendirilen odaya girdikleri, 

Saat 15:18:20'de Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Albay İdris Feyzi OKAN ve Astsubay 

Başçavuş İlyas BARUT'un tulumlu olarak 6. Kattaki Gn. P.P. Başkanlığı Koridorundaki Gn. 

P.P. Başkanı Emir Subayının olduğu değerlendirilen odadan çıktıkları, 

Saat 15:18:50'de Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Albay İdris Feyzi OKAN ve Astsubay 

Başçavuş İlyas BARUT'un tulumlu olarak 6. kattaki 3'lü asansörlere bindikleri, 
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Saat 15:23:25'teTuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Albay İdris Feyzi OKAN ve Astsubay 

Başçavuş İlyas BARUT'un tulumlu olarak 2. Kattaki 3'lü asansörlerden indikleri, 

Saat 15:23:53'teTuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Albay İdris Feyzi OKAN ve Astsubay 

Başçavuş İlyas BARUT'un tulumlu olarak Personel Başkanlığı koridorunda yürüdükleri, 

Saat 15:24:55'teTuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Albay İdris Feyzi OKAN ve Astsubay 

Başçavuş  İlyas  BARUT'un  tulumlu  olarak  Tayin  Daire  Başkanlığı  koridorunda  oldukları, 

Albay  İdris  Feyzi  OKAN'ın  tuvalete  girip  çıktığı,  Astsubay  Başçavuş  İlyas  BARUT'un 

uzaklaştığı, 

Saat  15:30:10'da  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN  ve  Albay  İdris  Feyzi  OKAN'un 

tulumlu olarak Tayin Daire Başkanlığı koridorunda hangi oda olduğu tespit edilemeyen bir 

odaya girdikleri, 

Saat 15:33:41'de Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Albay İdris Feyzi OKAN ve Astsubay 

Başçavuş  İlyas  BARUT'un  tulumlu  olarak  Tayin  Daire  Başkanlığı  koridorundaki  odadan 

çıktıkları, 

Saat 15:34:10'da Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Albay İdris Feyzi OKAN ve Astsubay 

Başçavuş İlyas BARUT'un tulumlu olarak Tayin Daire Başkanlığı koridorunda, Albay İdris 

Feyzi OKAN'ın ayrıldığı, diğer ikisinin muhtemel Tayin Daire Başkanının Emir Astsubayının 

olduğu değerlendirilen odaya girdikleri, 

Saat 15:37:00'de Albay İdris Feyzi OKAN'ın tulumlu olarak Teknik ve Prj. Ynt. D. 

Koridorunda tulumlu olarak Hava Araçları Sistemleri Şube Müdürlüğü'ne girdiği, 

Saat 15:40:20'de Albay İdris Feyzi OKAN'ın tulumlu, Yarbay Emrah YOLSAL ve 

Yarbay Erdal BAŞLAR'ın günlük kıyafetli olarak Teknik ve Prj. Ynt. D. Koridorunda Hava 

Araçları Sistemleri Şube Müdürlüğü'nden çıktıkları,

Saat 15:41:00 'da Albay İdris Feyzi OKAN'ın tulumlu ve Yarbay Emrah YOLSAL'ın 

günlük kıyafetli olarak revir koridorundaki24 numaralı kapıdan çıktıkları,

Saat 15:48:25'te Albay İdris Feyzi OKAN'ın tulumlu, Yarbay Emrah YOLSAL ve 

Yarbay Erdal BAŞLAR'ın günlük kıyafetli olarak revir koridorundaki 24 numaralı kapıdan 

girdikleri, 

Saat  16:25:15'te  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN  ve  Astsubay  Başçavuş  İlyas 

BARUT'un  tulumlu  olarak  Tayin  Daire  Başkanlığı  koridorunda,  muhtemelen  Tayin  Daire 

Başkanının Emir Astsubayı olduğu değerlendirilen odadan çıktıkları, 

Saat  16:26:15'te  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN  ve  Astsubay  Başçavuş  İlyas 

BARUT'un tulumlu olarak Tayin Daire Başkanlığı koridorunda yürüdükleri,

Saat  16:29:36'da  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN  ve  Astsubay  Başçavuş  İlyas 

BARUT'un tulumlu olarak Teknik ve Prj. Ynt. D. Koridorunda Hava Araçları Sistemleri Şube 

Müdürlüğü'ne girdikleri, 
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Saat 16:33:30'da Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Albay İdris Feyzi OKAN ve Astsubay 

Başçavuş İlyas BARUT'un tulumlu olarakTeknik ve Prj. Ynt. D. Koridorunda Hava Araçları 

Sistemleri Şube Müdürlüğü önünde konuştukları ve tekrar girdikleri, 

Saat 17:14:20'de Albay İdris Feyzi OKAN'ın tulumlu ve Yarbay Emrah YOLSAL'ın 

ise günlük kıyafetli olarak Teknik ve Prj. Ynt. D. Koridorunda Hava Araçları Sistemleri Şube 

Müdürlüğü'nden çıktıkları, 

Saat 17:14:55'teAlbay İdris Feyzi OKAN'ın tulumlu ve Yarbay Emrah YOLSAL'ın 

ise günlük kıyafetli olarak revir koridorunda 24 numaralı kapıdan çıktıkları,

Saat 17:20:05'te Albay İdris Feyzi OKAN'ın tulumlu ve Yarbay Emrah YOLSAL'ın 

ise günlük kıyafetli olarak revir koridorunda 24 numaralı kapıdan girdikleri, 

Saat 17:20:40'ta Albay İdris Feyzi OKAN'ın tulumlu ve Yarbay Emrah YOLSAL'ın 

ise günlük kıyafetli olarak Teknik ve Prj. Ynt. D. Koridorunda Hava Araçları Sistemleri Şube 

Müdürlüğü'ne girdikleri,

Saat  17:23:15'te  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN  ve  Astsubay  Başçavuş  İlyas 

BARUT'un tulumlu olarak Teknik ve Prj. Ynt. D. Koridorunda Hava Araçları Sistemleri Şube 

Müdürlüğü'nden çıktıkları, Tuğgeneral Ünsal Çoşkun'un tuvalete girdiği, 

Saat  17:27:10'da  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN  ve  Astsubay  Başçavuş  İlyas 

BARUT'un tulumlu olarak 1. kattaki Lojman Başkanlığı koridorunda yürüdükleri, 

Saat  17:28:10'da  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN  ve  Astsubay  Başçavuş  İlyas 

BARUT'un tulumlu olarak 1. kattaki Lojman Başkanlığı koridorunda yürüdükleri, 

Saat  17:29:12'de  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN  ve  Astsubay  Başçavuş  İlyas 

BARUT'un tulumlu olarak yeni binanın 1.katındaki2'li asansörlere bindikleri,

Saat  17:30:35'te  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN  ve  Astsubay  Başçavuş  İlyas 

BARUT'un tulumlu olarak 5. Kat Harbe Hazırlık ve Eğitim Daire Başkanlığı koridorunda, 

muhtemel  Harbe  Hazırlık  ve  Eğitim  Daire  Başkanının  Emir  Astsubayının  olduğu 

değerlendirilen odaya girdikleri, 

Saat 17:58:30'da Albay İdris Feyzi OKAN'ın tulumlu, Albay Vedat ARSLAN, Yarbay 

Emrah YOLSAL veYarbay Erdal BAŞLAR'ın ise günlük kıyafetli olarak Teknik ve Prj. Ynt. 

D. Koridorunda Hava Araçları Sistemleri Şube Müdürlüğü'nden çıktıkları,

Saat 17:59:00'da Albay İdris Feyzi OKAN'ın tulumlu, Albay Vedat ARSLAN, Yarbay 

Emrah YOLSAL veYarbay Erdal BAŞLAR'ın ise günlük kıyafetli olarak revir koridorunda 24 

numaralı kapıdan çıktıkları,

Saat 18:07:03'te  Albay İdris  Feyzi OKAN'ın tulumlu olarak revir  koridorunda 24 

numaralı kapıdan girdiği,

Saat 18:08:54'te  Albay İdrisFeyzi  OKAN'ın tulumlu olarakTeknik ve Prj.  Ynt.  D. 

koridorunda Hava Araçları Sistemleri Şube Müdürlüğü'ne girdiği,
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Saat  18:22:00'de  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN,  Tuğgeneral  Ali  Rıza  ÇAĞLAR, 

Astsubay Başçavuş İlyas BARUT'un tulumlu olarak 5. Kattaki 3'lü asansör bölgesinde, Harbe 

Hazırlık Ve Eğitim Daire Başkanı Tuğgeneral Ali  Rıza ÇAĞLAR ile konuşup yukarı  kata 

çıkmak için merdivenlere gittikleri, 

Saat  18:22:44'te  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN  ve  Astsubay  Başçavuş  İlyas 

BARUT'un tulumlu olarak 6. Kattaki 3'lü asansör bölgesinde, Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN'un 

tuvalete girdiği, Astsubay Başçavuş İlyas BARUT'unGn. P.P. Başkanlığı koridoruna gittiği,

Saat  18:26:05'te  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN  ve  Astsubay  Başçavuş  İlyas 

BARUT'un tulumlu olarak 6.  Kattaki Gn. P.P.  Başkanlığı koridorunda,  muhtemel Gn. P.P. 

Başkanının Emir Astsubayı olduğu değerlendirilen odaya girdikleri, 

Saat 18:33:55'te Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Astsubay Başçavuş İlyas BARUT'un 

tulumlu,  Tümgeneral  Atilla  ŞİRİN'in  günlük  kıyafetli  olarak  6.  Kattaki  3'lü  asansör 

bölgesinde Gn. P.P. Başkanı Tümgeneral Atilla ŞİRİN ile konuştukları ve asansöre bindikleri,

Saat 18:35:35'te Tuğgeneral Ünsal Çoşkun ve Astsubay Başçavuş İlyas BARUT'un 

tulumlu olarak 7 numaralı kapı turnikelerinde Kh.binasından çıktıkları, 

Saat 18:36:00'da Albay İdris Feyzi OKAN'ın tulumlu olarakTeknik ve Prj. Ynt. D. 

koridorunda Hava Araçları Sistemleri Şube Müdürlüğü'nden çıktığı,

Saat 18:38:45'te  Albay İdris  Feyzi OKAN'ın tulumlu olarak revir  koridorunda 24 

numaralı kapıdan çıktığı,

Saat 18:40:24'te 2 numaralı nizamiye general girişinden, flamalı tek yıldız general 

resmi aracının çıkış yaptığı belirtilmiştir.

- Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nın 21/07/2016 tarih ve 59909392- 1589532- 

16 sayılı yazısı ekinde gönderilen Öğrenci ve Kurslar Tabur Komutanlığı Malzemelik 

Sayım Sonuç Çizelgesinde; 719 adet 7.62x54 mm bixi fişeği, 2907 adet 7.62x54R mm bixi 

fişeği, 1 adet mayom dizme aparatı,  15 adet 7.62 mm G3 A3piyade tüfeği,  1 adet helmet 

flyers uçuş kaskı, 32 adet G3 piyade tüfeği için şarjör, 1 adet montaj takımı eksik olduğu 

belirtilmiştir.

-  Kara  Havacılık  Komutanlığı'nın  29/12/2016  tarih  ve  74635218  -  1580  - 

28055229 - 16 sayılı yazısında; 

-Ünsal COŞKUN'un UH-1,S-70, 

-Hakan EROL'un UH-1, AH-1P, T-129 Atak, 

-Mehmet DEMİRHİSAR'ın UH-1, S-70, 

-Rafet KALAYCI'nın UH -1, AH-1P, 

-İsmail YOLCU'nun UH-1, S-70, 
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-Erdal BAŞLAR'ın UH-1, AH-1P, T-129 Atak, T182T, 

-Rıza AKINCI'nın UH-1, AS-532, 

-Murat KARAKAŞ'ın UH-1, AH-1P, 

-Mehmet ŞAMCI'nın UH-1, S-70, 

-Ümran TAŞ'ın UH-1, S-70, 

-Eyüp ÜNAL'ın UH-1, AH-1P, T-129 Atak, 

-Cebrail SERT'in UH-1, AH-1W, 

-İzzet ÇAKAN UH-1, AH-1P, 

-Uğur KAPAN'ın UH-1, S-70, 

-İlkay ATEŞ'in UH-1, AH-1W, 

-Ali ERCAN'ın UH-1, AH-1W, 

-Tekin TAŞDEMİR UH-1, S-70,

-Taha Fatih ÇELİK'in UH-1, AH-1W,

-Zafer DOLU'nun UH-1, AS-532,

-Sadullah ABRA'nın UH-1, AH-1P,

-Özcan KARACAN'ın UH-1, AH-1P, 

-Okan KOCAKURT'un UH-1, T-182T,

-Deniz ALDEMİR'in UH-1, AS-532, CH-47,

-Mehmet ŞAHİN'in UH-1, AS-532, T-182T,

-Mustafa DURMUŞ'un UH-1, S-70, 

-Mustafa ÇİN'in UH-1, S-70, 

-Erdoğan ERDEM'in UH-1, S-70, 

-Murat BOLAT'ın UH-1, S-70, T-182T, 

-Yasin CANDEMİR'in UH-1, T-182T, 

-Murat AĞIR'ın UH-1, T-182T, B-200, 

-Anıl KORKMAZ'ın UH-1, AS532, 

-Barış ÇAYIRLI'nın UH-1, T-182T, B-200, B-350, 

-Oğuz YALÇIN'ın UH-1, T-182T, B350, 

-Sezgin UYANIK'ın UH-1, AS-532, 

-Osman ÇAYIR'ın UH-1, AS-532, T-182T, 

-Gökhan ÇİÇEK'in UH-1, S-70, 

-Mehmet Fatih ARMAĞAN'ın UH-1, S-70, T-182T, 

-Ersel ERSOY'un UH-1, S-70, 

-Soner GÖKÇE'nin UH-1, AH-1P, T-129 Atak, 

-Cumali BOLAT'ın UH-1, S-70, 

-Gürçay BAYLAR'ın UH-1, S-70, 
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-Yakup YAYLA'nın UH-1, S-70, 

-Halil GÜL'ün UH-1, S-70, T-182T helikopterle uçmaya yetkili olduğu belirtilmiştir. 

Kara  Havacılık  Komutanlığındaki  eylemler  nedeniyle  yürütülen  soruşturma 

kapsamında yakalanan, gözaltına alınan kişilerle suça konu faaliyetlerin gerçekleştirildikleri 

odalar, hangarlar ve alanlardadeğişik mahkeme kararları uyarınca gerekli arama ve elkoyma 

işlemleri yapılmış, parmak izleri tespit edilmeye çalışılmış, svaplar alınmıştır. Ele geçirilen 

dijital malzemelerin büyük kısmı üzerindeinceleme işlemleri henüz tamamlanamamıştır. Bu 

materyallerle ilgili yapılan incelemeler sonucu düzenlenecek olan raporlar bilahare dosyasına 

gönderilecektir. 

4-5-5-İdari Tahkikat Raporları; 

-  15/07/2016  tarihindeki  askeri  darbe  girişimi  sonrasında  eylemlere  karışan 

şüpheliler  ile  ilgili  Kara  Havacılık  Komutanlığı  tarafından  yapılan  idari  ve  disiplin 

soruşturması  sonucunda  düzenlenen  2016  yılı  Ağustos  ayı  tarihli  idari  tahkikat 

raporunda;  Kara Havacılık Komutanlığı Güvercinlik Albay Ahmet Sağ Kışlasında Türkiye 

Cumhuriyeti’ne karşı yapılmış olan darbe teşebbüsüne yönelik olarak olay öncesinde;

14  Temmuz  2016  günü  mesai  saatleri  içerisinde  bakım  maksadıyla 

Malatya’danGüvercinlik Meydanına intikal eden 10980 kuyruk numaralı S-70 helikopterinin 

Güvercinlik Meydanına mühimmatla beraber indiği ve helikopter ile gelen mühimmatların 

Binbaşı Sadullah ABRA tarafından teslim alınarak Taarruz Helikopter Taburu 2. Helikopter 

Bölüğümalzemeliğine konulduğu, 

ATAK proje Subayı Yarbay Erdal BAŞLAR tarafından TAI’den teslim alınan ATAK 

helikopterinin  (Üzerinde  CİRİT yada  UMTAS  olduğu  değerlendirilen)  14  Temmuz  2016 

tarihinde 5’inci ABM’ye getirildiği,

Başta,  Yarbay  Özcan  KARACAN’ın  Kışla  Nöbetçi  Amirliği  için  yaptığı  nöbet 

değişikliği gibi olaya karışan pek çok personel tarafından olay öncesinde kritik nöbet yerleri 

için 15 Temmuz 2016 tarihli nöbetlerde nöbet tutacak personelin değiştirildiği,

15  Temmuz  2016  tarihinde  Cuma  günü  öğle  arası  Taarruz  Helikopter  Tabur 

Komutanı Yarbay Özcan KARACAN tarafından hafta sonu Jandarma Komutanlığı ile ortak 

bir gösteri yapılacağı gerekçesiyle beton delici 20 mm.lik top mühimmatının olup olmadığının 

Alay mühimmat sorumlusu olan Başçavuş Murat Fatih İLİKÇİ’ye sorulduğu, Alay Komutan 

Yardımcısı Yarbay Halil GÜL’ün emriyle de 800 adet 20 mm.lik top mühimmatının görevde 

olan Binbaşı Fatih TİFTİK’in odasına bırakıldığı,

15 Temmuz 2016 14:00-15:00 saatleri arası Yarbay Halil GÜL tarafından havanın 

596/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



sıcak olduğu ve böyle bir havada uçuş görevi yapılamayacağının ifade edilerek; Alay ve Orta 

Genel  Maksat  Helikopter  Taburu’ndaki  personele  mesaiyi  terk  edip  evlerine 

gidebileceklerinin söylendiği,

15 Temmuz 2016 saat 15:00’de Yarbay Halil GÜL tarafından Kara Havacılık Okul 

Kurslar  Tabur  Komutanlığı  kursiyerlerinin  ertesi  gün  icra  edeceği  atış  faaliyeti  gerekçe 

gösterilerek  Başçavuş  Murat  Fatih  İLİKÇİ’ye  Zırhlı  Birlikler  Okul  ve  Eğitim  Tümen 

Komutanlığından  5000  adet  Bixi  mühimmatının  alınması  emredilmiştir.  Bahse  konu 

mühimmat Başçavuş Murat Fatih İLİKÇİ tarafından cephanelikten alınarak Yüzbaşı  Emre 

ERKAN’a el senedi ile teslim edildiği,

15 Temmuz 2016 tarihinde Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN’un, 1. Kara Havacılık Alak 

Komutanı  Albay İdris  Feyzi  OKAN’ı  CH-47F  helikopteri  ile  ilgili  konuları  koordine  ve 

komuta katına arz bahanesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargahına götürdüğü, 

Alay Komutan Yardımcısı  Yarbay Halil  GÜL ve  1.  Kara  Havacılık  Bakım Tabur 

Komutanı  Yarbay Murat  BOLAT tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde AKKA çekimi ve 

terör faaliyetleri ile ilgili duyum olduğu ve hazır beklenmesi bahaneleriyle faal olan tüm S-70 

ve taarruz helikopterlerinin park yerlerine çekilmesi emri verildiği,

Yarbay Murat BOLAT’ın emri ile bir adet S-70 helikopterine hızlı indirme tesisatının 

taktırıldığı,

Darbe teşebbüsünde kullanılmak üzere olaya karışan birlik komutanları  tarafından 

ertesi  gün  Kara  Kuvvetleri  Komutanının  birliğe  geleceği,  birliği  denetleyeceği  vb. 

gerekçelerle tüm oda ve depo anahtarlarının bir yerde toplandığı, 

4.  Kolordu  Komutanı  Korgeneral  Metin  GÜRAK,  Tümgeneral  Hakan  ATINÇ, 

Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN,  Albay  İdris  Feyzi  OKAN  ve  Başçavuş  Fatih  KARAGÖZ 

karargah  binasından  çıkıpKorgeneral  Metin  GÜRAK’ı  Kara  Kuvvetleri  Komutanının 

gitmesine müteakip uğurladığı tespit edilmiştir. Bu esnada karargahta bu girişimin planlayıcı 

ve  idarecileri  oldukları  değerlendirilen  Yarbay Özcan  KARACAN (Kışla  Nöbetçi  Amiri), 

Albay Mustafa  DURMUŞ, Binbaşı  Okan KOCAKURT,  Yarbay Mehmet  ŞAHİN Kurmay 

Başkanının odasının önünde hararetli ve telaşlı bir şekilde konuşmayı müteakip alt kata inerek 

Kışla  Nöbetçi  Amirliği  odasında  toplanarak  faaliyeti  nasıl  gerçekleştireceklerine  dair 

planlama yaptıkları,

Uğurlamayı  müteakip Tümgeneral  Hakan ATINÇ ve Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN 

Kara  Havacılık  Komutanının  makam kapısından  komutan  makamına  girerken  Tuğgeneral 

Ünsal  ÇOŞKUN, Albay İdris  Feyzi  OKAN’a eli  ile  gitmesini  işaret  etmiştir.  (Bu esnada 

kapının arkasında kalan Yarbay Özcan KARACAN Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN’a seslenerek 

yanına çağırıyor ve heyecanlı bir şekilde bir şeyler anlatıyor.) Bir an duraksayan Tuğgeneral 

Ünsal  ÇOŞKUN  kafasıyla  onaylamayı  müteakip  makama  girmiştir.  Başçavuş  Fatih 
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KARAGÖZ  Kara  Havacılık  Komutanının  şoförü  Er  Salih  AKTÜRK'eKomutanın  aracını 

kapının  önüne  çektirip,  bagajdan  şarjör  takılı  Kalaşnikof  silahı  aldırtmıştır.  Şarjör  takılı 

Kalaşnikof silahı alan Başçavuş Fatih KARAGÖZ, üst  katta koltuk altı  kılıfında tabancalı 

olarak gelen Binbaşı Okan KOCAKURT ile koridorda buluştuğu,

Yarbay Özcan KARACAN komutan makamının komutan kapısını dışarıdan vücudu 

ile  yüklenerek  tuttuğu  esnada;Binbaşı  Okan  KOCAKURT,  Albay  Mustafa  DURMUŞ, 

Başçavuş Fatih KARAGÖZ Kara Havacılık Komutanının haberci kapısından girmişlerdir. Bu 

esnada  Yarbay Mehmet  ŞAHİN  ve  Başçavuş  İlyas  BARUT haberci  kapısı  önünde  hazır 

şekilde  beklediği,  bu  andan  sonra  sabah  09:36’ya  kadar  Kara  Havacılık  Komutanının 

kayıtlarda görülmediği, muhtemelen bu arada komutanın enterne edildiği düşünülmektedir.

Kara Havacılık Komutanlığının 15 Temmuz 2016 tarih, HRK: 74635218 - 4100 - 

1549537 -  16/Pl.,  Hrk.Sb.  sayılı  ve “T-129 Taarruz  Helikopteri  Birlik  Arası  Muvazenesi” 

konulu emri ile 2 adet T-129 ATAK ve bir  adet UH-1 helikopteri  Malatya’dan Ankara’ya 

intikal ettirilmiştir.

Kara Kuvvetleri  Komutanı  ve  4.  Kolordu Komutanının  kışlayı  15  Temmuz 2016 

tarihinde  saat  21:45  sularında  terk  etmelerini  ve  Kara  Havacılık  Komutanının  yukarıda 

belirtildiği gibi enterne edilmesini müteakip,

Uçuş kulesinin Albay Oğuz YALÇIN tarafından,

Kurs  Tabur  Komutanı  Yarbay  Yasin  CANDEMİR  emir  komutasında,  Bölük 

Komutanı Yüzbaşı Erdem ARIKAN ve Bölük Komutanı Yüzbaşı Emre ERKAN ile birlikte 

Kursiyer Teğmenlere silah (G3 piyade tüfeği) ve mühimmat dağıtılmak suretiyle ve Üsteğmen 

Serdar  ERCAN  tarafından  kimin  emir  komutasına  girecekleri  belirtilerek;  1  numaralı 

Nizamiye’nin Albay Hakan Cafer ASLAN, Albay Murat AĞIR ve Binbaşı Ertuğrul ALTUN 

ile kursiyer Teğmenler tarafından,

Fidanlık Nizamiyenin Yüzbaşı Serkan YILDIZve kursiyer Teğmenler tarafından,

Haber Merkezinin Albay Barış ÇAYIRLI tarafından,

Kurs  Tabur  Komutanlığı  bölgesinin  ve  Kara  Havacılık  Komutanlığı  karargah 

binasının Yarbay Yasin CANDEMİR ve kursiyer Teğmenler tarafından,

HELSİM Simülatörle  Uçuş  Eğitim Komutanlığı  binası  bölgesi,  Askeri  İtfaiye  ve 

Kırım  Kurtarma  Takım  Komutanlığı  bölgesinin  Yüzbaşı  Mehmet  SÜMER  ve  kursiyer 

Teğmenler tarafından kontrol altına alındığı tespit edilmiştir.

Bahse konu bina ve bölgelerin darbe teşebbüsüne katılan personel tarafından kontrol 

altına  alınmasını  müteakip,  park  yerlerine  park  edilmek  suretiyle  gündüzden  hazırlanan 

taarruz helikopterleri  ve genel maksat helikopterleri  ilgili  mürettebat tarafından saat 22:00 

civarında kuleden izin almaksızın motorları çalıştırılarak, Güvercinlik Meydanı’ndan Akıncı 

meydanına ve şehrin muhtelif yerlerine kalkış yapıldığı,
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Adı geçen helikopterlerden genel maksat helikopterlerinin (S-70, UH-1) Ankara’nın 

muhtelif bölgelerinde (personel, malzeme, mühimmat nakli vb.) uçtuğu,

Taarruz helikopterlerinin ise kendi planlarına göre kritik olduğunu değerlendirdikleri 

muhtelif  yerleri  (Cumhurbaşkanlığı  Külliyesi,  Genelkurmay Önü,  MİT Yerleşkesi,  Ankara 

Emniyet Müdürlüğüne, TBMM, Polis Özel Harekat, Beştepe Jandarma Genel Komutanlığı, 

Olayları  engellemeye  çalışan  TOMA/Akrep  tarzı  araçlara  ve  sivil  halkın  üzerine  hedef 

gözetmeksizin vb.) vatandaşlar üzerinde korku ve baskı yaratmak, sindirmek, ‘’vurun vurun’’ 

diyerek öldürmek saikiyle acımasızca ateş açma emri aldıkları ve açtıkları tespit edilmiştir. 

Bu kalkışma 16 Temmuz 2016 saat 07:00’ye kadar devam etmiştir. 07:00 sularında 

Jandarma Özel Harekât’ın (JÖAK’ın) Kr.Hvcl.K.lığına operasyona başlaması üzerine darbe 

girişiminde bulunanlar helikoptere binerek Akıncı Üssüne kaçmışlardır.

- Kara Havacılık Komutanlığı'nın Ocak 2017 tarih ve 74635218 -1900 - 75419 - 

17  sayılı  yazısı  ekinde  gönderilen  idari  tahkikat  raporunda;FETÖ/PDY Terör  Örgütü 

tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde  gerçekleştirilmeye çalışılan  darbe  girişimi  sırasında 

helikopterleri sevk ve idare eden şüpheli Özcan KARACAN’ın darbe öncesinde 12 Temmuz 

2016 tarihinde  saat  10.20  sıralarında  Ankara  Güvercinlik  Meydanından  2  kişi  ile  birlikte 

askeri bir uçakla kalktıkları, saat 12.45 sıralarında 2’nci Kr.Hvci.A.K.lığına indikleri, birlikte 

yaklaşık  2  saat  kaldıkları  ve  tekrar  aynı  uçakla  saat  16.00  sıralarında  dönüş  yaptıkları 

bildirilmiştir.

Şüpheli Özcan KARACAN’ın darbe planlaması kapsamında 2. Kara Havacılık Alay 

Komutanlığında irtibatta bulunduğu kişilerin tespit edilmesi maksadıyla 12.07.2016 tarihinde 

13.00-16.00 saatleri  arasına ait  tüm güvenlik kamera görüntülerinin İncelenmesi  ve askeri 

darbe  kapsamındaki  fiillere  karışmamış  olan  personelden  konu  hakkında  bilgisi  olanların 

beyanlarının alınması ilgi yazı ile istenmiştir.

Komutanlığımıza gönderilen bilgiler ışığında tahkikat yapılmış ve ulaşılan sonuçlar 

müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı Kışlasında kışlasında bulunan güvenlik kamera 

kayıtlarının incelemesi neticesinde;

Darbe girişimi sonrası  genel olarak İstihbarat Kısım Amirliği  tarafından 14-15-16 

Temmuz gecesine ait olan kamera görüntüleri saklanmış ancak 12 Temmuz gününe ait tüm 

kamera görüntüleri saklanmamıştır.

Görüntüleri saklanan kameralar genel itibariyle şüpheli Özcan KARACAN’ın uçak 

pistinden  indiğinden  itibaren  muhtemel  kullanacağı  yol  güzergâhları  olmadığından 

geçebileceği  yol  güzergâhları  incelenmiş  ancak  belirtilen  saatlerde  mevcut  kısıtlı  kayıtlı 

kameralarda görüntüsüne rastlanmamıştır.
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Konu ile ilgili Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden ilgili personel 2. Kara Havacılık 

Alay  Komutanlığına  davet  edilmiş  ve  İstihbarat  Kısım  Amirliğinde  gerekli  incelemeleri 

yapmışlardır.

İstihbarat Kısım Amirliğinde ana server mevcuttur. 12 Temmuz’a ait tüm güvenlik 

kamera görüntülerinin teknolojik olarak geri yüklenmesine ait  bir talep olması durumunda 

tüm kaynaklar adli makamlara teslim edilecektir.

2. Kara Havacılık Alay Komutanlığında 12 Temmuz 2016 tarihinde uçağın gelmesi 

ile birlikte konu ile ilgili bilgisi olan personelin araştırılması neticesinde;

Kulede o gün görevli olan Üstçavuş Sercan ERGÜL ve Astsubay Çavuş Necip Naim 

YEŞİLYURT’un ifadelerinde söz konusu uçağın piste iniş saatinin 12.47 olduğu belirtilmiştir. 

Uçağın piste inişinden sonra Meydan Harekat Nöbetçi Subayına bilgi verilmiş ve uçağa ne 

maksatla  geldikleri  sorulmuştur.  Uçak  tarafından  “malzeme  nakli”  cevabı  verilmiş  ancak 

yapılan  incelemede  o  güne  ait  kayıtlı  bir  malzeme  isteği  ve  naklinin  olmadığı  yapılan 

tahkikatta  anlaşılmıştır.  Daha sonra uçağın Güney Hangarlar  bölgesinde motor  susturduğu 

bildirilmiş  ve  tekrar  14.52’de  uçağın  kalktığı  tespit  edilmiştir.  Kule  görevlileri  uçağı 

susturduktan sonra mürettebatın hangi bölgeye gittiklerini görmediklerini beyan etmişlerdir. 

Uçağı  Güney  Hangarlar  önündeki  park  yerinde  13.00  civarında  Başçavuş  Fikri 

BÖLÜKBAŞI görmüş ve uçağın yanında sadece uçak teknisyeni Astsubay Çağrı KAPLAN’ı 

gördüğünü  ve  yanına  giderek  konuştuğunu  belirtmiştir.  Ne  maksatla  geldiklerini  ve  bir 

ihtiyaçlarının  olup  olmadığını  sormuş  Astsubay  Çağrı  KAPLAN’ın  kendisine  “Son  anda 

seyrüsefer  planladıklarını  kendisinin  de  haberinin  olmadığını,  yakıt  ikmali  yapacağını  ve 

başka bir ihtiyaçlarının olmadığım” söylediğini belirtmiştir.

Diğer bir görgü tanığı Yüzbaşı Volkan GÖRDÜ ise ifadesine o gün kışla içerinde 

bulunan Kore Gazinosunda uçakla beraber  gelen ikinci  pilot  Üsteğmen Erkan ZEYBEK’i 

gördüğünü  ve  bu  sayede  Özcan  KARACAN'ın  alaya  geldiğinden  haberinin  olduğunu 

bildirmiştir. Şüpheli Özcan KARACAN’ın Yüzbaşı Volkan GÖRDÜ’nün eski tabur komutanı 

olması  nedeniyle  “  Kendisi  nerede,  niye  geldiniz”  diye  sorduğunda  Üsteğmen  Erkan 

ZEYBEK’in “Özcan KARACAN’ın Alay Komutanı Mustafa ÖZKAN’ın yanına gittiğini ve 

Ankara’dan  Alay  komutanı  Mustafa  ÖZKAN’a  Iphone  telefon  getirdiğini”  söylediğini 

belirtmiştir. Daha sonra kendisi ile günlük sohbet yaptığını ve Özcan KARACAN’ı görmek 

için Üsteğmen Erkan ZEYBEK ile birlikte pist yakınında bulunan Meydan Harekat Tabur 

Komutanlığına gittiklerini burada Özcan KARACAN’ı gördüğünü beyan etmiştir. “ Nasılsınız 

komutanım,  karargahta  olduğunuzu  öğrendiğim  için  rahatsız  etmemek  için  aramadım” 

dediğini  ve  tam  emin  olmamakla  beraber  Özcan  KARACAN’ın  kendisine  “bir  telefon 

getirdiğini söylediğini ve Taarruz Taburunun oradaydım” gibi bir konuşma yaptığını beyan 

etmiştir. 
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Konu  ile  ilgili  bilgisi  olabileceği  düşünülen  Kışla  Nöbetçi  Amiri  Yarbay  Hakan 

BOZKURT ve hangarlar bölgesinde Başteknisyen olarak görev yapan kıdemli astsubaylardan 

Başçavuş  Ayhan  MUTLU,  Başçavuş  Haldun  YILMAZ,  Başçavuş  Ferhat  KARADAĞ  ve 

Başçavuş Seçkin KARAKUŞ ise ifadelerinde söz konusu şahısları görmedikleri ve konu ile 

bilgilerinin olmadıklarını beyan etmişlerdir. 

Ayrıca 12 Temmuz 2016 tarihinde Nizamiye Nöbetçi Astsubayı olan ve 26.12.2016-

09.01.2016  tarihleri  arasında  garnizon  dışında  yıllık  izine  ayrılan  Üstçavuş  Ali 

SÜREZLİOĞLU  ile  yapılan  telefon  görüşmesinde  12  Temmuz  günü  şüpheli  Özcan 

KARACAN’ı görmediğini ancak nöbetinden bir hafta kadar önce 04-08 Temmuz 2016 

tarihleri arasında olabileceğini düşündüğü (Hafta içi olduğunu beyan etmiştir.) bir gün 

Özcan KARACAN’ı 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı nizamiyesine ve lojmanlara 

200 m. Mesafede bulunan sivil bir kafenin önündeki yol ile tren yolu arasında telefonla 

görüştüğünü  gördüğünü  beyan  etmiştir. Ayrıca  şüpheli  Özcan  KARACAN’ın  04-07 

Temmuz 2016 tarihleri arasında Malatya’da telefon sinyalinin alındığı MİT Bölge Müdürlüğü 

tarafından  şifaen  bildirilmiştir.  Söz  konusu  personelin  telefon  kayıtlarının  incelenmesi 

neticesinde  o  günlerde  kimlerle  görüştüğünün tespit  edilmesi  halinde  soruşturmanın  açığa 

kavuşturulmasında fayda sağlayacağı değerlendirilmektedir. 

Konu ile ilgili bilgisi olan personelin tespiti maksadıyla Alay Komutanı tarafından 

Tabur  Komutanlarına  2.  Kara  Havacılık  alay  Komutanlığında  görevli  personele  konunun 

tebliğ edilmesi bildirilmiş ancak şu ana kadar yukarıda belirtilen personel dışında gören ve 

konu hakkında bilgisi  olan personel tespit  edilememiştir.  Tebliğ aşaması devam ettiğinden 

konu  hakkında  ifade  verecek  personel  çıkması  durumunda  Bilgi  Alma  Tutanağı  bilahare 

gönderilecektir.

Sonuç olarak  ilgi  yazı  ile  komutanlığımıza  gönderilen  bilgiler  ışığında  Fetullahçı 

Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimi 

sırasında helikopterleri sevk ve idare eden şüpheli Özcan KARACAN’ın 12 Temmuz 2016 

tarihinde 2.  Kara Havacılık  Komutanlığına askeri  bir  uçakla 12.47’de geldiği ve 14.52’de 

ayrıldığı,  kışlada  yaklaşık  2  saat  kaldığı  anlaşılmaktadır.  Uçağın  Ankara’dan  “seyrüsefer 

planlaması (Eğitim amaçlı)” ile çıktığı, kuleye “malzeme nakli” amacı ile geldikleri beyanı 

gibi  birbiriyle  uyuşmayan  ifade  verdiklerinden  uçağın  geliş  amacının  farklı  olduğu 

anlaşılmakta ve 15 Temmuz’da gerçekleşen hain darbe girişiminin hazırlığı amacıyla uçağın 

geldiği değerlendirilmektedir.

Verilen ifadelerden şüpheli Özcan KARACAN’ın şu an tutuklu bulunan eski Alay 

Komutanı  Mustafa  ÖZKAN’a  Iphone  bir  telefon  getirdiği  değerlendirilmiş  ancak  Özcan 

KARACAN’ın Mustafa ÖZKAN veya başka bir şahıs ile görüşüp görüşmediği konusunda 

tespit  kamera  kayıtlarının  birliğimiz  imkânları  tarafından  12  Temmuz'a  yönelik 
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yüklenememesinden  dolayı  yapılamamıştır.  Kameraların  12  Temmuz’a  ait  görüntülerinin 

teknolojik imkanlar dâhilinde yüklenebilmesi konusunda bilgi elimizde mevcut değildir. Şayet 

yüklenebilmesi durumunda konunun açığa kavuşacağı değerlendirilmektedir.

Ayrıca personelin Ankara’da görev yapmasına rağmen 12 Temmuz’dan birkaç gün 

önce Malatya’da bulunması darbe girişimi hazırlığının bir parçası olduğu değerlendirilmiştir. 

Personelin  o  gün  kullandığı  telefon  görüşmeleri,  kaldığı  yer  ve  Malatya’daki  kamera 

görüntülerine  ulaşılabilmesi  halinde  konu  ile  bağlantılı  kişilerin  tespit  edilebileceği 

değerlendirilmektedir.

4-5-6-Diğer Deliller; 

-Sıkıyönetim Direktifi:

Kara Havacılık Komutanlığı'nın 30/12/2016 tarih ve 74635218-1000-2821674-16 

sayılı  yazısında;  MEDAS  sistemi  üzerindenG048/197/002  MEDAS  kayıt  numarası 

ileGenelkurmay Personel Plan ve Yönetim Dairesi tarafından Kara Havacılık Komutanlığı'na 

15/07/2016  tarihinde  saat  22:38'te  hazırlık  intikali  ve  birlik  intikali  konulu  mesaj 

gönderildiği,bu mesajın Kara Havacılık Komutanlığının Haber Merkezinde 317 numarası ile 

kaydedildiği ve 15/07/2016 tarihinde saat 23:00'te Kurmay Yarbay Mehmet ŞAHİN'e teslim 

edildiği belirtilmiştir.  Mesaj ekinde gönderilen  "hazırlık ikazı ve birlik intikali" konulu 

mesaj formunda,

"1-Ülke genelinde meydana gelen ani gelişmeler kapsamında; Türk Silahlı Silahlı  

Kuvvetlerinin tüm birlik,  kurum ve karargahlarıtarafından; kendilerine verilecek vazifeleri  

yerine getirmek, güvenliği sağlamak ve işlerliği devam ettirmek maksadıyla, gereken her türlü  

tedbir tereddütsüz alınacaktır.

2-Bu doğrultuda; tüm birlik , kurum ve karargahlar;

A-En kısa sürede hazırlıklarını tamamlayacak,

B-Genelkurmay Başkanlığınca verilecek emirleri icra etmek maksadıyla hazır halde  

bulunacaklardır.

3-Bu kapsamda, öncelikli olarak;

A- 1'inci J. Kom. Tug. Komutanlığı/Çakırsöğüt ve Öz. Kuv. Komutanlığının uygun  

birlikleri gecikmeksizin,derhal Ankara'ya intikal edecek,

B-İntikalin  süratle  gerçekleştirilmesine  yönelik  her  iki  birlik  komutanına  kuvvet  

komutanlıkları ve diğer birliklerle her türlü koordine yetkisinin verildiği" belirtilmiştir.

Bu  emir  altında  Kurmay  Binbaşı  Erhan  METİN  ve  Kurmay  Albay  Osman 

KARDAL'ın isimlerinin bulunduğu anlaşılmıştır. 
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MEDAS sistemi üzerindenG048/197/007 MEDAS kayıt  numarası ileGenelkurmay 

Personel  Plan  ve  Yönetim  Dairesi  tarafından  Kara  Havacılık  Komutanlığı'na  15/07/2016 

tarihinde  saat  22:35'te  sıkıyönetim  direktifi  konulu  mesaj  gönderildiği,  bu  mesajın  Kara 

Havacılık  Komutanlığının  Haber  Merkezinde  318 numarası  ile  kaydedildiği  ve15/07/2016 

tarihinde saat 23:00'te Kurmay Yarbay Mehmet ŞAHİN'e teslim edildiği belirtilmiştir. Mesaj 

ekinde gönderilen " sıkıyönetim direktifi" konulu mesaj formunda,

"1-Yüce Önder Atatürk'ün bizlere armağan ve emaneti olan Cumhuriyetin kurucu  

unsuru olan Türk Silahlı Kuvvetleri "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" ilkesi ışığında;

A-Milletin huzur güven ve refahını temin etmek,

B-Özgürlükler ve Hukuk Devleti önündeki fiili engelleri ortadan kaldırmak, 

C-Milletin ve devletin bekasını ve bölünmez bütünlüğünü devam ettirmek, 

Ç-Devletin kaybedilen uluslararası itibarını yeniden kazandırmak, 

D- Cumhuriyetin karşı karşıya kaldığı tehlikeleri ortadan kaldırmak, 

E-Yolsuzluk ve terörün önüne geçebilmek,

F-Hak ettiğimiz evrensel insan haklarını ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlarımız  

için yeniden sağlamak, 

G-Laik, demokratik, sosyal ve hukuk devleti düzenini yeniden tesis etmek, 

Ğ-Uluslararası  organizasyonlar  ve  toplum  ile  küresel  barış,  istikrar  ve  huzurun  

temini için daha güçlü bir ilişki ve işbirliğini kurmak maksadıyla 16 Temmuz 2016 saat 03:00  

itibari ile yönetime el koymuştur.

2-Aynı saatten itibaren tüm yurtta sıkıyönetim ilan edilmiştir.

3-İkinci bir duyuruya kadar, askeri makamlarca görevlendirilecek veya izin verilecek  

kişi  ve  araçlar  ile  sağlık  maksatlı  intikaller  hariç  olmak  üzere,  16  Temmuz  2016  saat  

06:00'dan itibaren tüm yurtta sokağa çıkma yasağı ilen edilmiştir.

4-İllerin  idaresi  maksadıyla  görevlendirilen  il  sıkıyönetim komutanları  listesi  Ek-

A'dadır. Atanan sıkıyönetim komutanları derhal görevlerini deruhte ederek gerekli faaliyetlere  

başlayacaktır.  İhtiyaç  duyulacak  ilçelerde  sıkıyönetim  komutanlarının  belirlenmesi  ve  

görevlendirilmesi yetkisi il sıkıyönetim komutanlarına verilmiştir. Görevlendirilen sıkıyönetim  

komutanları 1402 sayılı sıkıyönetim kanundaki yetki ve görevlere haiz olarak faaliyetlerini  

yürüteceklerdir. 

5-Sıkıyönetim  tatbiki  ve  kamu düzeninin  tesisi  maksadıyla  halen  kurulu  bulunan  

askeri mahkemeler mevcut bağımsızlıklarını ve yetki alanlarını muhafaza ederek sıkıyönetim  

mahkemesi olarak görevlendirilmiştir. Buralardagörevlendirilen hakim ve savcı kimlikleri Ek-

B'dedir.  Kolluk  güçleri  sıkıyönetim  mahkemeleri  tarafından  verilen  talimatların  yerine  

getirilmesinden sorumludur.

6-İkinci  bir  düzenlemeye  kadar  kamu  yetkisi  ile  yapılan  tüm  atama  ve  
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görevlendirmeler  teşkil  edilen  yurtta  sulh  konseyi  tarafından  veya  onun  vereceği  yetkiye  

istinaden yapılacaktır. Bunun haricinde yapılacak işlemler yok hükmündedir. 

7-Ankara  ve  İstanbul  şehirleri  asayiş  ve  takviye  planı  Ek-C'dedir.  Türk  Silahlı  

Kuvvetleri  tarafından emir  komuta bütünlüğü içinde devletin  yönetimi maksadıyla  "Yurtta  

Sulh  Konseyi"  teşkil  edilmiştir.  Yurtta  Sulh  Konseyi  BM,  NATO ve  diğertüm uluslararası  

yükümlülüklerimizi yerine getirecek her türlü tedbiri almıştır. 

8-Meşruiyetini kaybetmiş mevcut yürütme erki görevden el çektirilmiştir. Meclis fesh  

edilmiştir.  Vatana  ihanet  içerisinde  bulunan  tüm  kişi  ve  kuruluşların  en  kısa  zamanda  

ulusumuz adına karar vermeye yetkili mahkemeler önünde hesap vermesi sağlanacaktır.

9-Sıkıyönetim komutanları vazifelerini ilgi kanun gereğince yerine getirecektir. Bu  

kapsamda,  sorumlu  oldukları  illerde  güvenlik  ve  asayişin  temini  ve  mahafazası  için  tüm  

askeri ve kolluk güçlerini aktif olarak görevlendirerek, her türlü tedbiri alacaklardır.

10- 16 Temmuz 2016 saat 03:30 itibari ile tüm hava meydanları, limanlar, gümrük  

kapıları kontrol altına alınacak, ikinci bir emre kadar Türk vatandaşlarının her türlü vasıta  

ile  yurt  dışına  çıkışlarına  izin  verilmeyecektir.  16  Temmuz  2016  saat  12:00'a  kadar  

limanlarımızdan hiçbir  gemi ve deniz  vasıtasının  çıkışına  izin  verilmeyecektir.  16 temmuz  

0330  dan  itibaren  Sahil  Güvenlik  gemi  ve  botları  Deniz  Kuvvetleri  Harekat  kontrolüne  

verilmiştir. 

11-Tüm valiler görevden alınmıştır. Ankara, İstanbul, İzmir ve Kayseri illerine ait  

vali  ve  büyükşehir  belediye  başkanları  yurtta  sulh  konseyi  tarafından  ivedilikle  

atandırılmıştır.  Diğer  iller  ve  ilçelerdeki  vali,  kaymakam  ile  gerek  görülen  belediye  

başkanlarının  yerine  görevlendirimeler  sıkıyönetim  komutanları  tarafından  yapılacaktır.  

Önümüzdeki günlerde tüm il, ilçe vali, kaymakam ve belediye başkanları için atamalar yurtta  

sulh konseyi tarafından yapılacaktır.

12-Siyasi  partilerin  tüm  faaliyetleri  sonlandırılmıştır.  Siyasi  partiler  hakkındaki  

diğer adli ve idari işlemler müteakip dönemde yetkili makamlar tarafından ivedilikle yerine  

getirilecektir.

13-Cumhurbaşkanlığı,  Başbakanlık,  Bakanlıklar,  Belediyeler,  Valilikler  ile  

Kaymakamlıklar;  TSK,  Jandarma ve  Polis  Teşkilatı  tarafından emniyet  altına  alınacaktır.  

Hiçbir  evrak  ve  malzemenin  bina  dışına  çıkarılmasına,  imha  ve  tahrif  edilmesine  izin  

verilmeyecektir. 

14-Halkın  huzur  ve  güveninin  sağlanması  maksadıyla  kamu  düzenini  bozucu  

toplantı,  gösteri  ve  yürüyüş  gibi  hiçbir  faaliyetin  izin  verilmeyecektir.  Kamu  düzeninin  

bozulmasına ve vatandaşın günlük yaşantısının aksatılmasına asla müsaade edilmeyecek, bu  

tür eylem ve fiillerde bulunanlara gereken adli ve idari işlemler derhal yapılacaktır. 

15-Tüm Polis Teşkilatı sıkıyönetim komutanları emrine alınmıştır. Vazifenin yerine  
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getirilmesinde  kusurlu  davrananlar  hakkında  gereken  adli  ve  idari  işlemler  sıkıyönetim  

komutanlıklarınca yapılacaktır.

16-Suçluların  ve  suç  şebekelerinin  içinde  olanların  ve  arananların  yakalanarak  

muhafaza altına alınması, asayiş ve emniyet temini maksadıyla sıkıyönetim komutanları, il,  

ilçe belediyeleri, emniyet müdürlükleri yakın işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışacaktır.  

Bu kapsamda vatandaşların da desteğinin sağlanması için gerekli tedbirler alınacaktır.

17-Halkın Günlük ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik her türlü tedbir alınacaktır.

18-Sağlık ve cenaze hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi maksadıyla sıkıyönetim  

komutanlıkları ve Sağlık Bakanlığınca tüm tedbirler alınacaktır.

19-Tüm  vatandaşların  can  ve  mal  emniyetinin  sağlanması  için  her  türlü  tedbir  

alınacaktır.

20-Yurtta  Sulh  Konseyi  tarafından  yürürlüğe  konacak  tüm  talimat  ve  bildiriler  

Genelkurmay  Başkanlığı  resmi  internet  sitesinden  duyurularak  resmi  olarak  tebliğ  

edilecektir." şeklinde ifadelere yer verilmiştir. Bu metnin aynısı askeri darbe gecesi Fetullahçı 

Terör Örgütü mensubu askerlerceTRT Televizyonu Sunucusuna silah zoruyla okutulan"Yurtta 

Sulh Konseyi" bildirisi ile aynı içerikte olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca emrin altında Ek-A olarak 

"sıkıyönetim komutanlıkları listesi" , Ek-B olarak "sıkıyönetim mahkemeleri görevlendirme 

listesi" ,  Ek-C olarak "Ankara ve İstanbul şehirleri asayiş ve takviye planı" , Ek-Ç olarak 

"diğer atamalar" bulunduğu, bunlardan Ek-C'nin emre konulmadığı belirtilmiştir. 

3  sayfadan  oluşan  bu  mesaj  formu  şube  müdürü  Kurmay  Albay  Cemil  Turhan 

tarafından  düzenlenmiş  ve  Personel  Plan  ve  Yönetim Daire  Başkanı  Tuğgeneral  Mehmet 

Partigöç tarafından imzalanmıştır.

Bu formun ekinde bulunan belgelerden Ek-A olarak belirtilen ve 3 sayfadan oluşan il 

sıkıyönetim komutanlıkları listesinde,bağlı bulunduğu kuvvet, rütbesi, adı soyadı ve atandığı 

görev  bulunan  toplam  84  kişiden  oluşan  sıkıyönetim  komutanı  ya  da  yardımcısı 

olarakatandıkları belirtilmiştir. 

Ek-B  olarak  belirtilen  ve  11  sayfadan  oluşan  sıkıyönetim  mahkemeleri 

görevlendirme listesinde, sınıf ve rütbesi, adı soyadı, mevcut görev yeri, atandığı görev yeri 

bulunan toplam 413 kişinin atandıkları yerler belirtilmiştir. 

Ek-C  olarak  belirtilen  ve8  sayfadan  oluşan  diğer  atamalar  başlıklı  listede,  bağlı 

bulunduğu kuvvet,  rütbesi,  adı-  soyadı-  sicili,  bulunduğu görev,  atandığı  görev-1,  atandığı 

görev-2 gibi bilgiler bulunan toplam 450 kişinin atandıkları yer belirtilmiştir. Bu listenin 170. 

sırasında Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN'un Kara Havacılık Okul Komutanı iken Kara Havacılık 

Okulu ve Kara Havacılık Komutanı olarak atandığı belirtilmiştir. 

MEDAS  sistemi  üzerinden  K157/197/002  MEDAS  kayıt  numarası  ileKara 
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Kuvvetleri Komutanlığı Cari Harekat ve Komuta Kontrol Dairesi tarafından Kara Havacılık 

Komutanlığı'na 15/07/2016 tarihinde saat 23:00'ta daha önce Genelkurmay Personel Plan ve 

Yönetim Dairesince gönderilen mesajın aynısının gönderildiği,  bu mesajın  Kara Havacılık 

Komutanlığının Haber Merkezinde 319 numarası ile kaydedilmişve 318 numaralı mesaj ile 

aynı olduğundan teslim edilmemiştir. 

MEDAS  sistemi  üzerinden  K100/198/001  MEDAS  kayıt  numarası  ile  2.  Ordu 

Komutanlığı Harekat Merkezi tarafından Kara Havacılık Komutanlığı'na 16/07/2016 tarihinde 

saat  00:20'de  görevlendirme  konulu  mesaj  gönderildiği,  bu  mesajın  Kara  Havacılık 

Komutanlığının Haber Merkezinde 320numarası ile kaydedildiği ve 16/07/2016 tarihinde saat 

00:45'te  Kurmay  Yarbay  Mehmet  ŞAHİN'e  teslim  edildiği  belirtilmiştir.  Mesaj  ekinde 

gönderilen  görevlendirme  konulu  mesaj  formunda,  "Kara  Pilot  Kurmay  Albay  Mustafa  

ÖZKAN'ın ikinci bir emre kadar 2.Kara Havacılık Alay Komutanlığı'na devam edeceği" 

belirtilmiştir. Mesaj formunda Harekat Başkanı Kurmay Albay Erkan VAROL'un ve Kurmay 

Başkan Vekili Tuğgeneral Mustafa Serdar SEVGİLİ'nin isimlerinin bulunduğu görülmüştür. 

MEDAS  sistemi  üzerinden  K100/198/001  MEDAS  kayıt  numarası  ile  2.  Ordu 

Komutanlığı Harekat Merkezi tarafından Kara Havacılık Komutanlığı'na 16/07/2016 tarihinde 

saat  00:30'da  uçak  görevlendirme  konulu  mesaj  gönderildiği,  bu  mesajın  Kara  Havacılık 

Komutanlığının  Haber  Merkezinde  321numarası  ile  kaydedildiği  ve  16/07/2016  tarihinde 

saat00:45'te  Kurmay Yarbay Mehmet  ŞAHİN'e  teslim edildiği  belirtilmiştir.  Mesaj  ekinde 

gönderilen  uçak  görevlendirme  konulu  mesaj  formunda,  "Tulga  Kışlasında  Hazır  olarak  

bekletilen  B-350  uçağının  isimleri  müteakiben  bildirilecek  isimlerle  Ankara'ya  hareket  

edeceği" belirtilmiştir. Mesaj formunda Harekat Başkanı Kurmay Albay Erkan VAROL'un ve 

Kurmay  Başkan  Vekili  Tuğgeneral  Mustafa  Serdar  SEVGİLİ'nin  isimlerinin  bulunduğu 

görülmüştür. 

-Kara  Havacılık  Komutanlığında  yapılan  aramalarda  ele  geçirilen  darbe 

planlaması olduğu değerlendirilen notlar; 

Kara  Havacılık  Komutanlığında  olay  sonrasında  yapılan  aramalarda  ele  geçirilen 

isim  kısmında  Mehmet  ŞAHİN  ismi  yazılı  bulunan  siyah  renkli  ajandanın  sayfaları 

arasından çıkan üzerinde GÜVERCİNLİK KIŞLA KOMUTANLIĞI TEMMUZ 2016 AYI 

NÖBET ÇİZELGESİ  başlığı  bulunan  Temmuz  ayına  ait  nöbetçi  personellerin  isimlerinin 

olduğu  1  sayfadan  ibaret  evrakta,  15/07/2016  tarih  kısmındaki  nöbetçi  olan  personel 

isimlerinin el ile yeşil renkli kalem ile çizildiği, bu evrakınarka kısmında el yazısı ile;

"1- Kışla Nöb. A: (Kışla Nöbetçi Amiri) 
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-Perşembe 

-Cuma: Yasin CANDEMİR

-C.tesi : Veli UYAR

2-Görüntü izleme merkezi : Hakan Cafer Aslan (Emniyeti görüş) 

3-Kh.Bl. Kışla Hizmet Des. Tb.

Buğra Ütgm (Üsteğmen Yusuf Buğra YOLALICI)

4-Kışla alarm seviyesi --> kırmızıya çıkarılacak 

Meydan Hrk. Tb.         Sevk ve idaresi ele geçirilecek

Kışla hizmet Tb. " kırmızı kalemle yazılmış notlar bulunduğu, yazının alt kısmında 

mavi renkli kalem ile çizilmiş kroki bulunduğu, bu notun askeri darbe kapsamında şüpheliler 

tarafından yapılan planlama olduğu ve bu planlamanın notlarda yazılı  şekilde olay gecesi 

uygulandığı,

Ajandanın  arasından  çıkan  üzerinde  Karahavacılık  Komutanlığı  Karargah  ve 

Karargah Destek Bölüğü ve Kışla Gazino Müdürlüğü Personeli isim listesi başlıklı toplam 

116 kişilik personel isim listesi olduğu listede Mehmet Barış ÇAYIRLI, Erdoğan ERDEM, 

Okan KOCAKURT, Fatih KARAGÖZ isimli şahısların üstleri Yeşil renkli kalem ile boyanmış 

olduğunun görüldüğü, şüphelilerin askeri darbe planlaması kapsamında kışlada görev yapan 

tüm personeli bir bir değerlendirildiğinin, nöbet değişikliklerinin, olay gecesi kışlaya gelen 

personelin içeriye alınıp alınmamasının, bu değerlendirmelere göre yapıldığı anlaşılmıştır. 

Kara  Havacılık  Komutanlığı'nın  04  Ağustos2016  tarih  ve  isth:74635218  sayılı 

"Emniyet Tedbirleri" konulu emri gereğince 16/08/2016 tarihinde Taarruz Tabur Komutanı 

odası  açıldığında, Özcan  KARACAN'ın  şahsi  eşyaları  toplanırken  uçuş  tulumu paça 

cebinde çıkan Yarım A4 kagıt üzerinde el yazısı ile yazılmış kağıt parçasında; 

"Ah-1P 1-Nazif TÜRKOĞLU 2- Fatih BAL ?? ( Üstü çizilmiş) 3- Ömer GÜLER 4-

Abdullah  ARSLAN???  5-Volkan  TÜRKKORMAZ  (  MLT)  6-Mustafa  ORMANTEPE  

( MLT ) 7- Yusuf AKBAŞ ?? ( Üstü çizilmiş) 8- Engin SARITAŞ 9- Bilal KURUGÜL 10-  

Resul BARDAKKAYA ??? 11- Mustafa AL 12- Mustafa SİPAHİ 13- Uğur ALNIDELİK 14-

Osman CAYVAZ ?? 15-Hasan URKAN ??? " rakam ve isimlerin bulunduğu mavi tükenmez 

kalem ile  yazılmış  kişi  listesi  ele  geçirilmiştir.  Listede  isimleri  bulunan  kişilerin  taarruz 

helikopteri  teknisyenleri  oldukları,  listedeki  isimleri  bulunanlardan  Süleyman  Nazif 

TÜRKOĞLU, Ömer  GÜLER,  Volkan  TÜRKKORKMAZ,  Mustafa  ORMANTEPE,  Engin 

SARITAŞ  ve  Resul  BARDAKKAYA'nın  olay  gecesi  askeri  darbe  faaliyetine  katılan 

helikopterlere teknisyenlik yaptıkları anlaşılmıştır.

607/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



Şüpheli Özcan KARACAN'ın odasında yapılan aramada,  yırtılmış vaziyette ele 

geçirilen 4 küçük kağıt parçası birleştirildiğinde üzerinde 1,2,3,4 rakamlarının ve el yazısı ile 

yazılmış yazıların bulunduğu,

1  rakamının  karşısında  üstü  çizilmiş  şekilde 'Taha -  Cebrail' isimlerinin  yazılı 

olduğu,  bu  isimlerin  üzerinde  üstü  çizilmemiş  şekilde  'Ateş -' isminin  yazılı  olduğu,  bu 

isimlerin ok ile okunamayan ve  yer ismi olduğu değerlendirilen okunamayan bir kelimeyi 

gösterdiği,  notta  geçen Taha,  Cebrail  ve  Ateş  isimlerinden,  şüpheliler  Taha Fatih  ÇELİK, 

Cebrail SERT ve İlkay ATEŞ'in kastedildiğinin anlaşılmış,

2  rakamının  karşısında 'İlkay  -  Ali' isimlerinin  bulunduğu,  ok  ile  'TÜRKSAT' 

kelimesinin gösterildiği, notta geçen İlkay ve Ali isimlerinden, şüpheliler İlkay ATEŞ ve Ali 

ERCAN'ın kastedildiğinin anlaşılmış, 

3 rakamının karşısında  'Özcan - Sado' isimlerinin bulunduğu, bu isimlerin ok ile 

içinde 'ALA' kelimesi de bulunan bir kısmının üstü çizilmiş cümle öbeğini gösterdiği, notta 

bulunan 'ALA'nın askeri darbe girişimi kapsamında rehin alınması planlanan İçişleri Bakanı 

Efkan  ALA'nın  soyadı  olduğunun,  Sado'nun  şüpheli  Sadullah  ABRA'nın  kullandığı  telsiz 

kodu olduğunun,  Sado ve Özcan'dan şüpheliler  Sadullah  ABRA ve Özcan KARACAN'ın 

kastedildiğinin anlaşılmış ve nottaki 4 rakamının karşısının boş olduğu anlaşılmıştır. 

Şüpheli Özcan KARACAN'ın odasında yapılan aramada ele geçirilen üzerinde el 

yazısı ile yazılmış notlar bulunan kağıt parçasında 1,2,3,4,5 rakamlarının bulunduğu, 

1 rakamının karşısında  'Taha - Ateş' ve  'Başlar - Ünal' isimlerinin bulunduğu, bu 

isimlerin ok ile üstü hafifçe karalanmış şekilde  'MİT' yazısını gösterdiği, notta geçen Taha, 

Ateş, Başlar ve Ünal isimlerinden, şüpheliler Taha Fatih ÇELİK, İlkay ATEŞ, Erdal BAŞLAR 

ve Eyüp ÜNAL'ın kastedildiği anlaşılmış, 

2  rakamının  karşısında  üstü  çizilmiş  şekilde  'Ateş  -  Sert' isimlerinin  olduğu,  bu 

yazının  üzerinde  'Ercan  -  Sert' isimlerinin  bulunduğu,  bu  isimlerin  ok  ile  'TÜRKSAT' 

yazısını  gösterdiği,  notta  geçen  Ateş,  Sert  ve  Ercan  isimlerinden,  şüpheliler  İlkay  ATEŞ, 

Cebrail SERT ve Ali ERCAN'ın kastedildiği anlaşılmış, 

3 rakamının karşısında 'Karacan - Sado' isimlerinin bulunduğu, bu isimlerin ok ile 

'ALA'  ve  '(BB) ' yazısını gösterdiği, notta geçen Karacan ve Sado isimlerinden şüpheliler 

Özcan KARACAN ve Sadullah ABRA'nın kastedildiği anlaşılmış, 

4 rakamının karşısında 'Kalaycı - Karakaş' isimlerinin bulunduğu, bu isimlerin ok ile 

'TİB' yazısını  gösterdiği,  notta  geçen  Kalaycı  ve  Karakaş  isimlerinden  şüpheliler  Rafet 

KALAYCI ve Murat KARAKAŞ'ın kastedildiği anlaşılmış, 

5 rakamının karşısının boş olduğu, bu notta geçen 'MİT', 'TÜRKSAT', 'ALA' '(BB)' 

ve  'TİB'  yazılarından  askeri  darbe  kapsamında  olay  gecesi  helikopterlerle  saldırı 
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gerçekleştirilmesi planlanan Milli İstihbarat Teşkilatı, TÜRKSAT Uydu Haberleşme Merkezi, 

İçişleri  Bakanı  Efkan ALA'nın konutu,  Başbakanlık konutu ve Telekomünikasyon İletişim 

Başkanlığı gibi bölgeler helikopter uçuşu gerçekleştirecek pilotların belirlenmesine yönelik 

çalışma notu olduğu anlaşılmıştır. 

5- Şüpheli Beyanları, Şüphelilerle İlgili Deliller ve Şüphelilerin 
Eylemlerinin Değerlendirilmesi;

5-1- Şüpheli Ünsal ÇOŞKUN'un ( Tuğgeneral) Eylemleri :

Şüpheli  Ünsal  ÇOŞKUN  17/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ben  Tuğgeneral 

rütbesinde  Kara Havacılık  Okulunda okul  komutanıyım.  15/07/2016 tarihinde ben normal 

mesaime  gittim.  Olay  tarihinde  izinli  değildim.  Bir  ara  kayınbiraderim  ile  birlikte  kendi 

aracımın satışını yaptım. Ben Şaşmaz Sanayinde bulunan noterde satışı gerçekleştirdim. 

Olay günü saat gündüz 11:00 sıralarında Kara Kuvvetlerinden Genel Plan Prensipler 

Başkanı Tümgeneral Atilla ŞİRİN askeri hattan beni aradı. Bana öğleden sonra CH-47 tipi bir 

helikopterin kabul töreni için tören toplantısına katılmamı talep etti. Ben de tamam dedim. 

Saat 13:45 gibi bu toplantıya katılmak üzere Kara Kuvvetleri Karargahına gittik. Orada Atilla 

Bey'in makamında 2 saat kadar toplantı yaptık. Toplantı da törenin organizasyonu ile ilgili 

hususlar görüşüldü. Daha sonra yapmış olduğumuz planlamının komutana arz edilmesi ile 

ilgili  işleri  takip  ettik  ve  karargahta  Kara  Kuvvetleri  Komutanını  beklemeye  başladık. 

Kendisinin Genelkurmay'da bir toplantıya katıldığını öğrendik.

Saat  18:00  gibi  Kara  Kuvvetleri  Komutanının  teslim  alınacak  CH-47  tipi 

helikopterleri görmek için Güvercinlik'e hareket ettiğini öğrendik. Bunun üzerine bende emir 

astsubayımla  birlikte  Güvercinlik'e  döndüm.  Saat  18:30  gibi  Güvercinlik'e  geldik.  Saat 
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21:00'e  kadar  Kara  Kuvvetleri  Komutanı  kışlamızda  kaldı.  Daha  sonra  Kara  Kuvvetleri 

Kurmay Başkanı orgeneral İhsan UYAR'da bizim bulunduğumuz yere geldi. Kara Kuvvetleri 

Komutanımız  önce  uçakla  bir  yere  gitme  ihtimalinin  bulunduğunu  söyledi.  Daha  sonra 

tahminimce Genelkurmay 2. Başkanı ile görüşme yaparak uçakla gitmesine gerek olmadığını 

söyledi.  Kara  Kuvvetleri  Komutanımız  Kurmay Başkanı  ile  birlikte  saat  21:00 sıralarında 

makam otomobiliyle  ayrıldı.  Bize  nereye  gideceğini  söylemedi.  Saat  21:30 gibi  garnizon 

komutanımız Orgeneral Metin GÜRAK damakam otomobili ile ayrıldı. 

Daha sonra  saat  22:00  gibi  kriptolu  mesajla  Silahlı  Kuvvetlerin  sıkıyönetim ilan 

ettiğine  dair  mesaj  geldiği  söylendi.  Göstermiş  olduğunuz  mavi  klasör  dosya  içerisindeki 

mesaj  formu yazan  58285 numaralı  Hareket  Yıldırım isimli  Genkur'dan  geldiği  bildirilen 

sıkıyönetim direktifi konulu mesaj bize de geldi. Bu tür mesajlar bizim genel evrak dediğimiz 

ve  devamlı  bir  astsubayın  beklediği  bölüme  geldi.  Bu  görevli  astsubay  ve  Semih 

ÜSTÜNKAYA (  Mehmet Semih ÜSKAYA ) bana mesajı  getirdiler.  Daha sonra ben Kara 

Kuvvetleri  Harekat  merkezini  aradım.  Telefondaki  yanlış  hatırlamıyorsam  Yavuz  Albay 

ismindeki  görevli  Kara  Kuvvetleri  Harekat  Başkanının  bana  gönderilen  direktif  ile  ilgili 

toplantı  yapıldığını  söyledi.  Daha  sonra  beni  Genelkurmay  Harekat  Merkezinden  Albay 

Doğan  isimli  bir  şahıs  aradı.  Kendisi  bana  telefonda  gelen  mesaj  doğrultusunda  hareket 

etmemi,  şuan  itibariyle  Kara  Havacılık  Komutanının  ben  olduğumu  ve  hava  aracı 

ihtiyaçlarının  karşılanmasını  istedi.  Gelen  atama  listesinde  de  benim  ismim  bu  şekilde 

geçiyordu. 

Daha  sonra  ben  alay  komutanları  Albay  Feyzi  OKAN'ı  aradım ancak  kendisine 

ulaşamadım, yardımcısı olan Halil GÜL'le görüştüm. Ona direktif olduğunu, birliğe gelmesi 

gerektiğini söyledim ve daha sonra Halil  Bey geldi ve kendisine direktifi  bildirerek gelen 

talimatlar  doğrultusunda  hareket  etmesini  söyledim.  Bu  sırada  TRT'de  darbe  bildirisi 

okunuyordu. Daha sonra ben 4. Alay komutanını aradım. Ancak ulaşamadım, yardımcısı Ali 

AKTÜRK'le  görüştüm.  Ona  da  Halil  Bey'e  söylediklerimi  söyledim.  Bana  bağlı  4  birlik 

vardır.  Diğerlerine  de  aynı  şeyleri  söyledim.  Ben  bu  sırada  Güvercinlik'te  bulunan 

karargahtaydım.  Araç  talepleri  ilerleyen  saatlerde  bana  iletildi.  Daha  sonra  Genelkurmay 

Harekat  Merkezi'nden telefonla değişik kişiler  tarafından şahsımın kullanmış olduğu 0506 

330 98 39 numaralı telefondan ve 0 543 12 00 numaralı telefonlardan bana araç taleplerinde 

bulunanlar  oldu.  Kaç araç  talep  edildiğini  hatırlamıyorum.  Talepleri  karşılamaya  çalıştım. 

Hangi  araçları  talep  ettiklerini  şuanda  söylemek  istemiyorum.  Gelen  araç  taleplerini  ben 

emrim altındaki birliklere gönderdim. Aracı kullanacak personeli birlik komutanları belirledi. 

Uygun görürseniz bu hususları mahkemede açıklamak istiyorum. Ben sabaha kadar bu tür 

talepleri karşılamaya çalıştım. 

Genelkurmay'dan  askeri  hattan  543  12  00  numaralı  hattan  beni  arayarak  şuanda 
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ismini hatırlamadığım bir personel Akıncı Kışlasına geçmemi söyledi. 16/07/2016 tarihinde 

sabah saat 09:00 gibi helikopterle yanımda ikinci pilot Halil GÜL, emir astsubayım ile birlikte 

Akıncı  Kışlası'na  geçtik.  Biz  Akıncı  Kışlası'na  geçtiğimizde  polisler  ve  savcılığın  olaya 

müdahil olduğunu öğrendik. Akıncı Kışlası'na indikten sonra karargaha geçtik. Karargahta da 

şuan burada bulunan arkadaşlar vardı. Ben karargaha gidince Hakan EVRİM'in üs komutanı 

olması nedeniyle makam odasına gittik. Makam odasında Hakan EVRİM, Kubilay SELÇUK 

ve Faruk HARMANCIK vardı. Ben bu şahısları daha önceden tanımıyordum. Orada tanıştık. 

Ben gittiğimde makam odasında başka kimse yoktu. Ben gittiğimde Hakan EVRİM'in makam 

odasında Genelkurmay Başkanı yoktu. Bana Genelkurmay Başkanı'nın da orada olduğu ve 

ayrıldığı söylendi. Biz orada otururken bir ara Akın ÖZTÜRK geldi. Başbakanla görüşmek 

için  randevu  aldığı  ve  karargahtan  ayrılmak  istediğini  söyledi.  Daha  sonra  Akın  Paşa'yı 

götürmek için emir astsubayım Halil ve ben Akın Paşa'yı, Akın Paşa'nın korumasıyla birlikte 

helikoptere doğru yola çıkardık.  Ancak helikoptere bindikten sonra ben kuleyle konuşmak 

istedim.  Kuleye  ulaşamadık.  Akın  Paşa  ben  yetkili  mercilerle  görüştüm  gidelim  demesi 

üzerine havalanmaya çalıştık. Kalkışa başladık bu sırada aşağıdan polis kobraları ve polisler 

bize doğru ateş ettiler. Bu nedenle Akın Paşa yaralandı. Yanımda bulunan emir astsubayı da 

yaralandı. Helikopterin hidroliği de boşaldı. Bu nedenle uçuşa elverişli niteliğini helikopterde 

kaybetti.  Daha  sonra  indik  Akın  Paşa  bizden  ayrıldı.  Daha  doğrusu  Akın  Paşa  kendisini 

bekleyen  siyah  Mercedes  araçla  korumasıyla  birlikte  yanımızdan  ayrıldı.  Biz  karargaha 

geçtik. 

Daha sonra askeri savcılar geldi ve bizleri teslim aldılar. Biz yapacak birşey olmadığı 

için  kendi  kararımızla  teslim  olduk. Ben  Yurtta  Sulh  Konseyi'ni  ilk  defa  sizden 

duyuyorum. TRT'deki  bildirinin  bir  kısmını  izledim.  Uçuş  işlemleri  ciddi  bir  hazırlık 

gerektirdiği için TRT'deki bildirinin tamamını izleyemedim. O sırada zamanla yarışıyorduk. 

Çünkü uçuş hazırlığı ciddi bir emek ve mesai gerektiriyordu. Benim FETÖ/PDY ile herhangi 

bir bağlantım yoktur. Ben karargahtayken harekat merkezinde devamlı açıktı. Televizyonda 

darbe  olduğu  yönünde  söylemler  vardı.  Ancak  bana  gelen  gizli  mesaj  ve  bu  mesajın 

doğruluğunun Genelkurmay Harekat Başkanlığından tarafımca teyid edilmesi nediyle komuta 

zinciri içerisinde bende benden istenilen talepleri yerine getirdim. Ben kanunsuz emri yerine 

getirilmeyeceğini  biliyorum.  Niçin  Genelkurmay'dan  gelen  talepleri  karşılayarak  eyleme 

iştirak ettiğim yönündeki sorulara cevap vermek istemiyorum, susma hakkımı kullanıyorum. 

Bize gelen direktifin ismi Harekat Yıldırım'dı. Ben bu işleri kimin planladığını bilmiyorum. 

Planlama  safhasında  yer  almadım. Ben  sadece  16/07/2016  tarihinde  sadece  Akıncı'ya 

giderken kendim helikopter kullandım. Başka kullanmadım. Benden talep edilen araçların 

kimler tarafından ne amaçla kullanıldığını bilmiyorum. Benden talep edilen araçlardan taarruz 

helikopterlerinde silah vardı. Genel maksatlı helikopterlerde ise mühimmat yoktu. Bu araç 
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tahsislerinin  herhangi  bir  yazılı  işleme  dökmedik.  Gelen  sözlü  emirler  üzerine  bende  alt 

personelime bildirerek tahsis işlemini yaptık. Ben bunun bir darbe olduğunu bilmiyordum. 

Emir komuta zinciri içerisinde emirlere uydum. 16/07/2016 tarihinde gece yarısından sonra 

araç  tahsis  talepleri  azaldı.  En  son  hangi  aracı  hangi  amaçla  tahsis  ettiğimi  şuanda 

hatırlamıyorum.  Ankara'da  sadece  benim  komutanı  olduğum  birlikte  taarruz  nitelikli 

mühimmat  donanımlı  helikopter  bizde  vardır.  Diğer  birliklerde  genel  kullanım  amaçlı 

helikopterler vardır. Olay tarihinde havada bizim üsten kalkan ve emniyete ait helikopterler 

vardı. Ben Kara Havacılık Komutanı yapıldığımı ilk defa bana gelen bu direktifle öğrendim. 

Daha önceden bir bilgim yoktu. Mesaj formunun tamamı sıkıyönetim direktifi şeklinde bana 

geldi.  Ben  Yurtta  Sulh  Konseyini  tanımadığımı  belirtmiştim.  Mesaj  şeklinde  gelen 

sıkıyönetim direktifinin 4. Sayfasının Yurtta Sulh Konseyi Başkanı şeklinde olduğunu 

farkedemedim. Direktifi  Genelkurmay'dan  doğrulattığım  için  bu  şekilde  direktif 

doğrultusunda hareket ettim. Ben direktifte imzası bulunan Cemil TURHAN'ı tanımam. Yurtta 

Sulh Konseyi Başkanını da bilmiyorum. Bizim askeri hiyerarşi de zincirin tepe kademesinde 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve onun üzerinde Genelkurmay olduğu için ve bunların harekat 

başkanlarının  da  bana  gelen  direktifi  doğrulamaları  nedeniyle  talimatlara  uydum.  Bana 

sıkıyönetim direktifi  geldiği  zaman Akıncı'dan şahsımı arayan herhangi  bir  kimse olmadı. 

Bana gelen bu direktif muhtemelen Akıncı'ya da gitmiştir. Oranın üs komutanı Hakan Paşa'dır. 

Biz  sabah  gittiğimizde  olaylar  bittiği  için  Hakan  Paşa'ya  direktifi  hiç  konuşmadık.  Ben 

Kubilay Bey'in niçin karargaha geldiğini bilmiyorum. Kendisi ile bu konuyu hiç konuşmadık. 

Yanımızda bulunan diğer generalle de bu konuyu hiç görüşmedik. Ben tutanak içeriğini kabul 

etmiyorum.  Ben  kimseyi  alıkoymadım,  kimseyi  kaçırmadım,  zorla  biryere  götürmedim, 

tutanakta  ismi  geçen  şahısların  kimin  Akıncı  Üssü'ne  götürdüğünü  bilmiyorum.  Konuya 

ilişkin savunmam bundan ibarettir.  Şu aşamada başka da bir  diyeceğim yoktur.  "  şeklinde 

beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Mehmet  ŞAHİN 17/11/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  Korgeneral  Metin 

GÜRAK, Hakan ATINÇ Paşa ve Ünsal ÇOŞKUN ile birlikte bizim karargah binasına geldiler. 

Onlar  bir  saat  kadar  Hakan  ATINÇ Paşanın  makam odasında  kaldılar.  Korgeneral  Metin 

GÜRAKsaat 21:00 sıralarında birlikten çıkış yaptı.

Saat  21:00 sıralarında  Korgeneral  Metin  GÜRAK ayrıldı.  Kendisini  bende yolcu 

ettim. O ayrıldıktan sonra Hakan ATINÇ Paşa kendi odasına geçti, Ünsal ÇOŞKUN da hemen 

arkasından  Hakan  ATINÇ'ın  odasına  girdi.  Daha  sonra  da  Mustafa  DURMUŞ,  Okan 

KOCAKURT ve Fatih KARAGÖZ'de aynı odaya girdiler. Ben o esnada harekat merkezinde 

bulunuyordum. Mehmet Semih ÜSKAYA'nın Kuvvet komutanlığına gidecek olan evrakları 

göndermesine nezaret ediyordum. Bir ara Ünsal ÇOŞKUN tek başına odadan çıktı ve harekat 
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merkezine  geldi.  O  esnada  muhabere  merkezinden  kapalı  bir  zarf  geldi.  Zarfı  getiren 

astsubaydan  Ünsal  ÇOŞKUN aldı,  zarfı  açtı.  Sıkıyönetim ilan  edildiğini,  Kara  Havacılık 

Komutanı  olarak  kendisinin  atandığını,  emir  komutanın  kendisinde  olduğunu  söyledi. 

Sonrasında helikopterler kalktı ancak helikopterlerin kalkması için ben talimat vermedim. 

... Ancak Ünsal ÇOŞKUN gece boyunca birileriyle telefonda konuştu ve direktifler 

verdi. Ben gece boyunca Kara Havacılıktaki herhangi bir personele askeri darbenin başarıya 

ulaşması  için  bu  kapsamda  emir  ve  talimat  vermedim.  Helikopterlerin  bir  yerleri 

bombalamalarına, bir yerden personel sevk etmelerine yönelik herhangi bir talimat vermedim. 

Bulunduğum harekat merkezinde televizyon vardı ve gece boyunca açıktı. Cumhurbaşkanı'nın 

halkı  sokağa darbeye karşı  durmak üzere davet ettiğini  ben televizyondan duydum. Ünsal 

ÇOŞKUN  bir  ara  Başkabakan  ve  Korgeneral  Salih  ULUSOY'un  nizamiyeye  geldiğini 

söyleyerek onlarla  konuşmak için çıktı.  Yarım saat  kadar sonra geri  geldi.  Bize de birşey 

söylemedi. ...

Harekat  merkezine  bir  skorsky  ve  kobranın  isabet  aldığı  bilgisi  geldi.  Ünsal 

ÇOŞKUN  bu  konu  ile  ilgili  gerekli  talimatları  verdi.  Helikopterlerin  durumlarını  sordu. 

Helikopterlerin uçamayacak durumda olduğunu öğrendi. Daha sonra Ünsal ÇOŞKUN kuleye 

doğru gitti. Elinde kalaşnikof silah da vardı. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  İlyas BARUT 29/11/2016 tarihli ifadesinde; "  ....  Son 1 sene de Ünsal 

ÇOŞKUN'un  emir  astsubaylığını  yapıyordum.  ..  Hava  karardı  saat  21:30  sıraları  gibiydi. 

Kuvvet  Komutanımız  ile  Kurmay  Başkan  olan  orgeneral  İhsan  UYAR  kışladan  çıktılar. 

Arkasından da Metin GÜRAK Korgeneral çıktı. Ünsal ÇOŞKUN bana okula geçelim dedi. 

Sonra  birlikte  Okul  Komutanlığındaki  odasına  geçtik.  Bana  silahımın  yanımda  olup 

olmadığını sordu, bende çantamın içinde olduğunu söyledim. Bana silahını çıkar beline tak 

dedi,  kendi palaskasını istedi verdim. o da kendi silahını palaskasına taktı.  Okul karargah 

binasından çıkarken bana 'kapıları kapat, askerleri de gönder, gel' dedi. Ben hemen üst kata 

çıkıp,  kapıları  kapatım.  Oradaki  askerleri  koğuşlarına  gönderdim.  Hemen  bir  kaç  dakika 

içerisinde geri geldim. Makam aracına bindik, Kara Havacılık Karargah binasına geçtik.

Karargah binasına girer girmez Ünsal ÇOŞKUN bana 'git nizamiyeye bak, Ertuğrul  

Binbaşı  gelmiş  mi  gelmemiş  mi  bak'  dedi.  ...  Ben  daha  sonra  makam  aracıyla  karargah 

binasına  geçtim.  Üst  kata  çıktım.  Ünsal  ÇOŞKUN,  Mehmet  ŞAHİN'in  odasının  olduğu 

koridordaydı. Beni görünce bana 'karşıya taarruz hangarına doğru gideceğiz ' dedi. Aşağıya 

indik. Makam aracı ile taarruz hangarına gittik. Saat 22:00 sıraları idi. Hangarın içinden uçuş 

hattına geçtik. Ben hangarın kapısı önünde kaldım. Ünsal ÇOŞKUN uçuş hattına geçti.  O 

esnada çalışan herhangi bir helikopter yoktu. ....

Ünsal  ÇOŞKUN  orada  birkaç  dakika  dolandı,  sonra  geri  geldi.  Helikopterlerin 
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içerisinde  pilotlar  vardı.  Ancak  kimler  olduğunu  hatırlamıyorum.  Ünsal  ÇOŞKUN 

helikopterlerin hazırlıklarını kontrol etti. Sonra makam aracı ile kuleye gittik. Kulede girişte 

teğmenler  vardı.  Silahlı  olup  olmadıklarını  hatırlamıyorum.  Birlikte  kulenin üstüne  çıktık. 

Ünsal  ÇOŞKUN en üst kattaki  telsizin olduğu kısma çıktı,  ben aşağı katta kaldım.  Ünsal 

ÇOŞKUN orada birkaç dakika kaldı. Sonra aşağıya indi. Oradan ana nizamiyeye gittik. Orada 

nizamiye kapıları kapalı idi ancak daha titanlar kapıya çekilmemişti. Ünsal ÇOŞKUN araçtan 

indi, etrafı kontrol etti, tekrar geldi, birlikte Kara Havacılık Karargahına geçtik. 

Koridora  girdiğimizde  Ünsal  ÇOŞKUN bana  'git,  Mehmet  Barış  ÇAYIRLI  Albay  

muhabere merkezinde mi ona bak yerinde mi, silahı var mı diye sor ' dedi. .... Sonra yukarı 

çıkararak Ünsal ÇOŞKUN'un yanına gittim, kendisi harekat merkezindeydi. ...

Ünsal ÇOŞKUN'un kullandığı makam 0 530 928 68 47 olduğunu hatırlıyorum. Gece 

boyunca  makam  telefonunu  değişik  kişiler  aradılar.  Konuşma  sırasında  ben  Ünsal 

ÇOŞKUN'un yanında bulunmuyordum. Telefonu açıp kendisine veriyordum. Bu telefonlardan 

birisinde  Siirt  ile  görüştüğünü  hatırlıyorum,  oradan  karşıda  görüştüğü  kişiye  helikopter 

gönderip  gönderemeyeceğini  sormuştu.  Hatta  Siirtteki  birliğin  emir  astsubayı 

tanışıklığımızdan dolayı beni kendi cep telefonundan aramıştı. Ben o gece Ünsal ÇOŞKUN'u 

helikopterlerin bulunduğu askeri birlikler olan Siirt ve Bingöl'deki tugayların komutanları ile 

görüştürdüm. 

Sabah  05:30  -  06:00  sıralarında  güneş  doğarken  bir  gürültü  çıktı,  ben  uykudan 

uyandım,  karargahın  alt  katına  doğru  baktım.  Ünsal  ÇOŞKUN aşağıdaydı.  Bende  yanına 

indim.  Elinde  kalaşnikof  vardı.  Etrafında  kursiyer  teğmenler  vardı.  Kule  tarafından  silah 

sesleri geldiğini, o tarafa gidip bakalım dedi. Biz ikimiz karargahtan kuleye doğru yola çıktı, 

uçuş hattına geçtik,  fabrikaya5. ABM'ye gelmeden üzerimizden bir  kobra uçmaya başladı. 

Kule tarafına doğru gitti. Biz hemen fabrikanın köşesinde olan yeşil sahanın oraya siper aldık, 

kobra kuleye doğru ateş etti,  5 - 10 dakika silah sesi geldi.  Kobra da üzerimizde tur atıp 

duruyordu.  Fatih  KARAGÖZ  o  sırada  beni  cep  telefonundan  aradı,  bana  "biz  cougarın  

içerisindeyiz, kalkıyoruz, siz neredesiniz" dedi. Ben de Ünsal ÇOŞKUN'a kalkıyorlar dedim. 

Kalkan cougar kuleye doğru gitti. Oradan da bu helikoptere binenler oldu, kimlerin bindiğini 

bilemiyorum.  Cougar  kalkıp  Akıncıya  doğru  gitti,  Ünsal  ÇOŞKUN  bana  biz  de  fabrika 

tarafındaki uçuş hattındaki UH1'e doğru gidelim dedi. Orada bulunan 8 - 10 kişi bir UH1'e 

bindik.  Ünsal  ÇOŞKUN  sağ  tarafa  pilot  koltuğuna,  sol  tarafa  pilot  koltuğuna  da  Yasin 

CANDEMİR bindiler ... Helikopter oradan kalktı, Akıncı'ya gittik. ...

... Yarım saat kadar sonra Akın ÖZTÜRK tekrar geldi, helikopter hazır mı dedi, Halil 

GÜL Yarbay helikopter hazır ama bir pilot eksik dedi. Bunun üzerine Ünsal ÇOŞKUN bende 

o helikopterin kursunu gördüm, kullanabilirim dedi, hatta bana sende teknisyeni olursun dedi. 

Ben, Ünsal ÇOŞKUN ve Halil GÜL Yarbay birlikte uçuş hattına araçla gittik, Akın ÖZTÜRK 
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de başka bir araçla oraya geldi. Helikoptere bindik, Akın ÖZTÜRK de aynı helikoptere bindi.  

Halil  GÜL telsizleri  çalıştırdı.  Akın  ÖZTÜRK  şu  an  kalkarsak  vurulma  ihtimalimiz  var, 

haberleri var mı kulenin diye sordu. Akın ÖZTÜRK telefonunu çıkardı. Biryerleri aradı. Ben 

dışarıdan helikopterin kontrollerini yapıyordum. Daha sonra Akın ÖZTÜRK tamam haberleri 

var, sorun yok dedi. Halil GÜL Yarbay bunun üzerine 6 - 7 kez kalkış için izin istedi. Kuleden 

herhangi bir cevap gelmedi.  Halil GÜL cevap gelmediğini Akın ÖZTÜRK'e söyledi,  o da 

tamam çalıştır, sorun yok, dedi. Bunun üzerine Halil GÜL helikopteri çalıştırdı. Kalkış yaptık, 

üssü kat etmemişken, helikopter isabet aldı, ben bacağımdan yaralandım. Bu isabet üzerine 

Halil GÜL hemen aniden iniş yapıp helikopteri indirdi. "şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Murat  BOLAT  20/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ... Ama  Kurmay 

Başkanınınodasında,  Kurmay  Başkanı  Mehmet  ŞAHİN,  Okul  KomutanıTuğgenaral  Ünsal 

IŞIK (  Ünsal  ÇOŞKUN )ve eski  kurmay Başkanı  Albay Mustafa DURMUŞ'un olduğunu 

gördüm. Ben bunlara hitaben 'Ne oluyor darbeye başladınız mı , darbe açığa mı çıktı , kaçıyor  

musunuz' diye  sorduğumdaÜnsal  IŞIK  (  Ünsal  ÇOŞKUN  )  '  Darbenin  planlandığı  gibi  

gittiğini' söyledi. Ben de 'Bu saatte belirlenen hedeflerin hiç birisini alamazsınız halk direnir  

çok kan dökülür' dedim. Bu esnada benim bu söylediklerim üzerine Kurmay Başkanı Mehmet 

ŞAHİN bana hitaben 'Dönmek yok sen ne diyorsun. Gerekirse Hava Kuvvetleri  bu ülkeyi  

yarın yerle bir eder' dedi. Bu esnada elinde sarı bir zarf ileBinbaşı Mehmet Semih ÜSKAYA 

içeri girdi ve sarı zarfı Ünsal'a( Ünsal ÇOŞKUN )verdi. Ünsal zarfı açtı ve 'İşte sıkıyönetim 

emri.  Emir komuta bende artık buradan çıkamazsın emirlerime uymayanı derdest etme ve  

vurma yetkim var şimdi odana dön ve verilecek emirlere hazır ol' dedi. ...

Bu arada Ünsal ( Ünsal ÇOŞKUN ) 1 UH-1 helikopterini kaldırıp zırhlı  birlikler 

komutanlığını  göndermemi  ve  ordan  verilecek  mühimmatı  getirtmemi  isteyerek  Genel 

Kurmay Başkanlığına saldırı olduğunu söyledi.Ben de bunun üzerine Binbaşı Ersel ERSOY'u 

görevlendirerek Zırhlı Birliklere giderek mühimmat getirmesini söyledim ve Ersel de UH-1 

ile havalanarak Zırhlı birliklere gitti. 

...  Karargâhtaki  kurmay  başkanını  odasında  Ünsal  IŞIK  (  Ünsal  ÇOŞKUN  )  , 

Mehmet  ŞAHİN,  Özcan  KARACAN,  Halil  GÜL,  Mustafa  DURMUŞ  ve  Mehmet 

DEMİRSAY'ın  (  Mehmet  DEMİRHİSAR)  olduğunu  gördüm.  Bir  hışımla  'Siz  ne 

yapıyorsunuz? Hani Genel Kurmay Başkanı işin başındaydı. Bakın kurtarıldı diyor ' dedim ve 

bunun üzerine Albay Mustafa DURMUŞ, Kara Havacılık Komutanı olan Tümgeneral Hakan 

ATINÇ'ı kendisinin tutukladığınıve derdest ettiğini söyledi. 'Zamanı gelince de çıkar işimize  

bakarız' dedi.Ben  orda  bulunan  herkese  böyle  bir  saçma  operasyonun  içerisinde 

olmayacağımı  söyledim.  Halil  GÜL  bana  hitaben  'Ne  oldu  korktun  mu?'  dedi.Ben  de 

kendisine bir şey demedim. " şeklinde beyanda bulunmuştur.
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Şüpheli Uğur KAPAN 20/07/2016 tarihli ifadesinde; " ..... Kara Havacılık Okul 

Komutanımız Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN 14/07/2016 tarihinde perşembe günü mesai sonrası 

bizi  yanına  çağırdı,  yarın  sabotaj  ihtimali  var,  ekibini  oluştur.  Yarın  akşam uçuş faaliyeti 

olacak dedi. Saat gece 23:30 sıralarında buluşacağız. Faaliyet gece 02:00 sıralarında olacak 

dedi. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Deniz  ALDEMİR  20/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  Ankara  ilindeki 

görevim süresi içerisinde Fetullah GÜLENCİ olduğundan şüphelendiğimGüvercinlik askeri 

üssünde görevli  olan  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN ...  isimli  şahıslardır.  Şüphelendiğim bu 

şahıslar da 15 temmuz darbesinde etkin görev aldıklarınıbizzat gördüğüm için bu şüphelerim 

daha  da  kuvvetlenmiş  şahıslardır.  ....Fetullah  GÜLENCİ  yapılanma  içersinde  olduğunu 

düşündüğüm ve bu darbe girişimden sonra bu yapının içersinde olduğu kanaatine vardığım 

isimler 1- Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN ( Kara havacılık Okul Komutanı) ..."şeklinde beyanda 

bulunmuştur.

.

Şüpheli İlkay ATEŞ 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " ... Biz helikopterlerin yanına 

gittiğimizde Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN’ un da orada olduğunu gördüm. Bize kolay gelsin, 

biraz acele edin, haydi motorları çalıştırın dedi. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Vedat  SEVEN  20/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "... Burada  ayın  13.’üne 

kadar  kaldıktan  sonra  tekrar  Ankara’ya  döndüm.  Döndükten  sonra  Kara  Havacılık  Okul 

Komutanı  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN beni  cep telefonumdan arayarak yarın akşam yani 

14.06.2016 günü akşam beraber yemek yeme teklifinde bulundu. Yemeğe Kara Kuvvetleri 

Denetleme  üyesi  Albay  İsmail  YOLCU’nun  da  katılacağını  söyledi,  bende  kabul  ettim. 

14.06.2016 günü saat: 19.30 sıralarında Batıkent’te bulunan Jandarma tesislerinde buluştuk. 

Yemekte rutin genel konularından konuştuk 15/06/2016 günü yapılacak gece uçuşu hakkında 

Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN Kara Kuvvetleri Denetleme üyesi Albay İsmail YOLCU ve bana 

gece uçuşunun bizlerin de görmesinin faydalı olacağını söylemesi üzerine ben kabul ettim..." 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Erdal BAŞLAR 18/07/2016 tarihli ifadesinde; "  12/07/2016 günü Kara 

Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN beni iş yerimden arayarak eğitim 

amaçlı atak helikoptere ihtiyaçları olduğunu, Tuşaşda bakımda bulunan atak helikopterin bir 

an önce bakımlarının yapılarak hazır edilmesini istedi. Ben de emir doğrultusunda hareket 
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ederek  helikopterin  bakımlarını  hızlandırdım  ve  14/07/2016  günü  atak  helikopteri  Kara 

Havacılık Okulu'na teslim ettim. 

15/07/2016 günü Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN bir 

konu ile ilgili çalıştığım yere geldi. Bana akşam tatbikat olacak, sen de katıl dedi. Ben de 

bağlı bulunduğum komutana bilgi vermeden kabul ettim ve aynı gün 22:30 sıralarında özel 

aracımla  Kara  Havacılık  Okulu  Komutanlığı'na  gittim.  Orada  beni  nizamiyeden  içeriye 

almadılar.Beni  kapıda  gören  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN  beni  içeri  aldı.  Bana  komuta 

kademesi  silsilesi  ile  TSK’nın  yönetime  el  koyduğunu,  bu konu ile  ilgili  verilen  emirleri 

yerine  getirmemizi  istedi.Bana  atak  helikopteri  kullanmamı  ve  bu  helikopterle  diğer 

helikopterlere eskortluk yapmamızı istedi. Ben de verilen emri uygulamak üzere Yarbay Eyüp 

ÖNAL ile birlikte bir gün önce teslim etmiş olduğum atak helikoptere binip verilen emirle 

uçmaya başladım." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Halil GÜL 24/08/2016 tarihli ifadesinde; " ... Güvercinlik'e indikten sonra 

Kara Havacılık Komutanlığına gittim. Orada Ünsal ÇOŞKUN'un olduğunu gördüm. Elinde 

bir sıkıyönetim emri olduğu gördüm. Ancak okuyamadım. Bu yüzden içeriğine altında kimin 

imzası  olduğuna  vakıf  olamadım.  Ünsal  ÇOŞKUN  bana  'helikopterlerden  birine  atla  ve  

Akıncı üssüne git'  dedi. Orada bana luzüm olabileceğini söyledi. Bende skorsky marka bir 

helikoptere bindim. Yanımda yardımcı pilotluğumu yapan Yarbay vardı. 

... Saat 09.00 sıralarında Orgeneral Akın ÖZTÜRK yanıma geldi ve ' havalanmamız 

lazım, başbakan ile görüşeceğim ' dedi.Havada vurulabileceğimizi kendisine söyledim. Ancak 

ısrar  etti.  Bir  defa  kalkmaya  teşebbüs  ettiğimde  bir  savaş  uçağı  ateş  etti.  Bunun üzerine 

helikopteri bıraktım. Yanımda yardımcı pilot olarak Binbaşı Gürçay BAYLAR vardı. Akın 

ÖZTÜRKBir saat sonra tekrar geldi. Yeniden havalandık ancak bu sefer bir yer Coprası ile 

ateş  edildi.  Vurulduk.  Teknisyenimiz  Ünsal  ÇOŞKUN'un emir  astsubayı  yaralandı.  İsmini 

hatırlamıyorum. İkinci defa havalandığımızda helikopteri benimle birlikte Ünsal ÇOŞKUN da 

kullanıyordu." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Mehmet DEMİRHİSAR 18/07/2016 tarihli ifadesinde; "  Yine bu sırada 

Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN’un üniformalı ve belinde silah ile karargahta talimatlar verdiğini 

gördüm. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Muzaffer KARTOPU 29/09/2016 tarihli ifadesinde; "  ... Tuğgeneral 

Ünsal ÇOŞKUN... Bana olaydan yaklaşık 4-5 gün önce Cuma günü akşam 

saatlerinde  Ankara  ve  civarına  belirli  noktalara  personel  indirileceğini 
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söyleyerek,  bana  skorsky  kullanıp  kullanamadığımı  sordu.  Bende  uzun 

zamandır  sürekli  uçuş  yapmadığımı,  ancak  ihtiyaç  halinde 

kullanabileceğimi  söyledim.  Bunun  üzerine  bana  bu  konuştuklarımızın 

dışarıya  çıkmamasını,  önemli  bir  konu  olduğunu  ve  kimseye  bir  şey 

söylemememi  emretti.  İçeriğini  sorduğumda  terör  ile  ilgili  bir  konu 

olduğunu söyledi." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Yasin  CANDEMİR  25/10/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ben  yukarıda 

belirttiğim  gibi  15/07/2016  tarihinde  Kara  Harp  Okulu'nda  görevliydim.  Ancak  1  gece 

öncesinde Okul Komutanı Ünsal ÇOŞKUN beni cep telefonumdan aradı. Cuma gününden 

için 'Kara Kuvvetleri Komutanına arza çıkacağız, karargah bir çalışma yapıyor, bu konuyla  

ilgili destek vermen gerek' dedi. Ben de konuyu sordum. O da 'Kara Havacılık kursiyerlerinin  

daha iyi  nasıl  yetiştirilir,  daha iyi  nasıl  pilot  yetiştirilir  o konuyu komutana arz edeceğiz,  

senin  desteğine  ihtiyacımız  var' dedi.  Ben  bu  durumu  Kara  Harp  Okulu'nda  beraber 

çalıştığımız kısım amirine bildirdim. O da tamam dedi. Bunun üzerine 15/07/2016 tarihinde 

saat 07:30 sıralarında Kara Havacılık Komutanlığı'na giriş yaptım. .....Saat 21:30 sıralarına 

kadar odamda bekledim. .... Ben de hemen komutanlarımızdan birisini aradım. Aradığım kişi 

ya Ünsal ÇOŞKUN'du ya da Mehmet ŞAHİN'di. Ona bana telefonda gelen bilgiyi ilettim. O 

da 'Tamam haberimiz var, gönderiyoruz, sen teğmenleri yerlerine gönderdin mi' dedi. Ben de 

daha henüz göndermediğimi söyledim. O da bana 'Derhal teğmenleri yerlerine gönder' dedi. 

Ben  hemen  teğmenlerin  olduğu  gazino  katına  çıktım.  Bölük  komutanları  da  yanımdaydı. 

Onlara  'Arkadaşlar  şuan  çok  ciddi  bir  durum  var'  diyerek  bana  telefonda  gelen  bilgiyi 

kendilerine söyledim. 

... Ben Ünsal ÇOŞKUN'un gündüzden verdiği 'karargahta da teğmenler bulunsun' 

talimatı üzerine teğmenleri karargahın girişi, sağı ve solu olmak üzere yerleştirdim. ...

Saat  22:30  sıralarında  ...  Odada  Ünsal  ÇOŞKUN,  Mehmet  ŞAHİN,  Okan 

KOCAKURT, Özcan KARACAN vardı. Ünsal ÇOŞKUN'un yanına giderek 'komutanım ne 

oluyor'  diye  sordum.  O  da  sıkıyönetim  ilan  edildiğini,  Genelkurmay  Başkanının  emriyle 

kendisinin Kara Havacılık Komutanı ve kışlanın komutanı olduğunu, derhal yerime geçmemi 

söyledi. Teğmenlerle birlikte bana verdiği göreve devam etmemi emretti.

...05:30  sıralarında  kuleden  Serdar  ERCAN  Üsteğmen  beni  aradı.  'Komutanım 

Meydan Harekat Nizamiyenin oradaki 2 teğmeni jandarmalar almış' dedi. Ben de 'mukavemet  

ettiler  mi'  diye  sordum.  O  'etmemişler'  diye  cevap  verdi.  Ben  de  bunun  üzerine  Ünsal 

ÇOŞKUN'un  yanına  gittim.  Durumu  anlattım.  O  da  'ben  tamam  onlarla  konuşmaya 

gidiyorum' dedi ve jandarmaya doğru İlyas BARUT, Mustafa DURMUŞ Albay ellerinde G-3 

tüfeklerle  jandarmaya  doğru  gittiler.  Ben  teslim  olmaya  gittiklerini  düşündüm.  Ben  de  5 
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dakika kadar sonra arkalarından gittim. ..

Önden giden Ünsal ÇOŞKUN ve beraberindekiler helikopter park yerini geçtikten 

sonra  karşı  taraftan  birkaç  el  ateş  sesi  geldi.  Bu  sırada  helikopter  de  kuleye  doğru 

gidiyordu. ... Ortalık sessiz olunca Ünsal ÇOŞKUN ayağa kalktı. Biz kendisine ne yapacağız 

dedik. O da kaçalım dedi. Nereye gideceğiz dedik. O da oradaki UH-1 helikopteri çalıştırdı. 

Biz de ona bindik. Oradan Akıncı Üssüne gittik.

...  Ünsal  ÇOŞKUN  ile  15/07/2016  tarihinde  sabahleyin  görüştüğümüzde  kendisi 

bana 'haftaya yapılması planlanan kapı makinalı tüfek atışı için mühimmatı aldınız mı ' diye 

sordu.  Ben  de  atış  emri  karargahtan  yazılmadığı  için  alaydan  mühimmat  alınmadığını 

söyledim.  O da  'atış  emri  yazılacak,  mühimmatı  alırsınız,  gerekirse  emir  hazırlansın  ben  

karargahtan  dönmesen  bile  sen  alay  komutan  yardımcısı  Halil  GÜL ile  görüş'  dedi.  ...." 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Erdoğan  ERDEM  17/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  Mesai  bittikten 

sonra okul komutanımız Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN Genelkurmayın emirleri doğrultusunda 

görevin devam edeceğini söyledi. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Hakan  Cafer  ARSLAN  17/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ....  Tahliye 

sırasında Ünsal paşa'nın emri ile verilen kalaşnikof silah ile havaya ateş ettim benim yanımda 

5-6 kişi daha havaya ateş etti. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Abdullah  ATEŞTEMUR  ifadesinde;  Terminal  binasındaki  bütün 

eylemleri  Albay  Uğur  KAPAN'ın  yönettiğini,  onun  da  emirleri  Tuğgeneral  Ünsal 

ÇOŞKUN'dan aldığını düşündüğünü, çünkü üs komutanının Ünsal ÇOŞKUN olduğunu, daha 

sonradan gittiklerifilo binasında da Ünsal ÇOŞKUN'u gördüğünü belirtmiştir.

Şüpheli Anıl KORKMAZ 13/10/2016 tarihli ifadesinde;  " 22.30 sıralarındaKHK 

Hareket  Merkezinde  Kurmay  Başkanı  Mehmet  ŞAHİN,Okul  Komutanı  Ünsal  ÇOŞKUN, 

Hava  Ulaştırma  Grup  Komutanlığı'na  atanan  bir  albay,  Eski  Kurmay  Başkanı  Mustafa 

DURMUŞ odaya girdiler ve oradan harekatı yönetmeye başladılar. Ellerinde telefonlarla bir 

yerleri  arıyorlardı.  Kurmay  Başkanı  Mehmet  ŞAHİN,  Okul  Komutanı  Ünsal  ÇOŞKUN'a 

'Direnen olursa vuralım' diyordu." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Mehmet Semih ÜSKAYA 18/10/2016 tarihli ifadesinde; " .... ben o zarfı 

alıp Kurmay Başkanına götürdüm. Odada Kurmay Başkanı Mehmet ŞAHİN, Okul Komutanı 
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Ünsal  ÇOŞKUN, Yarbay Murat  BOLAT,  Yarbay Özcan KARACAN odadalardı.  Benzarfı 

götürüp Ünsal ÇOŞKUN'a verdim. O da zarfı usulen açtı. O zarftakini okurken ben Mehmet 

ŞAHİN'in yanına yaklaşıp, komutanım ne oluyor diye sordum. O da sus diye işaret yaptı. 

Tekrar Kurmay Başkanının odasına gittim. Orada kendi aralarında konuşuyorlardı. 

Telefonla birilerine emir talimat veriyorlardı. Ortalıkta Jandarma Genel Komutanlığı'nda bir 

çatışma  ortamı  olduğunu  ve  oraya  müdahale  etmek  gerektiğini  konuşuyorlardı.  Ünsal 

ÇOŞKUN orada Özcan KARACAN'a oraya atış yapmaları talimatını verdi. 

23:00  sıralarında  Ünsal  ÇOŞKUN'un  Özcan  KARACAN'a  Genelkurmay'ın 

bulunduğu bölgedeki tepe lambalı bütün araçların helikopterlerden vurulması emrini verdiğini 

duydum. Mehmet ŞAHİN Yarbay ile Ünsal ÇOŞKUN arasında, Zırhlı Birlikler Okulundaki 

tankların zamanında çıkmadığı, Ankara'nın İstanbul'a göre faaliyete geç başladığı, İstanbul'un 

erken başlayarak bu koordineyi bozduğunu, Hava Kuvvetlerinde işlerin iyi  gittiğini, en iyi 

uyumun ve en çabuk reaksiyonun havacılar tarafından verildiğini, Gölbaşı'na genel maksat 

helikopterle personel taşınması gerektiğini konuşmalar geçtiğini bizzat kulaklarımla duydum. 

Bir ara ikisi birlikte Kurmay Başkanının odasına geçtiler. Orada MİT binasına ve emniyet 

binasının ateş altına alındığını, hava kuvvetlerine ait uçakların kalktığını, uçak pilotları ile 

helikopter pilotları arasında telsiz irtibatı için kodlama yapıldığını, 1-2 helikopterin yapılan 

faaliyet sırasında hasar aldığına ilişkin konuştuklarını duydum.

Ünsal  ÇOŞKUN  ile  Mehmet  ŞAHİN'in  bir  ara  Harekat  Merkezinde  hasar  alan 

helikopterlerden dolayı eksik helikopterleri nasıl takviye edeceklerini konuştuklarını duydum. 

Bana  o  sırada  Ünsal  ÇOŞKUN  özellikle  Doğu  Bölgesinde  görev  yapan  koordinatörlere 

ulaşmamı ve onları kendisiyle görüştürmemi istedi. Ancak ben o gün koordinatör listesinin 

güncellenmediğini, bu nedenle kendilerine ulaşamadığımı söyledim. Bunun üzerine Mehmet 

ŞAHİN'in  KUTAY programına  baktığını  gördüm.  Müteakiben  İzmir  ve  İstanbul'daki  alay 

komutanlarıyla bizleri görüştür dediler. Ben telefonları bu komutanları arıyormuş gibi yaptım. 

Ancak aramadım. Kendilerine de ulaşamadığımı söyledim. Ünsal ÇOŞKUN cep telefonundan 

Siirt  Komando  Tugay  Komutanını  emir  erini  arattırdı.  Onunla  konuşup  konuşmadığını 

bilmiyorum.  Çünkü  devamlı  hareket  halindeydi.  Bir  harekat  Merkezinde  bir  Kurmay 

Başkanının  odasındalardı.  Yine  kendi  aralarında  konuştuklarından  Hakkari'deki 

helikopterlerin  gelmesinin  zor  olduğunu,  Siirt'teki  helikopterlerin  gelebileceğini, 

Diyarbakır'daki helikopter pilotlarının alıkonulduğunu duydum, 

Özcan  KARACAN,  Mehmet  ŞAHİN  ve  Ünsal  ÇOŞKUN  birkaç  kişiyle  birlikte 

helikopterlerin hep birlikte Akıncı üssüne gidip gidemeyeceklerini konuştuklarını duydum. O 

sırada  bir  birliğin  acilen  mühimmat  ihtiyacı  olduğu  söylendi.  Onun  için  de  Çankırı'dan 

mühimmat getirilmesi talimatı verildi." şeklinde beyanda bulunmuştur.
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Şüpheli  Emre  ERKAN  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ....  Saat  06:00 

sıralarında  .....kobra  helkopter,  Jandarma  Özel  Harekatı  püskürtmek  amaçlıkulenin  önüne 

doğru ateş ettiğini gördüm. Okul Komutanı Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN’u gördüm elinde 

silah vardı. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Gökhan  ÇİÇEK  24/08/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Tuğgeneral  Ünsal 

ÇOŞKUN okul komutanı olup bana akşam 21:00 den sonra uçuş hattına bir nöbetçi askeri 

takviye amaçlı nöbetçi kuleye göndermemi emretti. Sabaha kadar durmasını emretti. Bende 

herhangi bir terör saldırısına karşı olduğunu düşündüm. Bende emredersiniz dedim. " şeklinde 

beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Mehmet ŞAMCI 05/12/2016 tarihli ifadesinde; ".. Ünsal ÇOŞKUN beni 

15 Temmuz'un olduğu hafta için Pazartesi - Salı günlerinden birinde kullanmakta olduğum 0 

312 411 51 75 -  76  numaralı  resmi  hattan  aradı.  Bana Cuma günü öğleden sonra  ya  da 

mesaiden  sonra  Kara  Havacılık  Okuluna  gelip  okul  komutanlığının  Isparta'ya  taşınma 

konusunu personelin  atamanma boyutuyla  görüşmek üzere  beni  ve  Rıza  AKINCI'yı  Kara 

Havacılığa çağırdı. Rıza'ya bu görevi ben söyledim." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Serdar  ERCAN  27/07/2016  tarihli  ifadesinde:  "  .....  Ben  aşağıda 

beklerken  sık  sık  kuleye,  Okul  Komutanı  Ünsal  ÇOŞKUN'un  arabayla  gelerek  çıktığını 

gördüm. Bize de kuleye kesinlikle kimseyi almayın emri verildi. Bu şekilde beklerken birçok 

patlama sesi duydum ve olduğum yerden bir çok helikopter havalandı ben hala ne olduğunu 

anlayamadım. 

Daha sonraHelikopterlerin bulunduğu Akıncı hava alanına indik. İndiğimiz yerde çok 

sayıda  helikopter  vardı.  Orada  helikopterlerin  bulunduğu  yerin  yakınında  küçük  bir  bine 

vardı. Bu askeri darbeye gerçekleştiren vatan haini olan ve bu işleri organize eden bütün üst 

rütbelileri orada gördüm. Burada, Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN .....Kara Pilot BinbaşıDeniz 

ALDEMİR vardı. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli İlhan OCAKCIOĞLU 27/07/2016 tarihli ifadesinde; ".... Bu esnada Kara 

Havacılık  Okul  Komutanı  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN yanımıza  gelerek  Oğuz  Albay’a 

helikopterlerin kalkıp kalkmadığını sorarak yanımızda bir süre kaldıktan sonra gitti." şeklinde 

beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Ali Tunç AVŞAR 03/11/2016 tarihli ifadesinde; " Ben kuleye çıktığımda 
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İlhan OCAKCIOĞLU sürekli telsizden konuşmalar yapıyordu. İlhan telsizle gelen emirleri 

orada Oğuz YALÇIN Albay'a  yada  Ünsal  ÇOŞKUN'a söyleyip  onlardan aldığı  emirleride 

telsizden iletiyordu. Telsizlerden aslan01 şeklinde çağırı geldi ve 'tomaların olduğu yerden 

ateş geliyor ne yapalım' diye anons edildi, bunu İlhan Astsubay'ın Oğuz YALÇIN ve Ünsal 

ÇOŞKUN'a  ilettiğini,  onlarında  'vurun'  şeklinde  emirler  verdiğini  orada  bizzat  duydum. 

Aslan01  kodunun  Ünsal  ÇOŞKUN'un  kullandığını  anladım.  Çünkü  Ünsal  ÇOŞKUN'un 

emrini İlhan Astsubay telsizden çağrı yapan kişiye iletti. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Yunus AYDOĞAN 30/11/2016 tarihli  ifadesinde; "  Ben bir  ara  kuleye 

tekrar  girdiğimde oraya okul komutanı olan Ünsal  ÇOŞKUN'un girdiğini gördüm. ...İlhan 

OCAKCIOĞLU'nun telsizden 'Yurtta Sulh'  diye anons yaptığını  duydum. 10 dakika kadar 

kaldıktan sonra Ünsal ÇOŞKUN yanında bulunan subayla birlikte kuleden ayrıldı. Bu sırada 

kuleye Serdar ERCAN Üsteğmen tek başına, tulumlu olarak geldi. Ben kendisine komutanım 

ne  oluyor  diye  sordum,  bana  hiç  cevap  vermedi.  O  da  orada  oturuyordu.  Ben  balkonda 

olmama  rağmen  kuledeki  telsizin  konuşmalarını  duyuyordum.  Çünkü  sesi  sonuna  kadar 

açıktı. Aslan 01 kodunu kullanan birisi kule dışından uçuşu yönetiyordu, talimatlar veriyordu. 

Değişik  kodlar  bulunan helikopterlere  talimatlar  veriyordu.  "Akıncıya  gidin,  MİT'e  gidin, 

Harp Okuluna gidecekler hazırmı, Çankırı'ya gidecek hazır mı, Genelkurmay'ın etrafına ateş 

edin, Beştepe'yi vurun, polislere ateş edin"diye talimatlar veriliyordu. Ayrıca "atın abi atın, 

acımayın,  polis  gördünmü ateş edin,  toma gördünmü ateş edin,  topluluk gördünüzmü ateş 

edin, kalabalıkları gördünüzmü ateş edin" dediler. Helikopterlerde hepsinde telsiz vardı, ancak 

ben  helikopterlerin  birbirleriyle  konuştuklarını  duymuyordum.  Helikopterlerin  Aslan01  ile 

konuşmalarını duyuyordum. Helikopter telsizlerinden 'MİT'in üzerindeyiz, MİT'i vuruyoruz,  

Genel Kurmay üzerindeyiz' gibi sesler duyuyordum. ..." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Ömer  Faruk  TÜRKMEN  28/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  Benim 

sağımda yerde mevzilenmiş şekilde okul komutanımız Tuğgenaral Ünsal ÇOŞKUN, yanında 

emir  astsubayı,  Kurul  Başkanı  Albay Murat  AĞIR vardı.Solumda görsem tanıyabileceğim 

Albay rütbesinde birisi  vardı.  İlerden ateş  sesi  geliyor,  fakat  kim olduğunu görmüyorduk. 

Albay Murat AĞIR okul komutanına 'benim atıcılığım iyi ben vururum' dedi.Elinde G-3 ile 

çömelik vaziyette 2-3 el  ateş etti.  daha sonrada emir astsubayıda kalaşnikof ile atış  yaptı. 

Üstümüzden kobra helikopter ateş etmeye başladı. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Murat  GÜLERDİ  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Bu  sıralar  okul 

komutanı  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN  sürekli  kuleye  gidip  geliyordu  ve  kulede  elinde 

kalaşnikof olan Albay Oğuz YALÇIN da vardı. " şeklinde beyanda bulunmuştur.
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Şüpheli  Osman  TEKE  28/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Burda  daha  önce  hiç 

görmediğimiz  çok  sayıda  Albay ve  Yarbayın  olduğunu gördük bir  süre  sonra  bizim okul 

komutanı olan Tuğgenaral Ünsal ÇOŞKUN da helikopterle buraya geldi. " şeklinde beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli Ali SERT 11/10/2016 tarihli ifadesinde; " Biz kulenin kapısında beklerken 

ilerleyen  saatlerde  Ünsal  ÇOŞKUN  geldi.  Bize  'Dikkatli  olun.  Saldırı  olabilir.  Açıkta  

beklemeyin. Kendinizi güvene alın' dedi ve kuleye çıktı. ..." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Bilal BOZDUĞAN 28/07/2016 tarihli ifadesinde; '  ...  Daha sonra karşı 

tarafta  saldıranlarında  olduğu  kuleye  yaklaşık  300  metre  uzaklıkta  bulunan  bir  mevzide 

durduk. Burada yere yattık. Mevzide Kara Pilot Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN ... ve kursiyer 

4  arkadaşım  bulunuyordu.  Bu  esnada  karşımızda  kimse  bulunmuyordu.  Akabinde  okul 

komutanı  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN  geri  çekilmemizi  emretti.  Bir  UH-1  Helikopterine 

kadar  geri  çekildik  ve  okul  komutanı  bulunduğumuz  yerin  güvenliğini  Akıncı  Üssünün 

sağlayacağını  söyledi  ve  yine  kendisinin  emriyle  helikoptere  bindik.  ...  Helikopteri  okul 

komutanı Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN kullanıyordu ve kendisi bizimde canımızı tehlikeye 

atarak,  helikopteri  zemine sürterek kalkış  yaptı.  Buradan Akıncı  Üssüne gittik.  "  şeklinde 

beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Osman  ÇAYIR  24/08/2016  tarihli  ifadesinde  ; "...  Akıncı'daki 

karargahta143.  Filoya  gittik.  Ünsal  ÇOŞKUN  oradaydı.  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN'a 

durumun iyi olmadığını çok kötü şeylerin olduğunu söyleyerek ne yapacağımızı sorduk. O da 

bize  teslim  olacağımızı  Akın  Paşa'nın  aracılık  yapacağını  söyledi  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli  Muhterem  YAMAN  28/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ....  komutanımız 

Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN'un o tarafa koştuğunu görünce bizde o yöne doğru mevzi aldık 

ve kademe kademe ilerledik. Burada bizimle birlikte Albay Murat AĞIR ,Okul komutanımızın 

ismini bilmediğim yaveri, Albay Mustafa DURMUŞ'un burada bulunduğunu ve karşı yöne 

doğru ateş ettiklerini ve yine havada bulunan bir helikopterin karşı yöne doğru ateş ettiğini 

gördüm.  Ben  geride  olduğum  için  kimin  kime  ateş  ettiğini  görmedim.  Ardından  Okul 

Komutanımız Ünsal ÇOŞKUN'un emriylegeri çekildik ve burada bulunan bir helikopterle 

13 kişi Akıncı üssüne götürüldük. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

623/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



İzmir Cumhuriyet  Başsavcılığı'nın 2014/93685 sayılı  soruşturma dosyasından 

'Abdullah' kod isimli gizli tanık, 06/04/2016 tarihli ifadesinde ; " ...  Bu esnada Keşan 

Hava Taburu lav edildiği için 1990 devresi Ünsal ÇOŞKUN(Şuanda Tuğgeneraldir)....... Bu 

arada Bursa İnegöllü olduğunu bildiğim, ilahiyat mezunu, Erzincan'da Din Kültürü ve Ahlak 

Bilgisi Öğretmeni olduğu bildiğim, o senelerde babasının İnegöl'de akaryakıt istasyonu olan, 

1997 senesinde Erzincan'dan Samsun Merkeze tayini çıkan Rıdvan kod isimli bir cemaat abisi 

bizimle ilgileniyordu. Ünsal ÇOŞKUN'la da onun ilgilenmesi üzerine Ünsal ÇOŞKUN'u bana 

cemaat badisi  olarak belirlediler.  Ben bu şekilde Ünsal ÇOŞKUN'un da Fetullah GÜLEN 

cemaatinden olduğunu öğrendim ve kendisi ile ... Bu odada birbirimiz hakkında bilgilerimiz 

pekişti. Ünsal ÇOŞKUN maaşının 3/1'inin cemaate himmet veren aşırı bağlı bir adamdı. 

...Bunun yanı sıra 1997 senesinde 89'lu Miktat ŞAMDANCI uçak-helikopter pilotu 

bizim alayımıza atandı. Birkaç ay sonra Ünsal ÇOŞKUN bu arkadaşı ile kalmak isteyince 

bende Abdullah AKKAYA(KAFA)ile bekar evine çıkınca onlar beraber kalmaya başladılar. 

...  İline tayimin çıkması üzerine Ünsal ÇOŞKUN ile  beraber  arabamla Karadeniz 

gezisi  yaptıktan  sonra  ......  karar  verdik.  Temmuz ayı  içerisinde  Karadeniz  İllerinde  biraz 

gezinti  yaptıktan  sonra  Samsun  Çarşamba'ya  geldiğimizde  Erzincan'da  bize  cemaatin  abi 

olarak  görevlendirdiği,  daha  sonra Samsun'a  tayini  çıkmış  olan  Rıdvan (K) isimli  cemaat 

görevlisini görebileceğimiz aklımıza geldi. Kendisi ile nasıl olduğunu hatırlamadığım şekilde 

irtibat kurduk. Ben o zamanda şuan kullandığım cep telefonu numaramı kullanırdım. Belkide 

oradan  aramışımdır  ama  hatırlamıyorum.  Samsun'da  kendisi  ile  buluştuk.  Bizi  Samsun'da 

muhtemelen askeri personele abilik yapan ismini hatırlamadığım biriyle beraber Tokat'a ya da 

Amasya'ya mağara gezisine götürdü. Buradan dönüşte konu evlilik meselesine geldi. Ünsal 

ÇOŞKUN Kurmay olmadan evlenmeyi düşünmediğini söyledi. Bense evlenmek istediğimi, 

hatta  mümkünse bir  doktorla  evlenmek istediğimi kendisine söyledim. Kendisi  olur verdi. 

Bizde 2 gün Samsun'da ki evinde misafir etti ve misafirliğin ardından yeni görev yerim ....  

Burada şimdi Google eart'den gördüğüm kadarıyla şahsın o dönemki bizi misafir ettiği ikamet 

adresi 100. yıl caddesi No:67 Tozlu Apt. Samsun idi. Bir bina sağı ya da solu da olabilir.  

Kendisi daha sonra ..... Tıp Fakültesi son sınıfta okuyan cemaat yapısı içerisinden bir kız ile 

buluşturdu bir birimizi beğenmedik. Daha sonra Ekim ayının sonları ya da Kasım ayında şuan 

ki  eşimi  görmem için  beni  Samsun'a  çağırdı.  Samsun'a  gidip  eşimi  gördüm.  Bir  birimizi 

beğendik 1999 Mart ayında da evlendik. 

... Bunun için cemaatçilerden bir çalışma grubu oluşturmaya karar verdim. Bunun 

için  Ünsal  ÇOŞKUN  aracılığı  ile  cemaatçi  olduğu  bildiğim  Tevrat  GÜNGÖR'e  (Şuanda 

Pegasus firmasında pilot)teklif götürdüm. Kabul etti ve bana Diyarbakır'da görev yaptığım 

dönemde benim cemaatte badim olan Gökhan Lütfü REYHAN'ı da bu çalışma grubuna dahil 
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edelim dedi. Ben böylece yıllar önce Uçuş okulunda aynı öğretmenin talebesi olduğu uçuş 

badim 94'lü Gökhan Lütfü REYHAN'ın da Fetullah GÜLEN cemaatinden olduğunu öğrenmiş 

oldum. Bu üç kişi beraber 2005 yılında Kasım ayının ortasından itibaren Ankara Dikmen'de 

Fetullah GÜLEN cemaatinin kirasını ödediği bir ev tuttuk ve bu sınava hazırlanmak için 35 

gün  kadar  kampa  girdik.  Bu  kamp  süresince  yıllık  izinlerimizi  kullanıyorduk.  Bahsetmiş 

olduğum bu evi refakat edilmesi halinde gösterebilirim. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık VeyselAÇIKDİLLİ 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " ... Okul komutanı Ünsal 

ÇOŞKUN  Tuğgenerali  15/07/2016  tarihinde  tatbikat  var  diyerek  nizamiyeyi  kontrol 

altına  aldırdığı,  ayrıca  uçuşlar  yapılması  sırasında  da  engel  olacak  komutanlara  ve 

personelllere tatbikat var dediğini gözlemledim. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık  Oğuz  BAYKALifadesinde;  "  ..ben  okulda  öğretim  başkanıyım.  Uçak 

kursiyerleri, helikopter kursiyerleri ve teknisyen astsubayları eğitim öğretim yönünden bana 

bağlıdır, olaylardan bir hafta kadar önce Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN bana gelerek hava yer 

atışı  yaptırmamız  gerektiğini  söyledi.  Bende  kendisine  bunun  bizim  görevimiz  dahilinde 

olmadığını uygun olmadığını söyledim .Kurs tabur komutanı Yasin CANDEMİR yarbay atış 

yapacağız diye mühimmat almış. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık Özgür SARICA 26/07/2016 tarihli ifadesinde; " Cuma günü hem Harekat 

şube müdürü olan Okan KOCAKURT'a ve Kara Pilot Yarbay Mehmet ŞAHİN'e ulaşamadım. 

Habercileri  okulda  toplantıda  olduğunu  söylediler.  Ben  tören  toplantısı  olabileceğini 

düşündüm. Ancak bu her iki şahısta şu an tutuklu olduklarından ve daha sonra darbe günü 

duyduğum  yaptıkları  şeylerden  darbeyi  planlama  amaçlı  toplantılar  olduğunu  şu  an 

değerlendiriyorum.  Ancak  o  zaman  ben  tören  için  toplantı  yaptıklarını  düşüyordum.  Bu 

şahısların ikisi de tutukludur. Toplantıyı da tutuklu bulunan Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN'un 

makamında  yaptıklarından  bu  kişilerin  bulunduğundan  darbe  toplantısı  olduğunu 

düşünüyorum " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık Nadir GÜNDÜZ 26/07/2016 tarihli ifadesinde; "Ben şuanda Kara Havacılık 

Komutanının yardımcılığını yapıyordum. Ayın l5'inden önce Kara Havacılık Okulu Harekat 

ve Eğitim Şube Müdürü idim. Hafta başında Ünsal ÇOŞKUN Paşa bir emirle kapı makinalı 

tüfeği  atışı  ast  subay  temel  kursu  için  bize  talimat  verdi.  Ancak  bizim  eğitim 

proglamımızda böyle bir eğitim planı yoktur. Bu eğitim mezun olunduktan sonra kıtalarda 

verilir.  Biz  burada  görevli  olan  arkadaşlarımla  bu  hususu  Ünsal  ÇOŞKUN  paşaya 
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söylediğimizde bir şekilde bu işin yapılmasnı söyledi.  Bizim anladığımız atış yapmak için 

gerekli  olan  mühimmatı  15/07/2016  tarihinde  yapılan  harekatta  kullanılması  için 

olduğunu düşündük." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık  Fatih  TİFTİK,Kara  Havacılık  Komutanlığı  tarafından  yapılan  idari 

tahkikat kapsamında 09/08/2016 tarihinde verdiği ifadesinde; 11/07/2016 tarihinden sonra 

Kolluk  Kuvvetleri  Destekleme  Kapsamında  Hakkari'de  görevlendirildiğini,  15/07/2016 

tarihinde  saat  18:00  sıralarında  Genelkurmay  Başkanlığı  tarafından  hava  sahasının 

kapatıldığına  ilişkin  emrin  kendisine  tebliğ  edildiğini,  ....  saat  02:19 sıralarında Yarbay 

Özcan KARACAN'ın cep telefonundan Okul Komutanı Ünsal ÇOŞKUN'un kendisini 

aradığını,  durumlarının  ne  olduğunu,  Ankara'ya  gelip  gelemeyeceğini  sorduğunu  ve 

kimseye haber vermeden kalkıp Ankara'ya gitmesi konusunda üzerinde baskı kurmaya 

çalıştığını  ancak kendisinin  kalkış  yapılamayacağını  söylediğini belirtmiştir. "  şeklinde 

beyanda bulunmuştur.

Tanık Ali AYDOĞAN 26/07/2016 tarihli ifadesinde; " Hakan Albay birlik dışından 

değil  birlik  içinden yukarıda  belirttiğim araçla  geldi  ve hemen arkasında  iki  tane  binbaşı 

vardı. Sonradan öğrendiğim kadarı ile Ertuğrul ALTUN Binbaşı, diğeri de Okan KOCAKURT 

Binbaşıymış. Biz tatbikat olduğunu öğrenince tedbir aldık. Yeleklerimizi, başlığımızı giydik, 

silahımızı aldık. Demir engellerle nizamiye girişini kapattık. Daha sonra Kara Havacılık 

Okul Komutanı Ünsal ÇOŞKUN birlik içerisinden nizamiyeye araçla geldi. Arkasından 

yukarıda belirttiğim şahıslarla görüşmeye başladı. Biz bu sırada askerlerim ile  birlikte 

alarmdaki yerimiz olan kartal heykelinin arka kısmında yerimizi aldık. Bu arada Ünsal Paşa 

da görüşmesini yaptıktan sonra aşağı doğru devam etti."şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık Erdoğan TOSUN 24/07/2016 tarihli ifadesinde; " 12/07/2016 tarihinde okul 

komutanı Ünsal ÇOŞKUN bölük komutanı olan Erdem ARIKAN ve Emre ERKAN döner 

kanat kurulunda Uğur KAPAN albayında bulundğu ortamda kursiyerlere piyade tüfeği atışı ve 

kapı  makinalı  tüfek  atışı  yapılmasını  kararlaştırmışlar.  Erdem  Yüzbaşı  bu  durumu  bana 

söyledi. Bende okul komutanını arayıp bizim yönetmeliğimizde böyle bir durumun olmadığını 

söyledim. Bana bu iş bir günde yapılabilir bir iş problem yok dedi. Bu durumu kendisine 

öğretim başkanı Oğuz Albay ve Nadir Albay okul komutanına arz etmelerine rağmen ısrarla 

bu atışın yapılacağını söylemiş. Daha sonra Yasin CANDEMİR Yarbay beni arayarak atışlar 

için  okul  komutanının  kendisini  sıkıştırdığını,  biran  önce  yazının  yazılmasını  istediğini 

söyledi. Bunun üzerine bende Nadir Albayla görüşerek ben yazıyıyorum. Sizde planlarsanız 

atışı  yaparız  dedim.  Nadir  Albay da  bu  işin  olmayacağını  düşünerek  çalışmalarını  yaptı. 
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Mekanik nişancılık çalışması yaptırdık. Piyade atışı tüfeği usulunde komutamlğın talimatına 

uyarak yaptırmaya karar verdik. Emre ERKAN Yüzbaşı eşinin hamile olduğunu söyleyerek 

bu atışı perşembe günü yaptıramayacağını söyledi. Bizde kendisine izin verdiğimizi söyledik. 

Erdem ARIKAN'a  yaptıralım dedik.  Emre'de bu benim işim ben yaptıracağım dedi.  Okul 

Komutanı Ünsal ÇOŞKUN'u arayarak Emrenin eşinin hasta olduğundan dolayı piyade tüfeği 

atışını yaptıramayacağını söyledik. Erdem ARIKAN'ın yapmasını istedik. Cuma günü için atış 

ayarlayabilirmisiniz  diye  sordu.  Ben  de  kendisine  teknik  imkanlar  nedeni  ile  cuma  günü 

olmayacağını  ancak  pazartesi  günü atışın  yaptırılabileceğini  söyledim.  Ünsal  ÇOŞKUN'la 

telefon görüşmesinden sonra Emre beni aradı. Komutanım ben atışı ayarladım. 12-14 arası 

yaptıracağım  dedi.  Bende  bu  saatler  arasında  bu  atışın  nasıl  olacağını  atışın  pazartesi 

yapılacağını  söyleyip  telefonu  kapattım.  Benden  sonra  Emre  Dursun  ERGEN  Başçavuşu 

arayarak mühimmatları bekletmiş. Normal şartlarda mühimmatların depoya geri iade edilmesi 

gerekir. "şeklinde beyanda bulunmuştur.

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü saat:18.59’da, Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Albay İdris Feyzi 

OKAN, Yarbay Halil GÜL ve Başçavuş İlyas BARUT’un karargah binasınagiriş yaptıklarının 

görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 19:02'de, Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Yarbay Halil 

GÜL, Yarbay Mehmet ŞAHİN ve Başçavuş Fatih KARAGÖZ’ün, Tümgeneral Hakan ATINÇ 

ve Albay İdris Feyzi OKAN ile birlikte sıklıkla harekat merkezine girip çıktıkları,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 19:16'da, Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Binbaşı Okan 

KOCAKURT ve Başçavuş İlyas BARUT’un harekat şube koridorunda görüldükleri,

15 Temmuz 2016 günü saat:19.26’da,  Kara Kuvvetleri  Komutanı Orgeneral  Salih 

Zeki  ÇOLAK,  Orgeneral  İhsan  UYAR,  Tümgeneral  Hakan  ATINÇ ile  Tuğgeneral  Ünsal 

ÇOŞKUN’un makam odasından çıkıp,  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN hariç,  makam aracına 

binerek Kara Havacılık karargâhından yeni envantere giren CH-47 helikopterinin bulunduğu 

koruma hangarına gittiklerinin görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü, saat:  21:08; 4’üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Metin 

GÜRAK ve Tümgeneral Hakan ATINÇ’ın, Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN ile birlikte karargaha 

geldikleri,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 21:21'de, Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Yarbay Özcan 

KARACAN,  Binbaşı  Deniz  ALDEMİR,  Yarbay  Mehmet  ŞAHİN  ve  Albay  Mustafa 

DURMUŞ’un karargah binası harekat merkezi koridorunda birliktegörüldüğü,
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15 Temmuz 2016 günü, saat: 21:36'da, 4’üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Metin 

GÜRAK,  Tümgeneral  Hakan  ATINÇ  ve  Albay  İdris  Feyzi  OKAN’ın,  Tuğgeneral  Ünsal 

ÇOŞKUN ile birlikte harekat merkezine uğradıkları, Korgeneral Metin GÜRAK’ın makam 

aracına binerek karargah binasından ayrıldığının görüldüğü,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  21:48'de,  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN  ile  emir 

astsubayı Başçavuş İlyas BARUT’un karargah binasından çıkış yaptıkları  vebir  süre sonra 

tekrar karargah binasına giriş yaptıkları,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:02'de, Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN ve Teğmen Nuri 

YÜKSEL‘in  silahlı  ve  uçuş  kıyafetli  olarak  karargah  binasına  girdiği,  Tuğgeneral  Ünsal 

ÇOŞKUN’un  Nöbetçi  Amirliği  odasına  baktığı,  sonrasında  karargah  binası  kapısı  önüne 

çıktığı, İs.Tğm.Nuri YÜKSEL’in silahı tam dolduruş yaptıktan sonrakarargah binası girişinde 

silahla nöbet tuttuğu,

15 Temmuz 2016 günü, saat:  22:23'de,  Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN’un, Başçavuş 

İlyas BARUT ile birlikte kule binası giriş kapısından girdikleri, uzun namlulu silah taşıyan 

şahıslarla konuştukları,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  22:46;  TuğgeneralÜnsal  ÇOŞKUN,  Yarbay  Erdal 

BAŞLAR  (elinde  kask  çantası  ile)  ve  Başçavuş  İlyas  BARUT‘un  uçuş  kıyafetli  olarak, 

makam aracı ile taarruz hangarına geldikleri,

15 Temmuz 2016 günü, saat:  22:46'da,  TuğgeneralÜnsal ÇOŞKUN, Yarbay Erdal 

BAŞLAR(elinde kask çantası ile) ve Başçavuş İlyas BARUT’un uçuş kıyafetli olarak taarruz 

hangarında görüldükleri,

15 Temmuz 2016 günü, saat:  22:47'de,  Tuğgeneral  Ünsal ÇOŞKUN ve Başçavuş 

İlyas  BARUT’un makam aracıyla  karargah binasına geldiği  esnada,  Kr.Plt.Kur.Bnb.  Okan 

KOCAKURT ile  kimliği  tespit  edilemeyen  sivil  kıyafetli  ve  sırt  çantalı  şahsın  yanlarına 

geldiği, sonrasında harekat merkezine beraber girdikleri,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  22:49'da,  Başçavuş  Fatih  KARAGÖZ’ün  silahını 

harekat merkezi istikametine doğrultmuş bir şekilde yaklaştığı, Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN’u 

gördükten sonra silahını indirdiği,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:53'de, TuğgeneralÜnsal ÇOŞKUN, Yarbay Murat 

BOLAT  ve  Başçavuş  İlyas  BARUT’un  uçuş  kıyafetli  olarak  taarruz  hangar  apronunda 

görüldükleri,

15 Temmuz 2016 günü, saat:  22:54'de,  Tuğgeneral  Ünsal ÇOŞKUN ve Başçavuş 

İlyas BARUT‘un makam aracına binerek taarruz hangarıdanayrıldıkları,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 05:39'da, Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Albay Mustafa 

DURMUŞ  ve  Başçavuş  İlyas  BARUT’un  karargah  binasından  makam  aracına  binerek 
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ayrıldıkları, kısa bir süre sonra tekrar döndüklerinin görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 05:50'de, Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Albay Mustafa 

DURMUŞ, Başçavuş İlyas BARUT, Yüzbaşı Emre ERKAN, Teğmen Nuri YÜKSEL, Teğmen 

Cihangir CAN, Yarbay Yasin CANDEMİR, Binbaşı Okan KOCAKURT, Albay Hakan Cafer 

ASLAN, Yarbay Özcan KARACAN, Yarbay Mehmet ŞAHİN, ve Binbaşı  Mehmet Semih 

ÜSKAYA’nın  karargah  binası  giriş  holünde  toplandıkları,  aralarında  değerlendirme 

yaptıklarının görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 05:55'de, Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Albay Mustafa 

DURMUŞ, Yarbay Yasin CANDEMİR, Albay Hakan Cafer ASLAN, Albay Murat AĞIR ile 

kışla nöbetçilerinden Üstçavuş Mahmut ŞAKRAK’ın silahlı olarak karargah binasından çıkış 

yaptıklarının görüldüğü belirtilmiştir.

Kara Havacılık Komutanlığı Güvercinlik Uçuş Kulesinde bulunan ses kayıtları 

üzerinde bilirkişi tarafından yapılan çözüm tutanakları ve ses teşhis işlemleri sonucu 

düzenlenen 03/01/2017 tarihli bilirkişi raporunda şüpheli Ünsal ÇOŞKUN'a ait olduğu 

değerlendirilen konuşmalar şu şekildedir:

15/07/2016 tarihindesaat22:36’daki telefon konuşma kaydı; 

İlhan OCAKCIOĞLU : " İlhan Başçavuş"

Mehmet ŞAHİN : "  Yarbay  Şahin,  ne  oldu  şu  helikopter  sayılarını  

söyleyecektiniz bana"

İlhan OCAKCIOĞLU :  "  Komutanım  söyleyim  Ünsal  paşam  burada  kendisine  

ilettik, (ortamdaki kişiye yönelik: “Kurmay başkanım komutanım, Yarbay Şahin”

Ünsal ÇOŞKUN : " He Mehmet"

Mehmet ŞAHİN : "  Komutanım Kara Kuvvetler  Karargahında Erhan Caha  

irtibata  geçilecek,  Genel  Kurmayda  da  Doğan  Öztürk’le,onlarla  geçilecek,  şimdi  şeyi  

istiyorlar, helikopter sayılarını, kaç helikopter gitti şeye"

Ünsal ÇOŞKUN : " ..

Mehmet ŞAHİN : " Sizde yokmu net sayı"

Ünsal ÇOŞKUN : "Var  bir  dakika (ortamdaki  kişiye  yönelik) “toplam  kaç 

oldu”

Ortam sesi :" Komutanım sekizS 70, iki kugır"

Ünsal ÇOŞKUN : "Sekiz S 70, iki kugır diğerleri de burada, taarruzlar burda"

Mehmet ŞAHİN : " Tamam sekiz S 70, iki Kugır sorun yok yani"
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Ünsal ÇOŞKUN : " ..."

Mehmet ŞAHİN : " Sar, sar"

Ünsal ÇOŞKUN : "SarlaUsar var "

Mehmet ŞAHİN : " İçlerinde var yani tamam oldu"

Ünsal ÇOŞKUN : "Tamam oldu görüşürüz."

15/07/2016 tarihindesaat 22:38’deki telefon konuşma kaydı; 

Erhan CAHA : " Tuğgeneral Erhan"

Ünsal ÇOŞKUN : "Tuğgeneral Çoşkun abi kolay gelsin "

Erhan CAHA : "He abicim sağol sağol, helkopterler"

Ünsal ÇOŞKUN : "Helikopterler on tane Akıncıya geçti"

Erhan CAHA : "Çok güzel"

Ünsal ÇOŞKUN : "Diğerleride burada bekliyor onları"

Erhan CAHA : "Çok güzel, çok güzel yani bir faaliyet, planlama faaliyet  

bekliyoruz."

Ünsal ÇOŞKUN : "Evet evet"

Erhan CAHA : "Çok güzel tamam abicim."

Ünsal ÇOŞKUN : " Tabi erken olduğu için "

Erhan CAHA : " Niçin orda öyle bir şey oldu abi, senin oraya ekip geldi"

Ünsal ÇOŞKUN : "Abi anlamadık ya "

Erhan CAHA : "Bir şey demediler mi"

Ünsal ÇOŞKUN : "..."

Erhan CAHA : "Ne dediler "

Ünsal ÇOŞKUN : "Baktılar, incelediler niye gece uçuşu, şey gece uçuşu var  

mı, bilmem ne falan diye öyle incelediler gittiler"

Erhan CAHA : "İyi hadi kolay gelsin abicim"

Ünsal ÇOŞKUN : "Hadi sağol sağol görüşürüz abi"

15/07/2016 tarihindesaat23:14’deki telefon konuşma kaydı;   

M. Semih ÜSKAYA  : "Binbaşı Semih" 

Ünsal ÇOŞKUN : "Ha Semih kolay gelsin"

M. Semih ÜSKAYA  : ".."

Ünsal ÇOŞKUN : "Semih akaryakıtçıları, tanker şoförlerini çağıralım "
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M. Semih ÜSKAYA  : ".."

Ünsal ÇOŞKUN : "Evet tanker şoförü uzmanlar hemen ivedi gelsinler"

M. Semih ÜSKAYA  : "Tamam komutanım ben iletiyim."

Ünsal ÇOŞKUN : "Onu Memetle bir koordine et, hem bizim bakım grubunun  

ve hemde şeyleri çağırttıralım."

M. Semih ÜSKAYA  : "Tamam komutanım."

15/07/2016 tarihindesaat23:22’deki telefon konuşma kaydı; 

Erhan CAHA : "Abi beni aradın herhalde"

Ünsal ÇOŞKUN : " Abi şöyle, Akıncıya indi bizim 10 helikopter ama gelen 

giden yok diyorlar."

..

Erhan CAHA : "Senin ekip mi diyor?"

Ünsal ÇOŞKUN : "... "

Erhan CAHA : "Muzafferle görüş"

Ünsal ÇOŞKUN : " Tamam nerde"

Erhan CAHA : "Akıncı da Muzaffer"

Ünsal ÇOŞKUN : " Allah Allah, normal cebi geçerli mi, var mı numarası"

Erhan CAHA : "Abi normal cebinden ara "

Ünsal ÇOŞKUN : " Tamam görüşürüz sağol."

MEDAS sistemi üzerindenG048/197/007 MEDAS kayıt  numarası ileGenelkurmay 

Personel  Plan  ve  Yönetim  Dairesi  tarafından  Kara  Havacılık  Komutanlığı'na  15/07/2016 

tarihinde saat 22:35'te gönderilen sıkıyönetim direktifi mesajı ekinde Ek-C olarak belirtilen ve 

8 sayfadan oluşan diğer atamalar başlıklı toplam 450 kişilik listenin 170. sırasında Tuğgeneral 

Ünsal  ÇOŞKUN'un  Kara  Havacılık  Okul  Komutanı  iken  Kara  Havacılık  Okulu  ve  Kara 

Havacılık Komutanı olarak atandığı anlaşılmıştır. 

Ankara  Batı  Cumhuriyet  Başsavcılığı  tarafından  26/07/2016  tarihinde  Kara 

Havacılık  Komutanlığındayapılan  aramada,  Şüpheli  Ünsal  ÇOŞKUN'a  ait  odada; 

Kinole yazan siyah renkli dijital materyal , 19 Nisan 2016 Salı 19.54 sayılı hizmete özel mesaj 

isimli  belge,  üzerindeki  kimi  numaraların  işaretlendiği  imzasız  tarihsiz  isim  listesibelge, 

General konutları oturma planı, general konut önerisi,4 tane Akbank'a ait dekont topıam 6 

sayfadan ibaret yazılara, makam masası üst çekmecede zarfin içerisinde 46 adet 100 Dolarıx 1 
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adet 500 Euro ve 1 adet10 TL, Nöbetçi Muharrem Demirkale ile başlayan altta Mehmet 1+3 

Konya 4 şeklinde el  notu,1 adet  14/06/2016 tarihli  RDM takip listesi,  l-  Nuri BAYIR ile 

başlayan 50-Fatih GÖKTÜRK ile biten isimsiz imzasız isim listesi, isimlerin bulunduğu not 

blok,  Şükrü  KISADERE  ile  başlayan  not  blok,  sol  tarafta  üstten  2.  çekmecede  bulunan 

Komutan bilgi defteri, kırmızı renkli personel isim listesi, üçüncü çekmecede vizor 70 7.65 

seri numaralı 317398 üzerinde TC ordusu subaylara mahsus yazan silah, konsol kitaplığında; 

yazıcı üzerinde bulunan 46 adet belge, Kırmızı renkli 2015 atigen cell yazan ajanda, Sümen 

üstünde notların alındığı Turkish General yazan belge, giden gelen yazılı not sümen içinde 

durum diye başlayan not, asfalt diye başlayan not, görevlendirilen personel listesi, 22 kişilik 

Ahmet ATEŞ ile başlayan ve Yusuf ÇELİK ile biten el yazılı isim listesi, Temmuz ayma ait 

nöbet  listesi,  takip  edilecek  konular  başlıklı  7  sayfadan  oluşan  belge,  Masa  yanındaki 

konsolda  taarruz  helikopteri  isimli  kitap  arasından  çıkan  vazifenin  gerginlik  döneminde 

olabilecekler  başlıklı  2  adet  el  yazılı  sayfadan  ibaret  belge,  muhabere  sahasının  zihinde 

canlandırılması  konsepti  konulu  kitaptan  çıkan  6  sayfa,  14.  Kara  Havacılık  Okul 

Komutanlığının ön emri başlıklı el yazısı, Hava Hücum Harekatı başlıklı kitap içinde Hava 

hücum harekatı , yazan 7 sayfa el yazılı not, siyah renkli blok tabanca kutusu İçinden 2 adet 

kovan (üzerinde NCC/R 9mm Luger Yazan), Konsolda acil hallerde ani Yakın hava desteğinin 

sağlanması yönergesi başlıklı kitapçıktan Ani yakın Hava Destek İstek formu ibareli 2 adet el 

yazılı  kağıttan  oluşan  belge,  çanta  içinde,  l  MKE,  9  Yavuz,16  compact  T 06  24-04  TE 

006415-seri numaralı tabanca,  2 adet boş şarjör, l  l  adet mermi,  ateş destek koordinasyon 

tatbikatı başlıklı 13 sayfa evrakbulunduğubelirtilmiştir.

Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'nın 27/07/2016 tarih ve 2016/2569 sayılı 

uzmanlık  raporunda;  Ünsal  ÇOŞKUN'a  ait  olduğu  belirtilen  tüm  svaplar  üzerinde  atış 

artıkları tespit edildiği belirtilmiştir.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 25/01/2017 tarih ve 22282378 - 4080 - 203638 - 

17 sayılı cevabi yazısında;  T062404TE006415 seri numaralı 9 mm çapında Yavuz 16 marka 

tabanca ile 317398 seri numaralı 7.65 mm çapında Vizor marka tabancanın Ünsal ÇOŞKUN 

adına kayıtlı olduğu belirtilmiştir. 

Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nın 27/10/2016 tarih ve 2273252 - 16 sayılı 

cevabi  yazısında;Kara  Havacılık  Okul  Komutanlığı  Bakım  Komutanlığında  0348  uçuş 

numarası  ile  Cesur01  kodunu  kullanan  pilotlar  Muzaffer  KARTOPU (Albay)  ve  Gökhan 

ÇİÇEK'in (Binbaşı) S-70 tipi helikopter ile Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nın 194 sıra 

numaralı emri üzerine 12/07/2016 tarihinde saat 12:00 - 20:00 arasında eğitim maksatlı uçuş 
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yaptığı,

Kara Havacılık  Okul  Komutanlığı  Öğretim Başkanlığı  Döner  Kanat  Uçuş Eğitim 

Kurulunda 0204 uçuş numarası ile Hakan01 kodunu kullanan pilotlar Uğur KAPAN (Albay) 

ve  Gökhan  ÇİÇEK'in  (Binbaşı)  S-70  A28  tipi  helikopter  ile  Kara  Havacılık  Okul 

Komutanlığı'nın  195  sıra  numaralı  emri  üzerine  13/07/2016  tarihinde  saat  17:00  -  00:00 

arasında GGG Eğitim /  Tazeleme uçuşu yaptığının,  kalkış ve iniş meydanının Güvercinlik 

olduğunun, uçuş ekibinde Y. YÜKSEL'in (Astsubay Çavuş) bulunduğu,

Kara Havacılık  Okul  Komutanlığı  Öğretim Başkanlığı  Döner  Kanat  Uçuş Eğitim 

Kurulunda 0203 uçuş numarası ile Hakan01 kodunu kullanan pilotlar Uğur KAPAN (Albay) 

ve E. ERDEM'in (Albay) ,M. CİN (Albay), M. KARTOPU (Albay) S-70 A28 tipi helikopter 

ile Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nın 195 sıra numaralı emri üzerine 13/07/2016 tarihinde 

saat  17:00  -  00:00  arasında  GGG  Eğitim  /  Tazeleme  uçuşu  yaptığının,  kalkış  ve  iniş 

meydanının  Güvercinlik  olduğunun,  uçuş  ekibinde  Y.  YÜKSEL'in  (Astsubay  Çavuş) 

bulunduğu,

Kara Havacılık Okul Komutanlığı Bakım Komutanlığında 0329 uçuş numarası ile 

Cesur01 kodunu kullanan pilotlar Muzaffer KARTOPU (Albay), Gökhan ÇİÇEK'in (Binbaşı) 

S-70 tipi  (Skorsky) helikopter ile Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nın 195 sıra numaralı 

emri üzerine 13/07/2016 tarihinde saat 12:00 - 20:00 arasında eğitim maksatlı uçuş yaptığının, 

kalkış ve iniş meydanının Güvercinlik olduğu,

Uçuş emrinde Muzaffer KARTOPU (Albay) ve Berkant DOĞRUYOL'un (Binbaşı) 

imzalarının bulunduğu, Kara Havacılık Okul Komutanı  Ünsal ÇOŞKUN'un ise onayladığı 

anlaşılmıştır.

Akıncı  Üssü'nde  bulunan  güvenlik  kameraları  üzerinde  yapılan  incelemeler 

sonucu  düzenlenen  01/12/2016  tarihli  tespit  tutanağında; Akıncı  4.Ana  Jet  Üssü 

Komutanlığı'nda bulunan güvenlik kameralarının gerçek zamana göre 45 dakika geri olduğu, 

bu  bilgi  üzerine  görüntüler  üzerinde  yapılan  incelemelerde,  143.  Filo  istihbarat  koridor 

güvenlik  kamerası  CH1 2016-07-16-18-46-50  kayıt  nolu  görüntünün  19:10:55  -  19:10:58 

zaman aralığındaki görüntüsünde koridor içerisinde görülen şahsın şüpheli Ünsal ÇOŞKUN 

olduğu belirtilmiştir. 

Şüpheli Ünsal ÇOŞKUN'a ait LG H815 G4 marka 359872069380243 imei numaralı 

cep telefolu ile Nokia 1203 marka 356942033850242 imei numaralı cep telefonu ve bu cep 

telefonuna ait  sim kart  üzerinde  yapılan  bilirkişi  incelemesi  sonucunda 22/09/2016 tarihli 

bilirkişi raporu düzenlenmiştir.
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Kara Havacılık Komutanlığı  tarafından yapılan idari  soruşturma sonrasında 

düzenlenen "İdari ve Disiplin Soruşturma Heyetinin Olayla İlgili Personel Hakkındaki 

Değerlendirmesi  ve  Kanaati  Çizelgesinde;  Şüpheli  Ünsal  ÇOŞKUN'un, darbe 

teşebbüsüne  ilişkin  faaliyetlerin  koordinasyonunda  rol  oynadığı,  olay  öncesinde  faaliyet 

takviminde ve yönergede olmamasına rağmen teknisyen kursiyerlere kapı makieli tüfeği atışı 

yaptırmak adına mühimmat almak için baskı yaptığı,  faaliyet  süresince olayları  yönetecek 

şekilde bütün kışla  bölgesinde dolaştığı,  okul personelinden bir  kısmının mesaiye gelmesi 

konusunda emir verdiği ve 65R6813 Kaleşnikof P. Tf. (Araç Şoförüne Aİt) ile kışlayı hava 

aracı  ile  kaçmak  suretiyle  terk  ettiği,  nizamiye  bölgesindeki  faaliyetleri  denetlediği, 

Kr.Plt.Bnb.  Fatih  TİFTİK'e 02.19'da telefon ederek kimseye haber  vermeden Hakkari'deki 

AH-1W kolunun Ankara'ya getirilmesi emrini verdiği,sabah 06.00 civarında Kr.Hvcl.K.lığı 

karargah  binasından  kaçarken  görüldüğü,  Darbe  Teşebbüsü  kapsamında  icra  edilen 

faaliyetlere katıldığı kanaatine varıldığı, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu 

görevinden çıkarıldığı belirtilmiştir.

Şüpheli Ünsal ÇOŞKUN'un kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0506 330 98 39, 

0542  760  44  37,  0531  493  81  85  numaralı  telefon  hatları  için  Ankara  8.  Sulh  Ceza 

Hakimliği'nin 30/11/2016 tarih ve 2016/4567 D. iş  sayılı  kararı  ile  5271 Sayılı  CMK'nun 

135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı verilmiştir.

Şüpheli Ünsal ÇOŞKUN'un kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0 506 330 

98 39 numaralı telefon hattının iletişim detay bilgileri incelendiğinde;  Şüphelinin cep 

telefonunun  askeri  darbe  girişiminde  bulunulan  16/07/2016  tarihindesaat  06:45'e  kadar 

Güvercinlik Kışlası mevkisindeki baz istasyonlarından, saat 07:33'ten itibaren Akıncı Hava 

Üssünün  bulunduğu  mevkisindeki  baz  istasyonlarından  sinyal  verdiği,  şüphelinin  cep 

telefonundan 14/07/2016 tarihinde saat 20:12'de Murat DAĞLI ile, 15/07/2016 tarihinde saat 

11:22, 12:50, 13:13'de şüpheli Murat DAĞLI ile, saat 21:14, 23:27, 23:49, 23:53'de şüpheli 

Uğur KAPAN ile, saat 22:03'de şüpheli Yasin CANDEMİR ile, saat 22:50'de şüpheli Hakan 

Cafer ARSLAN ile, saat 23:25, 23:32 şüpheli Halil GÜL ile, 16/07/2016 tarihinde saat 05:34, 

05:41'de şüpheli Murat DAĞLI ile, saat 00:55'de şüpheli Halil GÜL ile, saat 00:03, 00:16, 

00:50, 01:23, 01:29, 01:31, 01:59, 02:14, 02:16, 02:37, 03:33'de şüpheli Uğur KAPAN ile, 

saat 00:39'da şüpheli Nuri TUNCEL ile telefonla irtibatının bulunduğu görülmüştür. 

Şüpheli Ünsal ÇOŞKUN, 16/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.
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Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Ünsal  ÇOŞKUN'un  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli Ünsal ÇOŞKUN'un, Kara Havacılık Okul Komutanlığında Okul Komutanı 

olarak Tuğgeneral rütbesiyle görev yaptığı, 

Şüpheli  Ünsal  ÇOŞKUN'un,kendisi  gibi  Fetullahçı  Terör  Örgütüne  mensup 

askerlerve  bu  askerlerle  birlikte  harekete  eden  aynı  örgüt  mensubu  bir  takım sivil  kişiler 

tarafından planlanan ve şüpheli Fetullah GÜLEN tarafından 12/07/2016 tarihinde onaylanan 

askeri  darbe  girişimine  yönelik  planlama  ve  hazırlık  faaliyetlerine  katıldığı,  askeri  darbe 

planlamasını  yapanve uygulamaya koyan 'Yurtta Sulh Konseyi'  tarafından askeri  birliklere 

gönderilen sıkıyönetim direktifinin ekindeki diğer atamalar başlıklı toplam 450 kişilik listenin 

170.  sırasında  Kara  Havacılık  Okulu  ve  Kara  Havacılık  Komutanı  olarak  atandığı, 

sıkıyönetim  direktifinin  Kara  Havacılık  Komutanlığına  saat  23:30  sıralarında  iletilmesine 

rağmen  şüphelinin  saat  22:00'den  itibaren  Kara  Havacılık  Komutanı  olarak  Güvercinlik 

Kışlasında emir ve talimatlar verdiği, bu emir talimatların Fetullahçı Terör Örgütü mensubu 

diğer  askerler  tarafından  sorgulanmadan  uygulandığı,  şüphelinin  olay  gecesi  askeri  darbe 

kapsamında eylemlerde bulunan Erhan CAHA ile irtibatta bulunduğu, Erhan CAHA'dan gelen 

talep üzerine rehin alınan Genelkurmay Başkanı ve diğer komutanların Akıncı Hava Üssüne 

taşınması için gerekli talimatları verdiği, olay gecesi Kara Havacılık Komutanlığı Karargah 

binasında şüpheliler Özcan KARACAN, Mustafa DURMUŞ ve Mehmet ŞAHİN ile Akıncı 

Hava Üssünde Hava Görev Kuvvet  Komutanı  olarak belirlenen şüpheli  Uğur KAPAN ve 

Güvercinlik uçuş kulesinin kontrolünü ele geçirilen şüpheli Oğuz YALÇIN ile birlikte hareket 

ettikleri,  bu  açıklamalardan  ve  aşağıda  belirtilecek  faaliyetlerinden  de  anlaşılacağı  üzere 

şüpheli  Ünsal  ÇOŞKUN'un  Fetullahçı  Terör  Örgütünün  askeri  darbe  kapsamındaki 

yöneticilerinden olduğunun anlaşıldığı, 

Bununla  birlikte,  Cumhuriyet  Başsavcılığımızın  2016/103566  sayılı  soruşturma 

dosyasından ayrıntıları açıklandığı üzere şüpheli Ünsal ÇOŞKUN'un, şüpheliler Halil GÜL, 

Özcan KARACAN ve Mehmet ŞAHİN ile birlikte 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilmeye 

çalışılan askeri darbe girişimindeki faaliyetleri planlayan ve uygulamaya koyan Yurtta Sulh 

Konseyinin üyesi olduğunun belirtildiği, 

'Abdullah' kod isimli gizli tanığın askeri darbe girişimi öncesi 06/04/2016 tarihinde 

vermiş  olduğu  ifadesi  incelendiğinde,  şüpheli  Ünsal  ÇOŞKUN'un,  1990'lı  yıllardan  beri 

Fetullahçı Terör Örgütü yapılanması içerisinde yer aldığı, örgüte düzenli olarak 'himmet' adı 

altında finansman sağladığının anlaşıldığı, 

Şüpheli  Ünsal  ÇOŞKUN'un,  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  olay  gecesi 
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helikopter kullanacak olan örgüt mensubu askerlere önceden tazeleme eğitimi altında olay 

gecesi uçuş gerçekleştirecekleri güzergahlara ilişkin keşif uçuşları yaptırdığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında  olay  gecesi  kullanılan  mühimmatı 

birkaç gün önce kursiyerlerin eğitim atışında kullanacaklarını gerekçe göstererek temin ettiği, 

Şüpheli Murat BOLAT'ın askeri darbe girişiminde bulunulan gece ilerleyen saatlerde 

gerçekleştiğini  belirttiği  konuşmasında,  şüpheli  Ünsal  ÇOŞKUN'un  kendisine  darbenin 

planlandığı  gibi  gittiğini  söylediği  şeklindeki  ifadesinden,  şüpheli  Ünsal  ÇOŞKUN'un 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensupları  tarafından  planlananan  askeri  darbe  girişimine  ilişkin 

planlamalara bizzat katıldığı, planlamaları bildiğinin anlaşıldığı, 

Şüpheli Ünsal ÇOŞKUN'un, şüpheli Erdal BAŞLAR'a talimat vererek askeri darbe 

girişiminde  kullanılacak  olan  Atak  helikopterin  TAİ'den  teslim  alınması  işlemlerini 

15/07/2016 tarihine yetiştirmesini istediği, şüpheli Erdal BAŞLAR'ın da bu talimat uyarınca 

TAİ'de bakımda bulunan 1001 kuyruk numaralı Atak helikopteri 14/07/2016 tarihindeTAİ'den 

teslim alıp Kara Havacılık Komutanlığına teslim ettiği,

Şüpheli Ünsal ÇOŞKUN'un, 15/07/2016 tarihinde saat 13:00 sıralarında şüpheli İdris 

Feyzi OKAN ile birlikte Kara Kuvvetleri Komutanlığına gittiği ve saat 18:00 sıralarına kadar 

orada kaldığı, 

Şüpheli  Ünsal  ÇOŞKUN'un,  Kara  Kuvvetleri  ve  beraberindeki  heyetin  Kara 

Havacılık Komutanlığı Güvercinlik Kışlasından ayrılması üzerine askeri darbeye başlanılması 

talimatı  verdiği,  önceden  yapılan  planlama  doğrultusunda  karargah  binasındaki  makam 

odasında  bulunan  Kara  Havacılık  Komutanı  müşteki  Hakan  ATINÇ'ın  şüpheliler  Okan 

KOCAKURT,  Özcan  KARACAN,  Fatih  KARAGÖZ  ve  Mustafa  DURMUŞ  tarafından 

enterne  edildiği,  Kara  Havacılık  Komutanının  bu  şekilde  elleri  bağlanarak  rehin  alınması 

üzerine  askeri  darbe  faaliyeti  için  kışlada  bulunan  şüphelilerin  Güvercinlik  Kışlasının 

kontrolünü ele geçirdikleri,

Müşteki Hakan ATINÇ'ın rehin alınması üzerine şüpheli Ünsal ÇOŞKUN'un kendi 

makam odasına giderek silahını  kuşandığı  ve kendisinin Kara Havacılık  Komutanı  olarak 

atandığına ilişkin sıkıyönetim emrinin saat 23:30'da Kara Havacılık Komutanlığına gelmesine 

rağmen şüphelinin saat 22:00'den itibaren Kara Havacılık Komutanı olarak emir ve talimatlar 

verdiği,  şüphelinin  atama listesinde  Kara  Havacılık  Komutanı  olarak  atanacağını  önceden 

bildiğinin  ve  buna  göre  olay  gecesi  bu  görevlendirmeye  göre  faaliyete  başladığının 

anlaşıldığı, 

Şüpheli Murat BOLAT'ın ifadesinde, 14/07/2016 tarihinde şüpheliler Halil GÜL ve 

Özcan  KARACAN  ile  askeri  darbe  girişimi  ile  ilgili  konuştuklarında  kendisine  'Kara 

Havacılık  Okul  komutanı  olan  Ünsal  ÇOŞKUN'un  darbe  günü  Kara  Havacılığın  başında 

olacağını  söylediklerini  belirttiği,  bu  ifadeden  de  gerek  şüpheliler  Halil  GÜL ve  Özcan 
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KARACAN'ın  gerekse  Ünsal  ÇOŞKUN'un  askeri  darbeciler  tarafından  yapılan  atamayla 

şüpheli  Ünsal  ÇOŞKUN'un  Kara  Havacılık  Komutanı  olarak  atanacağını  önceden 

bildiklerinin, askeri darbe girişiminin planlama aşamasından haberdar olduklarının anlaşıldığı, 

Askeri darbe kapsamında faaliyette bulunulacak helikopterlerin bağlı oldukları askeri 

birlik olan Kara Havacılık Komutanlığı Güvercinlik Kışlasının askeri  darbeciler tarafından 

kontrolünü  temin  için  önceden  yapılan  planlamalar  doğrultusunda  nizamiyelerin,  uçuş 

kulesinin, nöbet yerlerinin kontrol altına alındığı, bu şekilde helikopterlerin askeri darbeciler 

açısından güvenli ve sorunsuz bir şekilde sevkve idaresinin sağlanmaya çalışıldığı, şüpheli 

Ünsal ÇOŞKUN'un da askeri darbe faaliyeti başladıktan sonra saat 22:00 sıralarında nizamiye 

bölgelerini,  uçuş  kulesini,  nöbet  yerlerini  gezerek,  orada  askeri  darbe  kapsamında 

görevlendirilenlerin bulunup bulunmadığını kontrol ettiği,  helikopterlerin kalkacağı pistlere 

giderek  askeri  darbe  kapsamında faaliyette  bulunacak helikopterlerin  hazırlıklarını  kontrol 

ettiği, bu helikopterlerin pilotlarına talimatlar verdiği, 

Askeri  darbe  planlaması  kapsamında  Skorsky helikopterlerin  kalkış  iniş  meydanı 

olarak Akıncı Hava Üssünde daha önceden belirlenmiş bir alan bulunduğundan şüpheli Ünsal 

ÇOŞKUN'un askeri darbe faaliyeti başlaması üzerine Skorsky helikopterlerinin Akıncı Hava 

Üssüne götürülmesi için orada bulunan pilotlara talimat verdiği, 

Şüpheli Ünsal ÇOŞKUN'un, askeri darbeciler tarafından Kara Havacılık Komutanı 

olarak görevlendirilmesi üzerine Kara Havacılık Komutanlığına bağlı bulunan genel maksat 

helikopterleri  olan  Skorsky  ve  Cougarlar  ile  taarruz  helikopterlerini  gece  boyunca 

yönlendirdiği,

Şüpheli Ünsal ÇOŞKUN'un, askeri darbe kapsamında Hava Görev Kuvvet Komutanı 

olarak görevlendirilen veAkıncı Hava Üssünde helikopterleri sevk ve idare eden şüpheli Uğur 

KAPAN ile sürekli irtibat halinde bulunarak helikopterlerle ilgili gerekli talimatları verdiği, 

şüphelinin olay akşamı şüpheli Uğur KAPAN ile çok sayıda telefon irtibatında bulunduğunun 

anlaşıldığı,  bu  irtibatların  olay  akşamı  gerçekleştirilen  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamında 

bulunduğunun değerlendirildiği, 

Şüpheli Ünsal ÇOŞKUN'un, askeri darbe planlaması kapsamında Güvercinlik uçuş 

kulesinde  kontrolü  ele  geçiren  şüpheli  Oğuz  YALÇIN'a  telsizle  helikopterlere  gerekli 

talimatları vermesi için talimatlar verdiği, 

Şüpheli Ünsal ÇOŞKUN, askeri darbe kapsamında Güvercinlik Kışlasının giriş ve 

çıkışlarını kontrol için teğmenleri Ana nizamiye, Fidanlık nizamiyesi, Eski nizamiye ve uçuş 

hattı  gibi  bölgelerde  bulundurması  için  önceden  şüpheli  Yasin  CANDEMİR'e  talimatlar 

verdiği, darbe gecesi de bu talimatların yerine getirilip getirilmediğini bizzat giderek kontrol 

ettiği,

Şüpheli Ünsal ÇOŞKUN'un, saat 22:30 sıralarında emir astsubayı olan şüpheli İlyas 
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BARUT'a 'git, Mehmet Barış ÇAYIRLI Albay muhabere merkezinde mi ona bak yerinde mi,  

silahı  var mı sor'  diyerek onu Muhabere Merkezine gönderdiği,  şüpheli  İlyas  BARUT'un 

Muhabere Merkezine gidip şüpheli Mehmet Barış ÇAYIRLI'ya Ünsal ÇOŞKUN'un kendisini 

sorduğunu,  silahının  olup  olmadığını  sorduğunu  söylediği,  onun  da  'ben  görevimin 

başındayım, silahım var' dediği, şüpheli Ünsal ÇOŞKUN'un, muhabere merkezinde şüpheli 

Mehmet  Barış  ÇAYIRLI'nın  olay  gecesi  görevlendirilmesinden  önceden  haberdar 

olduğununanlaşıldığı, 

Şüpheli Ünsal ÇOŞKUN'un olay gecesi saat 23:14’de telefonla konuştuğu şüpheli 

Mehmet Semih ÜSKAYA'ya"Semih akaryakıtçıları,  tanker  şoförlerini  çağıralım "   "Onu 

Memetle bir koordine et, hem bizim bakım grubunun ve hemde şeyleri çağırttıralım." diyerek 

helikopterlerin  yakıt  ikmali  için  gerekli  olan  yakıt  tankerlerinin  ayarlanılması  talimatı 

verdiğinin kule telefon konuşma kayıtlarından anlaşıldığı, 

Şüpheli  Ünsal  ÇOŞKUN'un,  olay gecesi  mühimmat gereksinimi  oluşması  üzerine 

şüpheli Murat BOLAT'a verdiği talimat ile şüpheliler Ersel ERSOY ve Soner GÖKÇE'nin 

Zırhlı Birlikler Komutanlığından mühimmat getirmelerini sağladığı, 

Şüpheli  Ünsal  ÇOŞKUN'un  olay  gecesi  Kara  Havacılık  Komutanlığı  karargah 

binasında bulunan Kurmay Başkanı şüpheliMehmet ŞAHİN'in odasında şüpheliler Mehmet 

ŞAHİN,  Mustafa  DURMUŞ  ve  Özcan  KARACAN  ile  birlikte  askeri  darbe  kapsamında 

kendilerine  gelen  talepleri  değerlendirip  telsiz  ve  telefonla  ilgili  yerlere  gerekli  emir  ve 

talimatları verdikleri,

Şüpheli  Ünsal ÇOŞKUN'un, askeri  darbe girişiminin Kara Havacılık Komutanlığı 

kısmıyla  ilgili  planlamalara  katıldığı  gibi  başka  birliklerdeki  planlamalardan  da  haberdar 

olduğunun, bu bağlamda şüpheli  Mehmet Semih ÜSKAYA'nın ifadesinde belirttiği  şekilde 

şüpheli  Mehmet  ŞAHİN  ile  Zırhlı  Birlikler  Okulundaki  tankların  zamanında  çıkmadığı, 

Ankara'nın İstanbul'a göre faaliyete geç başladığı, İstanbul'un erken başlayarak bu koordineyi 

bozduğunu, Hava Kuvvetlerinde işlerin iyi gittiğini, en iyi uyumun ve en çabuk reaksiyonun 

havacılar tarafından verildiğini şeklinde değerlendirmeler yaptıklarının anlaşıldığı, 

Olay gecesi uçuş gerçekleştirerek faaliyette bulunan helikopterlerin polis tarafından 

ateş edilerek isabet  almaları  ve gayrifaal  duruma gelmeleri  üzerine helikopter gereksinimi 

oluştuğunda şüpheli Ünsal ÇOŞKUN'un, aralarında tanık Fatih TİFTİK de olmak üzereKara 

Havacılık  Komutanlığına bağlı  personelden dış  birliklerdehelikopter  görevinde  bulunanları 

aradığı, durumlarının ne olduğunu, Ankara'ya gelip gelemeyeceğini sorduğu ve kimseye haber 

vermeden  kalkıp  Ankara'ya  gelmesi  konusunda  baskı  kurmaya  çalıştığı,  yasadışı  emir  ve 

talimatlar verdiği, 

Şüpheli  Ünsal  ÇOŞKUN'un  aynı  kapsamda  Malatya  Kara  Havacılık  2.  Alay 

Komutanı olarak yeni atanan Albay Hakan KELEŞ'i telefonla aradığı, Malatya'daki taarruz 
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helikopterlerinin tam yüklü olacak şekilde Ankara'ya göndermesini talimatını verdiği, ancak 

Albay Hakan KELEŞ'in bu talimatı yerine getirmediği ve helikopterleri göndermediği, bunun 

üzerine askeri darbeciler tarafından alınan kararla Albay Hakan KELEŞ'in yerine eski Alay 

Komutanı olan Albay Mustafa ÖZKAN'ın 2. Kara Havacılık Alay Komutanı olarak görevine 

devam  edeceğine  ilişkin  emir  yayınlanmıştır.  MEDAS  sistemi  üzerinden  K100/198/001 

MEDAS kayıt numarası ile 2. Ordu Komutanlığı Harekat Merkezi tarafından Kara Havacılık 

Komutanlığı'na 16/07/2016 tarihinde saat 00:20'de görevlendirme konulu mesaj gönderildiği, 

bu mesajın Kara Havacılık Komutanlığının Haber Merkezinde 320numarası ile kaydedildiği 

ve 16/07/2016 tarihinde saat 00:45'te Kurmay Yarbay Mehmet ŞAHİN'e teslim edildiği, mesaj 

ekinde  gönderilen  görevlendirme  konulu  mesaj  formunda,  "Kara  Pilot  Kurmay  Albay  

Mustafa ÖZKAN'ın ikinci bir emre kadar 2.Kara Havacılık Alay Komutanlığı'na devam  

edeceği" belirtilmiştir. Mesaj formunda Harekat Başkanı Kurmay Albay Erkan VAROL'un ve 

Kurmay  Başkan  Vekili  Tuğgeneral  Mustafa  Serdar  SEVGİLİ'nin  isimlerinin  bulunduğu 

görülmüştür.  Kara  Havacılık  Komutanlığında  oluşan  bu  ani  gelişme  üzerine  2.  Ordu 

Komutanlığınca çok kısa bir sürede Hakan KELEŞ'in görevden alınması emrinin çıkarılması 

şüpheli  Ünsal  ÇOŞKUN'un  askeri  darbe  kapsamında  Malatya'da  bulunan  2.  Ordu 

Komutanlığı ile de çok sıkı irtibatlı olduğunu göstermektedir. 

Şüpheli  Ünsal  ÇOŞKUN'un  askeri  darbe  kapsamında  olay  gecesi  Güvercinlik 

kışlasında bulunan soruşturma dosyasına konu şüphelilere yasadışı emir ve talimatlar verdiği, 

Şüpheli  Ünsal  ÇOŞKUN'un,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında  Genelkurmay 

Başkanlığında faaliyette bulunan ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2016/103566 

sayılı soruşturma yürütülen şüpheliler Doğan ÖZTÜRK ve Erhan CAHA'dan aldığı talimatlar 

çerçevesinde  Kara  Havacılık  Komutanlığındaki  helikopterleri  sevk  ve  idare  ettiği,  bu 

şüpheliler ve askeri darbe kapsamında eylemde bulunan diğer şüpheliler ile fikir ve eylem 

birlikleri içerisinde hareket ettiği, 

Şüpheli Ünsal ÇOŞKUN'un, olay gecesi Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı bölgesi, 

MİT binası civarı, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı ve Jandarma 

Genel Komutanlığı binaları civarı, TRT binası ve TÜRKSAT Uydu Haberleşme Merkezine 

saldırı  gerçekleştiren  helikopter  pilotlarına  doğrudan  ve  dolaylı  olarak  saldırı  talimatları 

verdiği, 

Şüpheli  Ünsal  ÇOŞKUN'un,  askeri  darbe  girişiminin  planlanmasından  başlayıp 

başarısız olarak sonuçlanıncaya kadarki aşamalarında Kara Havacılık Komutanlığındaki tüm 

askeri hareketliliği bilfiil diğer şüpheliler ile birlikte yönettiği, bu konuda gerekli talimatları 

verdiği, 

Şüphelinin, olay gecesi saat 22:00 sıralarından itibaren Kara Havacılık Komutanlığı 

Güvercinlik  Kışlasının  ve  Kara  Havacılık  Komutanlığının  komutasını  zor  kullanarak  ele 
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geçirdiği, 

Şüpheli Ünsal ÇOŞKUN'un, olay gecesi saat 21:48'de emir astsubayı olan şüpheli 

İlyas BARUT ile birlikte karargah binasından çıkış yaptıkları, bir süre sonra tekrar girdikleri, 

saat  22:23  sıralarında  birlikte  kule  binasına  gittikleri,  saat  22:46'da  taarruz  hangarına 

gittikleri,  saat  22:53'de  taarruz  hangarı  apronunda  bulundukları,  saat  05:55'de  şüpheliler 

Mustafa DURMUŞ, Yasin CANDEMİR, Hakan Cafer ARSLAN ve Murat AĞIR ile birlikte 

karargah binasından çıktıklarının güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildiği, 

Olay sabahı saat 06:00 sıralarında Jandarma Özel Kuvvetler Birliği tarafından Kara 

Havacılık Komutanlığı Güvercinlik Kışlasına operasyona başlanılması üzerine şüpheli Ünsal 

ÇOŞKUN'un  şüpheliler  Mehmet  ŞAHİN,  Özcan  KARACAN,  Mustafa  DURMUŞ,  Yasin 

CANDEMİR'in  de  aralarında  bulunduğu  şüpheliler  ile  durum  değerlendirmesi  yaptıkları, 

şüpheli Ünsal ÇOŞKUN'un elinde silahla diğer şüpheliler ile birlikte jandarmanın giriş yaptığı 

kule bölgesine gittikleri, orada jandarma birliğine karşı silahla hep birlikte ateş ettikleri, bu 

sırada bir kobra helikopterinin de havadan jandarmaya ateş etmesi üzerine jandarma birliğinin 

geri  çekilmek  zorunda  kaldığı,  bundan  faydalanan  şüphelilerin  meydanda  bulunan 

helikopterlerle Akıncı Hava Üssüne gittikleri, bu helikopterlerden UH-1 helikopteri şüpheli 

Ünsal ÇOŞKUN'un kullandığı, 

Şüpheli  Ünsal  ÇOŞKUN'dan  alınan  svaplarda  atış  artıklarına  rastlanılmasının  da 

şüpheli  Ünsal  ÇOŞKUN'un  olay  sabahı  Jandarma  birliğine  doğru  silahla  ateş  ettiğini 

gösterdiği, 

Akıncı  Hava  Üssünde,  saat  11:00  sıralarında  Akın  ÖZTÜRK'ün  'helikopter  

hazırlayın başbakanla arabuluculuğa gideceğiz' demesi üzerine hazırlanan ikinci helikopterin 

pilotluğunu şüpheliler  Halil  GÜL ve Ünsal  ÇOŞKUN'un yaptıkları,  şüpheli  Halil  GÜL'ün 

kalkış yapmadan 6 - 7 kez kalkış için izin istediği ancak kuleden cevap gelmediği, şüpheli 

Halil GÜL cevap gelmediğini Akın ÖZTÜRK'e söylediği, O'nun da 'tamam çalıştır, sorun 

yok' dediği, bunun üzerine şüpheli Halil GÜL'ün helikopteri çalıştırarak havalandıkları, üssü 

kat  edemeden  yerden  kobra  aracından  yapılan  atış  sonucu  helikopterin  isabet  aldığı  ve 

helikopterde  bulunan  şüpheli  İlyas  BARUT'un  yaralandığı,  helikopteri  indirmek  zorunda 

kaldıkları, Akın ÖZTÜRK ileşüpheliler Halil GÜL ve Ünsal ÇOŞKUN'un koşarak yakında 

bulunan binaya sığındıkları,

Askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  üzerine  şüpheli  Ünsal 

ÇOŞKUN'un Akıncı Hava Üssünde yakalandığı, 

Şüpheli Ünsal ÇOŞKUN'un olay gecesi askeri darbe kapsamında yasadışı emir ve 

talimatlar vererek uygulattığı, 

Güvercinlik  uçuş  kulesindeki  kayıtlı  telefon  konuşmaları  incelendiğinde,  şüpheli 

Erhan CAHA'nın olay gecesi saat 22:38'de telefonda konuştuğu şüpheli Ünsal ÇOŞKUN'a 
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"Çok güzel, çok güzel yani bir faaliyet, planlama faaliyet bekliyoruz." diyerek askeri darbe 

kapsamında Kara Havacılıktan olan beklentilerini ifade ettiği, şüpheli Ünsal ÇOŞKUN'un da 

askeri darbe girişiminin erkene alınmasını kastederek  "Tabi erken olduğu için " diye cevap 

verdiği, şüpheli Erhan CAHA'nın olay akşamı denetim için Kara Havacılık Komutanlığına 

gelen Kuvvet Komutanı ve beraberindeki heyeti kastederek " Niçin orda öyle bir şey oldu abi,  

senin  oraya  ekip  geldi"  dediği,  şüpheli  Ünsal  ÇOŞKUN'un  da  "Abi  anlamadık  ya  " , 

"Baktılar,  incelediler  niye gece uçuşu, şey gece uçuşu var  mı,  bilmem ne falan diye öyle  

incelediler  gittiler" şeklinde  cevap  verdiği,  bu  telefon  konuşmasından  şüpheli  Ünsal 

ÇOŞKUN'un  yukarıda  belirtildiği  üzere  askeri  darbe  girişimi  kapsamında  Genelkurmay 

Başkanlığında  faaliyette  bulunan  ve  şüphelilerden  Erhan  CAHA ile  irtibatlı  olduğunun, 

şüpheli  Ünsal  ÇOŞKUN'un  darbe  girişiminden,  planlamasından,  hangi  saatte 

gerçekleştirileceğinin  planlandığından  ve  erken  saate  alındığından  haberdar  olduğunun 

anlaşıldığı, 

Şüphelinin, olay günü gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi 

olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü 

mensubu olan diğer  şüphelilerle  fikir  ve eylem birlikteliği  içerisinde hareket  ettiği,  askeri 

darbe  girişimininde  bulundukları,  şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarından  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  aldığı  yasal 

olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, kendisinin de yasal olmayan emir ve talimatlar 

verdiği, 

Şüpheli  Ünsal  ÇOŞKUN'un askeri  darbe  kapsamında verdiği  talimatla,  şüpheliler 

Okan  KOCAKURT,  Özcan  KARACAN,  Fatih  KARAGÖZ,  İlyas  BARUT  ve  Mustafa 

DURMUŞ'un Kara Havacılık Komutanı Tümgeneral Hakan ATINÇ'ı silahla rehin aldıkları, 

müştekiyi hürriyetinden yoksun bıraktıkları,

Şüpheli  hakkında  Cumhuriyet  Başsavcılığımızın  2016/103566  sayılı  soruşturma 

dosyasından  müştekiler  Hulusi  AKAR,  Salih  Zeki  ÇOLAK,  Yaşar  GÜLER,  İhsan 

UYAR,Halil GÖNCÜ, Uğur TARÇIN, Metin GÜRAK, Atilla GÖKESAOĞLU, Yunus CAN, 

Ertuğrulgazi  ÖZKÜRKÇÜ  ve  Göksel  SEVİNDİK’e  karşı  kişiyi  hürriyetinden  yoksun 

bırakmak suçundan 5237 sayılı TCK 220/5 maddesi delaleti ile kamu davası açıldığından, bu 

soruşturma  dosyasından  bu  müştekilere  yönelik  kişiyi  hürriyetinden  yoksun  bırakmak 

suçundan dolayı kamu davası açılmadığı, 

Şüphelinin,  olay  gecesi  Ankara'da  gerçekleştirilen  helikopter  saldırılarında 

saldırılacak  hedeflere  helikopter  pilotlarına  doğrudan  ve  dolaylı  olarak  talimatlar  verdiği, 

Genelkurmay  Başkanlığı,  MİT yerleşkesi,  Ankara  Emniyet  Müdürlüğü,  Beştepe,  TRT ve 

TÜRKSAT'da  meydana  gelen  öldürme  ve  yaralama  eylemlerinin  gerek  bu  eylemleri 

gerçekleştirme  konusunda  talimat  vermesi  nedeniyle  doğrudan  fail  olması,  gerekse  örgüt 
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faaliyeti  çerçevesinde  işlenen  suçlarda  örgüt  yöneticisi  olarak  bu  eylemlerin  sorumlusu 

olduğu, ancak şüpheli Ünsal ÇOŞKUN hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2016/103566 

sayılı  dosyasından yürütülen  soruşturmada örgüt  yöneticisi  olarak  5237 sayılı  TCK 220/5 

maddesi uyarınca sorumlu olduğu eylemlerden kamu davası açıldığından şüpheli hakkında bu 

soruşturma  dosyasından  mükerrerlik  oluşmaması  için  örgüt  yöneticiliği  sorumluluğundan 

kamu  davası  açılmadığı,  şüphelinin  fikir  ve  eylem  birliği  içerisinde  hareket  ettiği  diğer 

şüphelilere  doğrudan  ve  dolaylı  olarak  verdiği  talimatlarla  gerçekleştiren  saldırı 

eylemlerinden dolayı şüphelinin 5237 sayılı TCK 37/1 maddesi uyarınca sorumlu olduğu ve 

bu  nedenle  şüpheli  hakkında  bu  eylemlerden  dolayı  kamu  davası  açılmasının  gerektiği 

anlaşıldığından,  olay gecesi  şüphelinin  doğrudan ya  da  dolaylı  talimatı  ile  helikopterlerle 

saldırı eylemleri gerçekleştirildiği belirlenen bölgelerden olan, 

Genelkurmay  Başkanlığı  Binası  civarında Ali  Mehmet  VUREL,  Beytullah 

YEŞİLAY,  Cengiz  POLAT,  Fuat  BOZKURT,  İbrahim  ATEŞ,  Maktul  Mehmet 

KOCAKAYA,Murat  İNCİ,  Mustafa  KARASAKAL,  Muzaffer  AYDOĞDU,  Osman 

ARSLAN,Osman  EVSAHİBİ,  Özcan  ÖZSOY,Ramazan  KONUŞ,Selim  CANSIZ,  Serhat 

ÖNDER, Suat AKINCI, Suat ALOĞLU, Sultan Selim KARAKOÇ, Uhut Kadir IŞIK, Vedat 

BÜYÜKÖZTAŞ,  Yasin  Naci  AĞAROĞLU,  Yusuf  ÇELİK,  Yusuf  ELİTAŞ'ın 

öldürülmelerinin,

Genelkurmay Başkanlığı Binası civarında müştekiler Abdil Muhsin TÜRKMEN, 

Abdullah  BAHÇECİ,Abdullah  CANSIZ, Abdullah  EROL,  Abdullah  KESKİN,  Abdullah 

SEZGİN,  Abdullah  TUNÇEL,  Abdulvahit  ÖZÇAVUŞ,  Abdülkadir  KAYAPINAR,  Adem 

ULUTAŞ,  Adem  DEVECİ,  Adem  GÜL,  Adem  PARLAK,  Adnan  CEYLAN,  Adnan 

ODABAŞI, Ahmet ARIK, Ahmet GENÇYİĞİT, Ahmet KARACA, Ahmet KAĞIZMANLI, 

Ahmet Salih  ÜNAL, Ahmet Sefa KAYA, Akın GÜNBULAK, Alaattin  GÜMÜŞHAN, Ali 

DEMİRDAŞ, Ali  GÖK, Ali  Osman KAYA, Ali ÖLÇÜCÜ, Alişan ÇELİK, Aslan ÇİÇEK, 

Aydın  GÜLGAN,  Aydoğan  KONDU,  Ayhan  AKKANAT,  Ayhan  ERTUĞRUL,  Aykut 

TÜRKAN, Aysel SANCAK, Barış YILDIRIM, Bayram ÇAYLAK, Bedriye TÜREMİŞ, Berat 

BOZKURT, Birol ÇEBİ, Birşah YEŞİL, Burak BALCI, Burak DEMİRCİ, Burhan DEMİR, 

Bülend BARAN, Bülent DURAK, Bünyamin ÖCAL, Büşra ÖZYILMAZ, Büşra SANCAK, 

Can METİN, Cavit  ÖZTÜRK, Cem Koray ACAR, Cengiz ŞAHİN, Cengiz UÇAR, Cesur 

TEKİN, Çetin ÖZSOY, Dilek BURAN, Durak DENİZ, Ekrem ÇAKIR, Emin KARABIYIK, 

Emine  AYDINBELGE,  Emine  Nur  PARLAK,  Emre  KAYA,  Enes  GÖKGÜL,  Engin 

ZENGİN, Ervil  PEHLİVAN, Erdal  AÇIKGÖZ, Eren TEKİN, Erhan ÇAYIR, Erhan SÜR, 

Ertuğrul  ÇAĞLAYAN,  Esat  Kerim  SEÇKİN,  Faruk  BAŞARAN,  Fatih  GÜRSES,  Fatih 

KARATEKİN, Fatih KUBULAY, Fatih PİRE, Fazıl MACİT, Fazlı ÇİÇEK, Furkan ÖZTÜRK, 

Furkan SANCAK, Gülay GÜVERCİN, Gülüzar DEMİRCİ, Hacı Hasan OCAK, Hacı İhsan 
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CEYLAN,  Hacı  Rahim  ALLI,  Hacer  KONUŞ,  Hakan  KARADUMAN,  Halil  İbrahim 

BALGAT, Halit AYDOĞDU, Hamza ÇAKALOĞLU, Hanifi TÜMER, Harun ÇALI, Harun 

DOĞAN,  Hasan  CEYLAN,  Hasan  DEMİRKAN,  Hasan  KAYNAKCI,  Hasan  KAZMAZ, 

Hasan OLKUN, Hasan YAŞAR, Hatice TAVUKCU, Havva ŞEN, Hüseyin ÇINAR, Hüseyin 

KAYA, İbrahim ÇAĞ, İbrahim SIĞIN, İbrahim Ethem TOKATLIOĞLU, İlhan AYDIN, İsa 

PİRİHAN, İsa  SARITEPECİ,  İsmail  Samet  MUTLU,  Kaan  ŞİMŞEK,  Kadir  İNCİKUŞU, 

Kadir TUNÇEL, Kazım ÇAKIR, Kemal TEZER, Kenan ARTUĞER, Kenan KONUK, Kerim 

TAŞKIRAN,  Koray  DEMİREL,  Levent  DİNÇ,  Mahmut  GÜRPINAR,  Mahmut  Mert 

KILINÇ,  Mehmet  AYDINBELGE,  Mehmet  BACIK,  Mehmet  DALDA,  Mehmet  Fatih 

ŞABA, Mehmet Özgür AKKOYUNLU, Mesut TEKİNIŞIK, Metin İÇTÜZER, Metin UZUN, 

Muammer  ERKAYA,  Muhammed  ŞAHBAZ,  Muhammet  Berdan  ÖLÇÜCÜ,  Muhammed 

Nurullah TAVUKCU, Murat AKGÜL, Murat AYKUT, Murat BALGAT, Murat ÇETİN, Murat 

DEMİRCİOĞLU, Mustafa ATEŞ, Mustafa GÜLCAN, Mustafa GÜNEL, Mustafa KARKIN, 

Mustafa ÖZYILMAZ, Mustafa SEÇKİN, Mustafa SEMERCİ, Mustafa SIRAKAYA, Mustafa 

YILMAZ, Mücahit GÜNDOĞDU, Nazar IRMAK, Necati EKİZ, Necmettin ÇİMEN, Nevzat 

YAPAN,  Nigar  SERT,  Oğuzhan  KONURALP,  Okan  DEMİRCİOĞLU,  Oktay  ŞENGÜL, 

Onur Can AÇIKGÖZ, Orhan BURAN, Osman KÖMÜR, Ömer Faruk ÇATAL, Ömer Faruk 

EREN, Ömer Lütfi PEKER, Ramazan GÜNDEŞLİ, Regaip YILDIRIM, Salih ATEŞ, Satılmış 

KOÇAK,  Selahattin  KARAYEL,  Selim  YILMAZ,  Selim  ÖZDEMİR,  Serdar 

DUMLUPINAR,  Serdar  KARATAŞ,  Serkan  ERAYHAN,  Sinan  ŞAHİN,  Şafak  ÜLGEN, 

Şener  ŞENER,  Şenol  YEDİLER,  Tahir  ŞEKER,  Talip  TOSUN,  Ufuk  KAYA,  Uğur 

KÖSEOĞLU, Uğur ŞAHAN, Ümit YEŞİLMADEN, Ümüt EKİNCİ, Üveys ÖZCAN, Üzeyir 

KÜÇÜK, Yahya  Murat  İMAMOĞLU, Yasin  DEMİRCİ,  Yasin  GÖKGÖZ,  Yunus  ÇELİK, 

Yusuf ASLANHAN, Yusuf AY, Yusuf GÖKDEMİR, Yusuf KURT, Zafer TAŞ'ın öldürülmeye 

teşebbüs edilmelerinin, 

Cumhurbaşkanlığı binası civarında Akif KAPAKLI, Cuma DAĞ, İzzet ÖZKAN, 

Necmi Bahadır DENİZCİOĞLU'nun öldürülmelerinin;

Cumhurbaşkanlığı binası civarında müşteki Enes ALACAKAYA'nın öldürülmeye 

teşebbüs edilmesinin, 

Ankara Emniyet Müdürlüğü binası civarında Halil IŞILAR'ın öldürülmesinin;

Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  binası  civarında müştekiler  Abbas  Murat 

DELİBAŞLAR, Ali DİNLER, Ali SEZER, Alper KORKMAZ, Alper ÜNSAL, Barış ÜNYAY, 

Behçet  BOLAT,  Duray  ERKAN,  Emrah  ÖZÇELİK,  Erol  KARACA,  Gökhan  İLDEŞ, 

Hüseyin AĞİR, Kemal KULLEBİ, Kenan PEHLİVANLI, Mustafa ÖZ, Murat CANTÜRK, 

Murat UYGUN, Osman BÜTEV, Remzi BAŞ, Salih AYDEMİR, Serkan ERDİNÇ, Tuğçe 

SERÇE, Ufuk YAZICI, Ümit USLU, Yıldırım UZUN'un öldürülmeye teşebbüs edilmelerinin, 
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Milli  İstihbarat  Teşkilatının  Yenimahalle'de  bulunan  yerleşkesi  civarında 

müştekiler Abdülhamit ECEVİT, Mehmet YARĞIN, Mehmet BAŞKAYA, T-02735 Numaralı 

MİT Personeli,  M-11238  Numaralı  MİT Personeli,  M-11125  Numaralı  MİT Personelinin 

öldürülmeye teşebbüs edilmelerinin, 

Gölbaşı  ilçesinde  bulunan  TÜRKSAT  Uydu  Haberleşme  Merkezi  civarında 

müştekiler Abdullah BULUT, Ahmet SARIKAYA, Ahmet ŞEFLEK, Alaettin ALTINTAŞ, Ali 

BOLAT,  Bayram  İNAÇ,  Bilal  Davut  HASETÇİ,  Mehmet  Cemil  ÖZTEGİL,  Cengiz 

DEĞİRMENCİ, Cengizhan SOLAK, Cenk ŞEN, Eray ÜNLÜ, Erdal SÖĞÜNMEZ, Erkan 

KAYA,  Erol  ÖLÇER,  Fatih  AKSOY,  Fatih  Mehmet  KAYABAŞI,  Fatih  POLAT,  Fatih 

ÜNVER,  Güner  GANİ  ,  Hakan  İLHAN,  Halil  ERSOY,  Hüsamettin  DEMİREL,  Halil 

YEŞİLÇİMEN, Hüseyin TÜRKMEN, İbrahim ATİLA, İsmail AÇIKAL, Kadir KARABIYIK, 

Lokman SONSOY, Mahmut BAŞPINAR, Mehmet BAYAR, Mehmet GÖKSEL, Mehmet Ali 

ORTAYATIRTMACI,  Muhammet  Sait  GÜNEŞ,  Muhammet  Emin  SERGİLİ,  Mustafa 

KARADAYI,  Özcan  ŞEN,  Ramazan  TEKTAŞ,  Serdar  GÖZÜM,  Serkan  BİLEN,  Taha 

TETİK,  Tarık  İNCEDERE,  Tarık  Furkan  ERBAY,  Tayfun  ÖĞÜTLÜ,  Turgay  AYÇİÇEK, 

Üzeyir YAVUZ ve Yasin Burak KAYA'nın öldürülmeye teşebbüs edilmelerinin,

Jandarma Özel Kuvvetlere ait araç içerisinde bulunan müştekiler Mustafa AKPINAR 

ve Birol ALTAY''ın öldürmeye teşebbüs edilmelerinin doğrudan faili olduğu,

Şüpheli Ünsal ÇOŞKUN'un, soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı Terör Örgütü 

yöneticisi  olmak,  Anayasal  Düzeni  Ortadan  Kaldırmaya  Teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük 

Millet  Meclisini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  kısmen  veya  tamamen  yapmasını 

engellemeye  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya 

görevlerini  yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek,  Askerî 

komutanlıkları gasbetmek, 28 kez nitelikli şekilde kasten insan öldürmek, 277 kez nitelikli 

şekilde insan öldürmeye teşebbüs etmek ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak suçlarını 

oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-2- Şüpheli Mehmet ŞAHİN'in ( Yarbay ) Eylemleri :

Şüpheli  Mehmet  ŞAHİN 17/07/2016  tarihli  ifadesinde  özetle; Kara  Havacılık 

Komutanlığı Kurmay Başkanı, Güvercinlik Kışlası Kurmay Başkanı olarak Yarbay rütbesinde 

görev yaptığını, 15/07/2016 günü 17.00 sıralarında Org. Salih Zeki ÇOLAK'ın kara havacılık 

komutanlığına geldiğini Tümg. Hakan ATINÇ ile görüştüğünü, Ankara merkez komutanı olan 

tuğgenerali çağırdıklarını, bir süre görüştüklerini kara kuvvetleri kurmay başkanı Org. İhsan 

UYAR'ın  geldiğini,  Kara  Havacılık  okulu  komutanı  Tuğg.  Ünsal  ÇOŞKUN ile  hangarlar 
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bölgesine gittiklerini,  bir  süre sonra kışlayı  terk ettiklerini  Kara havacılık okulu komutanı 

Ünsal ÇOŞKUN'un biraz sonra Genelkurmay Başkanlığının bir direktifinin yayınlanacağını, 

sıkıyönetim  ilan  edileceğini,  kara  havacılık  komutanı  Tümg.  Hakan  ATINÇ'ın  görevden 

alındığını,  yerine  kendisinin  bakacağını  herkesin  emirlere  uymasını  istediğini  söylediğini, 

Hakan  ATINÇ'ın  odasından  çıktığını  görmediğini,  Kurmay  Binbaşı  Okan  KOCAKURT, 

Kurmay Albay Mustafa DURMUŞ, Emir astsubayı Fatih KARAGÖZ'ün Hakan ATINÇ ile 

birlikte  olduklarını,  akabinde  kara  havacılık  komutanlığı  hareket  merkezinde  Ünsal 

ÇOŞKUN'un  emirleri  altında  gelen  direktifler  doğrultusunda  faaliyetlerin  icra  edildiğini 

skorskyi helikopterlerinin Güvercinlikten havalandığını Couger helikopterlerin havalandığını, 

hatırlayabildiği kadarı ile 5 skorskyi, 1-2 Couger, 4 adet taarruz helikopterinin havalandığını 

pilotları tanımadığını, emri Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN'un verdiğini, kendisinin ondan aldığı 

emirleri Ast.lara ilettiğini, helikopterlerin ne yapacağını bilmediğini, TSK'dan gelen direktifi 

gördüğünü,  altındaki  imzayı  hatırlamadığını,  helikopter  pilotlarının  havalandıktan  sonra 

talimatları ne şekilde aldığını bilmediğini, kendisinin sadece ''helikopterler havalansın'' emrini 

Ünsal ÇOŞKUN'dan aldığını bunları astlarına ilettiğini, bundan öncede sıkıyönetim direktifini 

gördüğünü,  bu  direktifte  birçok  görevlendirmeler  olduğunu,  Genelkurmay Başkanı  olarak 

Hulusi AKAR'ın, Kara Kuvvetleri Komutanı olarak Salih Zeki ÇOLAK'ın görüldüğünü, bir 

süre sonra jetlerin  seslerinin duyulduğunu,  patlama olduğunu,  saat  04.30-05.00 sıralarında 

Ünsal ÇOŞKUN'un ''helikoptere binin Akıncı 4. Ana Jet Üssüne geçin'' talimatını verdiğini, 

Ünsal  ÇOŞKUN  ile  birlikte  helikopterle  Akıncıya  geçtiklerini  yanlarında  Astsubay  Fatih 

KARAGÖZ'ünde olduğunu, pilotun Yüzbaşı Zafer DOLU olduğunu, 2. pilotu hatırlamadığını, 

Akıncı'da  Ünsal  ÇOŞKUN'dan  ayrıldığını,  Skorsky  pilotlarından  Yarbay  Halil  GÜL'ü 

gördüğünü, kimseye emir vermediğini, Akın ÖZTÜRK'ü üniformalı olarak gördüğünü, sürekli 

yoğun şekilde birileri ile konuştuğunu, makam aracı ile birkaç kez bir yerlere gidip geldiğini, 

askeri  savcıların  kendilerini  gözaltına  aldığını,  olay  sırasında  üzerinde  baretta  marka 

tabancasının olduğunu ancak kullanmadığını, Orgeneral Yaşar GÜLER'in rehin tutulduğunu 

Akıncı'da  öğrendiğini  ancak  görmediğini,kimlerin  tutulduğunu  da  bilmediğini,  yurtta  sulh 

konseyini  tanımadığını,  pilot  olduğunu  ancak  helikopter,  uçak  yada  mühimmat 

kullanmadığını,  Fetöyü  basından  duyduğunu  bağlantısının  olmadığını,  Ünsal  ÇOŞKUN 

dışında kimseden talimat almadığını, kendisinin Binbaşı Semih ÜSKAYA'ya talimat verdiğini, 

emir  komuta  zinciri  içinde  yönetime  el  konulduğunu  düşündüğünü,  Güvercinlikte  Ünsal 

ÇOŞKUN,  Fatih  KARAGÖZ,  OKAN  KOCAKURT,  Mustafa  DURMUŞ  ve  Semih 

ÜSKAYA'yı  hatırladığını,  kışla  nöbetçi  amiri  yarbay  Özcan  KARACAN'ın  da  olaylar 

sırasında kışlada olduğunu belirtmiştir.

Şüpheli  Mehmet  ŞAHİN  17/11/2016  tarihli  ifadesinde;  "15/07/2016  tarihinde 
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Albay Metin  TÜZEL ile  beraber  benim resmi  aracımla  hücum helikopter  taburuna gittik. 

Orada yarım saat kadar kaldık. Bu tabura yeni gelecek mefruşatlarla ilgili konuştuk. Orada 

ağaç  altında  ben,  Metin  TÜZEL,  Halil  GÜL,  Murat  BOLAT,  Özcan  KARACAN,  Nuri 

OSMANCIOĞLU vardı.  Orada  normal  askeri  birlik  faaliyetlerine  ilişkin  konuşma yaptık. 

Kesinlikle  o  akşam  gerçekleşecek  olan  askeri  darbeye  yönelik  bir  görev  taksimi  ya  da 

planlama  konuşulmadı.  Zaten  Metin  TÜZEL'de  oradaydı.  Kendisi  şu  an  tutuklu  değildir. 

Görevinin başındadır. 

Olay  tarihinde  Hakan  ATINÇ  Paşa  Malatya'ya  tören  için  gitmişti.  Saat  16:00 

sıralarında dönüş yaptı ve bize kuvvet komutanının kışlaya geleceğini söyledi. Saat 17:00 gibi 

kuvvet  komutanımız  Kara  Havacılık  karargah  binasına  geldiler.  Kendisini  ben  ve  Hakan 

ATINÇ paşa karşıladık. Önce tek başına idi. Hakan ATINÇ Paşa ile onun odasında görşümeye 

başladılar.  Sonradan orgeneral  İhsan  UYAR geldi,  kendisini  ben  karşıladım.  O da kuvvet 

komutanımızın görüşme yaptığı odaya geçti, arkasından Korgeneral Metin GÜRAK geldi, o 

da aynı şekilde o odaya geçti, yaklaşık içeride 1 saat kadar kaldılar, o süre zarfında harekat 

merkezinden uçak ve helikopterlerin gece uçuşları ile ilgili uçuş bilgilerini istediler, bunlar 

kendilerine  takdim  edildi.  Sonra  merkez  komutanlığından  bir  general  geldi  ancak  içeri 

girmedi. Okul komutanımız olan Ünsal ÇOŞKUN da bir ara toplantı yapılan yere geldi ve 

odaya girdi. Bir saat sonunda hep birlikte çıkıp araçlarla hangarların olduğu bölgeye doğru 

gittiler. Ben karargah binasında kaldım. Sonradan kuvvet komutanımızın kışladan ayrıldığını 

öğrendim. Korgeneral Metin GÜRAK, Hakan ATINÇ Paşa ve Ünsal ÇOŞKUN ile birlikte 

bizim karargah binasına geldiler. Onlar bir saat kadar Hakan ATINÇ Paşanın makam odasında 

kaldılar. Korgeneral Metin GÜRAKsaat 21:00 sıralarında birlikten çıkış yaptı.

Kuvvet komutanımız hangarlar bölgesine gittiği zaman saat 18:00 - 19:00 sıralarında 

daha önce kara havacılık kurmay başkanlığı yapmış olan ve yurt dışında görevli olduğunu 

bildiğim Albay Mustafa DURMUŞ tulumlu olarak benim odama geldi ve kendisinin 4 - 5 saat 

kadar uçması gerektiğini söyledi. Ben de bunun nereden çıktığını sordum. O da eksik uçuşu 

olduğunu, onu tamamlaması gerektiğini söyledi. Kendisi benim yanımda 2,5 - 3 saat kadar 

kaldı.  Ben  o  saat  itibariyle  birinci  başkanın  hava  sahasını  uçuşlara  kapattığı  emrini 

biliyordum.  Ben  Mustafa  DURMUŞ'un  da  uçuşların  kesik  olduğunu  bildiğini 

değerlendiriyordum.  Uçuşların kesik  olmasına  rağmen Mustafa  DURMUŞ'un o gece  nasıl 

uçacağını bilemiyorum. Ancak belki similatörle o uçuşu yapabilirdi. Biz 2 - 3 saat boyunca 

Mustafa DURMUŞ ile havadan sudan konuştuk. Yapılacak askeri darbeye ilişkin benim bir 

bilgim yoktu, Mustafa DURMUŞ'un da bilgisi olup olmadığını bilmiyorum, bana bahsetmedi. 

Saat  21:00  sıralarında  korgeneral  Metin  GÜRAK ayrıldı.  Kendisini  bende  yolcu 

ettim. O ayrıldıktan sonra Hakan ATINÇ Paşa kendi odasına geçti, Ünsal ÇOŞKUN da hemen 

arkasından  Hakan  ATINÇ'ın  odasına  girdi.  Daha  sonra  da  Mustafa  DURMUŞ,  Okan 
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KOCAKURT ve Fatih KARAGÖZ'de aynı odaya girdiler. Ben o esnada harekat merkezinde 

bulunuyordum. Ve Mehmet Semih ÜSKAYA'nın kuvvet komutanlığına gidecek olan evrakları 

göndermesine nezaret ediyordum. Bir ara Ünsal ÇOŞKUN tek başına odadan çıktı ve harekat 

merkezine  geldi.  O  esnada  muhabere  merkezinden  kapalı  bir  zarf  geldi.  Zarfı  getiren 

astsubaydan Ünsal  ÇOŞKUN aldı,  zarfı  açtı.  Sıkı  yönetim ilan edildiğini,  Kara Havacılık 

Komutanı  olarak  kendisinin  atandığını,  emir  komutanın  kendisinde  olduğunu  söyledi. 

Sonrasında helikopterler  kalktı  ancak helikopterlerin  kalkması  için  ben talimat  vermedim. 

Kimin talimat verdiğini de bilmiyorum. 

O gece beni Murat ŞAMA Albay aradı. İhtiyaç var mı, gelmem gerekiyor mu diye 

sordu. Bende hayır dedim. Bu şekilde onu korumak istedim. Benzer şekilde beni o şekilde 

başka birlikten  arayanlar  da oldu,  onlara da  aynı  şekilde  cevap verdim.  Evlerinden dışarı 

çıkmamalarını söyledim. Ancak Ünsal ÇOŞKUN gece boyunca birileriyle telefonda konuştu 

ve  direktifler  verdi.  Ben  gece  boyunca  Kara  Havacılıktaki  herhangi  bir  personele  askeri 

darbenin başarıya ulaşması için bu kapsamda emir ve talimat vermedim. Helikopterlerin bir 

yerleri  bombalamalarına,  bir  yerden personel sevk etmelerine yönelik herhangi bir  talimat 

vermedim.  Bulunduğum  harekat  merkezinde  televizyon  vardı  ve  gece  boyunca  açıktı. 

Cumhurbaşkanı'nın halkı sokağa darbeye karşı durmak üzere davet ettiğini ben televizyondan 

duydum. Ünsal ÇOŞKUN bir ara Başkabakan ve Korgeneral Salih ULUSOY'un nizamiyeye 

geldiğini söyleyerek onlarla konuşmak için çıktı. Yarım saat kadar sonra geri geldi. Bize de 

birşey  söylemedi.  Mustafa  DURMUŞ  bir  ara  Hakan  ATINÇ'ın  odasından  çıktı  ve  bizim 

yanımıza  geldi.  Kendisine  Hakan  ATINÇ  Paşayı  sordum,  odasında  olduğunu,  odadan 

çıkmayacağını ve odasına kimsenin alınmayacağını söyledi. 

Harekat  merkezine  bir  skorsky  ve  kobranın  isabet  aldığı  bilgisi  geldi.  Ünsal 

ÇOŞKUN  bu  konu  ile  ilgili  gerekli  talimatları  vardı.  Helikopterlerin  durumlarını  sordu. 

Helikopterlerin uçamayacak durumda olduğunu öğrendi. Daha sonra Ünsal ÇOŞKUN kuleye 

doğru gitti. Elinde kalaşnikof silahta vardı. Bizim harekat merkezini cep telefonundan aradı, 

bütün  helikopterler  kalksın  diye  söyledi.  Ben  kendisin  cep  telefonundan  aradım.  Bana 

helikopterlerden bir tanesine bin, kulenin önüne gel dedi. Sabah saat 04:00 - 05:00 sıraları idi. 

Biz  dışarı  aprona  çıktık.  Fatih  KARAGÖZ'de  yanımda  idi.  Dışarıdan  çatışma  sesleri 

geliyordu. Taarruz hangarının yanındaki apronda çalışır vaziyette bir Cougar helikoptere Fatih 

ile  birlikte  bindik.  Helikopteri  yüzbaşı  Zafer  DOLU kullanıyordu.  Helikoptere  hangardan 

çıkıp binenler de oldu. Biz helikoptere bindiğimizde kulenin arka tarafından çatışma devam 

ediyordu.  Havada  bulunan  bir  kobra  helikopteri  jandarmaya  doğru  ateş  ediyordu.  Biz  bu 

helikopterle  kalkıp  kule  binasının  ön  tarafına  indik.  Oradan  5  -  6  kişi  helikoptere  bindi. 

Ellerinde  silahlarda  vardı.  Biz  oradan  hemen  kalkış  yaptık.  Ünsal  ÇOŞKUN'un  emri 

doğrultusunda  Akıncıa  üssüne  gittik.  Akıncıa  uçak  pistine  iniş  yaptık.  Oradan  hepimiz 
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helikopterden indik. Oradan koşarak termilan denilen bir yere girdik. Orada Halil GÜL bana 

Hulusi AKAR'ın hava üssünde olduğunu ve enterne edildiğini söyledi. dedi.

Akıncı'da ben, Halil GÜL, Fatih KARAGÖZ, Murat AĞIR'la birlikte vakit geçirdik. 

Öğle saatlerinde merkez komutanılığından görevliler gelerek bizi gözaltına aldı. 

Olay akşamı ben kendi  cep telefonum dışında başka bir  kişinin telefonundan hiç 

kimse  ile  görüşme  yapmadım.  Kendi  cep  telefonumdan  da  beni  ailem  veya  eşimle 

görüşmedim. Sadece ablamla görüştüm ve ona evde oturup dışarı çıkmamasını söyledim. dedi

Eşim ben İzmir'de görev yaptığımda Manisa Celal Bayar üniversitesinde son sınıf 

öğrencisiydi.  Celal  Bayar  Üniversitesinde  benim  kız  kardeşimin  eşinin  kardeşi  öğretim 

görevlisiydi.  Eşimle onun vasıtası  ile  tanıştık.  Eşim ile  evliliğimiz Fetullahçı  terör  örgütü 

mensuplarının birbirleriyle evlenmeleri şeklinde bir evlenme değildir. 

Şüpheliye Kara Havacılık Komutanlığında yapılan aramada kendisine ait odadan ele 

geçirilen dökümanlar gösterildi soruldu: Benim odamdan ele geçrildiğini belirttiğiniz el yazısı 

ile yazılmış notlar bana ait değildir. O gün benim odamda benden başka Mustafa DURMUŞ, 

Ünsal  ÇOŞKUN, Hakan Cafer  ARSLAN, Okan KOCAKURT,  Mehmet  Semih ÜSKAYA, 

Yasin CANDEMİR gibi olay akşamı askeri birlikte olan kişiler vardı. Bu notlar o kişilerde ait 

olabilir. Bana ait değildir. Ben kullanmakta olduğum kendi özel cep telefonumu ve görev cep 

telefonumu odamda bırakmıştım. Ajandam ve kalemliğim helikoptere binerken apronda düştü.

Şüpheliye,  müşteki  Hakan  ATINÇ'ın  ifadesinin  kendisi  ile  ilgili  kısmı  okundu 

soruldu: normalde 15/07/2016 tarihinde gece uçuşu yoktu. Hakan ATINÇ Paşa bize geceleyin 

uçuş  olup  olmadığını  sorduğunda  ben  kendisine  gece  uçuşu  olmadığını  söyledim.  Kutay 

programının  arızalı  olduğunu  söylemedim.  Ayrıca  başlangıçta  4  gece  uçuşu  olduğunu  da 

söylemedim. Sadece gece uçuşu olmadığını söyledim. Bizim kara havacılığa bağlı herhangi 

bir birliğe sıkıyönetim direktiği konusunda herhangi bir emir ya da talimat vermedim.

Şüpheliye,  Malatya  2.  Kara  Havacılık  Alayından  darbeye  hazırlık  kapsamında 

getirtilen 2 Atak helikopteri ve 1 UH-1 helikopterinin Kara Havacılık Komutanlığına gelmesi 

hususunda imzası  bulunan görevlendirme emri  soruldu:  Ben bu emri  okul  komutanlığının 

ihtiyacı  olduğu için  eğitim maksatlı  olarak istemiştim.  Bundan Hakan ATINÇ Paşanın da 

haberi  vardır.  Bu  Atak  helikopterlerinin  darbe  gecesinde  kullanılmak  üzere  getirtilmiş 

helikopterler  değildir.  Ben  Malatya'dan  helikopter  mühimmatı  getirilmesi  talimatı  da 

vermedim.  Benim verdiğim  talimat  bu  helikopterlerin  eğitim  amaçlı  getirilmesidir.  Buna 

ilişkin emri de ben imzaladım. 

Şüpheliye, tanık Muhammet Mustafa BAKAR'ın ifadesinin kendisi ile ilgili kısmı 

okundu soruldu: Benim kendisine tablo hediye ettiğim kişi daha önce 1. Kara Havacılık Alay 

Komutanlığında tabur komutanlığı yapmış olan yarbay Ümran TAŞ'dır. Ancak bu tabloyu ben 

darbe öncesinde hangi gün verdiğimi hatırlamıyorum. Saat 20:00 sıralarında böyle bir tablo 
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verdiğimi hatırlıyorum. Biz darbeden önce Hakan Cafer ARSLAN, Okan KOCAKURT ile 

gece yarılarına kadar bir toplantı yapmadık. Ümran TAŞ da böyle bir toplantıya katılmak için 

gelmemişti.  Ümran  TAŞ'ın  o  gece  neden  askeri  birlikte  olduğu  ve  kimlerle  görüştüğü 

konusunda bir fikrim yoktur. Olay akşamı Ünsal ÇOŞKUN bize sıkıyönetim kararını tebliğ 

edince  bende  hizmet  eri  olan  Muhammet  Mustafa  Bakar'ı  oradan diğer  askerlerin  yanına 

gönderdim. 

Şüpheliye,  tanık  Mehmet  KAYA'nın  ifadesinin  kendisi  ile  ilgili  kısmı  okundu 

soruldu: Ben Mehmet Kaya'yı tanırım. Kendisi 15/07/2016 tarihinde harekat merkezi nöbetçi 

subayıydı.  Darbeden birkaç  gün önce Genel  Kurmay İstihbarat  Başkanlığından bu kişinin 

Fetullahçı terör örgüt mensubu olduğuna ilişkin bir yazı geldi. Bu yazıda ismini bilmediğim 

bir generalin imzası vardı. Ben Mehmet KAYA'nın Fetullahçı olmadığını biliyordum. Ancak 

resmi bir  yazı geldiği için biz kendisini nöbetten el  çektirdik.  Ben Mehmet KAYA'nın bu 

nöbetinin  değişikliğini  darbeye  hazırlık  kapsamında  yapmadım.  Çünkü  o  tarih  itibariyle 

darbeden haberim yoktu. 

Şüpheliye, tanık Mikail YAVUZ'un ifadesinin kendisi ile ilgili kısmı okundu soruldu: 

Ben  kendi  askerime  Ümran  TAŞ'ı  olay  akşamı  evinden  alıp  meydan  taburuna  getirmesi 

talimatı vermedim. 

Şüpheliye,  tanık  Buğra  ZEYBEK'in  ifadesinin  kendisi  ile  ilgili  kısmı  okundu 

soruldu: Ben darbeden bir hafta kadar önce Buğra ZEYBEK'den 10 kadar kalaşnikof marka 

silah istemedim. Rutin dışında da okul komutanlığına gidip gelmedim. 

Şüpheliye,  tanık  Demircan  AVUKAT'ın  ifadesinin  kendisi  ile  ilgili  kısmı  okundu 

soruldu: Ben, Sadullah ABRA, Murat BOLAT, Özcan KARACAN ve Halil GÜL ile birlikte 

darbe öncesinde toplantı yapmadık. 

Şüpheliye,  tanık  Doğan  ATAVCI'nın  ifadesinin  kendisi  ile  ilgili  kısmı  okundu 

soruldu: Ben Doğan atavcı'yı  tanırım. Kendisi Hakan paşanın emir uzmançavuşudur.  Olay 

akşamı  saat  18:00  sıralarında  kendi  makam  aracımla  Doğan'ın  evine  bırakılması  emri 

verdiğimi hatırlamıyorum. 

Şüpheliye,  tanık  İdris  Feyzi  OKAN'ın  ifadesinin  kendisi  ile  ilgili  kısmı  okundu 

soruldu: Metin Gürak paşa olay akşamı Kara Havacılıktan ayrıldıktan sonra ben İdris Fevzi 

OKAN Albayın önüne geçerek Hakan ATINÇ ile  Ünsal  ÇOŞKUN konuşacaklar siz gidin 

şeklinde birşey söylemedim. Olay gecesi kendisi beni aramıştı. Ben birliğe gelmesine gerek 

olmadığını kendisine söylemiştim. Evinden mi aradı, başka bir yerden mi aradı, bilmiyorum. 

Şüpheliye, tanık Ömer EGE'nin ifadesinin kendisi ile ilgili kısmı okundu soruldu: 

Benüsteğmen Ömer Ege'ye kışlaya saldırı olacağı konusunda herhangi bir emir ya da talimat 

vermedim. Benim odamda bir ara Hakan Cafer Aslan vardı. Ömer Ege'ye bu talimatı o vermiş 

olabilir. 
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Şüpheliye,  tanık  Özgür  SARICA'nın  ifadesinin  kendisi  ile  ilgili  kısmı  okundu 

soruldu: Kara Havacılık İstihbarat Şube Müdürü olan Özgür Sarıca izinde olduğu için yerine 

Albay Hakan Cafer ARSLAN'ı ben görevlendirmiştim. İstihbarat Şube Müdürlüğü görevine o 

tarihte Hakan Cafer ARSLAN bakıyordu. Darbe öncesinde kışlaya saldırı olacağı konusunda 

bir toplantı yaptığımızı hatırlamıyorum. 

Şüpheliye,  şüpheli  Ertuğrul  ALTUN'un  ifadesinin  kendisi  ile  ilgili  kısmı  okundu 

soruldu: Ben darbe gecesinde Ertuğrul ALTUN'u nizamiyeye görevlendirmedim. 

Şüpheliye,  şüpheli  Deniz  ALDEMİR'in  ifadesinin  kendisi  ile  ilgili  kısmı  okundu 

soruldu: Ben Deniz Aldemir'i tanırım. Aramızda bir düşmanlık yoktur. 2016 yılı Mayıs ayında 

ben, Halil Gül ve Özcan Karacan ile birlikte Genel Kurmay'a saldırı olacağı şeklinde herhangi 

bir  konuşma yapmadık.  Deniz Aldemir  bunu nereden duymuş bilmiyorum.  Ben ne Deniz 

Aldemir'e ne de başka pilota 15/07/2016 tarihinde 21:00 - 22:00 sıralarında Güvercinlikteki 

helikopterlerin Akıncıa götürülmesi konusunda bir talimat vermedim. 

Şüpheliye, şüpheli Halil GÜL'ün ifadesinin kendisi ile ilgili kısmı okundu soruldu: 

Ben  olay  gecesi  saat  21:00  -  22:00  sıralarında  cep  telefonundan  Halil  GÜL'ü  arayarak 

kendisine Güvercinlikte bulunan helikopterlerin Akıncıa götürülmesi talimatı vermedim. 

Şüpheliye,  şüpheli  Mehmet  Barış  ÇAYIRLI'nın  ifadesinin  kendisi  ile  ilgili  kısmı 

okundu  soruldu:  Ben  olay  akşamı  Mehmet  Barış  ÇAYIRLI  ile  telefonda  konuşmadım. 

Kendisine karargahta ihtiyacımızm olduğu ve haber merkezine geçmesi talimatı vermedim. 

Okan KOCAKURT binbaşıyada dışarıda olan personeli karargahı çağırması konusunda bir 

talimat  vermedim. Kimseyi  o gece mesaiye çağırmadım. Yukarıda belirttiğim gibi gelmek 

isteyenleri de engelledim. 

Şüpheliye,  şüpheli  Mehmet Semih ÜSKAYA'nın ifadesinin kendisi  ile ilgili  kısmı 

okundu soruldu: Malatya'dan gelen helikopterlerin gelme emirlerini ben vermiştim. Mesajı 

ben çekmiştim. Harekat merkezi bana bu helikopterlerin Malatya'dan havalandığını söyledi. 

19:20 itibariyle uçuş kes emri vardı. Genel komutanlığın bu emri tüm birliklere bildirilmişti. 

Buna  rağmen  bu  helikopterler  19:20'de  Erkilet'ten  kalkarak  Ankara'ya  geldiler.  Neden 

Güvercinlik'e değilde, Temelli meydanına indiklerini bilmiyorum. Kule yönlendirmiş olabilir. 

O gece ben Malatya'dan gelen helikopterlerin kol lideri olan Hakan EROL ile ne telefonda ne 

de telsizle konuşmadım. Kendisine uçuş yasağına rağmen Ankara'ya gelmeleri hususunda bir 

talimat  vermedim. Ayrıca olay gecesi  karargahta biz  Ünsal  ÇOŞKUN ile  "Zırhlı  Birlikler  

Okulundaki  tankların  zamanında  çıkmadığı,  Ankara'nın  İstanbul'a  göre  faaliyete  geç  

başladığı, İstanbul'un erken başlayarak bu koordineyi bozduğunu, Hava Kuvvetlerinde işlerin  

iyi  gittiğini,  en  iyi  uyumun  ve  en  çabuk  reaksiyonun  havacılar  tarafından  verildiğini,  

Gölbaşı'na  genel  maksat  helikopterle  personel  taşınması  gerektiği"  gibi  konuşmalar 

yapmadık. Biz Ünsal ÇOŞKUN ile hasar alan helikopterler hakkında konuştuk. Ancak hasar 
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alan helikopterler yerine yenilerini nereden temin edeceğimiz konusunda konuşmadık. Doğu 

illerinden ya da başka birliklerden Ankara'ya helikopter ya da pilot takviyesi konusunda da 

birşey konuşmadık. Mehmet Semih ÜSKAYA neden bu şekilde ifade vermiş bilmiyorum. Ben 

olay gecesi 4. Kara Havacılık Alay Komutanı ile cep telefonu ile görüştüm. Daha doğrusu o 

beni aradı. Ancak bu konuşmada pilot ya da helikopter ihtiyacı hiç gündeme gelmedi. Bana 

birliğe  gidip  gitmemesi  gerekip  gerekmediğini  sordu,  bende  evinde  kalmasının  uygun 

olacağını söyledim. 

Şüpheliye, şüpheli Okan KOCAKURT'un ifadesinin kendisi ile ilgili kısmı okundu 

soruldu: Ben olay gecesi binbaşı Okan KOCAKURT'u odama çağırarak "dostum Askeriye  

içerisinde bazı hareketlilik olacak Komutanların yeri değişecek, bazıları görevden alınacak  

Hükümette de bazı değişiklikler olabilir bu emir Genelkurmay Başkanının direk emri dedi,  

sen şimdi Komutanın emir astsubayı Fatih KARAGÖZ’le birlikte Kara Havacılık Komutanı  

Hakan  ATINÇ’ı  arka  tarafa  alın  sakinleştirin  direnirse  kelepçeleyin"  şeklinde  bir  emir 

vermedim.  Yine  Okan  KOCAKURT'a  "sen  Harekat  Merkezinde  kal  telefonlara  sen  bak  

gerekirse  fişlerini  çıkart,  televizyonlar  açık  kalsın"  şeklinde  emir  vermedim.  Ayrıca  saat 

05:30  sıralarında  kışlanın  kontrolünü  almaya  gelen  JÖH'lerle  ben  herhangi  bir  çatışmaya 

girmedim.

Olay gecesinde benim üzerimde sadece beylik tabancam vardı, bunun dışında başka 

bir silah yoktu. Ben ne bu silahı ne de başka bir silahı olay gecesi herhangi bir kişiye karşı 

kullanmadım.

Ben  olay  gecesi  Dalaman'a  giden  helikopterlerle  ilgil  kimseyle  görüşmedim.  Bu 

helikopterlerin  yakıt  ikmali  yapılması  konusunda kimseye talimatım vermedim.  Ayrıca bu 

helikopterlerin  Denizli  Çardak'a  inmeleri  konusunda  Okan  KOCAKURT'a  da  birşey 

söylemedim. 

Şüpheliye idari  tahkikat sonucunda düzenlenen Güvercinlik uçuş kulesindeki olay 

gecesine ilişkin telsiz telefon konuşma kayıtlarının kendisi ile ilgili kısmı okundu soruldu: 

Ben  helikopter  pilotlarına  herhangi  bir  yere  uçmaları,  herhangi  bir  hedefi  vurmaları 

konusunda bir talimat vermedim. Yine telefonla Ünsal ÇOŞKUN'a Genelkurmay'dan Doğan 

ÖZTÜRK ile Kara Kuvvetlerinden Erhan CAHA ile irtibat kurulacağını söylemedim. Yine 

pilotlara TRT'den ya da başka bir yerden alçak uçuş yapılarak halk üzerinde korku yaratma 

emri vermedim. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Halil  GÜL  17/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Sonra  Kara  Havacılık 

Komutanlığı  Kurmay Başkanı Mehmet ŞAHİN arayarak Kara Havacılık Komutanının 

emri olduğunu ve helikopterlerin Akıncı Üssüne götürülmesini emrettiğini söyleyerek bu 

emri iletti...." şeklinde beyanda bulunmuştur.
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Şüpheli  Halil  GÜL  24/08/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Kara  Havacılık 

Komutanlığında  beklerken  saat  21.00-22.00  sıralarında  kara  havacılık  kurmay başkanı 

Mehmet  ŞAHİN  cep  telefonundan  aradı. Kara  Havacılık  Komutanlığının  emri  üzerine 

helikopterlerin  Akıncı  üssüne  götürülmesi  gerektiğini  söyledi."  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli  Deniz  ALDEMİR  20/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ankara  iline  geri 

geldikten  sonra  Fetullah  GÜLENCİ  olan  soyadını  bilmediğim  öğretmen  Semih  ile 

görüşmelerimiz  devam etti.  Ankara  ilindeki  görevim süresi  içerisinde  Fetullah  GÜLENCİ 

olduğundan  şüphelendiğimGüvercinlik  askeri  üssünde  görevli  olan  Tuğgeneral  Ünsal 

ÇOŞKUN, Kurmay Yarbay Mehmet ŞAHİN, Yarbay Halil GÜL, Yarbay Özcan KARACAN, 

Yarbay Uğur KAPAN , Binbaşı Sadullah ABRA isimli şahıslardır. Şüphelendiğim bu şahıslar 

da 15 temmuz darbesinde etkin görev aldıklarınıbizzat gördüğüm için bu şüphelerim daha da 

kuvvetlenmiş şahıslardır. Yarbay Halil GÜLbeni odasına davet ederdi birlikte çay içerdik ve 

bana yakınlık gösterirdi.

... 2016 Mayıs içerisinde görev yaptığım güvercinlik üssünde Yarbay 

Mehmet ŞAHİN, YARBAY Halil GÜL, Yarbay Özcan KARACAN isimli rütbeliler 

konuştukları  esnada  Güvercinlik  ve  Genelkurmaya  saldırı  olacağını  ve  bizim 
görevimizin de hava araçları olan helikopterleri güvenli bir şeklinde Akıncı üssüne 
götüreceğimizi konuşuyordular. Ben bu konuşmalara şahit oldum....

...  Benden  başka  orda  olanlar  da  vardı.  Bu  şahıslar  iseYarbay 

Mehmet  ŞAHİN,  Binbaşı  Okan  KOCAKURT,  Başçavuş  Fatih  KARAGÖZ  de 

nöbetçi amirinin odasında idiler...

...Yarbay  Halil  GÜL,  Yarbay  Özcan  KARACAN  ve  Yarbay  Mehmet 

ŞAHİN bizlere  Genel  Kurmayasaldırının  olduğunu,  bu saldırının  da  bizim 

Güvercinlik üssüne de yapılacağını söyleyerek bu helikopterleri Akıncı hava 

üssüne götürmememizi emrettiler. Biz bu helikopterleri Akıncı hava üssüne 

indirdik....

... Fetullah GÜLENCİ yapılanma içersinde olduğunu düşündüğüm ve 

bu darbe girişimden sonra bu yapının içersinde olduğu kanaatine vardığım 

isimler....  2-  Yarbay  Mehmet  ŞAHİN  (Kara  havacılık  Kurmay  Başkanı)" 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Murat KARAKAŞ 18/10/2016 tarihli ifadesinde; " ... Aynı gün saat 
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20:00  sıralarında  mesaiyi  bitirdikten  sonra  otobüsle  eve  gittiğim sırada 

telefonum  çaldı. Karşıdaki  kişi  kendisini  Albay  Mehmet  olarak  tanıtıp  Kara 
Kuvvetlerinden  aradığını  söyledi. Bana  TMH  kapsamında  Güvercinlik'te 

bulunan  Kara  Havacılık  komutanlığında  toplantıya  katılmak  üzere 

görevlendirildin, dedi. Benim cep telefonumu arayan numara 0312 411'li 

bir numaraydı. Son 4 hanesini hatırlamıyorum. Bu numara Kara Kuvvetleri 

Komutanlığı santraline ait bir numaraydı. Karşıdaki kişi sesi tanıdık gibiydi 

ama  kim  olduğunu  tam  olarak  çıkartamadım...."  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli  Vedat  SEVEN 20/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ... 15.07.2016  günü ... 

Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN’u odasında beklemeye başladım bir süre sonra gelmeyince Kara 

Havacılık Komutanlığı Kurmay Başkanı Yarbay Mehmet ŞAHİN’i aradım kendisi faaliyetin 

başladığını  uçuş  hattına  gelmemin  uygun  olacağını  ifade  etti  bende  bunun  üzerine  sivil 

kıyafetli olarak elimde herhangi bir uçuş malzemesi olmadan uçuş hattına geçtim. " şeklinde 

beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Ömer KIZILOVA 07/12/2016 tarihli ifadesinde; "... Bu ateş başlayınca 

Rıza  AKINCI  ile  Zafer  DOLU  helikopteri  çalıştırdılar.  Bende  bu  helikoptere  bindim. 

Helikopter  hareket  etti.  Taarruz hangarının oradan kuleye  doğru yere yakın uçtu.  Kulenin 

orada  yere  indik.  Orada  3  -  4  tane  teğmen, Mehmet  ŞAHİN  Binbaşı  (  Yarbay)...  Oğuz 

YALÇIN Albay bindiler. Bizim helikopter kalkış yaptı. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  İlyas BARUT 29/11/2016 tarihli ifadesinde; " ... Son bir hafta içerisinde 

kurmay başkanı Mehmet ŞAHİN, Mustafa DURMUŞ ile sık görüştüğünü hatırlıyorum. Ancak 

yukarıda belirttiğim gibi bu görüşmelerin içeriği konusunda bilgi sahibi değilim. 

... Biz kışlaya vardığımızda Kuvvet Komutanı Kara Havacılık Karagahındaydı. Ünsal 

ÇOŞKUN ile üst kata Kara Havacılık Komutanının makam odasının olduğu kata çıktı. Ünsal 

ÇOŞKUN sağ tarafa Mehmet ŞAHİN Yarbayın odasına geçti.  20 - 25 dakika kadar sonra 

kuvvet komutanı Hakan ATINÇ Paşanın odasından çıktı. Onlar merdivenden inerken Ünsal 

ÇOŞKUN da arkalarından devam etti. 

...  Üst  kata  çıktım.  Ünsal  ÇOŞKUN,  Mehmet  ŞAHİN'in  odasının  olduğu 

koridordaydı. Beni görünce bana "karşıya taarruz hangarına doğru gideceğiz " dedi. Aşağıya 

indik. Makam aracı ile taarruz hangarına gittik...

Gece boyunca karargah binasında Mustafa DURMUŞ Albayı da gördüm, üzerinde 
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tulum  vardı.  Devamlı  kurmay  başkanın  odasındaydı.  Bazen  emir  astsubayı  Fatih 

KARAGÖZ'ün  odasına  geliyordu.  Kurmay  başkanın  odasında  ayrıca  Özcan  KARACAN 

Yarbay vardı, o da telsizle konuşuyordu. Ben Ünsal ÇOŞKUN, Mehmet ŞAHİN ya da Özcan 

KARACAN'ın helikopterlere bir yerlere saldırmaları konusunda telsizle talimat verdiklerini 

görmedim. Sadece Özcan KARACAN'ın elindeki telsizle helikoptere yakıt ikmaline yönelik 

konuşmalar yaptığını duydum. 

Akıncı'da bir araç geldi, bizi üssün içerisindeki bir binaya götürdü. Orada kamufulajlı 

personel vardı. Genelde Hava kuvvetleri personeli vardı. ... Hava Kuvvetlerinden farklı kişiler 

konuşuyordu. Mehmet ŞAHİN Yarbayda oradaydı.  Ben filonun odalarından birisine geçip, 

birkaç saat uyudum...." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Hakan EROL 18/07/2016 tarihli ifadesinde; "  22.30 sıralarında Temelli 

Eğitim havaalanına iniş yaptık. yine 3 helikopter için yakıt ikmali yapıldı, bu sırada dinlenme 

odasına geçtik oradan cep telefonum ile Yarbay Mehmet ŞAHİN'i kullanmış olduğu ve ben de 

makam  diye  kayıtlı  olan  resmi  GSM  numarasını  aradım,  durum  hakkında  bilgi  verdim. 

Temeliye iniş yaptığımı ve ikmal yaptığımı söyledim ve ne yapmamız gerektiğini sordum, 

kendisi  de  bana  beklemeye devam etmemiz  emrini  vererek  daha  sonra  tekrar  arayacağını 

söyledi. Bize görev konusunda herhangi bir bilgi vermedi. Saat 23.30 sıralarında beni cep 

telefonumdan arayan Yarbay Mehmet ŞAHİN bize Güvercinlik'e gelmemiz konusunda talimat 

verdi, biz de gelen yemeklerimiz yedikten hemen sonra helikopter başı yaptık, ben motoru 

çalışmaya  başladığımda  transmisyon  arızası  verdi,  yer  teknisyeninin  ikazıyla  motoru 

çalşıtırmaktan  vazgeçtim.  Yer  teknisyeni  yangın  söndürme  tüpüyle  müdahale  etti,  bende 

helikopterden  indim,  diğer  iki  helikopterimizinin  biri  çalıştırmış  diğeri  çalıştırılmamıştı, 

çalıştırılan helikopteri  de kapattırdım. Tekrar Yarbay Mehmet ŞAHİN'i aynı telefondan 

arayarak bir helikopterde arıza olduğunu uçamayacağını söyledim. Beklemem yönünde bana 

talimat  verdi.  Yaklaşık 15- dakika sonra  Yarbay Mehmet ŞAHİN beni arayarak arızalı 

helikopter yerinde kalsın iki helikopter olarak Güvercinlik'e gelin diye emir verdi..

...  Şu  yaşadığım  olaylardan  anladığım  kadarıyla  ben  bir  faaliyetin  içerisine 

çekilmişim, anladığım kadarıyla kurmay başkanı olan Yarbay Mehmet ŞAHİN beni bu işin 

içine  çekmiş,  dolayısıyla  kurmay  başkanı  olan  Yarbay  Mehmet  ŞAHİN'in  FETÖ 

yapılanmasına dahil olduğunu söyleyebilirim." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Mehmet  DEMİRHİSAR  18/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  15.07.2016 

günü  saat  öğlen  saatlerinde  Kara  Havacılık  Kurmay  Başkanı  Kurmay  Yarbay  Mehmet 

ŞAHİN  telefondan  beni  arayarak  Ankara  Güvercinlik'te  bulunan  Kara  Havacılık 

Komutanlığına  gelmemi  istedi. Bana  telefondan  gelme  sebebimi  söylemedi.  Ben  de 
654/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



işlerimin olduğunu akşam saatlerinde gelebileceğimi  kendisine bildirdim.  Saat  17.00 veya 

18.00 sıralarında belirtilen yere sivil kıyafetlerimle gittim. ...

Yine  bu  sırada  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN’un  üniformalı  ve  belinde  silah  ile 

karargahta  talimatlar  verdiğini  gördüm.  Aynı  zamanda  Kurmay  Başkanı  Mehmet 

ŞAHİN’in de telefondan bazı yerleri arayarak talimatlar verdiğini duydum. Kendisinin 

yapmış  olduğu  görüşmelerin  bir  kısmında  Malatya'dan  ve  İzmir'den  helikopter  gelsin 

şeklinde sözler sarf ettiğini duydum. Kendisinin bir takım koordine yaptığını anladım. " 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Yasin CANDEMİR 25/10/2016 tarihli ifadesinde; " Kurmay Başkanının 

odasına  gittim.  Odada  Ünsal  ÇOŞKUN, Mehmet  ŞAHİN,  Okan  KOCAKURT,  Özcan 

KARACAN vardı. Ünsal ÇOŞKUN'un yanına giderek "komutanım ne oluyor" diye sordum. 

O  da  sıkıyönetim  ilan  edildiğini,  Genel  Kurmay  Başkanının  emriyle  kendisinin  Kara 

Havacılık  Komutanı  ve  kışlanın  komutanı  olduğunu,  derhal  yerime  geçmemi  söyledi. 

Teğmenlerle  birlikte  bana  verdiği  göreve  devam  etmemi  emretti."  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli Fatih KARAGÖZ 17/07/2016 tarihli ifadesinde;"... Hakan ATINÇ telefon 

görüşmesinden sonra  bana  kara  kuvvetleri  komutanı  Orgeneral  Zeki  ÇOLAK'ın  kendisine 

Genelkurmay Başkanının emriyle tüm hava uçuşlarının durdurulmasını istediğini söyledi ve 

bana da bu konuda gerekli  işlemleri  yapmam için emir  verdi  ve bunun ardından Kurmay 

Başkanı Mehmet ŞAHİN Yarbayı çağırdı, kendisine bu emri iletti....Bu sırada Kara Havacılık 

Komutanlığında  bulunan  Kara  Havacılık  Komutanlığı  Kurmay  Başkanı  Yarbay  Mehmet 

ŞAHİN  bir  helikoptere  biniyordu.  Bende  can  havliyle  Caugar  tarzı  helikoptere  bindim. 

Helikopterde başka kim olduğunu hatırlamıyorum. Bu olaylar sabah saatlerinde oldu. Hakan 

ATINÇ  Kara  Havacılık  Komutanlığında  kaldı.  Helikopter  Akıncı'da  bulunan  4.  Ana  Jet 

Üssüne iniş yaptı. Ben binerken helikopterin Akıncıdaki üsse geleceğini bilmiyordum. 4. Ana 

Jet  üssünde  hava  araçlarının  indiği  terminalde  yakalandığımız  saate  kadar  orada  kaldım. 

Gördüğüm kadarıyla Akıncıdaki 4.Ana jet üssünde emir komuta gibi bir durumu yoktu. Orada 

hatırlayabildiğim kadarıyla Mehmet ŞAHİN Yarbay ve diğer birlikte yakalandığımız kişiler 

vardı. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Okan  KOCAKURT  25/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "...  Komutanlar 

gittikten sonra Kara Havacılık Komutanlığı Kurmay Başkanı Yarbay Mehmet ŞAHİN beni 

odasına  çağırarak  dostum  Askeriye  içerisinde  bazı  hareketlilik  olacak  Komutanların  yeri 

değişecek,  bazıları  görevden  alınacak  Hükümette  de  bazı  değişiklikler  olabilir  bu  emir 
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Genelkurmay Başkanının  direk  emri  dedi.  Sen  şimdi  Komutanın  emir  astsubayı  Fatih 

KARAGÖZ’le  birlikte  Kara  Havacılık  Komutanı  Hakan  ATINÇ’ı  arka  tarafa  alın 

sakinleştirin  direnirse  kelepçeleyin  dedi.  Bende  Fatih  KARAGÖZ  ile  birlikte 

Tümgeneral Hakan ATINÇ’ın odasına giderek Komutanım TSK yönetime el koydu siz 

bu yönetimde yoksunuz bize zorluk çıkarmayın sizi arka odaya alalım dedik. O da neden 

böyle yapıyorsunuz dedi, yaptığımızın yanlış olduğunu söyledi, bizde kendisine kelepçe taktık 

ancak  birkaç  dakika  sonra  kelepçesini  çözdük,  emir  astsubayını  başında  bırakarak  ben 

ayrıldım. Mehmet ŞAHİN bana sen Harekat Merkezinde kal telefonlara sen bak gerekirse 

fişlerini  çıkart,  televizyonlar  açık kalsın dedi,  bu esnada Harekat Merkezine bir Mesaj 

gelerek TSK içerisinde emir komuta değişti, yeni yönetim diyerek bir yazının geldiğini 

kurye bana bildirdi, bende içeriğine bakmadan gelen yazıyı Yarbay  Mehmet ŞAHİN’e 

gönderdim. .... sabaha kadar nizamiyede bekledikten sonra 05.30 sıralarındaMehmet ŞAHİN 

beni telefonla arayarak orada ne gezdiğimi odama gelmemi söyledi, bende yanına gittim bana 

orada ne yapıyorsun dedi,  nöbetçi  amiri  olan Pilot  Yarbay Özcan KARACAN’dan görevi 

almamı söyledi ben almak istemediğim için yorgun olduğumu şimdi bu görevi alamayacağımı 

söyledim, oda biraz istirahat et dedi. 15 dakika sonrakışlanın bir yerinden JÖH’lerin girdiğini 

ve  iki  teğmeni  esir  aldığını  söylediler,  Mehmet  ŞAHİN,  Özcan  KARACAN  ve  bazı 

Teğmenleri alarak JÖH’lere karşı mevzi aldılar ben geride kalarak saklandım, silah sesleri 

karşılıklı geliyordu,bir helikopterin JÖH’lere doğru ateş etiğini gördüm,Nizamiyede bulunan 

bir askere hemen aracı alıp arka tarafımızda şehir merkezi tarafına doğru gitmemizi söyledim, 

Meydana gelen Darbe teşebbüsünden önceden haberim yoktu, o gün işe geldikten 

sonra Mehmet ŞAHİN’in söylemesinden sonra öğrendim, durumun böyle olacağını bilseydim 

kesinlikle  bu  iştirakin  içinde  olmazdım,  ben  kimseye  ateş  etmedim,  ateş  etme  talimatı 

vermedim. Uçan Helikopter ve Uçaklardan kesinlikle bilgim yoktur, uçmaları hakkında bir 

talimatım  olmadı.  Sabah  saatlerinde  beni  cepten  Albay  Ali  AKTÜRK  telefonla  arayarak 

Dalamanda  2  Helikopter  olduklarını  yakıtlarının  olmadığını  Dalamanın  kendilerine  yakıt 

vermediğini  söyledi,  bende  duruma  bir  anlam veremediğim için  konuyu  Yarbay Mehmet 

ŞAHİN’e  anlattım,  oda  bana  Denizli  Çardak  ilçesine  gitmelerini  veya  araziye 

inmelerinisöyledi  daha  sonra  Dalamanı  aradığını  yakıt  vereceklerini  söyleyerek  iletmemi 

söyledi, Albay Ali AKTÜRK ile tekrar konuştuğumuzda bir Helikopterin Çardağa gittiğini 

diğerinin Dalamanda kaldığını söyledi. Ben o Helikopterlerin neden orada olduğu hakkında 

bir bilgi sahibi değilim, muhtemelen bu Helikopterler Skorsky marka İstanbul’dan hareket 

etmiş Helikopterlerdir, yükleri veya ne taşıdıkları hakkında bilgim yoktur. " şeklinde beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli  Ümran TAŞ 29/11/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Benim yanımda  bulunan 
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içinde sivil kıyafetlerim bulunan çantayı askerlerden birisine verdim ve Mehmet ŞAHİN'in 

odasına  bırakmasını  istedim.  Ben  15/07/2016  tarihinden  3  -  4  gün  önce  Kara  Havacılık 

Komutanlığına gittiğimi hatırlıyorum. Orada Mehmet ŞAHİN ilegörüştüm. Kendisinden bir 

takım  tablolar  istedim.  Herhangi  bir  örgütsel  darbe  toplantısına  katılmadım.  "  şeklinde 

beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Anıl KORKMAZ 13/10/2016 tarihli ifadesinde; " 22.30 sıralarındaKHK 

Hareket Merkezinde Kurmay Başkanı Mehmet Şahin,Okul Komutanı Ünsal ÇOŞKUN, Hava 

Ulaştırma  Grup Komutanlığı'na  atanan  bir  albay,  Eski  Kurmay Başkanı  Mustafa  Durmuş 

odaya  girdiler  ve  oradan  harekatı  yönetmeye  başladılar.  Ellerinde  telefonlarla  bir  yerleri 

arıyorlardı. Kurmay Başkanı Mehmet ŞAHİN, Okul Komutanı Ünsal ÇOŞKUN'a "Direnen 

olursa vuralım" diyordu." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Mehmet Semih ÜSKAYA 18/10/2016 tarihli ifadesinde;"...  Aradan 5-10 

dk geçtikten sonra Hakan ATINÇ Paşa Mehmet ŞAHİN Yarbay ile Harekat Merkezine geldi. 

Bana "Şu yaptığınız işi doğru düzgün yapın, neden başka güne ait uçuş kartı gönderiyorsun" 

dedi.  Tekrar  kendisiyle  bilgisayardaki  KUTAY programından  gece  uçuşlarını  sorguladık. 

Orada da herhangi bir gece uçuşu olmadığını ben komutana gösterdim. Komutan ayrıca bir 

gün öncesine ait kartları istedi. Ancak 14'üne ait uçuş listesi programda yoktu. Bunun üzerine 

"kuleden sorgulayın ve teyit edin" dedi ve ayrıldı. 

Ayın 14'üne ilişkin gece uçuş bilgileri geldiğinde 22 tane uçuş olduğunu, bunlardan 

13'ünün  eğitim  uçuşu  olduğunu,  diğer  9'unun  faaliyet  uçuşu  olduğunu  öğrendik.  Bunun 

çıktılarını aldım. Komutana verecektim. Ancak kapıdaki korumaları özel görüşme olduğunu 

söyleyince  kendisine  iletemedim.  Ancak bir  suretini  Fatih  KARAGÖZ Astsubaya verdim. 

Kendisine sözlü olarak da bunu ilettim. Sonra Harekat Merkezine geçtim. Arada bir müsait mi 

diye komutanın makamına geldiğimde oradan ayrıldıklarını ve hangara gittiklerini öğrendim. 

Kurmay Başkanı Mehmet ŞAHİN Yarbayın yanına gidip 14'üne ait uçuşa ilişkin kartların bir 

suretini de ona verdim, 

Saat 19:40 sıralarında Malatya'dan gelen 2 atak ve UH1 in Erkilet'ten Güvercinlik'e 

doğru havalandığını  bana Anıl  Üsteğmen söyledi.  Ben de  Anıl'a  bunun 1.  Alayın vardiya 

nöbetçisine söylemesini ve bu helikopterlerin en yakın yere inmesini söyledim. Anıl da bunu 

1. Alay vardiya nöbetçi subayına telefonla söylediğini bana bildirdi. Ben de bu emrin yerine 

getirildiğini Mehmet ŞAHİN Yarbaya söyledim. Ayrıca 2 tane atak ve 1 tane UH1 in havada 

olduğunu, bunun için de 1. Alaya gerekli talimatın verildiğini söyledim. O da  "tamam, bu 

şekilde gereğini yapın" dedi. 

... Kurmay Başkanına gitmek istediğimi söyledim. O da bana "madem gideceksin, al  
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şu zarfı da götür" dedi. ben o zarfı alıp Kurmay Başkanına götürdüm. Odada Kurmay Başkanı 

Mehmet ŞAHİN, Okul  Komutanı  Ünsal  ÇOŞKUN, Yarbay Murat  BOLAT, Yarbay Özcan 

KARACAN odadalardı. Benzarfı götürüp Ünsal ÇOŞKUN'a verdim. O da zarfı usulen açtı. O 

zarftakini  okurken  ben  Mehmet  ŞAHİN'in  yanına  yaklaşıp,  komutanım  ne  oluyor  diye 

sordum. O da sus diye işaret yaptı. Sonra ben oradan çıktım ve Harekat Merkezine döndüm.

...Kurmay Başkanı Mehmet ŞAHİN Yarbay bana, Temelli'deki helikopterlerin çıkıp 

çıkmadığını sordu. Ben helikopterlerin arızalı olduğunu, istisnai uçuşla geleceğini söyledim.

...  Mehmet ŞAHİN Yarbay Ünsal ÇOŞKUN arasında,  Zırhlı  Birlikler Okulundaki 

tankların zamanında çıkmadığı, Ankara'nın İstanbul'a göre faaliyete geç başladığı, İstanbul'un 

erken başlayarak bu koordineyi bozduğunu, Hava Kuvvetlerinde işlerin iyi  gittiğini, en iyi 

uyumun ve en çabuk reaksiyonun havacılar tarafından verildiğini, Gölbaşı'na genel maksat 

helikopterle personel taşınması gerektiğini konuşmalar geçtiğini bizzat kulaklarımla duydum. 

Bir ara ikisi birlikte Kurmay Başkanının odasına geçtiler. Orada MİT binasına ve emniyet 

binasının ateş altına alındığını, hava kuvvetlerine ait uçakların kalktığını, uçak pilotları ile 

helikopter pilotları arasında telsiz irtibatı için kodlama yapıldığını, 1-2 helikopterin yapılan 

faaliyet sırasında hasar aldığına ilişkin konuştuklarını duydum. 

Kurmay Başkanı Mehmet ŞAHİN'in yakıt ve mühimmat ikmali için Ersel ERSOY 

Binbaşı ile Soner GÖKÇE Üsteğmeni telefonla aradığını, konuştuğunu hatırlıyorum. 

...  Ünsal ÇOŞKUN ile Mehmet ŞAHİN'in bir ara Harekat Merkezinde hasar alan 

helikopterlerden dolayı eksik helikopterleri nasıl takviye edeceklerini konuştuklarını duydum. 

Bana  o  sırada  Ünsal  ÇOŞKUN  özellikle  Doğu  Bölgesinde  görev  yapan  koordinatörlere 

ulaşmamı ve onları kendisiyle görüştürmemi istedi. Ancak ben o gün koordinatör listesinin 

güncellenmediğini, bu nedenle kendilerine ulaşamadığımı söyledim. Bunun üzerine Mehmet 

ŞAHİN'in  KUTAY programına  baktığını  gördüm.  Müteakiben  İzmir  ve  İstanbul'daki  alay 

komutanlarıyla bizleri görüştür dediler. Ben telefonları bu komutanları arıyormuş gibi yaptım. 

Ancak aramadım. Kendilerine de ulaşamadığımı söyledim. Ünsal ÇOŞKUN cep telefonundan 

Siirt  Komando  Tugay  Komutanını  emir  elini  arattırdı.  Onunla  konuşup  konuşmadığını 

bilmiyorum.  Çünkü  devamlı  hareket  halindeydi.  Bir  harekat  Merkezinde  bir  Kurmay 

Başkanının  odasındalardı.  Yine  kendi  aralarında  konuştuklarından  Hakkari'deki 

helikopterlerin  gelmesinin  zor  olduğunu,  Siirt'teki  helikopterlerin  gelebileceğini, 

Diyarbakır'daki helikopter pilotlarının alıkonulduğunu duydum...

Özcan  KARACAN,  Mehmet  ŞAHİN  ve  Ünsal  ÇOŞKUN  birkaç  kişiyle  birlikte 

helikopterlerin hep birlikte Akıncı üssüne gidip gidemeyeceklerini konuştuklarını duydum. O 

sırada  bir  birliğin  acilen  mühimmat  ihtiyacı  olduğu  söylendi.  Onun  için  de  Çankırı'dan 

mühimmat getirilmesi talimatı verildi...

Saat  05:30  sıralarında  jandarma  tarafından  çatışma  sesleri  geldi.  Bunun  üzerine 
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herkes  Akıncı'a  gitsin  diye  bir  şey konuşuldu.  Ben soyunma dinlenme odasına  geçtim.  O 

sırada Özcan KARACAN dinlenme odasında beni görünce"Orada ne geziyorsun, gel burada 

öleceksin, beni takip et, sen burada boşuna yanarsın, sen benim arabamla çıkarsın" dedi. Ben 

de silah sesleri arttığı için korktum. İki ateş arasında kalma ihtimalim vardı. Koşarak aşağı 

inerken Fatih Karagöz astsubayı  gördüm.  Fatih  astsubay Mehmet ŞAHİN Yarbaya Hakan 

ATINÇ Paşayı kast ederek "komutanı ne yapacağız" dedi. O da kapısını kilitleyin dedi. Fatih 

astsubay  da  Hakan  Paşanın  kapısının  üstüne  kilitledi.  Ben  oradan  aşağıya  inip  ana  giriş 

kapısına  yönlendiğim  zaman  Özcan  KARACAN  VIP  kapısının  orada  beni  gördü.  Bana 

seslendi ve gel dedi.  Kendisini takip etmemi istedi.  Koşarak onun odasına doğru gittik. " 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Zafer DOLU 18/07/2016 tarihli  ifadesinde;  "Daha sonra Güvercinlikte 

silah  sesleri  duymaya  başladım.  Meydan  harekat  civarında  bizlere  doğru  ateş  edildiğini 

gördüm.  Hava aydınlanmak üzere  iken  tekrar  Binbaşı  Rıza  AKINCI bana  burda öleceğiz 

demesi üzerine havalanmadan aralarında Kara Havacılık Kurmay Başkanı Kurmay Yarbay 

Mehmet ŞAHİN’in de bulunduğu tahmini 10 kişi ile birlikte Akıncı Üssüne devam ettik. " 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

ŞüpheliZafer DOLU Ankara 8.  Sulh Ceza Hakimliği'ndeki 19/07/2016 tarihli 

sorgusu  sırasında  verdiği  ifadesindeki;  ".....hemen  motorumuzu  çalıştırdık,  Cougar 

tekerlekli bir araç olduğu için rule taksi yapar, rule taksi ile başlarken önümüze bazı insanlar 

atladı,  bizi  de  alın  diye  biz  de  kim  masum,  kim  suçlu,  kim  güçlü  kimin  ne  olduğunu 

bilmediğimiz için onlar da ölmesin diye onları da almaya başladık, aldığımız insanlardan biri 

harekat  başkanı,  kara  havacılıkta  kumay  başkanı  Mehmet  ŞAHİN'di,  sonradan  Mehmet 

ŞAHİN'in  tavırlarından  vesaire  onlarla  olduğunu  düşünüyorum,  bana  hemen  Özcan 

KARACAN'ı ara, o neredeyse onu da alalım dedi, ben Özcan KARACAN'ı aradım, o şuan 

ben Güvercilik'in dışındayım, siz gidin dedi, " " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Serdar  ERCAN  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "Daha 

sonraHelikopterlerin  bulunduğu  Akıncı  hava  alanına  indik.  İndiğimiz  yerde  çok  sayıda 

helikopter vardı. Orada helikopterlerin bulunduğu yerin yakınında küçük bir bine vardı. Bu 

askeri darbeye gerçekleştiren vatan haini olan ve bu işleri organize eden bütün üst rütbelileri 

orada gördüm. Burada , Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Kara Pilot Albay Uğur KAPAN, Kara 

Pilot  Albay  Murat  AĞIR  ......  Kara  Pilot  Kurmay  Mehmet  ŞAHİN,  Kara  Pilot  Kurmay 

Yüzbaşı  İzzet  ÇAKAN  (  Sivil  kıyafetliydi),Kara  Pilot  BinbaşıDeniz  ALDEMİR  vardı." 

şeklinde beyanda bulunmuştur.
659/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



Şüpheli Ertuğrul ALTUN 24/08/2016 tarihli ifadesinde;" Bir süre sonrada grup 

komutanımızın  Albay  Oğuz  YALÇIN  aradı  ve  aynı  talimatı  tekrar  etti.  Uçuş  ekibini 

ayarlamaya  başladığımızı  söyledik.  Kara  Havacılık  Kurmay  Başkanımız  Yarbay  Mehmet 

ŞAHİN'i arayıp aynı şeyleri söyledi. Uçuş hazırlıklarına başladık. Kara Kuvvetleri Komutanı 

bir süre sonra uçuşu iptal edip kışladan ayrıldı. Yaklaşık 2 saat kışlada kaldı. 21.00 sıralarında 

ayrıldı.  Bizde  komutanımız  ayrılınca  mesaiden  ayrılmak  için  hazırlık  yaparken  şu  an 

ismini hatırlamadığım birisi tarafından kışlayı terk etmeyin diye söylendi. Bana Yarbay 

Mehmet ŞAHİN tarafından nizamiyeye gidip güvenliğe destek vermem talimatı verildi. 

Sebebini  sorduğumda  Genel  Kurmaydan  emir  geldiği  söyledi.  Kışlalara  terör  saldırısı 

olabileceği  belirtildi.  Nizamiyeye  gittim.  Kışladan  ayrıldığından  sabaha  kadar  darbe 

girişiminden haberim olmadı. Ancak olayları fark ettik. Kışladan helikopterler inip kalkıyordu 

ancak nereye gittiğini bilmiyorum..." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Mehmet Barış ÇAYIRLI 27/07/2016tarihli ifadesinde;"15.07.2016 günü 

saat:21.15/21.30 sıralarında Kara Havacılık Kom. Harekât ve Eğitim Şube Müdürü Binbaşı 

Okan KOCAKURT beni arayarak “Komutanım Yarbay Mehmet ŞAHİN’in  emri  ile 

arıyorum.  Genel  Kurmay  Başkanlığı  ve  diğer  büyük  karargâhlara  bir  terör  saldırısı 

bekleniyor, tavsiyem beylik tabancanızı da yanınıza alarak birliğe katılın dedi. Yarbayım şu 

anda komutan ile görüşme halinde sizlerin de mesaiye katılmanızı söylememi emretti dedi. 

Ben burada komutandan kastım Kara Havacılık Komutanı olduğunu düşünüyorum. Saldırının 

içeriğin sorduğumda kendisinin de detayını bilmediğini karargâh personelinin çoğunluğunun 

mesaide olduğunu söyledi. Bende kendilerine hitaben uçak pilotu olduğumu kendilerine bir 

faydam  olmayacağını  neden  çağırdıklarını  tekrar  sorarak  itiraz  ettim.  Kendisi  de  bana 

Mehmet Yarbay ile görüşmem konusunda telkinde bulundu. Bu görüşmeden yaklaşık 5/10 

dakika  sonra  Kurmay  Başkanı  Yarbay  Mehmet  ŞAHİN’i  arayarak  durumu  sorduğumda 

Binbaşı Okan KOCAKURT’un söylediklerini tekrar etti. Ben kendisine yine işinize yaramam 

orada ne yapacağım dediğimde, komutanım en kötü şartlarda haber merkezinde bulunursunuz 

dedi  ve  telefonu  kapattık.  Ben  birliğime  giderken  Mehmet  Yarbay  ile  yapmış  olduğum 

görüşmenin sonucunda yanıma tabancımı almamaya karar verdim. Yaklaşık 5/10 dakika sonra 

üzerimi  değiştirerek  sivil  kıyafetli  olarak  evden  ayrıldım.  Evimin  KKK’nın  yanında 

olduğundan konu ile  bilgi  almak için komutanlık giriş  nizamiyesinden girmeye çalıştığım 

esnada  kapıda  bulunan  görevliler  “komutanım  tehdit  var  girişler  yasak”  diyerek  kapıyı 

kapattılar.  Bu  yapmış  olduğum  fiil  kamera  kayıtlarında  mevcuttur.  Saat:22.00  sıralarında 

komutanlığa giriş yaptım, üzerimi değiştirdikten sonra  Kurmay Başkanı Yarbay Mehmet 

ŞAHİN’i aradım. Birliğe katıldığımı durumun ne olduğunu ve ne yapacağımı sordum. O da 
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bana komutanım derhal haber merkezine geçin oradaki arkadaş tecrübesiz dedi.

Bende emir gereği haber merkezine geçtim. Emri yerine getirmemin sebebi adı geçen 

şahsın  Kurmaybaşkanı  olması  hasebiyledir....  Nöbetçi  astsubay  odasında  ve  aynı  oda 

içerisinde  bulunan  görüntü  izleme  merkezinde  de  4-5  kişi  vardı  onları  da  tanımıyorum. 

Binanın içerisine girip Kurmaybaşkanı Yarbay Mehmet ŞAHİN’in 2.kattaki odasına giderken 

merdivenlerde ve koridorda birkaç silahlı astsubay/subay gördüm. Merdivenlerden çıkarken 

kim olduğunu hatırlamadığım birisinin kara havacılık komutanının rehin alındığını söylediğini 

duydum. Zaten Kurmay Başkanının odasına giderken Kara Havacılık Komutanı Tümgeneral 

Hakan ATINÇ’ın odasının önünden geçmek durumundasınız. Buradan geçerken de ciddi bir 

tedbir gördüm okul komutanının emir astsubayı, kara havacılık komutanının emir astsubayı 

oradaydı. Kurmaybaşkanının odasına girdiğimde Disiplin Subayı Hakan ….( Hakan Cafer 

ARSLAN ) Ve birkaç kişi daha vardı. Kim olduklarını hatırlamıyorum. Kurmay başkanına 

hitaben “Mehmet ne oluyor ne tür bir pisliğin içine bulaştırdın beni” dedim. O da bana yer 

gösterip  oturmamı  istedi.  Bana  hitaben  “komutanım ben  sizi  anlıyorum.  Bu  genelkurmay  

başkanımızın emridir. Bizde bu işi yapacağız. Kara, Deniz, Hava, Jandarma Komutanlıkları  

hatta Emniyet bile  işin içerisinde” dedi.  Ben buradan kara havacılık komutanının Binbaşı 

Okan  KOCAKURT tarafından  derdest  edildiğini  orada  öğrendim.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli Murat BOLAT 20/07/2016 tarihli ifadesinde;"Tam mesaiden çıkıp evime 

gideceğim esnada Kara Havacılık Kurmay Başkanı olan Yarbay Mehmet ŞAHİN beni aradı 

ve  bana  Kara  Kuvvetleri  Komutanın  birliğimize  yeni  katılan  CH  47  tipi  helikopteri 

incelemeye geleceğini söyleyerek bu helikopterin başına gitmemi söyledi.

...Bendaha  sonra  karargâh binasına  gittiğimde karargah binasında  Kara  Havacılık 

Komutanını  odasında  olmadığını  gördüm.  Ama  Kurmay  Başkanınınodasında,  Kurmay 

Başkanı Mehmet ŞAHİN, Okul KomutanıTuğgenaral Ünsal IŞIK ( Ünsal ÇOŞKUN )ve eski 

kurmay Başkanı Albay Mustafa DURMUŞ'un olduğunu gördüm. Ben bunlara hitaben  "Ne 

oluyor  darbeye  başladınız  mı  ,  darbe  açığa  mı  çıktı  ,  kaçıyor  musunuz" diye 

sorduğumdaÜnsal IŞIK ( Ünsal ÇOŞKUN ) " Darbenin planlandığı gibi gittiğini" söyledi. 

Ben de "Bu saatte belirlenen hedeflerin hiç birisini alamazsınız halk direnir çok kan dökülür" 

dedim. Bu esnada benim bu söylediklerim üzerine Kurmay Başkanı Mehmet ŞAHİN bana 

hitaben "Dönmek yok sen ne diyorsun.Gerekirse Hava Kuvvetleri bu ülkeyi yarın yerle bir  

eder" dedi. Bu esnada elinde sarı bir zarf ileBinbaşı Mehmet Semih ÜSKAYA içeri girdi ve 

sarı zarfı Ünsal'a( Ünsal ÇOŞKUN )verdi. Ünsal zarfı açtı ve "İşte sıkıyönetim emri. Emir  

komuta bende artık buradan çıkamazsın emirlerime uymayanı derdest etme ve vurma yetkim  

var şimdi odana dön ve verilecek emirlere hazır ol" dedi.
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...Karargâhtaki kurmay başkanını odasında Ünsal IŞIK ( Ünsal ÇOŞKUN ) , Mehmet 

ŞAHİN, Özcan  KARACAN,  Halil  GÜL,  Mustafa  DURMUŞ  ve  Mehmet  DEMİRSAY'ın 

(  Mehmet  DEMİRHİSAR)  olduğunu  gördüm.  Bir  hışımla "Siz  ne  yapıyorsunuz?  Hani  

Genelkurmay Başkanı işin başındaydı. Bakın kurtarıldı diyor "dedim ve bunun üzerine Albay 

Mustafa DURMUŞ, Kara Havacılık Komutanı olan Tümgeneral Hakan ATINÇ'ı kendisinin 

tutukladığınıve derdest ettiğini söyledi. Zamanı gelince de çıkar işimize bakarız. Dedi.Ben 

orda bulunan herkese böyle bir saçma operasyonun içerisinde olmayacağımı söyledim. Halil 

GÜL bana hitaben "Ne oldu korktun mu?" dedi.Ben de kendisine bir şey demedim. Bu esnada 

da  Yarbay  Özcan  KARACAN  telsizden  bizden  olmayan  herkesi  vurun  talimatını 

veriyordu. Orda  bulunan  herkes  insanları  öldürmekten  normal  bir  işmiş  gibi 

bahsediyordu. Bende bunlara restimi çekerek isterseniz beni vurun isterseniz beni derdest 

edin diyerekodadan çıktım. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Ömer Faruk ALBUNAR 17/11/2016 tarihli ifadesinde; " ...  Bu sırada 

Muhabere Merkezindeki  bilgisayara;  Harekat  Yıldırım Emri  düştü bunun üzerine Mehmet 

Barış  ÇAYIRLI bize dönerek; emrime uymayanı vururum diye bana ve içerdeki askerlere 

söyledi. Ben de bir şey olup olmadığımı sorduğumda; bir şey yok sadece emrime uyun diye 

karşılık  verdi.  Ben de;  komutanım mesaj  geldi  diye  söyleyince;  'sen bakmayacaksın,  ben  

bakacağım'  diye  söyledi.  Normalde  gelen  mesajların  ben  çıktısını  alıp  askerlerle  işlemini 

yapıp haber  merkezine  gönderiyordum bu bana tuhaf  geldi.  Kendisi  bilgisayarın  üzerinde 

yazılı  olan  şifreyle  bilgisayarı  açtı  mesajı  okuduktan  sonra  çıktısını  alıp  ivedi  bir  şekilde 

Kurmay  Yarbay  Mehmet  ŞAHİN’e  götürmemi  söyledi. ...  Mesajı  Mehmet  ŞAHİN’e 

verdim. Bu sırada Mehmet ŞAHİN sürekli olarak gelen telefonlara cevap veriyordu, Özcan 

KARACAN da pencere önünde elindeki telsizle bir şeyler konuşuyordu. Mehmet ŞAHİN 

telefonu kapattıktan sonra heyacanlı bir şekilde; 'Özcan, Özcan, AKSAKALLI o…çocuğu 

kaçıyormuş,  Konya  yolunda  kobra  aracıyla  ilerliyormuş  bu  o… çocuğunu vurun'  diye 

söyledi. Özcan KARACAN da elindeki telsizlere pilotlara; 'Aksakallı Konya yoluna doğru  

ilerliyormuş, onu vurun' şeklinde talimat verdi. Bu esnada bende getirdiğim mesajı verdiğim 

için Mehmet ŞAHİN’e imza atmasını söyleyince sende çok masraflı  çıktın dedikten sonra 

imza atması üzerine ben nöbet yerine indim.

, Mehmet Barış ÇAYIRLI ... gidip Mehmet ŞAHİN’den silah almamı söyledi, ilk 

geldiğinde isimliğimi ve peçlerimi söktürmüştü,  Mehmet ŞAHİN’e giderek Mehmet Barış 

ÇAYIRLI’nın  gönderdiğini  silah  almamı  söylediğini  söyleyince  beni  Kara  Havacılık 

Komutanının  emir  astsubayı  Fatih  KARAGÖZ’e  gönderdi.  Gittim  Mehmet  ŞAHİN’in 

gönderdiğini  söyleyince  yanındaki  dolabı  açtı  ve  kalaşnikof  silahı  vererek;  sabah  geri 

getirmemi söyledi, " şeklinde beyanda bulunmuştur.
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Tanık Mikail YAVUZ 26/07/2016 tarihli ifadesinde; "15 Temmuz 2016 tarihinde 

18.00  sıralarında  Kurmay  Başkanının  emriyle  Hakan  Paşa'nın  emir  uzmanını  evine 

götürdüm. Daha sonra diğer  haberci  P.Er Cihat  ÜNGÜR'e  Kurmay Başkanımız Kurslar 

Taburundan şuan  tutuklu  olduğunu bildiğim  Yrb.  Ümran TAŞ'ı  almasını  emretmiş. 

Cihat  da  bana  bunu  söyledi.  Ben  de  Ümran  TAŞ'ı  alarak  orta  tabura  götürdüm. 

Götürdüğümde Tabur  Komutanlığının  binasının  merdivenlerinden çok sayıda  rütbeli  asker 

inerek helikopter pistine doğru koşuyorlardı. Bu kişiler arasında şuan tutuklu olan Kara 

Havacılık Daire Başkanı Albay Vedat SEVEN dikkatimi çekmişti. Bu arada Ümran Taş 

da bu kişilerle birlikte piste doğru koşmaya başladı. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Mikail YAVUZ, Kara Havacılık Komutanlığı tarafından yapılan idari tahkikat 

kapsamında  11/08/2016  tarihinde  verdiği  ifadesinde; Kara  Havacılık  Kurmay 

Başkanlığında şoför ve haberci olarak askerlik yaptığını, 11/07/2016 tarihinden itibaren olay 

gününe kadar Kurmay Yarbay Mehmet Şahin'in gece yarılarına kadar mesaiye devam ettiğini 

gözlemlediğini,  bununla  birlikte  Albay  Hakan  Cafer  ARSLAN,  Kurmay  Yarbay  Mehmet 

DEMİRHİSAR,  Kurmay Yarbay Ümran TAŞ ve  Emir  Astsubayı  Fatih  KARAGÖZ'ün de 

Kurmay Başkanı ile birlikte bu süre zarfında mesaiye kaldığını gördüğünü, bu süre zarfında 

Mehmet ŞAHİN'den haberci odasında beklememesi, kapıyı kimsenin dinlememesi ve içeriye 

kimsenin  girmemesi  yönünde  emirler  aldığını,  14/07/2016  tarihinde  Binbaşı  Okan 

KOCAKURT,  Yarbay Özcan  KARACAN ve  Yarbay Halil  GÜL'ün saat  20:00  sıralarında 

karargahtan çıkış  yaptıklarını,  Kurmay Başkanı Mehmet ŞAHİN'in ise  o gece makamında 

yattığını belirtmiştir. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık Muhammet Mustafa Bakar 27/07/2016 tarihli ifadesinde;"15/07/2016 dan 

iki  üç  gün  kadar  önce  ben  koğuş  bölgesinde  saat  23.00  sıralarında  istirahatteydim. 

Bölüğümüzdeki  takım  çavuşu  Soner  DOĞAN  cep  telefonumdan  arayarak  bana  Kurmay 

Başkanı Mehmet ŞAHİN seni çağırıyor dedi. Bende üzerimi giyinip kurmay başkanı Mehmet 

ŞAHİN'in habercisi Er Cihat GÜNGÖR'ün yanına gittim. Geldiğimi söyledim o da içeriye 

haber verdi.  Bana da benim sorumluluğumda olan hediyelik eşyaların olduğu VİP odasını 

açmamı  komutanın  oradan  bir  şey  alacağını  söyledi.  Bende  giderek  VİP  odasını  açtım. 

Normalde bu VİP odasının sorumlusu Hasan İNAN Binbaşı'dır. Ben onun emirlerini yerine 

getiririm.  Onun  izni  olmadan  VİP odasında  herhangi  bir  hediyelik  eşya  veremem.  Ama 

Kurmay Başkanı Mehmet ŞAHİN emir verdiği için komutanımıza bilgi veremedim çünkü geç 

saatti  ve  odayı  açtık.  Yaka kartında Personel  Temin Merkezi  Komutanlığı  yazılı  olan 

isimliği olmayan giysisi kahverengi askeri gömlek, altında yeşil askeri kumaş pantolon 
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olan bir komutan geldi.  Atak Helikopteri  Kartpostalını,  2 adet içinde tablo olan çerçeve 

alacağını, 8-10 kartpostal, 2 tanede tablo aldı. Bu sırada Yarbay Mehmet ŞAHİN geldi. Bu 

şahısta çok samimi bir şekilde konuşarak onuda mı alacaksın onu bırak gibi gülüştüler bu 

şekilde  çok  samimi  konuşmalar  oldu.  Misafir  olarak  gelen  şahıs  aracının  anahtarını  bize 

verdi.Aldıkları hediyelik eşyaları araca koymamızı istedi. Araç beyaz Honda Civicmarkaydı. 

Ancak sivil plaka olduğunu hatırlıyorum. Hediyelik eşyaları arabaya koyduk. Anahtarı Cihat'a 

verdim. Sonradan koğuşa gittim.

15/07/2016  tarihinden  önce  ben  karargah  binasında  görev  yaptığım için  sıra  dışı 

olarak  bildiğim  ve  gördüğüm  olaylar  bunlardır.  Daha  sonra  olaylara  katılan,  atıldığını 

medyadan veya  birliğimden duyduğum ve şu an gözaltında  olduğunu duyduğum Kurmay 

Başkanı Mehmet ŞAHİN, Albay Hakan Cafer ARSLAN, Binbaşı Okan KOCAKURT 

devamlı  gecelere  kadar  karargah  binasında  toplantı  yapıyorlardı. Ayrıca  yukarıda 

anlattığım  şahısın  gece  23.00'te  karargahta  bulunması  garipti.  Gecenin  23.00  ünde  hiç 

ziyaretçi geldiğini görmedim. Bizim birlikten değil başka bir birliktendi. Bu olaylarla ilgili bir  

toplantı olabilecegini düşünüyorum. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık Özgür SARICA 26/07/2016 tarihli  ifadesinde; "18/07/2016 -  02/08/2016 

tarihleri  arasında kalacaktım.  Ben istihbarat şube müdürlüğüne baktığım için ben gittikten 

sonra vekalet normalde başka bir şube müdürüne verilirdi. Ancak bir şube müdürüne değil, 

Disiplin  Subayı  olan  Albay  Hakan  Cafer  ARSLAN'ın  yerime  bakabileceğini  Cafer 

ARSLAN ve benim bulunduğum ortamda Kurmay Yarbay Mehmet ŞAHİN tarafından 

bize söylendi. Bizde bunun üzerine personel şube müdürümüz olan Taner SEZER Albay'a bu 

şekilde planlandığını bildirdik...

11/07/2016 günü yani  Pazartesi  günü yine komutanımız Hakan ATINÇ toplantıya 

aynı şekilde gitmişti ve öğlen saatlerinde gelmişti. Geldikten sonra saatini tam olarak bilmem 

ama öğle saatlerine Kurmay Başkanı Kara Pilot Kurmay Yarbay Mehmet ŞAHİN; Beni, Bana 

vekalet etmesi planlanan Disiplin Subayı Hakan Cafer ARSLAN,. Emniyet Muhafız Bölük 

Komutanı Ömer EGE, Tümen Karargah Bölük Komutanı Buğra Üsteğmen'i odasına çağırdı. 

Odasında bizlere Kara Kuvvetleri Komutanı tarafından komutanımıza Ankara'da bir kışlaya 

saldırı olacağı istihbaratı olduğunu söyledi. Buna karşı gerekli tedbirleri almamız gerektiğini 

söyledi. Ne gibi tedbirle alabiliriz dedi. Kendisini düşündüğü tedbirlerin bir kaç yere uçak 

savar,  makineli  tüfek  koyulabileceği,  nöbetçi  sayılarının  arttırılabileceği,  astsubay devriye 

koyabileceği gibi tedbirlerin alınabileceği söylendiğinden, bende halihazır askerlere kaza, bela 

olabileceğinden  mühimmat  vermekten  kaçındığımızı  ifade  ettim.Kendisinin  belirttiği  ağır 

silahları  kullanacak  kullanacak  yetenekte  personel  olmadığını  bunların  çeşitli  yetenek 

gerektirdiğini, bu gibi ağır silahların menzillerinin çok uzun 3-4 km olması nedeniyle kışlanın 
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şehir  içinde  bulunması  nedeniyleşehir  içinde  bunların  kullanılmalarının  sıkıntı 

yaratabileceğini  kurmay  başkanımıza  ifade  ettiğimde  yüz  ifadesinden  sanki  emniyeti  ben 

istemiyorum gibi engel oluyormuşum gibisinden tavırlar takıntı.  Bu jest ve mimiklerinden 

anlaşabiliyordu.  Bunun  üzerine  bize  alarm  durumunun  şu  an  B  olduğunu  C'ye 

çıkarabileceğini  tehdidin  çok kesin  olduğunu bize  söyledi. Bu  şekilde  bize  söyleyerek 

sanki beni tedbir almak istemiyor pozisyonuna düşürdü. Daha sonraki konuşmasına devam 

ederek  karargah  binasının  alt  katına  nöbetçi  subayın  bulunduğu  yere  silah  ve  mühimmat 

koyulması  gerektiğini,  akşam  çalışan  personelleri  sayarak  10  kadar  silahve  mühimmatın 

konulması  gerektiğini  çünkü bir  olay anında  gelirler,  komutana  ve  bize  bir  şey yaparlar, 

emniyetsiziz, kapıda nöbet tutan ere emniyetimiz kalıyor ve bir şey yapamayız,dedi

... Çünkü bu şekilde mühimmatları depolardan çıkaramayınca bu şekilde silah temin 

etmeye çalıştıklarını duydum.

...Cuma günü hem Harekat şube müdürü olan Okan KOCAKURT'a ve Kara Pilot 

Yarbay Mehmet  ŞAHİN'e  ulaşamadım.  Habercileri  okulda  toplantıda  olduğunu  söylediler. 

Ben  tören  toplantısı  olabileceğini  düşündüm.  Ancak  bu  her  iki  şahısta  şu  an  tutuklu 

olduklarından ve daha sonra darbe günü duyduğum yaptıkları  şeylerden darbeyi  planlama 

amaçlı toplantılar olduğunu şu an değerlendiriyorum. Ancak o zaman ben tören için toplantı 

yaptıklarını  düşüyordum.  Bu  şahısların  ikisi  de  tutukludur.  Toplantıyı  da  tutuklu  bulunan 

Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN'un makamında yaptıklarından bu kişilerin bulunduğundan darbe 

toplantısı olduğunu düşünüyorum." şekinde beyanda bulunmuştur. 

Tanık  Soner  DOĞAN,Kara  Havacılık  Komutanlığı  tarafından  yapılan  idari 

tahkikat  kapsamında  09/08/2016  tarihinde  verdiği  ifadesinde;  Olay  akşamı Kuvvet 

Komutanı karargah binasına geldiğinde binada bir koşuşturma ve telaş olduğunu, Mehmet 

ŞAHİN, Okan KOCAKURT, Özcan KARACAN ve Mustafa DURMUŞ'un telaşlı bir şekilde 

koşuşturduklarını, Özcan KARACAN'ın ağlalayarak silahını Okan KOCAKURT'a verdiğini 

ve  "alın  şunu elimden,  yoksa  kaza  çıkacak"  diyerek  Mehmet  ŞAHİN'in odasına  girdiğini 

belirtmiştir. " şekinde beyanda bulunmuştur. 

Tanık Ertuğrul ÇIRMIK,Kara Havacılık Komutanlığı tarafından yapılan idari 

tahkikat kapsamında 09/08/2016 tarihinde verdiği ifadesinde; Binbaşı rütbesi ile görev 

yaptığını, 14-15 Temmuz için Okan KOCAKURT'dan 1 - 2 saatlik izin istediğini, kendisine 

"komutanım  siz  2  gün  mesaiye  gelmeyin"  dediğini,  15/07/2016  tarihinde  saat  15:00 

sıralarında yapmakta olduğu çalışmanın kalan evrak işlemleri için kışlaya geldiğini, kendisini 

mesaide gören Okan KOCAKURT'un "komutanım niye geldiniz, boşverin bu evrakları" 

gibi laflarla mesaiyi terk etmesini istediğini, evraklar ile ilgili çalışmasının mesai sonrasına 
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sarktığını, bu durumu gören Okan KOCAKURT'un 3 - 4 defa odasına gelip mesaiyi terk 

etmesini söylediğini, müteakiben Kurmay Başkanı Yarbay Mehmet ŞAHİN'in odasına 

geldiğini "Okan personeli niye mesaiye bırakıyorsun" dediğini, kendisinin de "Okan ile 

alakası  yok,  bir  evrağım  var  ,onu  hazırlamam  lazım"  dediğini,  son  olarak  Okan 

KOCAKURT'un odasına geldiğini, kendisine "komutanım Kara Kuvvetleri Komutanı birliğe 

geliyor,  odalarda dolaşacakmış" dediğini,  kendisinin de bunun üzerine odasına düzenleyip 

çalışmasını tamamlamasına mütakip saat 20:20 sıralarında mesaiyi terk ettiğini belirtmiştir. " 

şekinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Mehmet  ŞAHİN'in  Ankara  ili  Yenimahalle  ilçesi  İnönü  Mahallesi  1782. 

Sokak  No:  46/2  adresinde  Ankara  Batı  2.  Sulh  Ceza  Hakimliği'nin  25/07/2016  tarih  ve 

2016/2213  D.iş  sayılı  kararı  uyarınca,  30/07/2016  tarihinde  arama  ve  elkoyma  işlemleri 

yapılmıştır.

Ankara  İl  Jandarma  Komutanlığının  28  Temmuz2016  Tarihli  yazısı  ekinde 

gönderilen  Jandarma  Kriminal  Daire  Başkanlığının  2016/2569  sayılı  Kimyasal  İnceleme 

Kısmının raporundaMehmet ŞAHİN'den alınan svap örneklerinden atış artıklarının tespit 

edildiği belirtilmiştir.

Şüpheli Mehmet ŞAHİN'e ait Kara Havacılık Komutanlığı'nda bulunan odada 

yapılan arama sonucu düzenlenen 22/07/2016 tarihli arama ve el koyma tutanağında, 

Masanın sağ üst çekmecesinde bir çift ambalajı içerisinde kullanılmamış tuğgeneral apoleti, 

konsol üzerinde kırmızı kalem ile 5. Ana Bakım Merkezi, yolları ve girişini gösteren kroki, el 

yazısıylayazılmış "Telsiz Bakım Komutanlığı, Nöbetçiler, ASB nöbetçiler " ve okunamayan el 

yazılarının bulunduğu, 1 adet A4 kağıdı, Kara Havacılık Birliği'nin uydu fotoğrafı, yine aynı 

uydu fotoğrafı üzerinde kırmızı asetatlı kalem ile çeşitli notlar alınmış birliğin uydu fotoğrafı, 

4. ve 5. Nöbet kulübelerinin gösterdiği değerlendirilen kroki bulunan A4 kağıdı, arkasında 

"Okul K. Bize eğitim görevi verdi. Sabaha kadar görevli kontrol ediyoruz", "Barış Çayırlı + 

2 teğmen + Emre Erkan" , "Mete Oğuz Yalçın + 5 teğmen" , "fener, düdük, çakı, cherekes, 

telsiz", "sosyal tesis" ibareleri bulunan A4 kağıdı ele geçirildiği, 

İsim kısmında Mehmet ŞAHİN ismi yazılı bulunan siyah renkli ajandada, görev ile 

ilgili notların bulunduğu, bu ajandanın sayfaları arasından çıkan üzerinde GÜVERCİNLİK 

KIŞLA  KOMUTANLIĞI  TEMMUZ  2016  AYI  NÖBET  ÇİZELGESİ  başlığı  bulunan 

Temmuz  ayına  ait  nöbetçi  personellerin  isimlerinin  olduğu  1  sayfadan  ibaret  evrakta, 

15.07.2016 tarih kısmındaki  nöbetçi  olan personel  isimlerinin el  ile  yeşil  renkli  kalem ile 

çizildiği,  bu evrakınarka kısmında el  yazısı  ile;  "1- Kışla Nöb. A: (Kışla Nöbetçi  Amiri)-
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Perşembe -Cuma: Yasin CANDEMİR -C.tesi : Veli UYAR 2-Görüntü izleme merkezi : Hakan 

Cafer  Aslan  (Emniyeti  görüş)  3-Kh.Bl.  Kışla  Hizmet  Des.  Tb.  Buğra  Ütgm4-Kışla  alarm 

seviyesi  -->  kırmızıya  çıkarılacakMeydan  Hrk.  Tb.  Sevk  ve  idaresi  ele  geçirilecek  Kışla 

hizmet Tb. " kırmızı kalemle yazılmışibarelerinin bulunduğu, yazının alt kısmında mavi renkli 

kalem ile çizilmiş kroki bulunduğu, ajandanın arasında, üzerinde Karahavacılık Komutanlığı 

Karargah  ve  Karargah  Destek  Bölüğü  ve  Kışla  Gazino  Müdürlüğü  Personeli  isim  listesi 

başlıklı  toplam 116 kişilik  personel  isim listesi  olduğu listede  Mehmet Barış  ÇAYIRLI, 

Erdoğan ERDEM, Okan KOCAKURT, Fatih KARAGÖZ  isimli şahısların üstleri Yeşil 

renkli kalem ile boyanmış olduğu belirtilmiştir. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü, saat: 18:28'de, Yarbay Özcan KARACAN, Yarbay Mehmet 

ŞAHİN, Binbaşı Mehmet Semih ÜSKAYA, Binbaşı Okan KOCAKURT ve Başçavuş Fatih 

KARAGÖZ’ ün Harekat Merkezi Koridorunda görüldükleri,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  18:53'de,  Muhtemel  Tuğgeneral  rütbesindeki  bir 

generalin,  Yarbay  Mehmet  ŞAHİN  tarafından  karşılanarak,  komutanlık  makamına  doğru 

kendisine eşlik edildiği,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 19:02'de, Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Yarbay Halil 

GÜL, Yarbay Mehmet ŞAHİN ve Başçavuş Fatih KARAGÖZ’ün, Tümgeneral Hakan ATINÇ 

ve Albay İdris Feyzi OKAN ile birlikte sıklıkla harekat merkezine girip çıktıkları,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 19:08'de, Yarbay Mehmet ŞAHİN ve Yarbay Özcan 

KARACAN’ın harekat şube koridorunda görüldüğü, 

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  19:40'da,  Yarbay  Mehmet  ŞAHİN  veYarbay  Halil 

GÜL’ün (elinde cep telefonu ile) harekat şube koridorunda görüldükleri,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  21:04'de,  Yarbay  Özcan  KARACAN’ın  koşarak 

karargah  binasına  geldiği,  Yarbay  Mehmet  ŞAHİN  ve  Başçavuş  Fatih  KARAGÖZile 

görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 21:21'de, Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Yarbay Özcan 

KARACAN,  Binbaşı  Deniz  ALDEMİR,  Yarbay  Mehmet  ŞAHİNve  Albay  Mustafa 

DURMUŞ’un karargah binası harekat merkezi koridorunda birliktegörüldüğü,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  21:39'de,  Albay  Hakan  Cafer  ASLAN’ın 

İsth.MEBS.koridorunda  sivil  kıyafetli,  sonrasında  harekat  şube  koridorunda  kamuflajlı  ve 

silahlı olarak, Yarbay Mehmet ŞAHİNile birlikte görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü,  saat:  21:40'de,  Albay İdris  Feyzi  OKAN’a,  karargah  alt 
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katından üst kata yöneldiği sırada,  Yarbay Özcan KARACAN ve Yarbay Mehmet ŞAHİN 

tarafındansözlü  bir  uyarıda  bulunulduğu,  sonrasında  Albay İdris  Feyzi  OKAN‘ın  üst  kata 

çıkmaktan vazgeçerek karargahtan ayrıldığı,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  21:44'de,  Tümgeneral  Hakan  ATINÇ’ın  odasında 

bulunduğu esnada, emir Astsubayı Başçavuş Fatih KARAGÖZ‘ün odasından çıkarak alt kata 

doğru  bir  işaret  yaptığı,  sonrasında  alt  kattan  Yarbay  Özcan  KARACAN,  Binbaşı  Okan 

KOCAKURT  ve  Yarbay  Mehmet  ŞAHİN‘in  makam  odası  girişine  geldikleri,  üst  katta 

bulunan harekat merkezi koridorundan ise Albay Mustafa DURMUŞ’un makam odası girişine 

geldiği, sonrasında Yarbay Özcan KARACAN‘ın makam giriş kapısını tuttuğu, diğerlerinin 

emir astsubayodası tarafından giriş yaptıkları, daha sonrasında Başçavuş İlyas BARUT’un da 

aynı odaya giriş yaptığı,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  21:48'de,  Yarbay  Mehmet  ŞAHİN’in  Karargah 

binasından çıktığı,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:07'de, Yarbay Yasin CANDEMİR(elinde sırt çantası, 

uçuş kıyafetli  ve silahlı  vaziyette)  ve Üsteğmen Alican KOÇ’un (silahlı  ve uçuş  kıyafetli 

olarak) karargah binası girişine geldikleri, bu esnada Yarbay Mehmet ŞAHİN’in de yanlarına 

geldiği, aralarında bir süre konuştuktan sonra, Yarbay Yasin CANDEMİR’in Üsteğmen Alican 

KOÇ ve Teğmen Nuri YÜKSEL’e talimat verdiği, daha sonra karargah binasına giriş yaptığı,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 05:50'de, Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Albay Mustafa 

DURMUŞ, Başçavuş İlyas BARUT, Yüzbaşı Emre ERKAN, Teğmen Nuri YÜKSEL, Teğmen 

Cihangir CAN, Yarbay Yasin CANDEMİR, Binbaşı Okan KOCAKURT, Albay Hakan Cafer 

ASLAN, Yarbay Özcan KARACAN, Yarbay Mehmet ŞAHİN, ve Binbaşı  Mehmet Semih 

ÜSKAYA’nın  karargah  binası  giriş  holünde  toplandıkları  ,aralarında  değerlendirme 

yaptıklarının görüldüğü belirtilmiştir. 

Kara Havacılık Komutanlığı Güvercinlik Uçuş Kulesinde bulunan ses kayıtları 

üzerinde bilirkişi tarafından yapılan çözüm tutanakları ve ses teşhis işlemleri sonucu 

düzenlenen 03/01/2017 tarihli bilirkişi raporunda şüpheli Mehmet ŞAHİN'e ait olduğu 

değerlendirilen konuşmalar şu şekildedir:

15/07/2016 tarihindesaat 18:28’deki telefon konuşma kaydı; 

Rıdvan ÖZER : " Kıdemli Çavuş Özer"

Mehmet ŞAHİN :  "  Yarbay Şahin,  şimdi  Kara Havacılık  Komutanının  emri  

havadaki bütün hava araçları iniyorlar ve motor susturuyorlar tamam mı, Ulucana mulucana  

değil buraya geliyorlar iniyorlar ve motor susturuyorlar"
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Rıdvan ÖZER : " Şu an trafikte hemen mi çağıralım."

Mehmet ŞAHİN : " Hemen çağır hemen"

Rıdvan Özer : "  Şu an trafiktekileri hemen acilen çağırıyoz, indirip motor  

susturuyoruz."

Mehmet ŞAHİN : "  Evet Güvericinlik  meydanına gelip motor susturuyorlar,  

gece uçuşlarını da çıkartma tamam mı"

Rıdvan ÖZER : " Emredersiniz komutanım"

Mehmet ŞAHİN : " Kara Havacılık Komutanının emri (…..)"

Rıdvan ÖZER : " Siz kaç numaradasınız komutanım şu an? "

Mehmet ŞAHİN :  "  Ben  şu  anda  seni  şeyden  arıyorum.  Nöbetçi  astsubay  

odasından (……)"

Rıdvan ÖZER : "  tamam komutanım bir saniye" (ortamdaki kişiye yönelik 

“az önce kim aradı Yunus?") 

Ortam sesi --“Fatih Başçavuş”

Mehmet ŞAHİN : " Fatih Başçavuş emir astsubayı aramıştır tamam mı"

Rıdvan ÖZER : " oda şu şekilde aradı"

Mehmet ŞAHİN : " Yok değişti, değişti"

Rıdvan ÖZER : " Tamam komutanım son emir bu, hemen çağırıyoz, arasana  

Tuncu ara hemen trafikleri buraya göndersin motor susturacaklar."

Mehmet ŞAHİN : " Trafikleri çağırıyorsunuz iniyorlar motor susturuyorlar."

Rıdvan ÖZER : " Tamam komutanım hemen çağırıyoruz. sağolun"

Mehmet ŞAHİN : " hadi sağol"

15/07/2016 tarihindesaat 18:30’daki telefon konuşma kaydı;   

Yunus AYDOĞAN : " Kıdemli Çavuş Yunus"

Mehmet ŞAHİN : "  Yarbay  Şahin  değişti  şimdi  emir,  hemen  Temelli  ye  

iniyorlar motor susturuyorlar"

Yunus AYDOĞAN : "  (ortamdaki  kişiye  yönelik)  Abi  Rıdvan  abi  çağırma 

çağırma"

Mehmet ŞAHİN : "Sadece T 182 var demi havada "

Yunus AYDOĞAN : "  Mutabık  T  182  var  komutanım  bir  dane  ulucan  

ambulansımız  var,  birde  Malatya’dan  gelen  trafikler  vardı  komutanım  onların  teyidini  

alamadık Kayseri’den kalktılar mı kalkmadılar mı"

Mehmet ŞAHİN : " Kimlerdi onlar"
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Yunus AYDOĞAN : "  (Ortamdakilere  yönelik  olarak)  “Komutanım Kayseriyle  

alakalı bilgimiz var mı”?

Ömer DERELİOĞLU (Ortam Sesi) :“Negatif şu an yok”

Yunus AYDOĞAN : " Komutanım bilgimiz yok "

Yunus AYDOĞAN : " (Ortamdakilere  yönelik  olarak)  “Komutanım  hangi  

trafikler geliyordu bilgimiz var mı”?

Ömer DERELİOĞLU (Ortam Sesi) :“İki tane atak helikopteri T129,U H Bir”

Yunus AYDOĞAN : "Komutanım iki tane atak geliyormuş bir tane U H Bir"

Mehmet ŞAHİN : " Tamam onları da Temelli'ye yönlendir."

Yunus AYDOĞAN : "Tamam  komutanım  Temelli'dekileri  de  indirip  motor  

susturtuyoruz"

Mehmet ŞAHİN : " Evet evet "

15/07/2016 tarihindesaat 22:15’dekitelefon konuşma kaydı; 

Yunus AYDOĞAN : "Kıdemli Çavuş Yunus"

Mehmet ŞAHİN : " Yarbay Şahin"

Yunus AYDOĞAN : "Buyrun komutanım"

Mehmet ŞAHİN : " Şey orda mı Ünsal Paşam"

Yunus AYDOĞAN : "Ünsal Paşam gelmedi komutanım."

Mehmet ŞAHİN : " Anladım kim var."

Yunus AYDOĞAN : "İlhan Başçavuşum var"

Mehmet ŞAHİN : " İlhan Başçavuşu ver"

İlhan OCAKCIOĞLU : " Kıdemli Başçavuş İlhan "

Mehmet ŞAHİN : " İlhan Başçavuşum Yarbay Şahin"

İlhan OCAKCIOĞLU : " buyurun komutanım"

Mehmet ŞAHİN : " Helikopterler kalkıyor demi kaç helikopter oldu"

İlhan OCAKCIOĞLU :  "Komutanım üç  tane  şeride  girerken  saydım da  diğerleri  

ışıksızsa saydığım üç"

Mehmet ŞAHİN :  "  Toplam kaç tane kalkacaktı genel maksatları soruyorum 

sekiz miydi?"

İlhan OCAKCIOĞLU : "ben biraz önce geldim de komutanım, (ortamda bulunan bir 

kişiye soruyor) “kaç tane genel maksatlı kalktı aydınlıkta"

Ortamdaki  kişinin  sesi---  "Komutanım  aydınlıkta  kalkan  olmadı  hepsi  gece  

şartlarında"
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İlhan OCAKCIOĞLU : " (ortamdaki kişiye yönelik olarak) şeye kaç tane kalktığını  

takip ettin sen ilk kalkışta"

Ortamdaki kişinin sesi---"ilk kalkışta en az dört beş tane kalktı"

İlhan OCAKCIOĞLU : "Komutanım dört beş tane (……) direk kalkış takip etmiş  

arkadaş, şimdi de üç tane var "

Mehmet ŞAHİN : "  Tamam  irtibata  geçin  Akıncıya  inerken  Yurtta  Sulh  

diyecekler yurtta sulh diyecekler tamam mı"

İlhan OCAKCIOĞLU : "Çağrı yaptım bunu bir daha iletiyim mi"

Mehmet ŞAHİN : " İlet bir daha ilet tamam."

15/07/2016 tarihindesaat 22:20’deki telefon konuşma kaydı; 

Mehmet ŞAHİN : " Yarbay Şahin"

Oğuz YALÇIN : " Abicim ben kuledeyim "

Mehmet ŞAHİN : " Kim "

Oğuz YALÇIN : "Ben ben Oğuz Albay"

Mehmet ŞAHİN : " Komutanım Ünsal Paşayı gördünüz mü?"

Oğuz YALÇIN : "Birazdan kuleye gelecek"

Mehmet ŞAHİN : " Tamam tamam sıkıntı yok kaç tane helikopter kalktı"

Oğuz YALÇIN : "Sayamamışlar kaçta tane tahmini"

Mehmet ŞAHİN : " Ya nasıl sayamıyorlar ya ben anlamıyorum"

Oğuz YALÇIN : "

Mehmet ŞAHİN : " Kugır ve Skorski kaç tane"

Oğuz YALÇIN : "Kugır Skorski ee daha kalkmayanlar var ya "

Mehmet ŞAHİN : " Tamam oldu ya komutanım kaydını tutun iyice "

Oğuz YALÇIN : "Ya konuşma yok tutulmuyor "

Mehmet ŞAHİN : " Tamam oldu"

Oğuz YALÇIN : "Tamam hadi görüşürüz"

15/07/2016 tarihindesaat22:36’daki telefon konuşma kaydı; 

İlhan OCAKCIOĞLU : " İlhan Başçavuş"

Mehmet ŞAHİN :  "  Yarbay  Şahin,  ne  oldu  şu  helikopter  sayılarını  

söyleyecektiniz bana "

İlhan OCAKCIOĞLU :  "  Komutanım  söyleyim  Ünsal  paşam  burada  kendisine  
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ilettik, (ortamdaki kişiye yönelik: “Kurmay başkanım komutanım, Yarbay Şahin”

Ünsal ÇOŞKUN : " He Mehmet"

Mehmet ŞAHİN :  "  Komutanım Kara Kuvvetler  Karargahında Erhan Caha  

irtibata  geçilecek,  Genel  Kurmayda  da  Doğan  Öztürk’le,onlarla  geçilecek,  şimdi  şeyi  

istiyorlar, helikopter sayılarını, kaç helikopter gitti şeye "

Ünsal ÇOŞKUN : "

Mehmet ŞAHİN : " Sizde yokmu net sayı"

Ünsal ÇOŞKUN : "Var bir dakika (ortamdaki kişiye yönelik: “toplam kaç oldu”

Ortam sesi: "Komutanım sekizS 70, iki kugır"

Ünsal ÇOŞKUN : " Sekiz S 70, iki kugır diğerleri de burada, taarruzlar burda"

Mehmet ŞAHİN : " Tamam sekiz S 70, iki Kugır sorun yok yani"

Ünsal ÇOŞKUN : "

Mehmet ŞAHİN : " Sar, sar"

Ünsal ÇOŞKUN : "SarlaUsar var "

Mehmet ŞAHİN : " İçlerinde var yani tamam oldu"

Ünsal ÇOŞKUN : "Tamam oldu görüşürüz."

15/07/2016 tarihindesaat 23:02’deki telefon konuşma kaydı; 

Oğuz YALÇIN : "

Mehmet ŞAHİN : " Yarbay Şahin, Oğuz Albayım"

Oğuz YALÇIN : "Ha benim"

Mehmet ŞAHİN : "  Komutanım  Özcan  KARACAN’a  taarruz  pilotlarına  

talimat verin taarruz pilotlarına"

Oğuz YALÇIN : "dur taarruz pilotlarına talimat evet "

Mehmet ŞAHİN : "  Genelkurmay Karargahının ve TRT’nin üzerinden alçak  

geçecekler."

Oğuz YALÇIN :  "Taarruz  pilotlarına  talimat  Genel  Kurmayın  ve  TRT’nin  

üzerinden alçak geçiş "

Mehmet ŞAHİN : " Alçak geçecekler evet. "

Oğuz YALÇIN : "Tamam mı İkmal Akıncı’da olacak dedi Ünsal Paşa tamam  

mı?"

Mehmet ŞAHİN : " Kim, ne İsmail’i "

Oğuz YALÇIN :  "Ünsal  Paşa  Ünsal  Paşa,  Akıncıda  olcak  tamam bunları  

yakıt Ünsal paşa tamam mı"
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Mehmet ŞAHİN : " Ya komutanım Ünsal Paşa burada "

Oğuz YALÇIN : "Tamam Akıncıda olacak diye biz şey yaptık, TRT ve Genel  

Kurmay şu anda yapıyoruz ikazı tamam"

Mehmet ŞAHİN :  "  Genelkurmay  Karargahı  ve  TRT’nin  üzerinden  alçak  

geçecek taarruz helikopterleri tamam mı"

Oğuz YALÇIN : "Genelkurmay Karargahı ve TRT’nin üzerinden Kobralar,  

Atak mı? Kobralar, Ataklar değil demi?"

Mehmet ŞAHİN : "  Kobralar Kobralar ya komutanım taarruz helikopterleri,  

Özcan onu ayarlar"

Oğuz YALÇIN : "Hepsi Hepsi "

Mehmet ŞAHİN : " Ya komutanım Özcan’a söyleyin o halleder hadi"

15/07/2016 tarihindesaat23:18’deki telefon konuşma kaydı; 

İlyas BARUT : " Başçavuş İlyas "

2. Ses--- "İlyas ver şeyi hemen kuleciyi ver, Özcan"

İlyas BARUT : "Kuleciler indiler komutanım"

Mehmet ŞAHİN : " Konya yolunda, özel kuvvetlerde bir tane kobra aracı var,  

tek kobra aracı vurulacak derhal vurulacak. Derhal vursunlar. "

İlyas BARUT : "Özel kuvvetler yolunda bir araç gidiyormuş "

Mehmet ŞAHİN : "  Konya  yolunda  Özel  kuvvetlerden  çıkmış,  TSK  spor  

okuluna gelen "

İlyas BARUT :  "Konya  yolunda  spor  okuluna  doğru  bir  tane  araç  

gidiyormuş"

Mehmet ŞAHİN : " Kobra aracı "

İlyas BARUT : "Kobra aracı gidiyormuş"

Mehmet ŞAHİN : " Derhal vurulacak derhal "

İlyas BARUT : "Anlaşıldı komutanım, anlaşıldı"

Şüpheli  Mehmet  ŞAHİN'in  Ankara  İli  Yenimahalle  İlçesi  İnönü  Mahallesi  1782. 

Sokak No:46/2 adresinde 30/07/2016 tarihinde arama yapılarak bir kısım dijital materyal ve 

eşyaya el konulmuştur. 

Şüpheli Mehmet ŞAHİN'e ait Nokia 1208 marka 358090018903962 imei numaralı 

ve bu telefona ait sim kart üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmış, 02/01/2017 tarihli bilirkişi 

raporu düzenlenmiştir. 
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Şüpheli Mehmet ŞAHİN'in kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0505 827 01 02 

ve  0507  621  26  59  numaralı  telefon  hatları  için  Ankara  9.  Sulh  Ceza  Hakimliği'nin 

29/11/2016 tarih ve 2016/2417 D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi 

uyarınca iletişim tespiti kararı verilmiştir.

Şüpheli Mehmet ŞAHİN'in kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0505 827 01 

02 numaralı telefon hattının iletişim bilgileri incelendiğinde; Şüphelinin cep telefonunun 

10/07/2016  tarihinde  saat  21:10'dan  sonra,  11/07/2016  tarihinde  saat  16:48'den  sonra, 

12/07/2016 tarihinde saat 20:55'den sonra, 13/07/2016 tarihinde saat 12:35'den sonra herhangi 

bir telefon irtibatında bulunmadığının, şüphelinin cep telefonunun 10/07/2016 tarihinde saat 

15:31'den  14/07/2016  tarihinde  saat  14:37'ye  kadar  Güvercinlik  Kışlasının  bulunduğu 

mevkiideki aynı baz istasyonlarından sinyal verdiği, şüphelinin cep telefonunun askeri darbe 

girişiminde bulunulan  15/07/2016  tarihinde  gün boyu  ve  geceleyin  Güvercinlik  kışlasının 

bulunduğu mevkiilerdeki baz istasyonlarından sinyal verdiği, sabah saat 06:50'den itibaren ise 

Akıncı  Hava  Üssünün  bulunduğu  Kazan  ilçesindeki  baz  istasyonlarından  sinyal  vermeye 

başladığı,  şüphelinin cep telefonundan 11/07/2016 tarihnide saat 09:53'de şüpheli  Mehmet 

DEMİRHİSAR  ile,  12/07/2016  tarihinde  saat  20:55'de  şüpheli  Özcan  KARACAN  ile, 

13/07/2016 tarihinde saat 10:50'de şüpheli Mustafa DURMUŞ ile, 14/07/2016 tarihinde saat 

19:43'de  şüpheli  Mehmet  DEMİRHİSAR ile,  20:19,  20:20,  20:24,  20:27,  20:28,  20:29'da 

şüpheli Fatih KARAGÖZ ile, 20:55, 21:55'de şüpheli Hakan EROL ile, 21:47'de şüpheli Uğur 

KAPAN ile,  15/07/2016 tarihinde  saat  14:13,  15:28,  15:32,  16:50,  16:51'de  şüpheli  Fatih 

KARAGÖZ ile, saat 17:05, 21:32'de şüpheli Hakan EROL ile, 23:20, 04:47'de şüpheli Uğur 

KAPAN ile, saat 23:34, 23:48, 23:53, 23:55, 23:59, 00:01, 00:05, 00:07, 00:15, 00:19, 00:20, 

00:22, 00:34, 00:40, 00:46, 00:47, 00:49, 01:05, 01:10, 01:12, 01:27, 01:53, 02:04, 02:06, 

02:31, 02:32, 02:39, 02:57, 03:03, 03:20, 03:22, 03:30, 03:35, 03:57, 04:03, 04:05, 04:33, 

04:54, 04:56, 04:49, 06:50, 07:03'de Şahin KARATEKİN ile, saat 01:30, 02:11, 02:37, 02:50, 

03:15, 03:18, 04:13, 05:28, 06:09, 06:12'de Doğan ÖZTÜRK ile, saat 06:59, 07:00, 07:12, 

07:16'da şüpheli Ertuğrul ALTUN ile telefon irtibatında bulunduğu anlaşılmıştır. 

Kara Havacılık Komutanlığı  tarafından yapılan idari  soruşturma sonrasında 

düzenlenen "İdari ve Disiplin Soruşturma Heyetinin Olayla İlgili Personel Hakkındaki 

Değerlendirmesi  ve  Kanaati  Çizelgesinde;  Şüpheli  Mehmet  ŞAHİN'in, faaliyetler 

boyunca  kendi  odası  olan  Kurmay  Başkanı  odası,  Harekat  Merkezi  ve  Nöbetçi  Amirlik 

odasına muhtelif defalar ve zamanlarda girip çıktığı, faaliyetlere fiilen iştirak ettiği, Yarbay 

Serdar KONAK'a ait olan 15 Temmuz 2016 Tarihli Kışla Nöbetçi Amirliği nöbetinin Yarbay 

Özcan KARACAN tarafından tutulması konusunda baskı yaptığı,darbe teşebbüsüne ilişkin 
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faaliyetlerin  koordinasyonunda  rol  oynadığı,  Akıncı'ya  giden  helikopterlerin  "Yurtta  Sulh" 

parolası  uygulayacağını  söylediği,  Konya  yolunda  ilerleyen  kobra  aracının  vurulması 

talimatını  verdiği,  Kara  Kuvvetleri  Komutanlığı  ve  Genelkurmay  Başkanlığında  irtibat 

kurulacak kişileri Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN'a ilettiği,  Darbe Teşebbüsü kapsamında icra 

edilen faaliyetlere  katıldığı,  667 sayılı  Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden 

çıkarıldığı belirtilmiştir. 

Şüpheli Mehmet ŞAHİN, 18/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Mehmet  ŞAHİN'in  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Mehmet ŞAHİN'in,  Kara Havacılık  Komutanlığı Kurmay Başkanı olarak Yarbay 

rütbesiyle görev yaptığı, 

Şüpheli Mehmet ŞAHİN'in, kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütüne mensup askerler 

ve bu askerlerle birlikte hareket eden aynı örgüt mensubu bir takım sivil kişiler tarafından 

planlanan ve şüpheli Fetullah GÜLEN tarafından 12/07/2016 tarihinde onaylanan askeri darbe 

girişimine  yönelik  planlama  ve  hazırlık  faaliyetlerine  katıldığı,  askeri  darbe  faaliyeti 

kapsamında  örgüt  mensubu  olan  başka  askerlere  askeri  hiyerarşi  dışında  örgütsel  yapı 

içerisinde emir ve talimatlar verdiği, bu emir ve talimatı alan örgüt mensuplarının her hangi 

bir  sorgulama  yapmadan  bu  emir  ve  talimatları  uyguladıkları,  şüphelinin  olay  gecesi 

şüpheliler  Ünsal  ÇOŞKUN,  Özcan  KARACAN  ve  Mustafa  DURMUŞ  ile  birlikte  Kara 

Havacılık Komutanlığı karargahında askeri darbenin Kara Havacılık kısmı ile ilgili sevk ve 

idaresini yaptığı, onlar ile birlikte askeri darbe girişiminin Kara Havacılık kısmını yönettikleri 

gözönünde bulundurulduğunda, şüpheli Mehmet ŞAHİN'in Fetullahçı Terör Örgütünün askeri 

darbe kapsamındaki yöneticilerinden olduğunun anlaşıldığı, 

Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2016/103566 sayılı soruşturma dosyasından ayrıntıları 

açıklandığı  üzere  şüpheli  Mehmet  ŞAHİN'in,  şüpheliler  Ünsal  ÇOŞKUN,  Halil  GÜL ve 

Özcan  KARACAN  ile  birlikte  askeri  darbe  kapsamındaki  faaliyetleri  planlayan  ve 

gerçekleştiren Yurtta Sulh Konseyinin üyesi olduğu, 

Şüphelinin,  olay gecesi şüpheliler Ünsal ÇOŞKUN, Mustafa DURMUŞ ve Özcan 

KARACAN  ile  birlikte  askeri  darbenin  Kara  Havacılık  kısmını  sevk  ve  idare  etmekle 

yönetmekle önceden görevlendirildiği, 

Şüpheli  Deniz  ALDEMİR'in  20/07/2016  tarihli  ifadesinde,  Mayıs  ayı  içerisinde 
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şüpheliler  Mehmet  ŞAHİN,  Halil  GÜL  ve  Özcan  KARACAN'ın  Güvercinlik  ve 

Genelkurmay'a saldırı olacağını, görevin ise helikopterleri güvenli bir şekilde Akıncı Hava 

Üssüne  götürüleceğini  konuştukları  duyduğunu  belirttiği,  15/07/2016  tarihinde 

gerçekleştirilen faaliyet gözönünde bulundurulduğunda, askeri darbe planlaması kapsamında 

hazırlık  faaliyetlerine  katılan  şüphelilerin  faaliyetin  nasıl  icra  edileceğine  dair  Mayıs  ayı 

içerisinde aralarında konuştuklarının, değerlendirme yaptıklarının anlaşıldığı, 

15/07/2016  tarihinde  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler  tarafından 

gerçekleştirilmesi  planlanan askeri  darbe girişiminin Kara Havacılık  Komutanlığı  ile  ilgili 

kısımlarının planlama toplantılarının bir kısmının şüpheli Muhammet BARAN'a ait Ankara İli 

Yenimahalle İlçesi Aşağı yahyalar Mah. 978. Cadde Saray sitesi no:10/29 adresinde bulunan 

evde  büyük  bir  kısmının  ise  Kara  Havacılık  Komutanlığı  Güvercinlik  kışlasında  bulunan 

şüpheli  Mehmet  ŞAHİN'e ait  odada gerçekleştiği,  şüpheli  Mehmet ŞAHİN'inHakan Cafer 

ARSLAN,  Mehmet  DEMİRHİSAR,  Ümran  TAŞ,  Fatih  KARAGÖZ,  Mustafa  DURMUŞ, 

Okan KOCAKURT, Özcan KARACAN ve Halil GÜL gibi askeri darbe kapsamında faaliyette 

bulunan  şüphelilerle  Kara  Havacılık  Komutanlığında  askeri  darbe  hazırlık 

toplantılarıgerçekleştirdikleri, şüpheli Mehmet ŞAHİN'in 14/07/2016 tarihindeki toplantıdan 

sonra planlama kapsamında evine gitmeyerek kışladaki makam odasında uyuduğu, şüphelinin 

kullandığı 0 505 827 01 02 numaralı cep telefonunun 14/07/2016 tarihinde saat 21:55'de ve 

15/07/2016  tarihinde  saat  00:04'de  Güvercinlik  kışlasının  bulunduğu  mevkiideki  baz 

istasyonlarından sinyal verdiği, telefon sinyali konum bilgilerinden de şüphelinin belirtilen 

gece Güvercinlik kışlasında bulunduğunun anlaşıldığı, 

Fetullahçı  Terör örgütü mensubu askerlerin,  askeri  darbe planı  kapsamında askeri 

darbe girişiminde bulunulacak 15/07/2016 tarihinde Kara Havacılık Komutanlığı Güvercinlik 

Kışlasının kontrolünü tamamen ele geçirmek için nöbet değişiklikleri yaptıkları, bu kapsamda 

Kara Havacılık Komutanlığı'nın 15/07/2016 tarihindeki Güvercinlik Kışla nöbetçi  amirinin 

Serkan  ÇOLAK  olduğu,  ancak  şüpheli  Mehmet  ŞAHİN'in  12/07/2016  tarihinde  nöbet 

listesinde değişiklik yaparak 15/07/2016 tarihindeki kışla nöbetçi amiri olarak şüpheli Özcan 

KARACAN'ı görevlendirdiği,

Şüphelinin askeri darbe girişiminde bulunulacak olan 15/07/2016 tarihinde Harekat 

Merkezi  nöbetçi  subayı  olan  Mehmet  KAYA'nın  olay gecesi  Harekat  Merkezinde  nöbetçi 

olması engellemek üzere nöbetten düşülmesi için baskı kurduğu, 

Askeri  darbe kapsamında olay akşamı faaliyette bulunmak üzere Malatya 2. Kara 

Havacılık  Alayından  Atak  helikopterlerinin  Ankara'ya  getirilmesinin  planlandığı,  bu 

helikopterlerin  Ankara'ya  getirilebilmesi  için  önce  şüpheliler  Murat  BOLAT  ve  Özcan 

KARACAN'ın Malatya 2. Kara Havacılık Alayında görevli Binbaşı Engin KİLERCİOĞLU 

ve Yüzbaşı Memduh KARAGÖL’ü telefonla arayıp zorladıkları, pilot Binbaşı Mehmet Akif 
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BOZKURT tarafından  yazılan  metnin  benzer  nitelikteki  bir  yazı  bilgisayar  ortak  ağından 

alındığı, bu yazının 6.maddesinde belirtilen hava araçlarının Malatya - Ankara arası intikali 

için  uygun görülen  tarihin,  emrin  onay kısmının  ve  dağıtım kısmının  değiştirildiği,  sahte 

olarak üretilen bu yazıyı yetkisiz olarak şüpheli Mehmet ŞAHİN'in imzaladığı, şüpheli Okan 

KOCAKURT'un  da  karanet  ağı  evrak  yönetim  sistemi  üzerinden  bu  yazıyı  emir  olarak 

yayınlandığı,  bu emre istinaden Malatya'dan 2 Atak ve bu UH-1 helikopterin olay akşamı 

Ankara'ya  geldikleri,  bu  Atak  helikopterlerinden  bir  tanesinin  indiği  Temelli  Meydanında 

bozulduğu,  diğer  Atak  helikopterin  ise  Güvercinlik  Meydanına  iner  inmez  mühimmat 

yüklendiği, bu helikoptere pilot olarak binen şüpheliler Erdal BAŞLAR ve Eyüp ÜNAL'ın 

helikopter ile Cumhurbaşkanlığı binası bölgesine saldırı gerçekleştirdikleri, 

Şüphelinin, yukarıda belirtildiği üzere sahte evraklarla Malatya'dan 2 Atak ve 1 UH-

1 helikopteri olay günü Malatya'dan Ankara'ya gelmelerini sağladığı, şüphelinin Güvercinlik 

Meydanına inmesi  gereken bu helikopterlerin  uçuş yasağı  bulunmasına rağmen uçuşlarına 

devam ederek Güvercinlik Kışlasında bulunan Kuvvet Komutanı ve beraberindeki heyetin bu 

helikopterleri fark etmemesi için Temelli meydanına inmelerinisağladığı, bu helikopterlerin 

sevk ve  idareleri  konusunda  şüpheli  Hakan EROL'a  talimatlar  verdiği,  uçuş  planına  göre 

Güvercinlik olan iniş meydanını değiştirerek Temelli meydanı yaptığı,

Şüpheli  Mehmet  ŞAHİN'in  15/07/2016  tarihinde  saat  18:30'da  Güvercinlik  uçuş 

kulesinde  görevli  şüpheli  Yunus  AYDOĞAN'a  "  Tamam  onları  da  Temelli'ye  yönlendir." 

dediğinin  kule  ses  kayıtlarının  çözümünden  anlaşıldığı,  şüphelinin  Malatya'dan  gelen  ve 

Güvercinlik  Meydanına  inecek  olan  helikopterlerin  Temelli  Meydanına  yönlendirilmeleri 

içintelefonla talimat verdiğinin tespit edildiği, 

Askeri  darbe  hazırlıkları  kapsamında  toplantılara  katılan  şüphelilerin  başka 

birliklerde görevli şüphelileri arayarak onları askeri darbe girişiminden haberdar ettikleri ve 

15/07/2016 tarihi gecesi Güvercinlik Kışlasında bulunmaları talimatı verdikleri, bu kapsamda 

şüpheli Mehmet ŞAHİN'in de Murat KARAKAŞ ve Mehmet DEMİRHİSAR gibi şüphelilere 

olay gecesi askeri darbe girişimine katılmak üzere Kara Havacılık Komutanlığına gelmeleri 

talimatı verdiği, 

Askeri darbe planlamasına göre askeri darbe girişimi için gece saat 03:00'te harekete 

geçileceği önceden belirlenmiş olmasına rağmen olay akşamı yaşanan gelişmeler üzerine bu 

saatin  öne alındığı  bilgisinin  şüphelilere  ulaşması  üzerine  Güvercinlik  Kışlasında  bulunan 

şüphelilerin ikişerli üçerli olarak sık sık bir araya gelerek değerlendirmeler yaptıkları, Kuvvet 

Komutanı kışladan ayrıldıktan sonra şüpheli Mehmet ŞAHİN'in, şüpheliler Ünsal ÇOŞKUN, 

Özcan  KARACAN  ve  Mustafa  DURMUŞ  ile  birlikte  kendilerine  gelen  yeni  talimatları 

değerlendirdikleri,  bu  dört  şüphelinin  olay  akşamı  saat  21:21'de  karargah  binası  harekat 

merkezi koridorunda birlikte görüldüklerinin güvenlik kamerası görüntüleri ile tespit edildiği, 
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Kara  Kuvvetleri  Komutanı  ve  beraberindeki  heyetin  Güvercinlik  Kışlasından 

ayrılmaları  üzerine  Kara  Havacılık  Komutanlığında  askeri  darbe  girişimi  için  faaliyete 

başlandığı,  şüpheli  Mehmet  ŞAHİN'in  şüpheliler Fatih  KARAGÖZ  ve  İlyas  BARUT'a 

müşteki Hakan ATINÇ'ı rehin almaları ve kelepçelemeleri konusunda talimatlar verdiği, bu 

talimat  uyarınca  müştekinin  rehin  alınarak  gece  boyunca  Güvercinlik  Kışlasında  zorla 

tutulduğu, 

15/07/2016 tarihinde saat 21:44'de, Tümgeneral müşteki Hakan ATINÇ’ın odasında 

bulunduğu esnada, şüpheli Fatih KARAGÖZ‘ün odasından çıkarak alt kata doğru işaret ettiği, 

alt katta bulunan şüpheliler Özcan KARACAN, Okan KOCAKURT ve Mehmet ŞAHİN‘in 

makam odası girişine geldikleri, üst katta bulunan harekat merkezi koridorundan ise şüpheli 

Mustafa DURMUŞ’un makam odası girişine geldiği, şüpheli Özcan KARACAN‘ın makam 

giriş  kapısını  tuttuğu,  diğerler  şüphelilerin  emir  astsubay odası  kapısından içeri  girdikleri, 

daha  sonra  da  şüpheli  İlyas  BARUT’un  da  aynı  odaya  girdiğinin  güvenlik  kamerası 

görüntüleri ile tespit edildiği, 

Müşteki Hakan ATINÇ'ı rehin alıp, Güvercinlik kışlasının giriş ve çıkışları kontrol 

altına alındıktan sonra, daha önceden yapılan nöbet değişiklikleri ile kışlanın tüm kontrolünü 

ele  geçiren  şüphelilerin  Güvercinlik  Kışlasındaki  helikopterleri  sevk  ve  idare  etmeye 

başladıkları, 

Şüpheli  Mehmet  ŞAHİN'in,  olay  gecesi  kendisine  ait  Kara  Havacılık 

Komutanlığındaki  odada  şüpheliler  Ünsal  ÇOŞKUN,  Özcan  KARACAN  ve  Mustafa 

DURMUŞ ile birlikte askeri darbenin Kara Havacılık Komutanlığındaki kısmını yönettikleri, 

Şüpheli Mehmet ŞAHİN'in, yapılan planlama kapsamında şüpheli Ertuğrul ALTUN'a 

Ana nizamiyeye giderek giriş ve çıkışı kontrol etmesi yönünde talimat verdiği, 

Şüpheli  Mehmet  ŞAHİN'in,  kendisinden  rütbece  üst  olan  şüpheli  Mehmet  Barış 

ÇAYIRLI'ya olay gecesi haber merkezinde kontrolü sağlaması konusunda talimatlar verdiği, 

Şüpheli  Mehmet ŞAHİN'in, doğrudan ve dolaylı  olarak olay gecesi helikopterlere 

sivil halk ve polis araçlarına ateş açmaları konusunda telsizle talimatlar verdiği, olay gecesi 

askeri darbe kapsamındaki alınacak tedbirler ve yapılacak faaliyetlere ilişkin şüpheliler Ünsal 

ÇOŞKUN,  Mustafa  DURMUŞ  ve  Özcan  KARACAN  ile  birlikte  değerlendirmeler  yapıp 

kararlar aldığı, şüphelinin kendisine iletilen askeri darbeye yönelik emir ve talimatları yerine 

getirdiği, kendisinin de bu kapsamda emir ve talimatlar verdiği, 

Şüpheli Mehmet ŞAHİN'in, askeri darbe girişimine karşı  sivil tepki gösteren halk 

kitlelerine ve askeri  darbe girişimine karşı  kolluk görevlisi  olarak yasal  sınırlar  içerisinde 

hareket  eden  polislere  helikopterlerle  ateş  edilmesi  talimatları  verdiği,  bu  helikopterlerin 

Güvercinlik üssünde yakıt ve mühimmat ikmali yapmaları için talimatlar verdiği, şüphelinin 

verdiği  yasadışı  emir  ve  talimatların  bir  kısmının  telefon  konuşma  çözümleriyle  tespit 
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edildiği, 

Şüpheli  Mehmet ŞAHİN'in 15/07/2016 tarihindesaat  22:15’deGüvercinlik  kulesini 

arayarak orada askeri darbe kapsamında kontrolü ele geçiren şüpheli İlhan OCAKCIOĞLU'na 

"  Helikopterler  kalkıyor  demi  kaç  helikopter  oldu"  ,  "  Toplam kaç  tane  kalkacaktı  genel  

maksatları soruyorum sekiz miydi?" diye meydandan kaç genel maksat helikopteri kalktığını 

sorduğu ve daha sonra da"  Tamam irtibata geçin Akıncıya inerken Yurtta  Sulh diyecekler  

yurtta sulh diyecekler tamam mı" diye helikopterlere Akıncı Hava üssüne inerken 'Yurtta Sulh' 

parolasını  kullanmaları  için  telsizle  talimat  verilmesini  emrettiğinin  kule  ses  kayıtlarının 

çözümünden anlaşıldığı,

Şüpheli  Mehmet  ŞAHİN'in,  15/07/2016 tarihindesaat22:36’da telefonla konuştuğu 

şüpheli Ünsal ÇOŞKUN'a " Komutanım Kara Kuvvetler Karargahında Erhan Caha irtibata  

geçilecek,  Genel  Kurmayda  da  Doğan  Öztürk’le,onlarla  geçilecek,  şimdi  şeyi  istiyorlar,  

helikopter sayılarını, kaç helikopter gitti şeye " dediğinin kule ses kayıtlarının çözümünden 

anlaşıldığı, şüpheli Mehmet ŞAHİN'in askeri darbe kapsamında Genelkurmay Başkanlığında 

ve Kara Kuvvetleri Komutanlığında kimlerle irtibatta bulunulacağını bildiğinin anlaşıldığı, 

Şüpheli Mehmet ŞAHİN'in 15/07/2016 tarihindesaat 23:02’de telefonda konuştuğu 

Güvercinlik  uçuş  kulesinde  bulunan  şüpheli  Oğuz  YALÇIN'a  "  Komutanım  Özcan 

KARACAN’a  taarruz  pilotlarına  talimat  verin  taarruz  pilotlarına",  "  Genelkurmay 

Karargahının  ve  TRT’nin  üzerinden  alçak  geçecekler."  şeklinde  gerçekleştirilecek  saldırı 

faaliyetlerine ilişkin talimatlar verdiğinin kule ses kayıtlarının çözümünden anlaşıldığı, 

Şüpheli Mehmet ŞAHİN'in 15/07/2016 tarihindesaat23:18’de telefonla konuştuğu ve 

o sırada Güvercinlik uçuş kulesinde şüpheli Ünsal ÇOŞKUN ile birlikte bulunan şüpheli İlyas 

BARUT'a  "  Konya  yolunda,  özel  kuvvetlerde  bir  tane  kobra  aracı  var,  tek  kobra  aracı  

vurulacak  derhal  vurulacak.  Derhal  vursunlar. "  şeklinde  taarruz  helikopter  pilotlarına 

iletilmek üzere saldırı talimatı verdiğinin kule ses kayıtlarının çözümünden anlaşıldığı,

Askeri darbe planlaması kapsamında 'Yurtta Sulh Konseyi' diye kendisini adlandıran 

darbeci askerler tarafından askeri birliklere gönderilen sıkıyönetim direktifine ilişkin emrin 

olay gecesi saat 23:30 sıralarında Kara Havacılık Komutanlığı Muhabere Merkezine geldiği 

ve bu emrin şüpheli Mehmet ŞAHİN tarafından teslim alındığı, 

Şüphelinin, olay sabahı askeri darbe kapsamında Dalaman'da faaliyette bulunan ve 

hakkında tefrik kararı verilen şüpheli Ali AKTÜRK'e Denizli Çardak ilçesine gitmeleri veya 

araziye inmeleri talimatı verdiği, şüphelinin daha sonra da Dalaman'ı arayarak helikopterlere 

yakıt  vermeleri  talimatını verdiği ve bilgiyi  de Ali  AKTÜRK'e iletmesi için şüpheli  Okan 

KOCAKURT'a talimat verdiği, şüpheli  Mehmet ŞAHİN'in askeri  darbe girişiminde sadece 

Ankara'daki  faaliyetleri  yönetmediği,  başka  birliklerde  kendileriyle  fikir  ve  eylem birliği 

içerisinde hareket ederek askeri darbeye katılan Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askerlere de 
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bu kapsamda talimatlar verdiğinin anlaşıldığı, 

Olay gecesi uçuş gerçekleştirerek faaliyette bulunan helikopterlerin polis tarafından 

ateş edilerek isabet  almaları  ve gayrifaal  duruma gelmeleri  üzerine helikopter gereksinimi 

oluştuğunda şüpheli Mehmet ŞAHİN'in, Malatya ve İzmir'deki Kara Havacılık Komutanlığına 

bağlı askeri birlik komutanlarını telefonla arayarak helikopterlerle Ankara'ya gelmeleri için 

talimatlar verdiği 

Şüphelinin,  olay  gecesi  mühimmat  gereksinimi  oluştuğunda  şüpheliler  Ünsal 

ÇOŞKUN, Mustafa DURMUŞ veÖzcan KARACAN ile birlikte aldıkları karar doğrultusunda 

şüpheliler Deniz ALDEMİR ve Sezgin UYANIK'a talimat vererek Çankırı'dan helikopterle 

mühimmat getirttikleri, 

Jandarma Özel  Kuvvetler  tarafından askeri  darbe girişimine  karşı  Kara Havacılık 

Komutanlığı kışlasına operasyona başlanılması üzerine saat 06:00 sıralarında şüpheli Mehmet 

ŞAHİN'in,  şüpheliler  Ünsal  ÇOŞKUN, Yasin CANDEMİR,Hakan Cafer  ARSLAN, Özcan 

KARACAN  ve  Okan  KOCAKURT  ile  birlikte  Karargah  binası  holünde  değerlendirme 

yaptıkları, şüpheli Mehmet ŞAHİN'in, şüpheli Fatih KARAGÖZ'e rehin alınan müşteki Hakan 

ATINÇ'ın odasının üstünden kilitlenmesi konusunda talimat verdiği, daha sonra da şüpheliler 

Ünsal ÇOŞKUN, Mustafa DURMUŞ, Murat AĞIR, Yasin CANDEMİR ve İlyas BARUT'un 

da  aralarında  bulunduğu şüpheliler  ile  birlikte  ellerinde  uzun namlulu  silahlarla  jandarma 

birliğinin operasyon düzenlediği kule bölgesine gittikleri, bu sırada uçuş hattından kalkan bir 

Kobra  helikopterin  kule  tarafında  bulunan  jandarmaya  doğru  ateş  etmeye  başladığı, 

şüphelilerin  siper  alarak  jandarma  birliğine  doğru  uzun  namlulu  silahlarla  ateş  ettikleri, 

helikopterden  ve  yerden  açılan  ateş  sonucu  jandarmanın  geri  çekilmek  zorunda  kaldığı, 

bundan  yararlanan  şüphelilerin  orada  bulunan  helikopterlere  binerek  oradan  ayrıldıkları, 

şüpheli Mehmet ŞAHİN'in şüpheliler Rıza AKINCI ve Zafer DOLU'nun kullandıkları AS-532 

Cougar  tipi  helikoptere  bindiği,  Güvercinlik  meydanından  kalkan  helikopterlerin  Akıncı 

Üssüne gittikleri, 

Şüpheli  Mehmet  ŞAHİN'en  alınan  svaplarda  atış  artıklarına  rastlanılmasının  da 

şüphelinin olay sabahı Jandarma birliğine doğru silahla ateş ettiğini gösterdiği, 

Askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  üzerine  şüpheli  Mehmet 

ŞAHİN'in askeri darbe girişimine katılan diğer şüpheliler ile birlikte Akıncı Hava Üssünde 

yakalandığı, 

Şüphelinin,  olay  akşamı  Genelkurmay  Başkanı  tarafından  hava  sahasının  uçuşa 

kapatılmasına ilişkin emir verildiği halde bu emre rağmen helikopter uçuşları için talimatlar 

verdiği, 

Şüpheli Mehmet ŞAHİN'e ait odada yapılan aramada ele geçirilen notlarda "Barış 

Çayırlı  + 2 teğmen +  Emre Erkan" yazılarının bulunduğu, şüpheli  Mehmet ŞAHİN'in de 
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katıldığı askeri darbe toplantıları sırasında alındığı deperlendirilen bu notlardaki yazılardan 

şüpheliler  Emre  ERKAN  ve  Mehmet  Barış  ÇAYIRLI  ile  teğmenlere  askeri  darbe 

kapsamındaki planlamalarla önceden görev verildiğinin belirlendiği, şüphelinin odasında ele 

geçirilen ve üzerinde olay gecesi darbe kapsamında faaliyette bulunan bir kısım şüphelilerin 

isimleri  ile  teğmenlerin  sayısına  ilişkin  notlar  gözönünde  bulundurulduğunda,  şüphelinin 

askeri darbe kapsamında planlama faaliyetlerinde bulunduğu, 

Yine aramada ele geçirilen isim kısmında Mehmet ŞAHİN ismi yazılı bulunan siyah 

renkli  ajandanın  sayfaları  arasından  çıkan  üzerinde  GÜVERCİNLİK  KIŞLA 

KOMUTANLIĞI TEMMUZ 2016 AYI NÖBET ÇİZELGESİ başlığı bulunan Temmuz ayına 

ait  nöbetçi  personellerin  isimlerinin  olduğu  1  sayfadan  ibaret  evrakta,  15.07.2016  tarih 

kısmındaki  nöbetçi  olan  personel  isimlerinin  el  ile  yeşil  renkli  kalem  ile  çizildiği,  bu 

evrakınarka kısmında el yazısı ile; "1- Kışla Nöb. A: (Kışla Nöbetçi Amiri)-Perşembe-Cuma:  

Yasin  CANDEMİR  -C.tesi  :  Veli  UYAR  2-Görüntü  izleme  merkezi  :  Hakan  Cafer  Aslan  

(Emniyeti  görüş)3-Kh.Bl.  Kışla  Hizmet  Des.  Tb.  Buğra  Ütgm4-Kışla  alarm  seviyesi  -->  

kırmızıya  çıkarılacakMeydan  Hrk.  Tb.  Sevk  ve  idaresi  ele  geçirilecekKışla  hizmet  Tb.  " 

kırmızı kalemle yazılmışibarelerinin bulunduğu, yazının alt kısmında mavi renkli kalem ile 

çizilmiş  kroki bulunduğu, bu notun askeri  darbe kapsamında şüpheliler  tarafından yapılan 

planlama  olduğu  ve  bu  planlamanın  notlarda  yazılı  şekilde  olay  gecesi  uygulandığının 

anlaşıldığı, 

Ajandanın  arasından  çıkan  üzerinde  Karahavacılık  Komutanlığı  Karargah  ve 

Karargah Destek Bölüğü ve Kışla Gazino Müdürlüğü Personeli isim listesi başlıklı toplam 

116 kişilik personel isim listesi olduğu listede Mehmet Barış ÇAYIRLI, Erdoğan ERDEM, 

Okan KOCAKURT, Fatih KARAGÖZ isimli şahısların üstleri Yeşil renkli kalem ile boyanmış 

olduğunun görüldüğü, şüphelilerin askeri darbe planlaması kapsamında kışlada görev yapan 

tüm personeli bir bir değerlendirdiklerinin, nöbet değişikliklerinin, olay gecesi kışlaya gelen 

personelin içeriye alınıp alınmamasının, bu değerlendirmelere göre yapıldığı anlaşıldığı, 

Şüpheli Mehmet ŞAHİN'in, telefon iletişim bilgileri incelendiğinde olay gecesi saat 

23:34, 23:48, 23:53, 23:55, 23:59, 00:01, 00:05, 00:07, 00:15, 00:19, 00:20, 00:22, 00:34, 

00:40, 00:46, 00:47, 00:49, 01:05, 01:10, 01:12, 01:27, 01:53, 02:04, 02:06, 02:31, 02:32, 

02:39, 02:57, 03:03, 03:20, 03:22, 03:30, 03:35, 03:57, 04:03, 04:05, 04:33, 04:54, 04:56, 

04:49, 06:50, 07:03'de Şahin KARATEKİN ile telefon irtibatında bulunduğunun anlaşıldığı, 

Şahin KARATEKİN hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2016/103583 sayılı soruşturma 

dosyasından aynı suçtan soruşturma yürütülüp kamu davası açıldığı, Şahin KARATEKİN'in 

bu telefon irtibatı sırasında cep telefonunun Akıncı Hava Üssünün bulunduğu mevkiideki baz 

istasyonlarından  sinyal  verdiği,  buna  karşılık  şüpheli  Mehmet  ŞAHİN'in  bu  konuşmalar 

sırasında cep telefonunun Güvercinlik kışlasının bulunduğu mevkiideki baz istasyonlarından 
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sinyal verdiği,  şüpheli  Mehmet ŞAHİN'in Akıncı  Hava Üssünden Şahin KARATEKİN ile 

irtibatlı olduğunun anlaşıldığı ve şüpheli Mehmet ŞAHİN'in ondan telefonla aldığı talimatları 

helikopter pilotlarına talimat olarak aktardığının değerlendirildiği, 

Şüpheli Mehmet ŞAHİN'in, askeri darbe girişiminden 5 gün önce 10/07/2016 tarihi 

pazar günü Özel Kuvvetler Komutanlığı Etimesgut Özel Hava alayına giderek orada askeri 

darbe kapsamında sonradan haklarında kamu davası açılan sanıklar Ümüt Arif BAĞ ve Halit 

KABİL ile  görüştüğü,  şüpheli  Mehmet  ŞAHİN'in  araç  ile  Özel  Hava  Alayına  gitmesine 

rağmen  verilen  emirle  giriş  kayıtlarının  tutulmadığı,  şüpheli  Mehmet  ŞAHİN'in  telefon 

iletişim bilgileri incelendiğinde 10/07/2016 tarihinde saat 09:28'de ve 16/07/2016 tarihinde 

saat 01:56, 02:04, 02:18, 02:20, 02:34, 05:23'de şüpheli Halit KABİL'in eşi Zuhal KABİL 

adına kayıtlı 505 391 92 86 numaralı telefon hattı ile telefon irtibatı kurduğunun görüldüğü, 

Şüpheli Mehmet ŞAHİN'in, olay günü gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri 

darbe girişimi olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı 

Terör Örgütü mensubu olan diğer şüphelilerle fikir  ve eylem birlikteliği  içerisinde hareket 

ettiği, askeri darbe girişimininde bulundukları, şüphelinin askeri hiyerarşi ve tanımlı görevleri 

dışında Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarından askeri darbe planlaması kapsamında aldığı 

yasal  olmayan  emir  ve  talimatları  yerine  getirdiği,  kendisinin  de  yasal  olmayan  emir  ve 

talimatlar verdiği, 

Şüpheli  Mehmet  ŞAHİN'in,  askeri  darbe  kapsamında verdiği  talimatla,  şüpheliler 

Okan  KOCAKURT,  Fatih  KARAGÖZ,  İlyas  BARUT  ve  Mustafa  DURMUŞ'un  Kara 

Havacılık  Komutanı  Tümgeneral  Hakan  ATINÇ'ı  silahla  rehin  aldıkları,  müştekiyi 

hürriyetinden yoksun bıraktıkları,

Şüphelinin, şüpheliler Ünsal ÇOŞKUN, Özcan KARACAN ve Mustafa DURMUŞ 

ile birlikte olay akşamı askeri  darbe girişiminin Kara Havacılık Komutanlığındaki kısmını 

karargah binasındaki  kendisine ait  odadan sevk ve idare etmeleri,  şüphelinin askeri  darbe 

kapsamında  Fetullahçı  Terör  Örgütünün  yöneticilerinden  olduğunun  belirlenmesine  göre, 

5237  sayılı  TCK  220/5  maddesi  uyarınca  örgüt  faaliyeti  çerçevesinde  işlenen  suçlardan 

sorumlu olduğu,

Şüpheli Mehmet ŞAHİN hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2016/103566 sayılı 

soruşturma dosyasından müştekiler Hulusi AKAR, Salih Zeki ÇOLAK, Yaşar GÜLER, İhsan 

UYAR, Halil GÖNCÜ, Uğur TARÇIN, Metin GÜRAK, Atilla GÖKESAOĞLU, Yunus CAN, 

Ertuğrulgazi  ÖZKÜRKÇÜ  ve  Göksel  SEVİNDİK’e  karşı  kişiyi  hürriyetinden  yoksun 

bırakmak suçundan 5237 sayılı TCK 220/5 maddesi delaleti ile kamu davası açıldığından, bu 

soruşturma  dosyasından  bu  müştekilere  yönelik  kişiyi  hürriyetinden  yoksun  bırakmak 

suçundan dolayı kamu davası açılmadığı, 

Şüpheli  Mehmet  ŞAHİN'in,  olay  gecesi  Ankara'da  gerçekleştirilen  helikopter 
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saldırılarında saldırılacak hedeflere ilişkin helikopter pilotlarına doğrudan ve dolaylı olarak 

talimatlar  verdiği,  Genelkurmay Başkanlığı,  MİT yerleşkesi,  Ankara  Emniyet  Müdürlüğü, 

Beştepe, TRT ve TÜRKSAT'da meydana gelen öldürme ve yaralama eylemlerinin gerek bu 

eylemleri gerçekleştirme konusunda talimat vermesi nedeniyle doğrudan fail olduğu, gerekse 

örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda örgüt yöneticisi olarak bu eylemlerin sorumlusu 

olduğu, ancak şüpheli Mehmet ŞAHİN hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2016/103566 

sayılı  dosyasından yürütülen  soruşturmada örgüt  yöneticisi  olarak  5237 sayılı  TCK 220/5 

maddesi uyarınca sorumlu olduğu eylemlerden kamu davası açıldığından şüpheli hakkında bu 

soruşturma  dosyasından  mükerrerlik  oluşmaması  için  örgüt  yöneticiliği  sorumluluğundan 

kamu  davası  açılmadığı,  şüphelinin  fikir  ve  eylem  birliği  içerisinde  hareket  ettiği  diğer 

şüphelilere  doğrudan  ve  dolaylı  olarak  verdiği  talimatlarla  gerçekleştiren  saldırı 

eylemlerinden dolayı şüphelinin 5237 sayılı TCK 37/1 maddesi uyarınca sorumlu olduğu ve 

bu  nedenle  şüpheli  hakkında  bu  eylemlerden  dolayı  kamu  davası  açılmasının  gerektiği 

anlaşıldığından,  olay gecesi  şüphelinin  doğrudan ya  da  dolaylı  talimatı  ile  helikopterlerle 

saldırı eylemleri gerçekleştirildiği belirlenen bölgelerden olan, 

Genelkurmay  Başkanlığı  Binası  civarında Ali  Mehmet  VUREL,  Beytullah 

YEŞİLAY,  Cengiz  POLAT,  Fuat  BOZKURT,  İbrahim  ATEŞ,  Maktul  Mehmet 

KOCAKAYA,Murat  İNCİ,  Mustafa  KARASAKAL,  Muzaffer  AYDOĞDU,  Osman 

ARSLAN,Osman  EVSAHİBİ,  Özcan  ÖZSOY,Ramazan  KONUŞ,Selim  CANSIZ,  Serhat 

ÖNDER, Suat AKINCI, Suat ALOĞLU, Sultan Selim KARAKOÇ, Uhut Kadir IŞIK, Vedat 

BÜYÜKÖZTAŞ,  Yasin  Naci  AĞAROĞLU,  Yusuf  ÇELİK,  Yusuf  ELİTAŞ'ın 

öldürülmelerinin,

Genelkurmay Başkanlığı Binası civarında müştekiler Abdil Muhsin TÜRKMEN, 

Abdullah  BAHÇECİ,Abdullah  CANSIZ,  Abdullah  EROL,  Abdullah  KESKİN,  Abdullah 

SEZGİN,  Abdullah  TUNÇEL,  Abdulvahit  ÖZÇAVUŞ,  Abdülkadir  KAYAPINAR,  Adem 

ULUTAŞ,  Adem  DEVECİ,  Adem  GÜL,  Adem  PARLAK,  Adnan  CEYLAN,  Adnan 

ODABAŞI, Ahmet ARIK, Ahmet GENÇYİĞİT, Ahmet KARACA, Ahmet KAĞIZMANLI, 

Ahmet Salih  ÜNAL, Ahmet Sefa KAYA, Akın GÜNBULAK, Alaattin  GÜMÜŞHAN, Ali 

DEMİRDAŞ, Ali  GÖK, Ali  Osman KAYA, Ali ÖLÇÜCÜ, Alişan ÇELİK, Aslan ÇİÇEK, 

Aydın  GÜLGAN,  Aydoğan  KONDU,  Ayhan  AKKANAT,  Ayhan  ERTUĞRUL,  Aykut 

TÜRKAN, Aysel SANCAK, Barış YILDIRIM, Bayram ÇAYLAK, Bedriye TÜREMİŞ, Berat 

BOZKURT, Birol ÇEBİ, Birşah YEŞİL, Burak BALCI, Burak DEMİRCİ, Burhan DEMİR, 

Bülend BARAN, Bülent DURAK, Bünyamin ÖCAL, Büşra ÖZYILMAZ, Büşra SANCAK, 

Can METİN, Cavit  ÖZTÜRK, Cem Koray ACAR, Cengiz ŞAHİN, Cengiz UÇAR, Cesur 

TEKİN, Çetin ÖZSOY, Dilek BURAN, Durak DENİZ, Ekrem ÇAKIR, Emin KARABIYIK, 

Emine  AYDINBELGE,  Emine  Nur  PARLAK,  Emre  KAYA,  Enes  GÖKGÜL,  Engin 
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ZENGİN, Ervil  PEHLİVAN, Erdal  AÇIKGÖZ, Eren TEKİN, Erhan ÇAYIR, Erhan SÜR, 

Ertuğrul  ÇAĞLAYAN,  Esat  Kerim  SEÇKİN,  Faruk  BAŞARAN,  Fatih  GÜRSES,  Fatih 

KARATEKİN, Fatih KUBULAY, Fatih PİRE, Fazıl MACİT, Fazlı ÇİÇEK, Furkan ÖZTÜRK, 

Furkan SANCAK, Gülay GÜVERCİN, Gülüzar DEMİRCİ, Hacı Hasan OCAK, Hacı İhsan 

CEYLAN,  Hacı  Rahim  ALLI,  Hacer  KONUŞ,  Hakan  KARADUMAN,  Halil  İbrahim 

BALGAT, Halit AYDOĞDU, Hamza ÇAKALOĞLU, Hanifi TÜMER, Harun ÇALI, Harun 

DOĞAN,  Hasan  CEYLAN,  Hasan  DEMİRKAN,  Hasan  KAYNAKCI,  Hasan  KAZMAZ, 

Hasan OLKUN, Hasan YAŞAR, Hatice TAVUKCU, Havva ŞEN, Hüseyin ÇINAR, Hüseyin 

KAYA, İbrahim ÇAĞ, İbrahim SIĞIN, İbrahim Ethem TOKATLIOĞLU, İlhan AYDIN, İsa 

PİRİHAN, İsa  SARITEPECİ,  İsmail  Samet  MUTLU,  Kaan  ŞİMŞEK,  Kadir  İNCİKUŞU, 

Kadir TUNÇEL, Kazım ÇAKIR, Kemal TEZER, Kenan ARTUĞER, Kenan KONUK, Kerim 

TAŞKIRAN,  Koray  DEMİREL,  Levent  DİNÇ,  Mahmut  GÜRPINAR,  Mahmut  Mert 

KILINÇ,  Mehmet  AYDINBELGE,  Mehmet  BACIK,  Mehmet  DALDA,  Mehmet  Fatih 

ŞABA, Mehmet Özgür AKKOYUNLU, Mesut TEKİNIŞIK, Metin İÇTÜZER, Metin UZUN, 

Muammer  ERKAYA,  Muhammed  ŞAHBAZ,  Muhammet  Berdan  ÖLÇÜCÜ,  Muhammed 

Nurullah TAVUKCU, Murat AKGÜL, Murat AYKUT, Murat BALGAT, Murat ÇETİN, Murat 

DEMİRCİOĞLU, Mustafa ATEŞ, Mustafa GÜLCAN, Mustafa GÜNEL, Mustafa KARKIN, 

Mustafa ÖZYILMAZ, Mustafa SEÇKİN, Mustafa SEMERCİ, Mustafa SIRAKAYA, Mustafa 

YILMAZ, Mücahit GÜNDOĞDU, Nazar IRMAK, Necati EKİZ, Necmettin ÇİMEN, Nevzat 

YAPAN,  Nigar  SERT,  Oğuzhan  KONURALP,  Okan  DEMİRCİOĞLU,  Oktay  ŞENGÜL, 

Onur Can AÇIKGÖZ, Orhan BURAN, Osman KÖMÜR, Ömer Faruk ÇATAL, Ömer Faruk 

EREN, Ömer Lütfi PEKER, Ramazan GÜNDEŞLİ, Regaip YILDIRIM, Salih ATEŞ, Satılmış 

KOÇAK,  Selahattin  KARAYEL,  Selim  YILMAZ,  Selim  ÖZDEMİR,  Serdar 

DUMLUPINAR,  Serdar  KARATAŞ,  Serkan  ERAYHAN,  Sinan  ŞAHİN,  Şafak  ÜLGEN, 

Şener  ŞENER,  Şenol  YEDİLER,  Tahir  ŞEKER,  Talip  TOSUN,  Ufuk  KAYA,  Uğur 

KÖSEOĞLU, Uğur ŞAHAN, Ümit YEŞİLMADEN, Ümüt EKİNCİ, Üveys ÖZCAN, Üzeyir 

KÜÇÜK, Yahya  Murat  İMAMOĞLU, Yasin  DEMİRCİ,  Yasin  GÖKGÖZ,  Yunus  ÇELİK, 

Yusuf ASLANHAN, Yusuf AY, Yusuf GÖKDEMİR, Yusuf KURT, Zafer TAŞ'ın öldürülmeye 

teşebbüs edilmelerinin, 

Cumhurbaşkanlığı binası civarında Akif KAPAKLI, Cuma DAĞ, İzzet ÖZKAN, 

Necmi Bahadır DENİZCİOĞLU'nun öldürülmelerinin; 

Cumhurbaşkanlığı binası civarında müşteki Enes ALACAKAYA'nın öldürülmeye 

teşebbüs edilmesinin, 

Ankara Emniyet Müdürlüğü binası civarında Halil IŞILAR'ın öldürülmesinin,

Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  binası  civarında müştekiler  Abbas  Murat 

DELİBAŞLAR, Ali DİNLER, Ali SEZER, Alper KORKMAZ, Alper ÜNSAL, Barış ÜNYAY, 
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Behçet  BOLAT,  Duray  ERKAN,  Emrah  ÖZÇELİK,  Erol  KARACA,  Gökhan  İLDEŞ, 

Hüseyin AĞİR, Kemal KULLEBİ, Kenan PEHLİVANLI, Mustafa ÖZ, Murat CANTÜRK, 

Murat UYGUN, Osman BÜTEV, Remzi BAŞ, Salih AYDEMİR, Serkan ERDİNÇ, Tuğçe 

SERÇE, Ufuk YAZICI, Ümit USLU, Yıldırım UZUN'un öldürülmeye teşebbüs edilmelerinin, 

Milli  İstihbarat  Teşkilatının  Yenimahalle'de  bulunan  yerleşkesi  civarında 

müştekiler Abdülhamit ECEVİT, Mehmet YARĞIN, Mehmet BAŞKAYA, T-02735 Numaralı 

MİT Personeli,  M-11238  Numaralı  MİT Personeli,  M-11125  Numaralı  MİT Personelinin 

öldürülmeye teşebbüs edilmelerinin, 

Gölbaşı  ilçesinde  bulunan  TÜRKSAT  Uydu  Haberleşme  Merkezi  civarında 

müştekiler Abdullah BULUT, Ahmet SARIKAYA, Ahmet ŞEFLEK, Alaettin ALTINTAŞ, Ali 

BOLAT,  Bayram  İNAÇ,  Bilal  Davut  HASETÇİ,  Mehmet  Cemil  ÖZTEGİL,  Cengiz 

DEĞİRMENCİ, Cengizhan SOLAK, Cenk ŞEN, Eray ÜNLÜ, Erdal SÖĞÜNMEZ, Erkan 

KAYA,  Erol  ÖLÇER,  Fatih  AKSOY,  Fatih  Mehmet  KAYABAŞI,  Fatih  POLAT,  Fatih 

ÜNVER,  Güner  GANİ  ,  Hakan  İLHAN,  Halil  ERSOY,  Hüsamettin  DEMİREL,  Halil 

YEŞİLÇİMEN, Hüseyin TÜRKMEN, İbrahim ATİLA, İsmail AÇIKAL, Kadir KARABIYIK, 

Lokman SONSOY, Mahmut BAŞPINAR, Mehmet BAYAR, Mehmet GÖKSEL, Mehmet Ali 

ORTAYATIRTMACI,  Muhammet  Sait  GÜNEŞ,  Muhammet  Emin  SERGİLİ,  Mustafa 

KARADAYI,  Özcan  ŞEN,  Ramazan  TEKTAŞ,  Serdar  GÖZÜM,  Serkan  BİLEN,  Taha 

TETİK,  Tarık  İNCEDERE,  Tarık  Furkan  ERBAY,  Tayfun  ÖĞÜTLÜ,  Turgay  AYÇİÇEK, 

Üzeyir YAVUZ ve Yasin Burak KAYA'nın öldürülmeye teşebbüs edilmelerinin doğrudan faili 

olduğu,

Jandarma Özel Kuvvetlere ait araç içerisinde bulunan müştekiler Mustafa AKPINAR 

ve Birol ALTAY''ın öldürmeye teşebbüs edilmelerinin doğrudan faili olduğu,

Şüpheli Mehmet ŞAHİN'in,  soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı Terör Örgütü 

yöneticisi  olmak,  Anayasal  Düzeni  Ortadan  Kaldırmaya  Teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük 

Millet  Meclisini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  kısmen  veya  tamamen  yapmasını 

engellemeye  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya 

görevlerini  yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek,  Askerî 

komutanlıkları gasbetmek, 28 kez nitelikli şekilde kasten insan öldürmek, 277 kez nitelikli 

şekilde insan öldürmeye teşebbüs etmek ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak suçlarını 

oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-3- Şüpheli Özcan KARACAN'ın ( Yarbay ) Eylemleri :

Şüpheli  Özcan  KARACAN  soruşturmaya  konu  eylemlerden  dolayı  16/07/2016 
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tarihinde şüpheliler Taha Fatih ÇELİK, Ali ERCAN ve Yakup YAYLA ile birlikte Ankara'dan 

İstanbul'a  gittiği,  kendisinin  yakalanamadığı,  hakkında  Ankara  Batı  1.  Sulh  Ceza 

Hakimliği'nin 23/07/2016 tarih ve 2016/2263 D. İş sayılı kararı ile yakalama emri bulunduğu, 

bu nedenle ifadesinin alınamadığı anlaşılmıştır. 

Şüpheli Murat BOLAT 20/07/2016 tarihli ifadesinde;"  . 13 Temmuz 2016 günü 

mesaiye  gelirken  Saat:07:45  civarı  Alay  Komutan  Yardımcısı  Yarbay  Halil  GÜL  beni 

telefonlaaradı,  Yarbay  Özcan  KARACAN  ile  birlikte  Taarruz  Komuta  Birliğinde  beni 

beklediğini  söyledi.  Üstümü değiştirip gittim. Masada beraber  oturuyorlardı.  "Nedir  konu" 

diye sordum. Alay Komutan Yardımcısı Yarbay Halil GÜL"Sence ne olabilir" dedi. "Valla bu 

kadar ciddi olduğuna göre şaka ile darbe filan mı yapıyorsunuz" dedim o da "Aynen öyle" 

dedi.Odada  bulunan  Yarbay Özcan  KARACAN banahitaben  "Sarardı  Yunan Heykeli  gibi  

adam" dedi. Ben hala bu konuda ciddi olabileceklerini düşünmedim " Ee nasıl olacak" dedim. 

Onlar da "Sen şimdi olacağını bil daha sonra bilirsin sen şimdi İzmir’e gitme" dedi. Ama ben 

İzmir’e görevlendirmeme gittim.

14.07.2016  günü  saat:17:30  da  CH-47  ‘yi  benim  kullandığım  skorskynin 

eskortluğunda ABD’li pilotlar getirdi. Her iki helikopteri Güvercinlik üssüne indirdik. Alay 

Komutan  Yardımcısı  Yarbay  Halil  GÜL  ve  Yarbay  Özcan  KARACAN’ın  odaya  beni 

çağrmaları  üzerine  gittim  ben  kendilerine  "Ne  yapıyorsunuz"  diye  sordum  onlarda  bana 

yapılacak olan darbeyi kast ederek "Pilotların ve teknisyenlerin hazır olduklarını" söylediler 

ben de bunun üzerine hava araçlarının yanisaldırı helikopterlerin için mühimmatı nasıl temin 

edeceklerini  sorduğumda  bu  ikisi  bana  saldırı  helikopterleri  için  mühimmat  meselesini 

hallettiklerini söylediler. Bende bu darbenin tarihini sorduğumda kendileri bana yarın akşam 

yani 15 temmuz 2016 tarihinde olacağını söylediler. Bende bu esnada kendilerine "Skorskyler  

için mühimmat olarak Bixi mühimmatı mı alacaksınız" diye sorduğumda onlarda bana "Kara 

Havacılık Okul komutanı olan Tuğgeneral Ünsal IŞIK'ın ( Ünsal ÇOŞKUN ) darbe günü Kara 

Havacılığın  başında  olacağını  ve  mühimmat  işini  deÜnsal  IŞIK'ın  (  Ünsal  ÇOŞKUN  ) 

halledeceğini  söylediler.  Ben  deAlay  Komutan  Yardımcısı  Yarbay  Halil  GÜL ve  Yarbay 

Özcan KARACAN'a benden ne istediklerini sordumda bu şahıslar benden üç şey istediler 

bunlardan birincisi Ankara MİT Başkanlığına bir hava indirme hareketinin yapılacağını ve bu 

indirme harekâtında benim yapmamı istediler. Ben de bufiili uçuş görevini kabul etmediğimi 

söylemem üzerine  bunlarda  bana  bir  uçuş  listesi  yani  darbe  günü skorksy helikopterlerle 

uçacakların  listesini  elinde  tutarak  banagösterdi.Görebildiğim  kadarı  ile  bu  listede  Kara 

Havacılık  daire  başkanı  Albay Vedat  SEVEN,  Kara  Kuvvetleri  Denetleme  Başkanlığında 

Albay İsmail YOLCU, Kara Havacılık Okul Komutanlığından Albay Uğur KAPAN, Yarbay 

Halil GÜL, Binbaşı Yakup YAYLA, Binbaşı Temur AYDIN, Binbaşı Ahmet SERİN (Ahmet 
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SEREYİM), Binbaşı Gürçay BAYLAR, Yarbay Mustafa ÇİN, Yarbay Erdoğan ERDEM( Kara 

Havacılık Okul Komutanlığı), Albay Gökhan Lütfü REYHAN, Binbaşı Tekin TAŞDEMİR, 

Binbaşı Osman KARACAN (Yük Helikopter Taburu),  Binbaşı Abdullah ATEŞTEMUR'un 

isimlerini bu liste skorkyleri kullanacak şahıslar olarak gözlerimle gördüm.

Alay Komutan Yardımcısı Yarbay Halil GÜLve Yarbay Özcan KARACAN'ın benden 

ikinci  istekleri  ise  darbenin  yapılacağı  15 temmuz günü Helikopterleri  dışarda  bırakmamı 

söylediler.(  normalde  helikopterler  Hangarlarında  durur)  Ben de kendilerine dedikleri  gibi 

helikopterleri dışarda bırakacağımı söyledim. Alay Komutan Yardımcısı Yarbay Halil GÜLve 

Yarbay Özcan KARACAN'ın benden üçüncü istekleri ise iki tane Skorsky helikoptere hızlı 

indirme  teşkilatı  kurmamı  istedi.  Yani  bu  hızlı  indirmenin  açılımı  helikopter  havadayken 

içindeki personelin iple yere iniş yapmasıdır. Ben de bir tane Skorskyde hızlı iniş teşkilatının 

olduğunu  ve  birinde  bu  teşkilatı  kuracağımı  söyledim.Kendilerine  "Teknisyenleri  ne 

yapacağız"  diyerek  yani  skorskylere  ve  kobralara  binecek  teknisyelerin  ne  olacağını 

sorduğumda  Özcan  KARACAN  bana  dediki  “  taarruz  teknisyenleri  ile  ben  konuştum  . 

Skorsky teknisyenleri ile de tayin dairesindekiBinbaşı Mehmet ŞAMCI konuştu ve halletti 

diyerek  bana  elindeki  Teknisyen  listesini  gösterdi.  Gördüğüm listede  taarruz  yani  saldırı 

helikopteri  teknisyenleri  olarak  gördüğüm  şahıslar  ise  Başçavuş  Nazif  TÜRKOĞLU, 

Başçavuş  Engin  SARITAŞ,  Başçavuş.  Ömer  (  Ömer  GÜLER),  Üstçavcuş  Resul 

BARDAKKAYA  isimli  şahıslardı.  Skorsky  teknisyenleri  olarak  listede  gördüklerim  ise 

Başçavuş Erkan ÇETİN, Başçavuş Ergün YAKUT, Başçavuş Engin GÖZ isimli şahıslardı.

YARBAY Halil GÜL'e bu darbenin nasıl yapılacağını sorduğumda Yarbay HALİL 

GÜLve Yarbay Özcan KARACAN kısa bir  tereddüt  yaşadıktan sonra birbirlerine bakarak 

beni  kast  edip  bunu  da  götürelim  diyerek  benim  akşam  19-20:00  saatlerindenizamiyede 

olmamı  söyleyerek  benide  toplantıya  götüreceklerini  söylediler.Bende  bu  konuşmalardan 

sonra bunların yanından ayrıldım. 

Daha  sonra  bu  Alay  Komutan  Yardımcısı  Yarbay  Halil  GÜL ve  Yarbay  Özcan 

KARACAN  ile  Kara  Havacılık  Komutanlığının  Ankara  yönündeki  OPET  benzinliğinde 

buluştuk.  Yanlarında  ise  kara  Havacılık  Harekat  Eğitim  Şube  müdürü  Binbaşı  Okan 

KOCAKURT da vardı. İki araç halinde Ankara istikametine seyir haline geçtik daha sonra 

bizim bu sivil  araçlara bir  araç daha katıldı.  Tam olarak açık adres bilgilerini  bilmediğim 

Ostim semti  olarak  hatırladığım yere  giderek  orda  bulanan  bir  sitenin  içine  girdik  ve  bu 

sitedeki bir daireye hep birlikte çıktık. Bu dairenin içine Alay Komutan Yardımcısı Yarbay 

Halil  GÜLve  Yarbay  Özcan  KARACAN  ,  ben,  Okan  KOCAKURT  ile  birlikte  girdik. 

Girdiğimiz  evde  isimlerini  bilmediğim ama  asker  olduğu  belli  olan  tahminime  göre  özel 

kuvvetlerden olan 4 kişi daha vardı. Bu kişiler ile birlikte bir odaya girdik. Diğer odalarda da 

insanların olabileceğini düşündüm. Odaya girdikten sonra Halil Yarbay bana sen otur bi çay iç 
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biz  son  koordinasyonu  yapacağız  dediler.  Ve  konuşmaya  başladılar  benim şahit  olduğum 

konuşmaları size başlıklar halinde söyleyeceğim.

...  Benim  şahit  olduğum  bu  planlar  Kara  Havacılık  Komutanlığını  ilgilendiren 

planlardı.  Ama  Hava  Kuvvetlerinin  planlarından  haberim  yoktu.  Bu  şekilde  konuşmalar 

olduktan sonra Alay Komutan Yardımcısı Yarbay Halil GÜL , Yarbay Özcan KARACAN, ben 

ve Okan KOCAKURT bu ikametten ayrıldık.. 

... .Kobra helikopterlerinin başında Taarruz Tabur Komutanı olan ve aynı zamanda 

kışla  nöbetçi  amiri  olanYarbay ÖZCAN KARACAN'ın  orda  olduğunu  gördüm.  Bu arada 

kobra  tipi  saldırı  helikopterlerine  mühimmatları  yükleniyordu.Özcan  KARACAN'a  nereye 

gittiklerini sordumAkıncı Hava Üssüne gittiklerini söylediler. 

...  Karargâhtaki  kurmay  başkanını  odasında  Ünsal  IŞIK  (  Ünsal  ÇOŞKUN  )  , 

Mehmet  ŞAHİN,  Özcan  KARACAN,  Halil  GÜL,  Mustafa  DURMUŞ  ve  Mehmet 

DEMİRSAY'ın  (  Mehmet  DEMİRHİSAR)  olduğunu  gördüm.  Bir  hışımla  "Siz  ne 

yapıyorsunuz? Hani Genel Kurmay Başkanı işin başındaydı. Bakın kurtarıldı diyor " dedim 

ve  bunun  üzerine  Albay Mustafa  DURMUŞ,  Kara  Havacılık  Komutanı  olan  Tümgeneral 

Hakan ATINÇ'ı kendisinin tutukladığınıve derdest ettiğini söyledi. Zamanı gelince de çıkar 

işimize  bakarız.  Dedi.Ben  orda  bulunan  herkese  böyle  bir  saçma  operasyonun  içerisinde 

olmayacağımı  söyledim.  Halil  GÜL  bana  hitaben  "Ne  oldu  korktun  mu?"  dedi.Ben  de 

kendisine  bir  şey  demedim.  Bu  esnada  da  Yarbay  Özcan  KARACAN  telsizden  bizden 

olmayan  herkesi  vurun  talimatını  veriyordu.  Orda  bulunan  herkes  insanları  öldürmekten 

normal  bir  işmiş  gibi  bahsediyordu.  Bende  bunlara  restimi  çekerek  isterseniz  beni  vurun 

isterseniz beni derdest edin diyerekodadan çıktım.

Şüpheli İlkay ATEŞ 27/07/2016 tarihli ifadesinde;" .... 9 Temmuz 2016 Cumartesi 

günü  Taarruz  Helikopter  Tabur  Komutanımız  Yarbay  Özcan  KARACAN  beni  cep 

telefonumdan  arayarak,  önümüzdeki  hafta  Ankara’da  olup  olmayacağımı  sordu.  Ben  de 

kendisine evet önümüzdeki hafta Ankara’dayım dedi. Kendisi bunun üzerine bana Ankara’ya 

geldiğinde görüşelim dedi. 

Ben de Pazartesi veya Salı günü Yani 11-12 Temmuz günlerinden birinde öğleden 

sonra Taarruz Helikopter Tabur Komutanlığında bulunan makam odasına Yarbay Özcan’ın 

yanına  gittim.  Kendisi  bana  "Genelkurmay  Başkanlığının  emirleri  doğrultusunda  Kara  

Kuvvetleri  Kurmay Başkanlığından gelen çok önemli  bir  faaliyet  var,  burada uçmak ister  

misin" diye sordu. Ben de kendisine "Sınır ötesi mi" diye sordu. Özcan Yarbay da bana onun 

gibi bir şey diye karşılık verdi ve detayların daha sonra geleceğini söyledi. Ben kendisine 

"tamam uçarım" dedim ve odasında çay içtikten sonra ben dışarı çıktım. Aynı gün aradan 

yarım  saat  geçtikten  sonra  benim  aşağıda  oturduğumu  gören  Özcan  Yarbay  beni  tekrar 
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odasına çağırdı ve odasında bana bu faaliyetin çok önemli olduğunu, muhtemelen Ankara’da 

olabileceğini ama detayların henüz belli olmadığını söyledikten sonra ben odasından çıktım. 

O gün mesai bittikten sonra ben evime gittim.

13  Temmuz  Çarşamba  günü  ben  tekrar  mesaiye  gittim  ve  öğleden  sonra  Alay 

Karargahına çıktığım aynı binada odası olan Yarbay Özcan’ın yanına uğradım. Ben gittiğimde 

odada Binbaşı Sadullah ABRA’nın da olduğunu gördüm. Odasında iken Özcan Yarbay bize 

hitaben  (cemaatte  olduğunu  kast  ederek)  'siz  beni  bilmiyorsunuz  ama  ben  sizi 

biliyorum, o yüzden beni test etmeyin' diye söyledi. Biz de kendisini bu konuda (cemaate 

üyeliğini) test etmedik. Biz odada otururken Yüzbaşı Taha Fatih ÇELİK ara ara odaya gelerek 

Özcan Yarbay’a bir şeyler sorduktan sonra odadan çıktı.  Bana daha önce söylemiş olduğu 

faaliyet  ile  ilgili  bizim  evin  önünde  buluşuruz,  bir  yere  gideceğimizi,  buraya  da  benim, 

Binbaşı  Sadullah  ABRA’nın,  Binbaşı  Eyüp  ÜNAL’ın,  Yarbay Erdal  BAŞLAR’ın,  Binbaşı 

Murat KARAKAŞ’ın, Yüzbaşı Taha Fatih ÇELİK’in ve kendisinin olacağını söyledi.

....O  gün  mesai  çıkışı  akşam ben  evime  gittim  ve  saat:  20.00  sıralarında  evden 

çıkarak  saat:  20.30  sıralarında  Batıkent’te  bulunan  Kara  Kuvvetleri  lojmanlarının  önüne 

gittim. Ben orada beklerken Yüzbaşı Taha Fatih ÇELİK yanıma geldi ve Özcan Yarbay’ın 

Batıkent Gimsa AVM önünde beklediğini ve oraya gideceğimizi söyledi. Benim şahsi aracıma 

binerek Taha Fatih Yüzbaşı ile Gimsa AVM önüne gittik. Yarbay Özcan KARACAN biz 

oraya  vardığımızda  kendisine  ait  07  plakalı  Honda-CRV marka  aracının  içerisinde 

bekliyordu. Biz  gidince  o  da  hareket  etti  ve  biz  onun  aracını  takip  ederek  GİMAT’tan 

Samsun Çevre Yoluna çıkan Anadolu Bulvarı üzerinde BARKOM tabelası  olan iş yeri ile 

OPET istasyonunun olduğu yerin arkasında ve Anadolu Bulvarına paralel caddede bir yerde 

durduk.  Araçlardan  indiğimizde  Özcan  Yarbay’ın  aracından  Yarbay  Erdal  BAŞLAR  ile 

ikisinin indiğini gördüm. Özcan Yarbay bize bir site ismini söyleyerek 7. Kat 29 numaraya 

gelin dedikten sonra Yarbay Erdal BAŞLAR ile Özcan Yarbay kendi aracı ile ve ben de kendi 

aracıma Taha Fatih Yüzbaşı ile binerek peş peşe iki araç ile sitenin önüne kadar gittik. Önden 

onlar çıktılar ve hemen arkasından da biz söylenen daireye çıktık. Biz daireye çıkınca Yarbay 

Özcan bizi kapıda karşıladı ve daire içerisinde bir odaya girdik. Ben bu sırada Özcan Yarbay’a 

ben sizi Ramazan beyin misafirleri olarak biliyorum dediğini duydum. Oturma odasına benzer 

bu odada Özcan Yarbay, Erdal Yarbay, ben ve Taha Fatih Yüzbaşı bulunuyorduk. Ev sahibi 

evdeydi  ancak  bizim  bulunduğumuz  odaya  hiç  gelmedi,  ben  de  kendisini  net  olarak 

görmedim. Çünkü ev sahibi ile Özcan Yarbay muhatap olup konuşuyordu. Akşam namazını 

kıldıktan sonra Özcan Yarbay odadan dışarı çıktı ve bizi de çağırarak evin salonuna geçtik. 

Salona girdiğimizde dışarıdan gelen, sivil  kıyafetli,  saç ve sakal tıraşından askeri personel 

olduğunu  düşündüğüm,  40  yaşlarında  bir  şahıs  oradaydı.  Kendisiyle  tokalaştıktan  sonra 

hepimiz oturduk. Salonda o adamla dördümüz bulunuyordu. Özcan Yarbay bize bu şahsın 
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Genelkurmaya yapılacak faaliyet ile ilgili bilgi vereceğini söyledi. Bu sırada ev sahibi erkek 

salona girdi ve elindeki çaydanlık, bardak ve yiyecekler bırakarak dışarıya çıktı. Salonda olan 

şahıs bize “Genelkurmay Başkanının emriyle komutanlarınızın size vereceği emirlere itaat  

edin”  dedi.  Bu  yapılacak  faaliyet  ile  ilgili  Erdal  BAŞLAR  o  şahsa  “diğer  partilerin  ve  

ABD’nin bu faaliyete nasıl baktığını" sorduğunda "Şu an zaten bunları isteyen kimse yok,  

karşı bir tavır yok” dedi.  Evde Özcan Yarbay 23.30 uçağı ile İzmir’e gideceğini söylerek 

aceleci davrandı. Bu konuşmalar sırasında Yarbay Özcan tarafından Skorsky pilotlarının da 

aynı adrese geleceği söylendi ancak biz çıkana kadar bizden başka eve gelen olmadı. 

Özcan  Yarbay  ile  bu  şahıs  konuşurken  sivil  şahıs  bu  faaliyetin  içerisinde  bütün  silahlı 

kuvvetlerinin  yer  aldığını  birbirlerini  teyit  ederek  konuşuyorlardı  ve  detayların  geleceğini 

söylediler. Daha sonra konuşmalar bittikten sonra dördümüz evden çıktık ve içeride bulunan 

asker görünümlü sivil şahıs evde kaldı. Özcan Yarbay kendi aracına binerek tek başına sitenin 

önünden ayrıldı.

... 15 Temmuz Cuma günü öğleden sonra saat: 14.00 sıralarında ben Yarbay Özcan 

KARACAN’ın  odasına  gittim.  Ben  odaya  girdiğimde  Yüzbaşı  Taha  Fatih  ÇELİK  vardı. 

Yarbay Özcan KARACAN bize odada iken Atak Helikopteri ile uçması için Yarbay Emrah 

YOLSAL’a söyleyeceğini ancak zamanını tam bilmediğini, bu girişimle ilgili olarak Alay 

Komutanı  Albay  Feyzi  OKAN’a  söylemesi  durumunda  O’nun  da  bu  girişime  dahil 

olacağından  adı  gibi  emin  olduğunu,  Yarbay  Hakan  EROL’un  da  akşam  helikopter  ile 

Malatya’ dan geleceğini, bu girişim ile ilgili  bilgilerin akşam geleceğini,  Google Haritalar 

üzerinden TİB, TÜRKSAT, MİT, Çankaya Köşkü ve Dikmen Vadisi’nin yerlerine bakmamızı 

istedi. Daha sonra bu faaliyetin gece saat: 03.00’te gerçekleşeceğini, akşam 20.30 gibi birliğe 

gelmemiz  gerektiğini  söyledi  ve  yaklaşık  30-40  dakika  bu  görüşme sürdükten  sonra  ben 

Yarbay Özcan’ın odasından çıkarak kendi odama gittim. Üzerimi değiştirdikten sonra saat: 

16.30 sıralarında ikametime gittim. 

Saat:  20.30  sıralarında  ben  ikametimden  çıkarak  birliğime  doğru  yolda  giderken 

Binbaşı  Sadullah  beni  aradı  ve  kendisine  Özcan  Yarbay’ın  şimdi  gelmesinler,  biz 

arayınca gelsinler dediğini söyledi. Ben bunun üzerine tamam dedim ve oradan ACITY AVM’ 

ye gittim ve orada beni arayana kadar orada bekledim. 

Saat:  22.30  sıralarında  bizim  bulunduğumuz  helikopter  de  havalandı  ve  kuleden 

bizim Genel Kurmay üzerinde alçaktan uçun talimatı verildi. Biz aldığımız talimatı üzerine 

Genel Kurmay binasının üzerinden daire çizerek alçaktan uçmaya başladık. Bu sırada Genel 

Kurmay Bahçesi içerisinde 1 adet Skorsky tipi helikopterin olduğunu, antikoloji ışıklarının 

yandığını  gördüm.  Bir  süre  sonra  Yarbay  Özcan  KARACAN’dan  telsiz  anonsu  ile 

Genelkurmay  Kavşağında  bulunan  ve  yolları  kapatan  polis  araçlarını  vurun  diye 

talimat  geldi. Ben  bu  sırada  ateş  etmek  istemediğimden  ve  böyle  bir  şey  olacağını 
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beklemediğimden Taha Fatih Yüzbaşı’ya silah sistemi arızalı, toplar dönmüyor dedim, kendisi 

bana ben de arkadan deneyim dedi ve ben yok deneme gerek yok dedi ve biz uçmaya devam 

ettik. Telsizle de kuleye aynı şekilde silah sistemi arızalı, toplar dönmüyor diye bilgi verdim.

Yapılan  telsiz  konuşmalarından  Binbaşı  Sadullah’ın  olduğu  helikopterin 

Dikmen  Çankaya  Köşkü  bölgesinde  olduğunu,  yine  içerisinde  Binbaşı  Rafet 

KALAYCI’nın bulunduğu helikopterin MİT binaları civarında olduğunu, bir süre sonra 

telsizden MİT'in önünde bulunan beton bariyerleri vurduğunu ve Skorskyler gelmiyor 

mu diye anons ettiğini duydum. Bunun üzerine ben Akıncı Kule ile sağlıklı telsiz irtibatı 

sağlamak için Akıncı bölgesine doğru uçmaya başladım ve telsiz irtibatı sağladıktan sonra 

Skorsky helikopterlerinin orada olup olmadığını sordum, oranın kule görevlisi bu konudan 

malumatlarının olmadığını söyledi. Ben bunun üzerine tekrar Genelkurmay üzerinde uçmak 

için oraya gittim ve Genelkurmay üzerinde uçmaya başladım. Bu sırada telsiz ile Özcan 

KARACAN tarafından tekrar Genel Kurmay önündeki polis araçlarına ateş açılması 

talimatı verildi, ancak ben kuleye tekrar silah sisteminin arızalı  olduğunu söyleyerek atış 

yapmadım. ....Biz kalkarak tekrar Genelkurmay üzerine gittik. Biz gittiğimizde havada askeri 

jet uçaklarının da uçtuğunu gördüm. 

Bize  de  Beştepe  bölgesinde  bulunan  Jandarma  Genel  Komutanlığı  Ek  Karargah 

binasının olduğu tarafa gitmemiz talimatı verilmesi üzerine oraya gittik. Biz gittikten sonra 

Jandarma Nizamiyesinden girmeye çalışanlar var onlara ateş edin diye talimat verildi. 

Ben Jandarma Nizamiyesinden girmeye çalışan kimse olmadığını görmedim. Ben helikopteri 

uçururken havadaki  Jet  ve  Helikopter  uçuş  trafiği  ile  silah  koltuğunda  oturan  Taha Fatih 

Yüzbaşının  yönlendirmesine  göre  uçuşu yönetiyordum. Kuleden  verilen  talimat  üzerine 

Taha  Fatih  Yüzbaşı  Jandarma  binasının  giriş  nizamiye  kapısının  yanına  boş  alana 

20mm lik top atışı yaptı. 

Daha sonra kule tarafından TRT’ ye gidilmesi talimatı verilince biz daha yakın 

olduğumuzdan bizim helikopter ile TRT binasının oraya gittik. Oraya varınca Özcan 

Yarbay tarafından telsiz ile TRT önünde yolu kapatan polis TOMA aracının vurulması 

talimatını verdi, bunun üzerine Taha Fatih Yüzbaşı da TRT bahçesinin yanında bulunan 

ormanlık alana atış yaptı. Daha sonra TRT üzerinde de 10-15 dakika uçuş yaptık.

Sonra telsizden Özcan Yarbay tarafından bize Genel Kurmay tarafına gitmemiz 

talimatı verildi.  Oraya doğru giderken yerini tam hatırlamadığım bir noktada yolu kapatan 

polis  TOMA aracının vurulması  talimatı  verildi.  Ben aşağıya  baktığımda TOMA ve zırhlı 

polis aracının yolu kesmiş ve vatandaşların da TOMA aracının yanında olduğunu görünce bu 

durumu telsiz ile kuleye bildirdim. Bu sırada yerden bize atış yapıldı ve bizim helikopterimiz 

isabet  alınca  ben  bu durumu kuleye  söyledikten  sonra  orada  herhangi  bir  atış  yapmadan 

yolumuza devam ettik. Biz giderken Genelkurmay ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasında 

691/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



savaş uçakları tarafından fleyir (ateş topu) atılıyordu ve yoğun duman vardı. Bu durumu telsiz 

ile kuleye bildirerek uçuş yapamayacağımızı söyleyip tekrar geri döndük ve saat: 00.30-01.00 

sıralarında kışlaya iniş yaptık.

...Odada  yaklaşık  yarım  saat  oturduktan  sonra  Taha  Fatih  Yüzbaşı  beni  cep 

telefonumdan  aradı,  bana  Özcan Yarbay  viskiler hazır olsun  dediğini,  kendisinin  hasta 

olduğunu  ve  uçamayacağını,  benim Binbaşı  Ali  veya  Yüzbaşı  Cebrail’den  birisiyle  uçup 

uçamayacağımı sordu. Ben de kendisine telefonda tamam dedim. 5 dakika sonra aşağıya uçuş 

hattına gittim ve cep telefonumdan Yarbay Özcan’ı arayarak, "Komutanım bütün helikopterler 

gayrı  faal  uçamazlar"  diye  söyledim.  Bunun  üzerine  o  da  bana  tamam dedi  ve  telefonu 

kapattık. 

...  Ben de onlar ile fidanlık nizamiye de 10-15 dakika bekledim. Bu sırada Özcan 

Yarbay kendi özel aracı ile bu nizamiyeye geldi ve nizamiye kapısının önünde duran itfaiye 

aracının üzerindeki anahtar ile itfaiye aracını çalıştırdı ve nizamiyenin önünü açtı. Bu sırada 

içeriden kapının kilidini açtırdı ve önündeki engelleri de kaldırttıktan sonra bana da eliyle 

işaret ederek "Haydi Akıncı’ya gidiyoruz" dedi. Özcan Yarbay’ın yanında birisi vardı ancak 

kim olduğunu görmedim, onlar nizamiyeden çıkarak İstanbul yolu tarafına doğru gittiler. " 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Deniz  ALDEMİR  20/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  .  Ankara  ilindeki 

görevim süresi içerisinde Fetullah GÜLENCİ olduğundan şüphelendiğimGüvercinlik askeri 

üssünde görevli  olan Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN ...  Yarbay Özcan KARACAN,  Yarbay 

Uğur KAPAN , Binbaşı Sadullah ABRA isimli şahıslardır. Şüphelendiğim bu şahıslar da 15 

temmuz  darbesinde  etkin  görev  aldıklarınıbizzat  gördüğüm  için  bu  şüphelerim  daha  da 

kuvvetlenmiş şahıslardır. 

2016 Mayıs içerisinde görev yaptığım güvercinlik üssünde Yarbay Mehmet ŞAHİN, 

YARBAY  Halil  GÜL,  Yarbay  Özcan  KARACAN  isimli  rütbeliler  konuştukları  esnada 

Güvercinlik ve Genelkurmaya saldırı olacağını ve bizim görevimizin de hava araçları olan 

helikopterleri  güvenli  bir  şeklinde  Akıncı  üssüne  götüreceğimizi  konuşuyordular.  Ben  bu 

konuşmalara şahit oldum.

... Ben bu ismini saydığım şahıslar ile birlikte nöbetçi amirliğinde beklerken kışla 

nöbetçi amir olan Yarbay Özcan KARACAN hava araçlarını Akıncı hava üssüne götürmemizi 

emretti.

... Yarbay Halil GÜL, Yarbay Özcan KARACAN ve Yarbay Mehmet ŞAHİN bizlere 

Genelkurmayasaldırının olduğunu, bu saldırının da bizim Güvercinlik üssüne de yapılacağını 

söyleyerek  bu  helikopterleri  Akıncı  hava  üssüne  götürmememizi  emrettiler.  Biz  bu 

helikopterleri Akıncı hava üssüne indirdik. Bizimle birlikte skorsky ve cougar helikopterlerin 
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indiğini gördüm. 

...  Daha  sonra  Yarbay  Özcan  KARACAN  beni  cep  telefonumdan  arayarak 

Çankırı’dan  mühimmat  alarak  getirme  emrini  vererek  Çankırı'da  irtibat  kuracağım  şuan 

numarasını  hatırlamadığım Gsm hat  numarasını  verdi.  Ben  de  bu  numarayı  1.  Pilot  olan 

yarbay  Sezgin  UYANIK’a  verdim  ve  aramasını  söylemem  üzerine  arayarak  Çankırı'daki 

yerini  öğrenerek  tekrar  havalandık  ...  Fetullah  GÜLENCİ  yapılanma  içersinde  olduğunu 

düşündüğüm ve bu darbe girişimden sonra bu yapının içersinde olduğu kanaatine vardığım 

isimler ... 4- Yarbay Özcan KARACAN (Kara havacılık Taarruz helikopter Tabur komutanı) " 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Taha Fatih ÇELİK 01/09/2016 tarihli ifadesinde; " ... 10 Temmuz günü 

İstanbul'dan  bayram  izninden  döndüm.  Müteakiben  Üsteğmen  Mehmet  ÖZDOĞAN  beni 

arayarak annesinin vefaat ettiğini söyledi. Sincan Koru hastanesine gittim, buraya giderken 

tabur  komutanı  Özcan KARACAN'a haber  verdim.  Sincan koru hastanesinden ayrıldıktan 

sonra tabur  komutanın Özcan KARACAN ı tekrar aradım. Arkadaşa yardımcı olduğumuz 

bilgisini verdim. O da eve gelince kapının önünde beklememi söylemesi üzerine park yerine 

geldiğimde kendisi  otoparkta bekliyordu.  Kendisi  Cuma günü çok önemli  bir faaliyetin 

icra edileceğini,  bu faaliyette  benim de uçacağımı söyledi.  Ben de Cuma günü nöbetçi 

olduğumu söyledim oda  'sıkıntı  yok'  dedi.  Bunun üzerine  Suriye  mi  Kuzey Irak  mı  diye 

sorduğumda o da öyle bir şeyin olmadığını başı ile Ankara şehir merkezini işaret ederek 

yanımdan ayrıldı. 11 ve 12 Temmuz da Barış kod ile görüşmek için yukarıda belirttiğim 

Mamak'taki  adresine  gittim  ve  Barış  isimli  şahsın  ağzını  aradım  müteakiben  Özcan 

KARACAN ile olan diyaloğu anlattım ancak bana hiçbir bilgi vermedi ve oradan ayrıldım. 

13/07/2016 günüsaat 21:00 sıralarında Aşağı yahyalar Mah. 978. Cadde Saray sitesi 

no:10/27 Yenimahalle Ankara adresinde Özcan KARACAN Yarbay'ın emri ile , Yarbay İlkay 

ATEŞ, Yarbay Özcan KARACAN, Yarbay Erdal BAŞLAR, ve ben belirttiğim adrese hep 

birlikte İlkay ve Özcan Yarbay'ın özel araçları ile gittik. Kapıyı kimin açtığını görmedim en 

arkada ben vardım, müteakiben odaya geçtik.  Evde bizim haricimizde kimseyi  görmedim. 

Odada biz  dördümüz oturuyorduk.  Özcan Yarbay namaz kılalım dedi  ve akşam namazını 

beraber kıldık. Müteakiben içeriye Özcan Yarbayın tanıdığını düşündüğüm bir şahıs girdi bu 

şahıs 1,75 boylarında iri yapılı sık saçlı asker tıraşlı siyah kemik gözlükleri olan mavi kot 

pantolon  olan  ismini  Ramazan  veya  Hasan  kod  olarak  hatırladığım  ve  subay  olduğunu 

düşündüğüm bir  şahıs  içeriye  girdi.  Tokalaştıktan  sonra  oturdu ve  konuşmaya  başladı  15 

Temmuz  Cuma günü  Sayın  Genelkurmay Başkanımızın  emri  ile  gece  saat  03:00  da  çok 

önemli bir faaliyetin icra edileceğini, bu faaliyetle ilgili olarak  komutanlarımızın vereceği 
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emir ve talimatlara uymamız gerektiğini söyledi.  Müteakiben Erdal BAŞLAR Yarbay 

ABD'nin  bu  işe  ne  dediği  konusunda  bir  soru  sordu. O  şahıs  da  hiçbir  sıkıntının 

olmadığını, zaten mevcut hükümeti sevmiyorlar, rahat olun her şey halledildi dedi. sonrasında 

arkadaşlar  benim  saat  22:00  sıralarında  başka  bir  görüşmem  varbu  faaliyetin  herkes 

tarafından desteklendiğini bu işin içinde tüm kuvvet Komutanlıklarının,Emniyet Genel 

Müdürlüğünün ve MİT in olduğunu bu sebeple bir sıkıntı olmadığını emirlere harfiyen 

uymamızı  söyledi  ve hep birlikte  kalkıp oradan ayrıldık.  O şahsın çıkışını  görmedim. ve 

İlkay, Erdalve ben birlikte İlkay'ın aracına binerek ayrıldık kendi aramızda bu konu hakkında 

çok fazla bir şey konuşmadık ve evlerimize gittik. 

14 Temmuz günü sabah normal  mesaiye başladım tabur Komutanı  Yarbay Özcan 

KARACAN öğle vakitleri koridorda beni görerek yanına çağırdı ve odasına geçtik odasında 

İlkay Yarbay ve Sadullah ABRA da vardı. Burada bize yarınki faaliyetle ilgili olarak noktalar 

verdi.  Bu  noktalar,  TİB,  MİT,  TÜRKSAT  Uydusu,  Çankaya  Köşkü,  Dikmen  Vadisi 

Başbakanlık  Konutunusöyledi.  Buralara  havadan  veya  yerden  gidecek  olan  unsurlara 

himaye görevi yapacağımızı ve atış olmayacağın söyledi. Müteakiben bana 'Senin kolun 

(iki  Helikopter)  uyduya giden  birlikleri  himaye  görevi'  dedi.  Ben  de  'Anlaşıldı  kimler  ile  

uçacağım' diye sorduğumda. Onu ayarlayacağını söyledi sonrasında odadan çıkarak görevime 

döndüm.

15.07.2016  günü  sabah  saat  07:30  sıralarında  mesaiye  gelerek  08:30  daki  nöbet 

toplantısına katıldım. O gün birinci Kara Havacılık Alayı Nöbetçi Amiri idim.  Kışla nöbet 

toplantısında rutin nöbet faaliyetleri konuşuldu dikkatimi çeken husus o günkü nöbetçi 

heyetinin  daha  sonra  gördüğüm  kadarı  ile  hepsi  bu  faaliyete  iştirak  etmişlerdi. 

Hatırladığım kişiler Binbaşı Gökhan ÇİÇEK, Yarbay Özcan KARACAN idi diğer katılanları 

hatırlamıyorum.  Katılan  kişi  sayısı  8-9  kişi  idi.  Toplantıda  standart  nöbet  faaliyetleri 

konuşuldu. Müteakiben kendi nöbet mahallîme geldim ve kendi nöbetçi heyetim ile toplantı 

yaptım.  Sonrasında  günlük  faaliyetlerime  mesai  sonuna  kadar  devam  ettim.  Bu  süre 

içerisinde Yarbay Özcan KARACAN Tanker Garajının anahtarının bende durmasını 

emretti. Ben de anahtarı aldım ve mesai tamamlandı. 

Mesaiden sonra saat 18:30 sıralarında Kara Kuvvetleri Komutanının kışlaya geldiği 

bilgisi Özcan KARACAN tarafından verildi ve kendi bölgemde beklemeye başladım. Kuvvet 

Komutanının konvoyu VİP apron ana pist ve park yerlerini kullanarak CH-47 helikopterinin 

bulunduğu hangara gittiler. Bu arada taarruz park yerinde benim fark ettiğim hangarda 

bulunması  gerekenyedi  adet  helikopterin  dışarıda  olduğunu  gördüm.  ...Sonrasında 

Askerlere kamelyayıtoparlattırdım. O arada Yarbay Özcan KARACAN geldi. Depoda olan 

mühimmatları araca yükletmemi ve uçuş hattına yollamamı söyledi. O andan itibaren 

kışla  bir  anda  araç  ve  personel  ile  doldu  ve  Özcan  Yarbay  tarafından  faaliyete 
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başlıyoruz diye saat 21:30 sıralarında emir verdi. Ben de kaskımı ve gözlüğümü alarak 

uçuş hattına geçtim burada Yarbay İlkay ATEŞ, .....Yüzbaşı Memduh KARAGÖL ve ismini 

bilmediğim iki Üsteğmen o bölgede idi. 

Ben Süper Kobra helikopterin arka koltuğuna oturdum ön koltuğa da İlkay Yarbay 

oturdu. Helikopteri çalıştırdım müteakiben TÜRKSAT'a gitmeyi beklerken kuleden sesinden 

tanıdığım  Yarbay  Özcan  KARACAN  tarafından  bize  Genelkurmay  üzerinde  alçak  uçuş 

yapma  emri  verildi.  Biz  de  kalkıp  bölgeye  gittik  ve  Genelkurmay  üzerinde  saat  22:00 

sıralarında  uçuşa  başladık.  Bu  arada  Genel  Kurmay  da  yerde  bekleyen  bir  adet  S-70 

helikopteri  gördüm.  Özcan  Yarbay,  bize  Genelkurmay  kavşağında  bir  zırhlı  araç 

olduğunu ateş altına almamızı söyledi.  Daha önce kalkışta yaptığımız kontrolde 20 mm 

topun dönmediğini biliyorduk. İlkay Yarbay tarafından silah sisteminin arızalı olduğu iletildi. 

Bunun üzerine Güvercinlik'e inip helikopter değiştirmemiz istendi. 

Biz  de  iniş  yaparak  ben  helikopteri  sustururken  İlkay  Yarbay  inerek  diğer 

helikopterin  arka  koltuğuna  geçip  çalıştırmaya  başladı.  Müteakiben  ben  de  ön  koltuğa 

oturdum  bu  sefer  Özcan  Yarbay  tarafından  Beştepe  Jandarma  bölgesine  uçmamız 

söylendi. Orada nizamiyede çok şiddetli çatışmaların olduğunu söyledi. Bu arada saat 23:00 

sıraları idi kalkıp bölgeye gittik. Bölgede kavşakta bekleyen üç dört ekip otosundan başka bir 

şey yoktu. Bize sürekli atış yapmamız söyleniyordu. Biz de üzerimizdeki baskıdan kurtulmak 

için İlkay Yarbay ile  birlikte  boşluğa atmaya kara verdik.  Termal  kameradan nizamiyenin 

yanındaki  otoparkın arkasında  bulunan ağaçlık  ve beton bölgeye  yaklaşık 30-35 tane  atış 

yaptık. Müteakiben tankların bölgeye gelmesi ile oradan ayrıldık.

Özcan Yarbay tarafından verilen  emir  ile  TRT binasına  geçtik.  Burada  bize  yine 

Özcan Yarbaynizamiyedeki  TOMA aracını  vurmamızı  söyledi.  Biz  de yaklaşık  30-35 

tane nizamiyedeki ağaçlık boş alana atış yaptık müteakiben oradan ayrılarak güvercinlik'e 

indik. Motoru susturarak emir beklemeye başladık. ... Bu arada Özcan KARACAN Yarbay 

beni aradı. Akıncı'ya gelmekte olduğunu söyledi. Sonrasında ben de biz Akıncı'dan çıkarak 

batıdaki yola doğru yürüdüğümüzü söyledim. O da kendisine ait araç ile gelip bizi aracına 

aldı. Yenikent'e doğru gittik oradan üzerimize giyecek bir şeyler aldık. Üzerimizi değiştirerek 

Serdar  ile  Tekin'i  Yenikent'e  bıraktık.  Müteakiben  4  kişi  Nallıhan  Beypazarı  üzerinden 

İstanbul a gittik. Ali ile beni İstanbul'a bıraktı. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Mehmet  ŞAHİN 17/11/2016  tarihli  ifadesinde;  "  15/07/2016  tarihinde 

Albay Metin  TÜZEL ile  beraber  benim resmi  aracımla  hücum helikopter  taburuna gittik. 

Orada yarım saat kadar kaldık. Bu tabura yeni gelecek mefruşatlarla ilgili konuştuk. Orada 

ağaç  altında  ben,  Metin  TÜZEL,  Halil  GÜL,  Murat  BOLAT, Özcan  KARACAN,  Nuri 

OSMANCIOĞLU vardı.  Orada  normal  askeri  birlik  faaliyetlerine  ilişkin  konuşma yaptık. 
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Kesinlikle  o  akşam  gerçekleşecek  olan  askeri  darbeye  yönelik  bir  görev  taksimi  ya  da 

planlama  konuşulmadı.  Zaten  Metin  TÜZEL'de  oradaydı.  Kendisi  şu  an  tutuklu  değildir. 

Görevinin başındadır. ...

Şüpheliye,  şüpheli  Deniz  ALDEMİR'in  ifadesinin  kendisi  ile  ilgili  kısmı  okundu 

soruldu: Ben Deniz ALDEMİR'i tanırım. Aramızda bir düşmanlık yoktur.  2016 yılı  Mayıs 

ayında  ben,  Halil  GÜL ve Özcan KARACAN ile  birlikte  Genel  Kurmay'a  saldırı  olacağı 

şeklinde  herhangi  bir  konuşma  yapmadık.  Deniz  ALDEMİR  bunu  nereden  duymuş 

bilmiyorum. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Ersel  ERSOY 10.08.2016 tarihli  ifadesinde;  "  ...  Bu esnada  telsizden 

sesinden tanıdığım  Yarbay Özcan KARACAN Konya Yolu üzerindeki tomaları vurun, 

Genelkurmay  önündeki  halkın  etrafına  atın.  Ercan  kod  adı  kullanan  pilot  görevi 

yaptığını, bunun üzerine Özcan KARACAN tekrar talimat vererek emniyetin önündeki 

araçların hepsini vurun talimatını duydum. 

Benim bu örgütle  herhangi  bir  ilişki  ve irtibatım yoktur.  Yaklaşık  19 yıldır  TSK 

içerisinde  görev  yapmaktayım.  2005’ li  yıllarda  yeteneği  olmayan  bazı  kişilerin  pilot  ve 

kurmay  olduklarını  gördüm.  Benden  kıdemsiz  olan  ve  benim  altımda  olan  kişilerin 

ödüllendirilerek  benim  üzerimde  yer  aldıklarını  yaşadım.  Tayin  Subaylarının  üç  kuşaktır 

yaklaşık  dokuz  yıldır  FETÖCÜ  olduklarını  şu  an  itibari  ile  biliyorum.  Bu  şahıslar 

Yarbaylıktan Emekli olan Ali Murat KENDİR(Mitte çalıştığını biliyorum), Albay Muzaffer 

KARTOPU,  Albay Bayram TAŞBAŞI,  Yarbay Özcan KARACAN, Yarbay Hakan  EROL, 

Binbaşı Rıza AKINCI ve Binbaşı Mehmet ŞAMCI dır. Bu şahıslar istediği personeli istediği 

yere atayabiliyorlar. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Mehmet Semih ÜSKAYA 18/10/2016 tarihli ifadesinde;  " ... Saat 18:00 

sıralarında Özcan KARACAN Yarbay ile erbaş/er yemekhanesinde buluştuk. Beraber yemek 

yedik.  Kendisi  rahattı.  O  sırada  Özcan  KARACAN'ı,  Yarbay  Serdar  KONAK  cep 

telefonundan  aradı.  Yemeğe  ben  de  geleyim mi  dedi.  O  da  Kuvvet  Komutanının  birliğe 

geleceğini,  müsait  değiliz  dedi.  Biz  daha  sonra  oradan  ayrıldık.  Ben  Harekat  Merkezine 

gittim. Özcan KARACAN nereye gitti bilemiyorum.

Okan Binbaşı ....bana 'madem gideceksin, al şu zarfı da götür' dedi. ben o zarfı alıp 

Kurmay  Başkanına  götürdüm.  Odada  Kurmay Başkanı  Mehmet  ŞAHİN,  Okul  Komutanı 

Ünsal  ÇOŞKUN, Yarbay Murat  BOLAT,  Yarbay Özcan KARACAN odadalardı.  Benzarfı 

götürüp Ünsal ÇOŞKUN'a verdim. O da zarfı usulen açtı. O zarftakini okurken ben Mehmet 

ŞAHİN'in yanına yaklaşıp, komutanım ne oluyor diye sordum. O da sus diye işaret yaptı. 
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...Tekrar Kurmay Başkanının odasına gittim. Orada kendi aralarında konuşuyorlardı. 

Telefonla birilerine emir talimat veriyorlardı. Ortalıkta Jandarma Genel Komutanlığı'nda bir 

çatışma  ortamı  olduğunu  ve  oraya  müdahale  etmek  gerektiğini  konuşuyorlardı.  Ünsal 

ÇOŞKUN  orada  Özcan  KARACAN'a  oraya  atış  yapmaları  talimatını  verdi.  Ben  Özcan 

KARACAN'a ne olup bittiğini sordum. O da bana 'Ne olduğu belli değil mi, başımdan git' 

dedi. Ben de hemen yan tarafta olan sivil dinlenme odasına gittim.

... Saat 22.30 sıralarında Okan KOCAKURT bir yere uçacağını söyleyerek oradan 

ayrıldı. Uzun bir süre ortalıkta yoktu. Sonradan geldi. 23:00 sıralarında Ünsal ÇOŞKUN'un 

Özcan  KARACAN'a  Genelkurmay'ın  bulunduğu  bölgedeki  tepe  lambalı  bütün 

araçların helikopterlerden vurulması emrini verdiğini duydum. Mehmet ŞAHİN Yarbay 

Ünsal  ÇOŞKUN  arasında,  Zırhlı  Birlikler  Okulundaki  tankların  zamanında  çıkmadığı, 

Ankara'nın İstanbul'a göre faaliyete geç başladığı, İstanbul'un erken başlayarak bu koordineyi 

bozduğunu, Hava Kuvvetlerinde işlerin iyi gittiğini, en iyi uyumun ve en çabuk reaksiyonun 

havacılar  tarafından  verildiğini,  Gölbaşı'na  genel  maksat  helikopterle  personel  taşınması 

gerektiğini konuşmalar geçtiğini bizzat kulaklarımla duydum. Bir ara ikisi birlikte Kurmay 

Başkanının odasına geçtiler. Orada MİT binasına ve emniyet binasının ateş altına alındığını, 

hava kuvvetlerine ait uçakların kalktığını, uçak pilotları ile helikopter pilotları arasında telsiz 

irtibatı  için  kodlama yapıldığını,  1-2 helikopterin  yapılan  faaliyet  sırasında  hasar  aldığına 

ilişkin konuştuklarını duydum.

.... Özcan KARACAN, Mehmet ŞAHİN ve Ünsal ÇOŞKUN birkaç kişiyle birlikte 

helikopterlerin hep birlikte Akıncı üssüne gidip gidemeyeceklerini konuştuklarını duydum. O 

sırada  bir  birliğin  acilen  mühimmat  ihtiyacı  olduğu  söylendi.  Onun  için  de  Çankırı'dan 

mühimmat getirilmesi talimatı verildi.

Saat  05:30  sıralarında  jandarma  tarafından  çatışma  sesleri  geldi.  Bunun  üzerine 

herkes Akıncı'ya gitsin diye bir şey konuşuldu. Ben soyunma dinlenme odasına geçtim. O 

sırada Özcan KARACAN dinlenme odasında beni görünce'Orada ne geziyorsun, gel burada  

öleceksin, beni takip et, sen burada boşuna yanarsın, sen benim arabamla çıkarsın' dedi. Ben 

de silah sesleri arttığı için korktum. İki ateş arasında kalma ihtimalim vardı. Koşarak aşağı 

inerken Fatih KARAGÖZ Astsubayı gördüm. Fatih astsubay Mehmet ŞAHİN Yarbaya Hakan 

ATINÇ Paşayı kast ederek 'komutanı ne yapacağız' dedi. O da kapısını kilitleyin dedi. Fatih 

astsubay  da  Hakan  Paşanın  kapısının  üstüne  kilitledi.  Ben  oradan  aşağıya  inip  ana  giriş 

kapısına  yönlendiğim  zaman  Özcan  KARACAN  VIP  kapısının  orada  beni  gördü.  Bana 

seslendi ve gel dedi. Kendisini takip etmemi istedi. Koşarak onun odasına doğru gittik.

... Biz Özcan KARACAN'ın odasına gittik. Oradan kendi sivil arabasının anahtarını 

aldı. Bana verdi. Arabası çalıştığı binanın yan tarafındaydı. Ben bu aracı çalıştırdım. Fidanlık 

Nizamiyesine doğru gidiyordum. Özcan önüme çıktı. Kendisi şoför koltuğuna geçti. Fidanlık 
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Nizamiyesinden çıktık. Özcan beni Batıkent'te bulunan evimin yakınlarında bir yere bıraktı. 

Kendisi de Akıncı'ya gideceğini söyleyerek oradan ayrıldı. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  İlyas BARUT 29/11/2016 tarihli ifadesinde; "  Saat 19:00 sıralarında biz 

yolda  iken  makam  telefonundan  Ünsal  ÇOŞKUN  arandı.  Kışla  nöbetçi  amiri  Özcan 

KARACAN arıyordu. Telefonu ben açtım. Sonra komutana verdim. Aralarında konuştular. .... 

Gece  boyunca  karargah  binasında  Mustafa  DURMUŞ Albayı  da  gördüm,  üzerinde  tulum 

vardı.  Devamlı  kurmay başkanın  odasındaydı.  Bazen emir  astsubayı  Fatih  KARAGÖZ'ün 

odasına geliyordu. Kurmay başkanın odasında ayrıca Özcan KARACAN Yarbay vardı, o da 

telsizle  konuşuyordu.  Ben Ünsal  ÇOŞKUN, Mehmet ŞAHİN ya  da Özcan KARACAN'ın 

helikopterlere  biryerlere  saldırmaları  konusunda  telsizle  talimat  verdiklerini  görmedim. 

Sadece Özcan KARACAN'ın elindeki telsizle helikoptere yakıt ikmaline yönelik konuşmalar 

yaptığını duydum. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Volkan  TÜRKKORKMAZ  26/10/2016 tarihli  ifadesinde;  "... 08:30 

sıralarında  asker  haber  verince  Özcan  KARACAN  Albayın  odasına  gittik.  Odada  Özcan 

KARACAN Albaydan başka kimse yoktu. Kendisine 'alay komutanımız Mustafa ÖZKAN 

Albayın emriyle helikopter teslimi için geldiğimizi, sizi görmemiz gerektiği söylendi' dedik. 

O da bize  'hoşgeldiniz, akşam saat 20:00 sıralarında tatbikat yapacağız, ondan sonra sizi  

evinize göndereceğiz' dedi.Biz de 'emredersiniz' dedik. Oradan Mehmet ŞAMCI Binbaşıyla 

görüşmek üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na gittik. 

... Saat 19:00 sıralarıydı. Mustafa ile biz Özcan Yarbayın odasına gittik. Odasında 

yoktu. Oradan taarruz hangarına gittik. Orada teknisyenler Engin SARITAŞ, Ümit ALPAR, 

Nazif Süleyman TÜRKOĞLU Astsubaylar vardı. Hangarın önünde dışarıda 5-6 tane kobra ve 

Süper Kobra helikopterler vardı. 1 tane de atak helikopteri vardı.

... Biz o helikopterler ayrıldıktan sonra diğer helikopterlere mühimmat yükleme ve 

hazırlama işini  yaptık.  Tatbikatta bize verilen görev buydu. Özcan yarbayın sabah verdiği 

talimat doğrultusunda biz bu şekilde hareket ettik. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Mustafa ORMANTEPE 27/07/2016 tarihli  ifadesinde;  "  Ben Malatya 

ilinde İkinci  Kara Havacılık  Alayında Teknisyen Başçavuş rütbesiyle  görev yapmaktayım. 

Ben çalıştığım yerde atak helikopterlerinin bakımını yaparım. 14.06.2016 ( 14/07/2016)günü 

Alay  komutanı  Kurmay  Albay  Mustafa  ÖZKAN  bana  Ankara  iline  Malatya’dan  2  Atak 

helikopteri  gönderilecek  sen  otobüsle  Ankara  gidip  bir gün  sonra  orda  verilen  görevi 

yerine getirip dön, Ankara iline gittiğinde Yarbay Özcan KARACAN ile görüş dedi. Ben 
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de verilen emir gereği otobüsle 14.07.2016 günü saat 21:30 sıralarında otobüse bindim ve 

Ankara iline geldim. Sabah Güvercinlik'te bulunan Kara Havacılık komutanlığına gittim ve 

burada görmemi istenilen 1.  Kara Havacılık  Alayı  taarruz tabur  komutanı  Yarbay Özcan 

KARACAN ile makamında görüştüm. Bana hitaben Akşam tatbikatın olduğunu saat 

20:30 sıralarında birliğe  gelmemi söyledi.  Bende  görevin  içeriyi  ile  ilgili  bilgi  sordum 

Özcan KARACAN bana herhangi bir sorunun olmadığını rutin bir görev olduğunu söyledi. " 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Engin  SARITAŞ  05/12/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ben  14/07/2016 

tarihinde öğle saatlerinde taarruz hangarındaydım. Süleyman Nazif TÜRKOĞLU Başçavuş 

yanıma geldi. Beraber alay karargahına gideceğiz dedi. Bende kendisine önemli birşey mi var 

diye sordum. O da bende bilmiyorum. Gittiğimizde öğreneceğiz dedi. Sonra birlikte ikimiz 

Özcan  KARACAN  Yarbayın  odasına  gittik.  Özcan  KARACAN  biz  içeri  girdikten  sonra 

odasının kapısını kapattı.  Bize hoşgeldiniz deyip hal hatır  sordu. Bize tarihi  ve saati  belli 

olmayan bir bekleme görevi olabilir dedi. Biz de görevin mahiyetini sorduk. O da hiçbir şey 

belli  değil.  Sizden  istenilen  sadece  istenilen  tarih,  saat  ve  yerde  helikopter  başında  hazır 

olmak dedi ve bu görevden hiçkimseye bahsetmeyin diye bize telkinde bulundu. Ayrıca bize 

'Ümit ALPAR ve Resul BARDAKKAYA'ya da bilgi verin yarın odama tekrar gelin' dedi. 

Ertesi gün biz Süleyman Nazif Başçavuşla birlikte Resul BARDAKKAYA'nın yanına 

gittik.  Kendisi  geri  destek  bakım  hangarındaydı.  Ona  Özcan  Yarbay  ile  aramızda  geçen 

konuşmayı  söyleyip  saat  11:00'de  yanına  gideceğiz  dedik.  Ümit  ALPAR  Astsubaya  ise 

Süleyman  Başçavuş  haber  vermiş,  saat  11:00  gibi  dördümüz  birlikte  Özcan  KARACAN 

Yarbayın  yanına  gittik.  Odada  yalnız  oturduğunu  hatırlıyorum.  Biz  içeri  girince  Özcan 

KARACAN  Yarbay  yine  kapıyı  kapattı.  Kendisi  bize  "Dün  arkadaşlara  da  söyledim. 

Bahsettiğim  görev  bugün  olabilir,  mesaiyi  terk  etmeyin"  dedi.  Diğer  arkadaşlar  bekleme 

görevinin mahiyetini sordular. Yine bilgi vermedi. Uçuş olacak mı diye sorduk. Belli değil 

dedi. Yine aynı şekilde istenilen saatte,  istenilen yerde hazır bekleyeceksiniz,  mesaiyi  terk 

etmeyin  dedi.  Biz  kendisine  bize  verdiği  emirden sıralı  amirlerimizin  bilgisi  var  mı  diye 

sorduk. O da sadece tabur komutanınızın bilgisi  var dedi.  Bizden taarruz helikopterlerinin 

hazırlanmasını,  faal  hale  getirilmelerini,  silah  sistemlerinin  de  faal  olmasını,  mühimmat 

sandıklarının  helikopterlerde  yüklü  olmasını  ve  mesai  bitmeden  bu  helikopterlerin  uçuş 

hattında hazır vaziyette beklemelerini istedi. Ben helikopterlerin başmakinisti değildim. Kalite 

kontrol astusabayıydım. Bu nedenle kendisine helikopterlerin dışarı çıkarılması için, arızalı 

helikopter  var  ise  bunların  arızalarının  giderilmesi  için  benim  emir  veremeyeceğimi, 

mühimmat sandıklarının depoda kilitli olduğunu, anahtarının bende olmadığını, sorumlusunun 

başmakinist  Tamer  ÖĞÜT  Başçavuş  olduğunu,  bu  nedenle  talimatlarını  yerine 
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getiremeyeceğimi  söyledim.  O  da  bana  ben  senin  dediklerini  tabur  komutanı  vasıtasıyla 

yaptıracağım dedi. 

İkindileyin  saat  16:30  sıralarında  Ömer  DERELİOĞLU  Üsteğmen  yalnız  başına 

hangara  geldi.  Orada  AH1  W  teknisyen  odasında  10603  kuyruk  numaralı  Süper  Kobra 

helikopter için akşam mesaiye kalınacağını söyledi. Biz bu helikopterde herhangi bir arıza 

olmadığını, mesaiye kalmayı gerektirecek birşey yok dedik. O da bunun tabur komutanının 

emri olduğunu söyledi. Birşey olmasa da ben, Fırat DARENDE ve soy ismini hatırlamadığım 

Fatih astusubayın mesaiye kalacağını söyledi.  Bu emir  olunca mesai bitince biz mesaiden 

ayrılmadık. Bize hem Özcan KARACAN Yarbay hem de tabur komutanımız bu yönde emir 

verdi. dedi

...  Biz Süleyman Nazif  Başçavuşun odasında Ümir ALPAR Başçavuşla beklerken 

saat  22:00  sıralarında  Özcan  KARACAN  Yarbay  Süleyman  Nazif  Başçavuş'u  aradı. 

Helikopter  başı  olun  dedi.  Bizde  bunun  üzerine  helikopterlerin  başına  gittik.  Biz  kuvvet 

komutanının  birlikten  ayrıldığını  duymadığımızı  için  kuvvet  komutanımızın  helikopterleri 

kontrole  geleceğini  zannediyorduk.  Ben  Süper  Kobraların  başına  gittim,  Resul 

BARDAKKAYA Astsubay  da  oraya  geldi.  Süleyman  Nazif  Başçavuş  ile  Ümit  ALPAR 

kobraların başına gittiler." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Süleyman Nazif TÜRKOĞLU 01/11/2016 tarihli ifadesinde;" 14/07/2016 

tarihinde  öğle  sıralarında  Özcan  KARACAN Yarbay beni  cep  telefonumdan  aradı.  Sonra 

telefonu  kapattı.  Kendisi  bizim hangardaymış.  Telefonu  beni  hangarda  görünce  kapatmış. 

Bana "Benimle gel" dedi. Birlikte odasına gittik. Odada başka kimse yoktu.  Bana "Engin 

SARITAŞ,  Abdullah  ARSLAN,  Mustafa  SİPAHİ,  Uğur  ANLIDELİK,  Ümit  ALPAR'ın  

isimlerini  not  et"  dedi.  Ben  ne  yapacağımı  sordum.  O  da  verdiği  bu  isimlerin  telefon 

numaralarını ve mesaide olup olmadıklarını öğrenmemi ve ulaşabildiklerimle tekrar odasına 

gelmemi  istedi.  Ben  de  araştırdığımda  sadece  bizim  hangarda  görev  yaptığı  için  Engin 

SARITAŞ'ı buldum. Kendisine durumu anlattım. Öğleden sonra Engin SARITAŞ ile birlikte 

Özcan  KARACAN  Yarbayın  odasına  gittik.  Biz  gittiğimizde  odada  birisi  vardı.  Özcan 

KARACAN o kişiden müsade istedi.  Sonra biz  içeri  girdik.  Bize günü belli  olmayan bir 

bekleme görevi olabileceğini,AH-1 P teknisyeni olarak bana AH-1 P teknisyeni olarak Ümit 

ALPAR  astsubayı,  wiski  teknisyeni  olan  Engin  SARITAŞ  Astsubaya  da  Resul 

BARDAKKAYA'yla ve diğer ulaşabildiğiniz teknisyenlerle yarın odama gelin dedi.

....Biz  öğle  sıralarında  ben,  Ümit  ALPAR,  Engin  SARITAŞ  ve  Resul 

BARDAKKAYA ile birlikte Özcan KARACAN Yarbayın yanına gittik. Gitmeden önce kendi 

sıralı komutanlarımıza 1 gün önce Özcan KARACAN Yarbayla aramızda geçen konuşmaları 

ve cuma günü yanına gideceğimizi söylemedik. Özcan KARACAN'ın odasında kimse yoktu. 
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Biz odada koltuklara oturduk. Özcan KARACAN Yarbayın bizlere, 15/07/2016 gününden için 

bir bekleme görevimiz olacağını, bu nedenle mesaimizi terketmemizi emretti. Biz kendisine 

bu görevden sıralı komutanlarımızın haberi olup olmadığını sorduk. O da tabur komutanımız 

Yarbay  Murat  BOLAT'ın  haberinin  olduğunu  söyledi.  Biz  neden  bu  görev  için  bizim 

seçildiğimizi sorduk. O da bize bilgi, beceri ve tecrübelerimizden dolayı görevin aksamaması 

için seçildiğimizi söyledi. Bize ammo box dediğimiz mühimmat kutularını helikopterlere 

yüklememizi  söyledi.  Biz  de  bunu tabur komutanımıza  söylemeniz  daha  uygun olur 

dedik. Tamam ben arayacağım dedi. Biz oradan çıktık. Hangara gittik.

....Saat 22:00 sıralarında Özcan KARACAN Yarbay cep telefonumdan beni aradı. 

Helikopter  başına  geçin  dedi.  Bundan  kasıt  görev  maksatlı  olarak  helikopterin 

hazırlanmasıdır... " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Yasin CANDEMİR 25/10/2016 tarihli ifadesinde; " Saat 22:30 sıralarında 

......  Kurmay Başkanının  odasına  gittim.  Odada  Ünsal  ÇOŞKUN, Mehmet  ŞAHİN,  Okan 

KOCAKURT, Özcan KARACAN vardı. Ünsal ÇOŞKUN'un yanına giderek 'komutanım ne 

oluyor'  diye  sordum.  O  da  sıkıyönetim  ilan  edildiğini,  Genelkurmay  Başkanının  emriyle 

kendisinin Kara Havacılık Komutanı ve kışlanın komutanı olduğunu, derhal yerime geçmemi 

söyledi. Teğmenlerle birlikte bana verdiği göreve devam etmemi emretti. " şeklinde beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli  Eyüp  ÜNAL 06/10/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Normalde  14/07/2016 

tarihinde görevden dönecektim. 10/07/2016 tarihinde Doğubeyazıt ekip komutanı olan 

Hakan EROL bana Özcan KARACAN'ın kendisini telefonla aradığını, ekip değişiklikler 

yapılacağı haberini verdiğini söyledi. Hatta Hakan EROL kendisinin de Ankara'ya gelme 

durumu olduğunu söyledi. Daha sonra da aynı gün Özcan KARACAN beni telefonla aradı. 

Bana "gözün aydın seni erken çekeceğiz" dedi. Bende hayırdır dedim. O da "öyle gerekiyor" 

dedi.  Telefonda  konuşmak  istemediğini  düşünüp  üstelemedim.  Ben  ertesi  gün  bu  konuda 

resmi  bir  yazı  gelmesini  bekliyordum.  Ancak  böyle  resmi  bir  yazı  gelmeyince  Özcan 

KARACAN'ı cep telefonundan aradım. Yazılı emirin gelmediğini kendisine söyledim. O da 

bana  benim yerime  gelecek olan  personelin  sicil  amiri  ile  görüşüp sana  döneceğim dedi. 

Sonra benim yerime gelecek olan üstteğmen beni  telefonla aradı.  Bana "komutanım tabur 

komutanımız  bana  emir  verdi,  ben  yarın  için  bilet  alıyorum,  12  Temmuz için  uçak bileti 

alıyorum" dedi. Ben kendisine "sen geliyorsan, bende uçak bileti alayım, ancak bu işler yazılı 

emirle olur" dedim. Yazılı emir gelmeden ben 12/07/2016 tarihinde Ankara'ya döndüm. ..

Benim Doğubeyazıttan döndüğüm 12 temmuz akşamından Özcan KARACAN eşiyle 

beraber  eve  geldi.  ...  Ben  neden  Doğubeyazıt'tan  erken  çekildiğimi  sordum.  O  da  "sen 
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bayramda zaten orada kaldın, biraz da gençler çalışsın" dedi. Özcan KARACAN'ın üzerinde 

bir yorgunluk emaresi vardı. Eşi Özcan'ın mesaiden geç gelmesi konusunda şikayetçiydi.

... Biraz konuştuktan sonra Sadullah odadan ayrıldı. Ben odada Özcan'ı beklemeye 

başladım. Yarım saat kadar sonra Sadullah tekrar odaya geldi. Bana "abi Özcan abi seni uçuş  

hattında bekliyor" dedi. İkimiz birlikte 200 metre mesafedeki uçuş hattına yürüyerek gittik. 

Ben benim resmi aracı oradan gönderdim. 

Uçuş  hattında  İlkay  ATEŞ,  Rafet  KALAYCI,  Erdal  BAŞLAR'ın  da  aralarında 

bulunduğu 10 kadar pilot vardı. Uçuş hattında 6 - 7 kadar, hangarda ise 10 kadar teknisyen 

vardı. Teknisyenleri de ismen tanımıyorum ancak simaen tanıdıklarım vardı. Hakan EROL ile 

Memduh'un yanına gittim, hoşgeldiniz dedim. Oradakilerle konuştuğumuzda bana gece uçuşu 

olduğu türünden sözler söylediler. Konuşmak için Özcan KARACAN'ın Ünsal ÇOŞKUN'un 

yanından  ayrılmasını  bekledim.  10  -  15  dakika  ayakta  konuştular.  Onlar  hangara  beraber 

yürüdüler. Ben biraz yaklaşıp Özcan ile göz teması kurmaya çalıştım. O bana bir ara "abi 

bekle geliyorum" dedi. Özcan, Ünsal paşayı oradan uğurladıktan sonra bizim yanımıza geldi. 

Ben ne olup bittiğini sordum, bana "abicim, yoğunuz, gelen giden çok, gece uçuşu var, sen 

burda  kal,  sana  ihtiyacım olabilir"  dedi.  Bu  sırada  arka  taraftan  birisi  tabancanın  kurma 

kolunu çekti.  Kalabalıktan birileri  kafasına sıkarım diye  laflar  etti.  Özcan KARACAN ne 

oluyor  diye  olaya  müdahale  etti.  Onlarla  birşey  konuştu.  Özcan  KARACAN  bana  "seni  

telefonla arayacağım, sen burda kal, sana ihtiyacım var, bana yardım edersin" dedi. Ben eve 

gidip babamlarla yemek yiyeceğimi söyledim. O "  bırak orasını, burası daha önemli, sana 

burada ihtiyacım var, bana yardım edersin" dedi ve oradan ayrıldı. 

.....Bu  sırada  Özcan  beni  cep  telefonundan  aradı.  Bana  teknisyenlere  tanker 

şoförünün nerede olduğunu sor dedi. Ben de orada bulunan bir teknisyene sordum. O da bana 

tamam komutanım haberim var, bakıyoruz dedi, bu da bana garip geldi. Eğer bu teknisyenin 

haberi varsa, Özcan KARACAN beni neden aramıştı, bunu bilmiyordum. Çalışan kobralardan 

3 tanesi kalkış yaptı, bir tanesi çalışır vaziyette bekliyordu. O sırada Özcan beni tekrar cep 

telefonundan  aradı.  Çalışan  kobra  helikopterine  kalkması  talimatı  vermemi  istedi.  Bende 

tamam  dedim,  pilota  işaret  yaptım.  O  kapağı  açtı.  Ona  Özcan  KARACAN'ın  talimatını 

ilettim. ....

...  Taaruz hangarının önünde boş bir rang rover gördüm. Bunun şoförünü ararken 

beni Özcan KARACAN cep telefonundan aradı saat 03:30 sıralarındaydı. Bana "tankerleri 

skorskilerin oraya yönlendirsene" dedi. Ben tamam abi deyip geçiştirdim. Oradan hangara 

girip tanker şoförünü sordum. Orada bir askerin land roverın şoförüne rastladım, onu alıp 

landın  başına  götürdüm.  Sonra  land  rover  ile  garaja  gittik.  Orada  Özcan  KARACAN'ın 

sorduğu  tankeri  sordum.  Onlar  bana  tanker  şoförünün  koğuşta  olduğunu  söylediler.  ...  O 

sırada Özcan KARACAN cep telefonundan beni  bir  daha aradı.  Nerede olduğumu sordu. 
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Bende birliğimdeyim dedim telefonu kapattım. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Gürçay  BAYLAR 17/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...Güvercinlikte 

bulunduğum sırada Yarbay Özcan KARACAN sözlü olarak helikopter taburuna gidin acil bir 

durum var  içi  boş  helikopterleri  Akıncı  meydanına  götürün dedi,  helikopter  başı  yaparak 

helikopteri Akıncı Meydanına götürdüm orda motoru stop ettim ve emir bekledim. " şeklinde 

beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Gürçay BAYLAR 17/07/2016 tarihli  ifadesinde; "  Simülasyon Eğitimi 

için Ankara'da Kara Havacılık  Alayında bulunuyordum. 15/07/2016 da eğitimim bitti.Saat 

17.00 sıralarında  Yarbay Özcan KARACAN ile  çay içtik.Acil  bir  durum olabileceğini  bu 

durumda helikopterleri tahliye etmemiz gerekeceğini söyledi. Saat 20.00 sıralarında telefon 

ile Binbaşı Yakup YAYLA'yı aradı ve Güvercinlik'e gitmemizi söyledi. Birlikte saat 20.30 

sıralarında  kara  havacılık  komutanlığına  gittik.  Bir  kargaşa  vardı.  Hepimize  helikopterleri 

Akıncı'ya  tahliye  etme  talimatı  verildi.  Ben  Skorsky  genel  maksat  helikopterine  Binbaşı 

Ahmet SEREYİM ile birlikte bindim. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

ŞüpheliZafer  DOLU'nun  Ankara  8.  Sulh  Ceza  Hakimliği'ndeki  19/07/2016 

tarihli  sorgusu sırasında verdiği  ifadesinde;  ".....hemen motorumuzu çalıştırdık,  Cougar 

tekerlekli bir araç olduğu için rule taksi yapar, rule taksi ile başlarken önümüze bazı insanlar 

atladı,  bizi  de  alın  diye  biz  de  kim  masum,  kim  suçlu,  kim  güçlü  kimin  ne  olduğunu 

bilmediğimiz için onlar da ölmesin diye onları da almaya başladık, aldığımız insanlardan biri 

harekat  başkanı,  kara  havacılıkta  kumay  başkanı  Mehmet  ŞAHİN'di,  sonradan  Mehmet 

ŞAHİN'in  tavırlarından  vesaire  onlarla  olduğunu  düşünüyorum,  bana  hemen  Özcan 

KARACAN'ı ara, o neredeyse onu da alalım dedi, ben Özcan KARACAN'ı aradım, o şuan 

ben Güvercilik'in dışındayım, siz gidin dedi. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Serdar  ERCAN  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Daha 

sonraHelikopterlerin  bulunduğu  Akıncı  hava  alanına  indik.  İndiğimiz  yerde  çok  sayıda 

helikopter vardı. Orada helikopterlerin bulunduğu yerin yakınında küçük bir bine vardı. Bu 

askeri darbeye gerçekleştiren vatan haini olan ve bu işleri organize eden bütün üst rütbelileri 

orada  gördüm.  Burada  ,  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN  ....  Kara  Pilot  YARBAY  Özcan 

KARACAN .....  Kara Pilot Kurmay Yüzbaşı İzzet ÇAKAN ( Sivil kıyafetliydi),Kara Pilot 

BinbaşıDeniz ALDEMİR vardı. " şeklinde beyanda bulunmuştur.
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Şüpheli  Mahmut ŞAKRAK 17/11/2016 tarihli ifadesinde; " ...  21.00 sıralarında 

Kışla Nöbetçi amiri olan Yarbay Özcan KARACAN geldi ve bizden bulunduğumuz yeri terk 

ederek 'terörist saldırı var fidanlık nizamiyeye takviye olarak gidin' şeklinde emir verdi ben 

ve Abdurrahman CERİT gitmek için ayağa kalktığı ancak Özcan KARACAN vazgeçtiğini 

gerek kalmadı diyerek hızlı  adımlarla telaşlı  şekilde gitti,  ben o zaman bunun bir  tatbikat 

olabileceğinin  düşünüyordum  ancak  15  temmuz  sonrasında  öyle  olmadığını  anladım." 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Erdem ARIKAN 19/07/2016 tarihli  ifadesinde;  " Ancak saat:17:00’ye 

geçmesi  nedeni  ile  mayona  dizecek  personel  olmadığını  söyledim.  Tabur  komutanı  Yasin 

CANDEMİR bana “ tamam o konuyu ben görüşeceğim” dedi ve görüşme sonlandı.5-6 dakika 

sonra Kara Pilot Kurmay Yarbay Yasin CANDEMİR’e beni telefonla aradı veyanına çağırarak 

Alay Nöbetçi Amiri Kara Pilot Yarbay Özcan KARACAN ile görüştüğünü nizamiyede nöbet 

tutan Uzmançavuş’un mayon dizme işini bildiğini öğrendiğini ve Özcan YARBAY’dan bize 

yardımcı olmasını istediğini söyleyerek kendi resmi aracını kullanarak bu uzman çavuşu alıp 

getirmem  konusunda  emir  verdi.  Yola  çıkmadan  Özcan  KARACAN  ile  park  yerinde 

karşılaştım.  Birlikte  nizamiyeye  gittik.  Kendisi  nizamiyede  indi.  Bende  isminin  Ali 

AYDOĞAN olduğunu öğrendiğim Uzmançavuş’ı alarak birlikte depoya geçtik. Daha sonra 

ikimiz  birlikte  saat:20:30’a  kadar  3600 tane  mermiyi  mayona  dizdik.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli İrfan KANTARCI 19/07/2016 tarihli ifadesinde; "  Güvercinlik üssünde 

hangara ilk geldiğimizde ... Yarbay Özcan KARACAN’ın da kulede olduğunu duydum. Bu 

pilotların hepsinin üzerinde silah olduğunu gördüm." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Emin TÜREL 18/07/2016 tarihli ifadesinde; "  ..Telsizden takip ettiğim 

kadarı ile NERON kodunu kullanan Yarbay Özcan KARACAN anonslarda “Genel kurmay 

bitti, emniyet müdürlüğüne geçiyorum” dedi." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Memduh  KARAGÖL 18/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  O  esnada 

sesinden  tanıdığım  ancak  emin  olduğum Yarbay  Özcan  KARACAN  isimli  şahsın  sesini 

duydum. Telsizde havadaki diğer unsurlara 'onların araçlarına kobra demeyin akrep deyin  

polisin akrebini vurun, polisleri vurun' şeklinde deyince ben şok oldum." şeklinde beyanda 

bulunmuştur.
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Şüpheli Ümit ALPAR 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " 15.07.2016 günü .... Ben de 

yapılan  toplantıya  gidip  katıldım.  Toplantıda  Yarbay  ÖZCAN  KARACAN,  kıdemli 

BaşçavuşSüleyman Nazif TÜRKOĞLU, Başçavuş Engin SARITAŞ, Kıdemli üst çavuş Resul 

BARDAKÇI bulunuyordu.  Burada Yarbay bize hitaben akşam özel  kuvvetler  ile  ilgili  bir 

tatbikat  olacağını  uçuş  olursa  helikopterleri  hazırlamamızı  söyledi.  Bu konudan  da  Tabur 

komutanımız Yarbay Murat BOLAT ın haberi olduğunu söyledi. Bu bilgiyi eşiniz veya en 

yakın arkadaşınızla dahi paylaşmayın gizli bir görev dedi.

.... helikopterler piste geri döndü ve burada bekleyen Yarbay Özcan KARACAN ile 

görüştüler. Bize de pilotlar helikopteri ve mühimmatları kontrol etmemizi söylediler Biz de 

geri  dönen  helikopterleri  yanımda  bulunan  diğer  teknisyenlerle  birlikte  mühimmatlarını 

kontrol  ettiğimizde  her  iki  helikopterden  yaklaşık  100  ve  ya  150  atış  yapıldığı  ayrıca 

helikopterlerin isabet aldığı tespit edildi" şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Ömer SEZEN 18/07/2016 tarihli ifadesinde; " TSK içerisinde bulunup bu 

yapı adına faaliyet gösterdiğinden emin olduğum halen 1. Kara Havacılık Alayı Taarruz Tabur 

Komutanı olarak görev yapan Yarbay Özcan KARACAN FETÖ/PDY örgütü mensubudur. 1 

sene  öncesine  kadar  tayin  şubede görev  yapmakta  idi.  Bu şekilde  kendilerine  yakın  olan 

personeli  örgütün  çıkarları  doğrultusunda  tayin  ettiğini  değerlendirmekteyim."  şeklinde 

beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Ömer DERELİOĞLU 10/08/2016 tarihli ifadesinde; " ...Yine aynı günü 

Yarbay Murat BOLAT ve Taaruz Helikopter Tabur Komutanı Yarbay Özcan KARACAN’ın 

emri  ile  2  adet  T-129 Atak Helikopterinin acilen  gelmesi  için  Malatya  2.  Kara Havacılık 

Alayında  görevli  Binbaşı  Engin  KİLERCİOĞLU  ve  yüzbaşı  Memduh  KARAGÖL’ü 

telefondan zorladır.  Ayrıca atak helikopterlerinin Malatya'dan gelmesi  için Kara Havacılık 

Kurmay Başkanlığından resmi yazı  yazdırdılar.  Bu zorlama sonrası  saat:  16.30 sıralarında 

Malatya’ dan  kalkış  yapan  iki  helikopter  Güvercinlik'e  inmeden  doğrudan  Sincan  ilçesi 

Temelli  mevkiinde  Ulucan  meydanına  inmesi  için  yönlendirmeleri  ile  bu  helikopterler 

tahminen saat: 19.15 sıralarında Ulucan meydanına indi. Nöbetçi subay olarak görevim gereği 

helikopterleri takip etme sorumluluğu bende bulunmaktadır. Yarbay Murat BOLAT ve Özcan 

KARACAN’ın Malatya 2. Kara Havacılık Alayında görevli Binbaşı Engin KİLERCİOĞLU 

ile  yaptıkları  telefon  görüşmelerine  birebir  şahit  oldum.  Benimle  birlikte  bu  telefon 

görüşmelerine binbaşı Ersel ERSOY, üsteğmen Soner GÖKÇE ile Binbaşı Suat AKYAZ da 

şahit oldular. 

...  Aradan  uzun  süre  geçmesinden  dolayı  Binbaşı  Ersel  ERSOY ..  bana  “Murat  

BOLAT bizi yaktı, bu orospu çocukları FETÖ’cü" dedi. Biz daha önceden neden ayıkamadık? 
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Ayrıca uçuş esnasında iki sorti şeklinde koordinatta belirtilen yerden mühimmat alarak bakım 

tabur  komutanlığına  taşıdıklarını  mühimmatlarla  hiç  temas  etmediklerini,  uçuş  sırasında 

telsizden Yarbay Özcan KARACAN’ın “Sivillerin üzerine de ateş edin, onlar bizden değil.” 

dediğini, ikinci sortiyi yaparken duyduğunda helikopteri bakım taburunda uzak bir noktaya 

bırakarak uzaklaştığını söyledi. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Sadullah ABRA 24/08/2016 tarihli ifadesinde; " 15/07/2016 günü evimde 

ikamet ediyorken akşam saatlerinde önce harekat merkezinde 1.sicil amirim ve kışla nöbetçi 

amiri olan Yarbay Özcan KARACAN tarafından arandım. Birliğe gitmem gerektiği söylendi. 

Bu rutin bir uygulamadır. Sık sık başımıza geldiği için sorgulamadım. Saat 21.00 sıralarında 

birliğime gittim. Görev yaptığım taarruz taburunda kimse yoktu. Bir terör operasyonunda ya 

da  Suriye  ile  ilgili  bir  operasyonda  görev  yapacağımı  düşünmüştüm.  Makamımdayken 

arandım  bir  helikoptere  binmem  ve  üssün  üzerinde  bir  tur  atmam  söylendi.  Çünkü 

Nizamiyeye bir taciz varmış. Bu şekilde keşif yapmam ve Özcan KARACAN'a bilgi vermem 

istendi. Arayanda Özcan KARACAN'dı. Bende verilen emri yerine getirdim. Cobra marka bir 

taarruz  helikopterine  bindim.  5-10  dakika  uçuş  yaparak  indim.  Bu  helikopterin  kuyruk 

numarasını hatırlamıyorum. Sabah saat 05.30-06.00 ya kadar kara havacılıkta kendi odamda 

kaldım." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Ali ERCAN 18/02/2017 tarihli ifadesinde; " 13 Temmuz akşamı İstanbul 

ilinde Komkarsu kursunda bulunduğum esnada Taarruz Tabur komutanı olan Yarbay Özcan 

KARACAN telefonumdan arayarak  kendisini  dahili  hattan  odasını  aramamı  istedi.  Bende 

aradığımda;  Cuma  akşamı  Ankara’da  olmam  gerektiğini  söyledi.  Bende  ne  olduğunu 

sorguladığımda; sen gel burada konuşuruz kimseye de söyleme izin al  gel diye söylemesi 

üzerine bende 14 Temmuz sabahı izin alarak kendi aracım ile Ankara’ya gelmek üzere yola 

çıktım ve  akşamı  Ankara’ya  geldim.  Taha Fatih  ÇELİK’i  arayarak  Batıkent’te  bir  kafede 

buluştuk ve ne olduğunu anlamak ve öğrenmek istedim. Taha Fatih ÇELİK bana; bir gün önce 

yani 13 Temmuz akşamı Özcan KARACAN, İlkay ATEŞ, Erdal BAŞLAR ile birlikte bir evde 

toplantı  yaptıklarını,  bir  şahsın  bunlara  bilgi  verdiğini,  Genelkurmay  Başkanı  Hulusi 

AKAR’ın  Fetullah  GÜLEN  ile  görüştüğünü  ve;  Cumhurbaşkanı,  başbakan  ve  İçişleri 

Bakanının bulundukları yerlerden alınarak yargı önüne çıkarılacağını, bizim de sadece Ankara 

üzerinde gece uçuş görevi yapacağımız yönünde karar alındığını bana söyledi. 

.... Biz kalktığımızda ben kullanıcı Cebrail ise silahçı koltuğundaydı. Biz kalkarken 

kuleden  bazen  Yarbay  Özcan  KARACAN  bazen  de  kendisini  tanımadığım  kulecinin 

talimatları  gelmeye  başladı.  Kalkarken  bize;  Gölbaşında  bulunan  Özel  Kuvvetler 

Komutanlığına  gitmemi  ve  hiçbir  aracın  oraya  yaklaştırılmaması  talimatı  verildi.  Bunun 
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üzerine biz Gölbaşına gidip Özel kuvvetlerin üzerinde beklemeye başladık. Bir süre sonra dört 

tane  sivil  aracın  nizamiyeye  doğru  yaklaştığını  gördüm ve  durumu kuleye  bildirdiğimde; 

araçların  yaklaştırılmaması  talimatı  verildi.  Bizde  araçların  yaklaşmaması  için  emniyetli 

kimselerin olmadığı bölgeler Cebrail SERT atış yaptı ancak kaç kez atış yaptı hatırlamıyorum. 

....  Yine  kuleden  Özcan  KARACAN;  Genelkurmay  önünde  toplanan  sivil  kalabalığın 

operasyona engel olduğunu ve onların oradan uzaklaştırılması gerektiğini söylediler. Bizde 

çok  kalabalık  olduğunu  nasıl  uzaklaştıracağımızı  sorduğumuzda;  Özcan  KARACAN; 

gerekirse  vurarak  uzaklaştırın  diye  talimat  verdi  ve  bunu  defa  kereler  söyledi.  Biz  atış 

yapmayı  düşünmedik  çünkü  kalabalık  çoktu.  Tekrar  tekrar  talimat  geldi  bunun  üzerine 

Cebrail’de; abi ne yapalım diye sordu bende atış yapmama taraftarı olduğumu söyledim ancak 

birkaç kez sorunca insiyatifin kendisinde olduğunu söyledim. Bunun üzerine Cebrail SERT’in 

kalabalığın uzağına yol ortasına emniyetli bir bölgeye atış yaptığını gördüm. Yine bu esnada 

kobra  helikopterinden  ve  telsiz  sesinden  Sadullah  ABRA’nın  olduğu  helikopterden 

Genelkurmay önündeki koşuşturan bir grubun üzerine atış yaptığını ve vurulanların olduğunu 

gördüm.  Saatini  tam  olarak  hatırlayamıyorum.  Yine  telsiz  konuşmalarından  Murat 

KARAKAŞ’ın bulunduğu kobra helikopterin ilk kalktığında MİT’e gittiğini ve atış yaptığını 

duymuştum.  Yine  telsiz  konuşmalarından  İlkay  ATEŞ  ve  Taha  Fatih  ÇELİK’in  içinde 

bulunduğu Süper Kobra ile Beytepe tarafında atış yaptığını duymuştum. Ben uçuş esnasında 

telsizde ERCAN ismini kullandım. 

...Taha  ile  birlikte  ben ve  ismini  hatırlayamadığım bir  binbaşı  tellerden atlayarak 

buradan  çıktık  yürüdüğümüz  esnada  Özcan  KARACAN  Taha’yı  aradı  ne  konuştuklarını 

bilmiyorum ancak; konum gönderin sizi alayım oradan dediğini duydum. Ben telefonumdan 

Özcan Karacan’a konumumuzu gönderdim bir süre sonrada Özcan Karacan kendi aracı ile 

gelerek;  ben,  Taha  Fatih  ÇELİK,  ismini  hatırlayamadığım  Binbaşı,  Tekin  Taşdemir  ve 

kardeşim Serdar ERCAN’ı alarak oradan ayrıldık. Giderken hep birlikte İstanbul’a gidelim 

diye ismini hatırlayamadığım binbaşı söyledi, herkes kabul etmişti ancak Tekin Taşdemir ve 

kardeşim Serdar ERCAN Akıncılar tarafında araçtan indi. Bizde Özcan KARACAN’ın 07 

plakalı  Nissan marka aracı  ile  birlikte  İstanbul’a  gitmek üzere  yola  çıktık  giderken 

dördümüzde  telefonlarımızı  kapattık,  sim  kartlarımızı  çıkarttık.  Yol  boyu  giderken 

yaptıklarımız ile ilgili konuştuk. Akşam saatlerine doğru İstanbul’a vardık, ben Taha Fatih 

ÇELİK ile birlikte Taha’ların Başakşehir deki evlerinin önünde indik, Özcan KARACAN ise 

yanındaki Binbaşı ile devam ettik. Aralarında konuşurken Binbaşının Edirne’ye gideceğini, 

Özcan KARACAN da ailesinin yanına Antalya’ya döneceğini konuştular. " şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Ali  ERCAN  20/02/2017  tarihli  ifadesinde;  " Saldırı  helikopterlerini 
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genelde  Özcan  KARACAN  telsiz  anonsları  ile  yönlendiriyordu.  Ayrıca  kuleden  de  bize 

yönlendime yapılıyordu. Bizim uçtuğumuz helikopterlerin ışıklarını kapatmıştık. Hatırladığım 

kadarıyla  bu  o  akşam  konuşularak  o  şekilde  yapılmasının  uygun  olacağı  kararıyla 

helikopterlerin  ışıklarını  kapatarak  uçtuk.  Muhtemelen  bu  uçuşa  çıkmadan  önce 

konuşulmuştu.

Biz  16/07/2016  tarihinde  Özcan  KARACAN'ın  kullandığı  araç  ile  İstanbul'a 

gitmiştik. Araçta ben, Özcan KARACAN, Taha Fatih ÇELİK ve polisteki ifademde ismini 

hatırlamadığımı belirttiğim Yakup YAYLA vardı. Yolda giderken Özcan KARACAN darbe 

girişiminin iyi bir amaçla yapıldığını, ancak başarılı olamadığını, bunda da bir hayır olduğunu 

söyledi. Ben konuşma üslubundan yaklaşımından Özcan KARACAN'ın iyi amaç dediği şeyin 

Fetullah GÜLEN cemaatine yardım amacı olduğunu düşünmüştüm. Özcan darbe öncesinde 

toplantı yaptıkları eve kendi abisinin yanında başka bir abiyle gelip kendilerini brife ettiğini 

söylemişti. Yakup YAYLA da yolda "ben daha önce içerde yattım, ne kadar geç girerseniz o 

kadar  faydanıza  olur"  dedi.  Bundan  maksadı  yakalanmayıp  kaçmaktı."  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli  Okan  KOCAKURT  25/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...sabaha  kadar 

nizamiyede bekledikten sonra 05.30 sıralarındaMehmet ŞAHİN beni telefonla arayarak orada 

ne gezdiğimi odama gelmemi söyledi, bende yanına gittim bana orada ne yapıyorsun dedi, 

nöbetçi  amiri  olan Pilot Yarbay Özcan KARACAN’dan görevi almamı söyledi ben almak 

istemediğim  için  yorgun  olduğumu  şimdi  bu  görevi  alamayacağımı  söyledim,  oda  biraz 

istirahat et dedi, 15 dakika sonrakışlanın bir yerinden JÖH’lerin girdiğini ve iki teğmeni esir 

aldığını söylediler, Mehmet ŞAHİN, Özcan KARACAN ve bazı Teğmenleri alarak JÖH’lere 

karşı  mevzi  aldılar  ben  geride  kalarak  saklandım,  Silah  sesleri  karşılıklı  geliyordu,  bir 

helikopterin JÖH’lere doğru ateş etiğini gördüm," şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  İbrahim TEPELİ 26/07/2016 tarihli  ifadesinde; "  Ben TSK içerisinde 

yapılanan  FETÖ  içerisinde  eylem ve  faaliyetleri  bulunan  şahıslar  hakkında  hiçbir  bilgim 

yoktur, ancak darbe girişimi ile ilgili olarak olayın olduğu gece,yukarıda anlatmış olduğum 

gibi,  bütün gece  fort  connet  araç ile  dolaşan  soyadını  bilmediğim Hakan...  albay ...  kışla 

nöbetçi  amiri  Yarbay  Özcan  KARACAN,  alay  nöbetçi  amiri  Yüzbaşı  Talha  ...  soyadını 

ÇELİK olarak bildiğim rütbeli personelin darbe girişimden haberdar olduklarını, birliğe darbe 

girişimi  düzeni  aldırdıklarını,  en  son  helikopterlere  birliğe  ateş  ettirdiklerini  darbe  girişi 

içerisinde olduklarını düşünüyorum. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Serkan YILDIZ 27/07/2016tarihli ifadesinde; " 06.00’dan sonra kışlanın 
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batı tarafından yoğun silah sesleri gelmeye başladı. O sırada Yarbay İlkay ATEŞ sivil olarak 

sivil araç ile nizamiyeye geldi. Biz nizamiyenin içerisine girdik silah seslerinden dolayı. Daha 

sonra sivil aracı ile kışla nöbetçi amiri olan Yarbay Özcan KARACAN geldi. Nizamiyeyi açın 

çıkacağız dedi.  Araç şoförünü bulamadık.  Özcan yarbay araca binerek kendisi  aracı çekti. 

Akabinde aracına binerek kışlayı terk etti. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Mehmet  ŞAMCI 05/12/2016  tarihli  ifadesinde;  "  15/07/2016  tarihinin 

olduğu hafta  içinde  ben 14/07/2016 tarihinde  Özcan KARACAN ile  telefonda konuştum. 

Kendisi  benden Ahmet  SEREYİM'i  arayıp  15  Temmuz günü Güney ile  ilgili  bir  faaliyet 

olduğunu söylememi istedi. Ben de Ahmet SEREYİM'e bunu arayıp söyledim. 

...  Benim telefonla arayıp  15/07/2016 tarihinde Kara  Havacılıkta  hazır  olmalarını 

söylediğim astsubaylar normalde benim emrimde olan astsubaylar değildir. Ancak bunların 

atamalarını  biz  yapıyoruz.  Bir  gün  önce  Özcan  KARACAN  beni  telefonla  aradı.  Yusuf 

ORHAN ve Ergün YAKUT'a ulaşamadığını, bu kişilere telefonla ulaşıp 15'indeki toplantıyı 

haber vermemi söylediği için ben bu kişileri emrimde olmamasına rağmen telefonla aradım. " 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Soner GÖKÇE 10/08/2016 tarihli  ifadesinde;  " ... Tekrar  aynı  yerden 

yaklaşık  8  kutu  mühimmatı  yükledik.  Dönüş  esnasında telsizden Özcan KARACAN’ın 

atışları yönlendirmesini telsizden duyduk. Tomalara atın, Genelkurmayın etrafına atın diye 

emir  veriyordu.  Sonrasında  'Genelkurmayın  yanındaki  sivillerin  etrafına  da  atın,  

Genelkurmay kritik oranın düşmemesi lazım, oradaki kalabalığı dağıtın' dedi.

... Ben 15 Temmuz 2016 günü öğle yemeği ... esnasında Murat BOLAT ve Özcan 

KARACAN  arasında  Malatya  ilinden  Atak  Helikopterinin  getirilmesi  için  Ömer 

DERELİOĞLU’na talimat verdi. Bu esnada Malatya’dan Yüzbaşı Memduh KARAGÖL 

üsteğmen Ömer DERELİOĞLU’nu arayarak helikopterleri 16 Temmuz cumartesi günü 

getirebileceklerini  söyledi.  Yarbay  Özcan  KARACAN  ve  yarbay  Murat  BOLAT  bunu 

duyduklarında karşı çıktılar,helikopterin mutlaka bu gün gelmesi gerekiyor, ya bu gün gelsin 

yada hiç gelmesin dediler. Daha sonra Yarbay Halil GÜL’ü de yanlarına alarak 'bu işi biz  

hallederiz,  Kurmay Başkanına Malatya’daki Tabur Komutanının aratır,  bu gün gelmesi  

için emir verdiririz' dediler." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Özgür TOSUN 01/11/2016 tarihli ifadesinde; " Saat 06:00 sıralarında ... 

Helikopterin ateş ettiği sırada Özcan KARACAN yarbayın yürüyerek Fidanlık Nizamiyesine 

geldiğini  gördüm.  Bize  'Bu  itfaiye  aracını  niye  buraya  çektiniz,  kapıyı  açın'  dedi.  Sonra 
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kendisi  itfaiye  aracına bindi.  Land roverı  oradaki  askere çektir.  Kendisi  de itfaiye  aracını 

kenara çekti. Sonra oradan bir araçla Fidanlık Nizamiyesinden hızlıca çıkış yaptı. " şeklinde 

beyanda bulunmuştur.

Tanık  Volkan  GÖRDÜ  28/12/2016  tarihli  ifadesinde;  "(  12  Temmuz  2016 

tarihinde ) ... öğlen saatlerinde Kore Gazinosunda daha önce tanıdığım uçağın ikinci pilotu 

olan  Ütğm.Erkan  ZEYBEK’i  görmemle  beraber  Özcan  KARACAN’la  beraber  uçakla 

geldiklerinden  haberim  oldu.  Erkan  ZEYBEK’le  günlük  konuşmalara  başladık.  Kiminle 

geldiğini  sorduğumda  Özcan  KARACAN’la  beraber  geldiklerini  söyledi.  Özcan 

KARACAN’ın benim eski Tabur Komutanım olması nedeniyle kendisi nerde diye sordum. 

Erkan  ZEYBEK  bana  Özcan  KARACAN’ın  Alay  Komutanı  Mustafa  ÖZKAN’ın  yanına 

gittiğini  söylediğini  hatırlıyorum.  Hatta  sohbet  ederek  beraber  Meydan  Harekât  Taburuna 

gittik.  Erkan  ZEYBEK’in  uçuş  açması  süresince  yanında  bulundum.  Bu  arada  sohbet 

esnasında  ÖZCAN  KARACAN’ın  Ankara’dan  IPhone  telefon  getirdiğini  ve  Alay 

Komutanına vereceğini söyledi. Bende bu durumdan herhangi bir şüphe duymadım ve konu 

ile ilgili bir soru sormadım. Daha sonra uğurlamak ve Özcan KARACAN’ıda görürüm diye 

uçak başına gittik. Bu sırada ben Özcan KARACAN’ı Karargâh binası tarafından beklerken 

kule  tarafından  geldiğini  gördüm.  Nasılsınız  komutanım  diye  sordum.  'Sizin  karargâh 

binasında olduğunuzu duyduğum için  rahatsız  etmemek için aramadım'  dedim.  Tam emin 

olmamakla birlikte bir telefon getirdiğini söylediğini hatırlıyorum. Bununla birlikte Taarruz 

taburunun oralarda olduğunu ve Ankara’ya döneceklerini söyledi. Daha sonra vedalaştık ve 

uçağa bindiler ve gittiler." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Ömer Faruk ALBUNAR 17/11/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ... Yukarıya 

çıktım haber merkezine vermem gereken mesajı orada bulunanlar Mehmet ŞAHİN’in odasına 

götürmemi  istedikleri  için  bende  odasına  gittim,  kapı  açıktı  içerde;  Pilot  Yarbay  Özcan 

KARACAN  vardı.  Mesajı  Mehmet  ŞAHİN’e  verdim.  Bu  sırada  Mehmet  ŞAHİN  sürekli 

olarak  gelen  telefonlara  cevap veriyordu,  Özcan KARACAN da pencere  önünde elindeki 

telsizle  bir  şeyler  konuşuyordu.  Mehmet  ŞAHİN telefonu  kapattıktan  sonra  heyacanlı  bir 

şekilde; 'Özcan, Özcan, AKSAKALLI o…çocuğu kaçıyormuş, konya yolunda kobra aracıyla  

ilerliyormuş bu o… çocuğunu vurun' diye söyledi. Özcan KARACAN da elindeki telsizlere 

pilotlara; 'Aksakallı Konya yoluna doğru ilerliyormuş, onu vurun' şeklinde talimat verdi. 

Bu esnada bende getirdiğim mesajı verdiğim için Mehmet ŞAHİN’e imza atmasını söyleyince 

sende çok  masraflı  çıktın  dedikten  sonra  imza  atması  üzerine  ben nöbet  yerine  indim. " 

şeklinde beyanda bulunmuştur.
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Tanık  Mustafa  SERT  26/07/2016  tarihli  ifadesinde; "  Kara  Havacılık 

Komutanlığında piyade Başçavuş olarak görev yapıyorum. 14/07/2016 tarihinde Yarbay Halil 

GÜL  ,  Tabur  Komutanı  Özcan  KARACAN,  Bölük  Komutanı  Binbaşı  Sadullah  ABRA 

öğlenden  önce  astsubay  Erhan  TARHAN  ile  bana  Malatya  dan  mühimmat  geleceğini 

söyleyerek depoya bakmak istediler. Depoya baktığımızda Halil GÜL gelecek mühimmatları 

buraya koyarız dedi. Daha sonra Özcan KARACAN beni çağırdı. Mühimmatların geldiğini 

söyledi. Binbaşı Sadullah ABRA helikopterden 15 kutu 1500 adet top mermisi aldı. Getirdik 

depoya koyduk. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık  Erhan  Tarhan  26/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  14/07/2016  günü  bölük 

astsubayı idim. Alay komutan yardımcısı Darbeci Kara Pilot Yarbay Halil GÜL, Darbeci Kara 

Pilot Yarbay Özcan KARACAN, Darbeci Kara Pilot Binbaşı Sadullah ABRA malzemelikleri 

açmamı emretti,  2  nolu malzemeliği  açtım.  Darbeciler  Halil  GÜL, Özcan KARACAN ve 

Sadullah ABRA bana "16107/2016 Cumartesi günü Kuvvet Kurmay Başkanı gelip birliğimizi 

gezecek, sabahtan sizi mesaiye çağırabiliriz, her yer açık ve tertipli olacak" diye emir verdiler. 

l4-07-2016  günü  öğlen  saatlerinde  Malatya  Ekibinin,  hafta  sonu  atışı  yapacağını  ve 

mühimmatları  malzemelikde  durmasını  emrettiler. l4/07/2016  günü  malzemeleri 

darbeciSadullah ARBA, darbeci olmayan ikmal Astsubayı piyade Başçavuş Mustafa SERT, 15 

kutu mühimmat getirdiler. Başçavuş Mustafa Sert kesinlikle darbeci değildir. o da benimle 

beraber l5/07/2016 tarihinde öğleden Sonra mesaiden ayrıldı. Tabur komutanı Yarbay Özcan 

KARACAN,  Binbaşı  Sadullah  ABRA  malzemeliğin  anahtarını  kendilerine  bırakmamı 

söylediler.  Garnizon  terk  kağıdımı  imzaladılar,  saat:  14:00'da  da  öğleden  sonra 

izinlisiniz, mesaiyi terk edebilirsiniz dediler. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık  Demircan  AVUKATOĞLU 26/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ben  taarruz 

Tabur Komutanı  Yarbay Özcan Karacan'ın  habercisiyim.  Aynı  zamanda da şoförüyüm. 15 

Temmuzdan bir hafta öncesinde kadar komutanımızın kapısı sürekli açık bulunuyordu. Kapı 

içeride birileri de olsa açık olurdu. Ancak olaydan 15 gün kadar önce içeride girip çıkınlar 

olduğundan kapıları kapatıyorlardı.  Bu toplantılara Yarbay Halil  GÜLYarbay Murat 

BOLAT, Binbaşı Sadullah ABRA, Kurmay Başkanı Mehmet ŞAHİN Yarbaybu dört kişi 

sürekli gelip toplantı yapmaya başladılar. Özcan KARACAN cuma günü mühimmatlarla 

ilgilenen  astsubaydan  mühimmat  talebinde  bulundu.  Özcan  KARACAN  mühimmat 

istediğini  Mustafa Başçavuştan talep etti.Özcan KARACAN çok güzel  bir gösterimiz 

olacak onun için istiyorum. Mühimmatlar gelmezse çok üzülürüz. Özellikle jandarmaya 

çok  güzel  bir  gösteri  yapacağız  dedi. Mustafa  Başçavuşa  mühimmatın  akşama  kadar 

gelmesi gerektiğini söyledi. Mustafa Başçavuş da zor ama elimden geleni yapacağım dedi. 
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Sürekli bankaya gidip geldi. Saat 18.00 gibi mühimmatlar geldi. Taarruz taburunun deposuna 

konuldu. 

...  Bu sırada  saat  22:00-23:00 sıralarında  Özcan KARACAN geldi.  Beni  çağırdı. 

Alay komutanının odasını açtırmamı söyledi. Alay komutanının habercileri geldiler. İçeriden 

IP 10  telsiz  aldı.  IP 10  telsizin  özelliği  helikopterlerle  irtibata  geçmeleriydi.  Bana  aracı 

hazırlamamı  söyledi.  Bu  arada  söylemiyi  unuttum.  Kask  ve  çanta  götürdüğüm binbaşılar 

sivildi. Buiki kişiyi Sadullah Abra'nın emri üzerine yemeğe götürüp getirdim. Yine unuttuğum 

birşey  o  mühimmatları  bıraktığımız  sırada  sivil  gelen  bir  çok  personel  üzerilerini 

değiştirdikten sonra hızlı  bir  şekilde helikopterlere bindiler.  Bu olay sırasında İlkay ATEŞ 

Yarbayı da gördüm. Bildiğim kadarıyla tutuklu. Özcan KARACAN'ın emriyle hazırladığım 

araçla nizamiyeye gittik. Giderken telsizle konuşuyordu. Şifreli şifreli konuşmalar yapıyordu. 

Tam  emin  değilim  ama  birisi  gölbaşını  patlattık.  Emriniz  nedir  diye  sordu.  O  sırada 

nizamiyeye ulaştık. Nizamiyede personele kimsenin giriş çıkışının yapılmayacağını emretti. 

Bana  kara  havacılık  komutanlığına  gitmemi  söyledi.  Bana  binanın  önünden  hiçbir  yere 

ayrılmaması söyledi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Tanık Salih AKTÜRK 26/07/2016 tarihli ifadesinde;  " ... Özcan Yarbay devamlı 

bir telefon trafiği içerisindeydi. Telefonda ha bire "şu helikopter şuradan kalksın, şuraya ateş 

edin,  şuraya  bakın,  şu  helikopteri  kaçırın"  şeklinde  talimatlar  veriyordu.  Fakat  kiminle 

konuştuğunu anlayamamıştım. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Tanık  Fatih  TİFTİK,Kara  Havacılık  Komutanlığı  tarafından  yapılan  idari 

tahkikat kapsamında 09/08/2016 tarihinde verdiği ifadesinde; 11/07/2016 tarihinden sonra 

Kolluk  Kuvvetleri  Destekleme  Kapsamında  Hakkari'de  görevlendirildiğini,  15/07/2016 

tarihinde  saat  18:00  sıralarında  Genelkurmay  Başkanlığı  tarafından  hava  sahasının 

kapatıldığına  ilişkin  emrin  kendisine  tebliğ  edildiğini,  gece  saat  00:20  sıralarında  Yarbay 

Özcan KARACAN'ın cep telefonundan kendisini aradığını ve 1 kol taarruz helikopterini 

ekibiyle beraber alarak acilen ve kimseye sormadan Hakkari'den Ankara'ya gelmesini 

emrettiğini, kendisinin bunu sıralı amirlerine söylediğini, o sırada haberlerden de gelişmeleri 

takip  ettiklerini,  kalkış  yapmadan  beklemede  kalınması  konusunda  karar  aldıklarını,  bu 

konuşmadan  bir  süre  sonra  Diyarbakır  AH-1P  Kobra  ekip  komutanı  yüzbaşı  Erdem 

CELFİŞ'in kendisini aradığını ve Özcan KARACAN'ın kendisine verdiği emrin aynısını ona 

da  verdiğini  ondan  öğrendiğini,  daha  sonra  Siirt  Atak  Kol  lideri  Yüzbaşı  Oğuzhan 

ÇUHACI'nın kendisini aradığını, onun da kendisine Hakan EROL'un aradığını, helikopter ile 

kimseden izin almadan Ankara'ya gelmesini emrettiğini söylediğini, bu telefon konuşmaları 

sonrasında birlikte  değerlendirme yaparak bekleme durumunda kalınması  konusunda ortak 
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karar aldıklarını, saat 02:19 sıralarında Yarbay Özcan KARACAN'ın cep telefonundan Okul 

Komutanı Ünsal ÇOŞKUN'un kendisini aradığını, durumlarının ne olduğunu, Ankara'ya gelip 

gelemeyeceğini sorduğunu ve kimseye haber vermeden kalkıp Ankara'ya gitmesi konusunda 

üzerinde baskı kurmaya çalıştığını ancak kendisinin kalkış yapılamayacağını söylediğini, saat 

03:06'da  Yarbay  Özcan  KARACAN'ın  tekrar  kendisini  aradığını,  ne  kadar  helikopter 

alabilirse  alıp  Ankara'ya  gelmesini,  bunların  Genelkurmay  Başkanının  emirleri  olduğunu, 

insiyatif  alması  gerektiğini,  medyadaki  haberlerin  yalan olduğunu söylediğini  ve  üzerinde 

baskı kurmaya çalıştığını belirtmiştir. 

Tanık  Soner  DOĞAN,Kara  Havacılık  Komutanlığı  tarafından  yapılan  idari 

tahkikat  kapsamında  09/08/2016  tarihinde  verdiği  ifadesinde;  Olay  akşamı Kuvvet 

Komutanı karargah binasına geldiğinde binada bir  koşuşturma ve telaş olduğunu, Mehmet 

ŞAHİN, Okan KOCAKURT, Özcan KARACAN ve Mustafa DURMUŞ'un telaşlı bir şekilde 

koşuşturduklarını, Özcan KARACAN'ın ağlalayarak silahını Okan KOCAKURT'a verdiğini 

ve  'alın  şunu  elimden,  yoksa  kaza  çıkacak'  diyerek  Mehmet  ŞAHİN'in  odasına  girdiğini 

belirtmiştir. 

Tanık  Mikail  YAVUZ  26/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  15  Temmuz  2016 

tarihinde  ....  Bu  arada  Ümran  TAŞ  da  bu  kişilerle  birlikte  piste  doğru  koşmaya  başladı. 

Giderken  de  eşyalarını  Kurmay  Başkanının  odasına  götürmemi  emretti.  Eşyalarını  alıp 

Kurmay Başkanının odasına götürdüğümde odanın önünde Yrb. Murat BOLAT ve Yrb. Özcan 

KARACAN benim binadan çıkmamı istediler. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Mikail YAVUZ,Kara Havacılık Komutanlığı tarafından yapılan idari tahkikat 

kapsamında  11/08/2016  tarihinde  verdiği  ifadesinde; Kara  Havacılık  Kurmay 

Başkanlığında şoför ve haberci olarak askerlik yaptığını, 11/07/2016 tarihinden itibaren olay 

gününe kadar Kurmay Yarbay Mehmet Şahin'in gece yarılarına kadar mesaiye devam ettiğini 

gözlemlediğini,  bununla  birlikte  Albay  Hakan  Cafer  ARSLAN,  Kurmay  Yarbay  Mehmet 

DEMİRHİSAR,  Kurmay Yarbay Ümran TAŞ ve  Emir  Astsubayı  Fatih  KARAGÖZ'ün de 

Kurmay Başkanı ile birlikte bu süre zarfında mesaiye kaldığını gördüğünü, bu süre zarfında 

Mehmet ŞAHİN'den haberci odasında beklememesi, kapıyı kimsenin dinlememesi ve içeriye 

kimsenin  girmemesi  yönünde  emirler  aldığını,  14/07/2016  tarihinde  Binbaşı  Okan 

KOCAKURT,  Yarbay Özcan  KARACAN ve  Yarbay Halil  GÜL'ün saat  20:00  sıralarında 

karargahtan çıkış  yaptıklarını,  Kurmay Başkanı Mehmet ŞAHİN'in ise  o gece makamında 

yattığını belirtmiştir. 
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Tanık Bülent ÖZGÜL 30/07/2016 tarihli ifadesinde; " Yarbay Özcan KARACAN 

bana telefonda ertesi gün öğlene kadar gece görüş gözlükleri ile beraber iki uçuş kaskının 

kendisine teslim edilmesini istediğini söyledi. Özcan YARBAY telefon ile konuşuyordu. Biraz 

yoğun görünüyordu. Benle sadece uçuş kaskı konusunu konuştu. Uçuş kasklarını istediğini 

tekrar yineledi. Ben ne için istediğin sordum. O da tecrübe amaçlı uçacağını söyledi. Uçuş 

bitince  bir  sonraki  hafta  salı  günü ben kaskları  size  tekrar  geri  veririm şeklinde  beyanda 

bulundu,  15/07/2016  tarihinde  Üsteğmen  Mustafa  YÜCE,  Özcan  KARACAN'ın  istediği 

kaskların kendisine verilebilmesi için kendisine ait bir adet uçuş kaskı ile üsteğmen Murat 

GÜRER'e  ait  bir  adet  kaskı  tabur  Başçavuş  Mustafa  AYDOĞAN'a  vermiş.  Mustafa 

AYDOĞAN da depodan 2 adet gece görüş gözlüğü almış. îki adet gece görüş gözlüğü ile 2 

adet uçuş kaskını Yarbay Özcan KARACAN'a teslim etmiş.

.....  Kara  Pilot  Yarbay  Özcan  KARACAN  Mayıs  2016  tarihinde  yapılan  genel 

atamalar kapsamında benim görev yaptığım tabura tabur komutanı olarak atanmıştı. Bende 

aynı atamalar kapsamında görev yaptığım tabura yeni geldim. Özcan KARACAN henüz tabur 

komutanı olarak göreve başlamamıştı,  Kendisinin yerine atanan tabur komutanı geldiğinde 

devir teslim yapıp, bizim tabura gelecekti,  henüz taburda görevine başlamamıştı." şeklinde 

beyanda bulunmuştur.

Tanık Erkan ZEYBEK 19/12/2016 tarihli ifadesinde; "Saat 09:30 civarında uçak 

başına gideceğim sırada Özcan KARACAN hangara geldi bana; sen uçağı hazırla şunu da 

uçağa bırak diyerek elinde tuttuğu pazarcı poşeti tarzı bir poşeti verdi ve lavaboya gideceğini 

söyleyerek  yanımdan  ayrıldı.  Bende  merak  ederek  poşetin  içine  baktığımda;  jelatini 

açılmamış sıfır kutusunda İphone 6 marka cep telefonu kutusu olduğunu gördüm ve  bu 

poşeti alarak uçağa götürdüm. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık Murat Fatih İLİKCİ 26/07/2016 tarihli ifadesinde; " ....15/07/2016 günü 

Taarruz Tabur Komutanı Yarbay Özcan KARACAN beni gördü ve "Hatfa sonu jandarma ile 

atış  yapacağız,  beton  delici  merminiz  var  mı?"  Ben  de  mermimiz  olmadığını,  niçin 

kullanılacağını  sordum.  Yahşihan  Mühimmat  Ana  Depo  Komutanlığını  arayarak  konuyu 

araştırdım. Öyle bir mühimmatın olmadığını öğrenince Yarbay Özcan KARACAN'ın odasına 

gittim. Odada Alay Komutan Yardımcımız Yarbay Halil GÜL’ün de orada olduğunu gördüm. 

Durumu  kendilerine  ilettim.  Elimizde  sadece  800  adet  20  mm  çapında  top  mermisi 

olduğunu söyledim.  Özcan KARACAN mühimmatı  odasına getirip  getiremeyeceğimi 

sordu. Alay Komutan Yardımcımız Halil GÜL de orada olduğu için onun emriyle saat 

16:00'da 800 adet top mühimmatını 1. Bölük Komutanı olan Binbaşı Fatih TİFTİK'in 

odasına bıraktırdım. " şeklinde beyanda bulunmuştur.
714/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



Tanık  Çağdaş  ÇANKAYA 18/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "Nihai  emri  almayı 

mütakip birlik cephaneliğine giderek kayıtlara  uygun şekilde depodan mühimmatı çıkartıp 

araca  yükledik.  Helikopterin  bulunduğu  kuzey  hangarlara  giderek  mühimmatı  teslim 

edeceğimiz teknisyeni bulduk. Ancak ilgili arkadaş mühimmatın Ankara'dan kimin alacağını 

sorması üzerine bilmediğimizi söyledik. ... Daha sonra Alay K..Ankarada ki taarruz Tb.k.ile 

görüşmemizi söylemiş. Bende kuzey hangarlarında bulunan pilotlardan ismini sonra öğrenmiş 

olduğum I.Kr.Hvc.A.Taarruz tb.k. olan Kr.PIt.Yb.  Özcan KARACAN aradım. Kendisine 

Alay Komutanının bana vermiş olduğu emrini iletip pilotlarımızın atışı olduğunu ancak 

mühimmatı  Ankara  da  kimin  karşılayacağını  ve  zimmetinin  kimin  alacağını 

sorduğumda mühimmatı kendisinin teslim alacağını zaten helikopteri de karşılayacağını 

beyan etti. Bu konuşmalarımı 7-8 personel arasında yapmamı mütakip mühimmatı yükledik 

ve  el  senedini  Üçvş.Soner  SELVİ  tarafından  U/H  Tekns.Asb.Üçvş.Emrah  AYDOĞAN’a 

zimmet yapıldı. Yukarıda isimlerini belirtmiş olduğum kişilerle yaptığım telefon görüşmelerin 

tarih saat ve süresi aşağıda belirttiğim gibidir." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü, saat: 18:28'de, Yarbay Özcan KARACAN, Yarbay Mehmet 

ŞAHİN, Binbaşı Mehmet Semih ÜSKAYA, Binbaşı Okan KOCAKURT ve Başçavuş Fatih 

KARAGÖZ'ün Harekat Merkezi Koridorunda görüldükleri,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 19:08'de, Yarbay Mehmet ŞAHİN ve Yarbay Özcan 

KARACAN’ın harekat şube koridorunda görüldüğü, 

15 Temmuz 2016 günü, saat:  20:57'de,  Yarbay Özcan KARACAN’ın karargahtan 

koşarak çıkıp Land Rover marka askeri araca binerek uzaklaştığı,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  21:04'de,  Yarbay  Özcan  KARACAN’ın  koşarak 

karargah  binasına  geldiği,  Yarbay  Mehmet  ŞAHİN  ve  Başçavuş  Fatih  KARAGÖZ  ile 

görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 21:21'de, Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Yarbay Özcan 

KARACAN,  Binbaşı  Deniz  ALDEMİR,  Yarbay  Mehmet  ŞAHİN  ve  Albay  Mustafa 

DURMUŞ’un karargah binası harekat merkezi koridorunda birliktegörüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü,  saat:  21:40'de,  Albay İdris  Feyzi  OKAN’a,  karargah  alt 

katından üst kata yöneldiği sırada,  Yarbay Özcan KARACAN ve Yarbay Mehmet ŞAHİN 

tarafındansözlü  bir  uyarıda  bulunulduğu,  sonrasında  Albay İdris  Feyzi  OKAN‘ın  üst  kata 

çıkmaktan vazgeçerek karargahtan ayrıldığı,
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15  Temmuz  2016  günü,  saat:  21:44'de,  Tümgeneral  Hakan  ATINÇ’ın  odasında 

bulunduğu esnada, emir Astsubayı Başçavuş Fatih KARAGÖZ‘ün odasından çıkarak alt kata 

doğru  bir  işaret  yaptığı,  sonrasında  alt  kattan  Yarbay  Özcan  KARACAN,  Binbaşı  Okan 

KOCAKURT  ve  Yarbay  Mehmet  ŞAHİN‘in  makam  odası  girişine  geldikleri,  üst  katta 

bulunan harekat merkezi koridorundan ise Albay Mustafa DURMUŞ’un makam odası girişine 

geldiği, sonrasında Yarbay Özcan KARACAN‘ın makam giriş kapısını tuttuğu, diğerlerinin 

emir astsubayodası tarafından giriş yaptıkları, daha sonrasında Başçavuş İlyas BARUT’ un da 

aynı odaya giriş yaptığı,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  21:47'de,  Yarbay  Murat  BOLAT’ın  İsth.MEBS 

koridorundan uçuş kıyafetli olarak karargaha giriş yaptığı, üst katta bulunan harekat merkezi 

koridorunda  Yarbay  Özcan  KARACAN  ile  görüştüğü,  sonrasında  karargahtan  çıktığının 

görüldüğü, 

15 Temmuz 2016 günü, saat: 21:49'de, Kimliği tespit edilemeyen iki erin ellerinde 

bavul, kask çantası ve iki adet poşet ile karargah binasına girdiği, üst kata çıktıkları, Yarbay 

Özcan  KARACAN’ın  işareti  ile  ellerindeki  malzemeleri  Komutan  Makam  girişi  önüne 

bıraktıkları ve karargah binasından çıkış yaptıkları,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 21:56'de, Teğmen Fatma İNCE ve Teğmen Cihangir 

CAN’ın  uçuş  kıyafetleriyle  koşarak  karargah  binasına  giriş  yaptıkları,  sonrasında  Yarbay 

Özcan KARACAN’ın talimatı ile girişe göre sağ tarafta bulunan odaya girdikleri,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:40'de, Yarbay Özcan KARACAN’ın taarruz hangarı 

apronunda görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:40'de, Yarbay Özcan KARACAN’ın cep telefonu ile 

görüşürken taarruz hangarına giriş yaptığı,

15  Temmuz 2016 günü,  saat:  22:40'de,  Yarbay Özcan  KARACAN’ın  elinde  cep 

telefonu iletaarruz hangarında görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 23:03'de, Yarbay Özcan KARACAN’ın taarruz hangarı 

önünde görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 23:12'de, Yarbay Özcan KARACAN’ın elinde telsiz ile 

konuşarak karargah binasına giriş yaptığının görüldüğü,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  23:30'de,  Yarbay  Özcan  KARACAN‘ın  taarruz 

hangarına elinde telsiz ve cep telefonu ile giriş yaptığı,

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  03:42'de,  Yarbay Özcan  KARACAN’ın  (silahlı  ve 

elinde ICON hava yer telsizi olduğu düşünülen) ve Başçavuş Fatih KARAGÖZ’ün harekat 

merkezi koridorunda birlikte görüldükleri,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 05:50'de, Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Albay Mustafa 
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DURMUŞ, Başçavuş İlyas BARUT, Yüzbaşı Emre ERKAN, Teğmen Nuri YÜKSEL, Teğmen 

Cihangir CAN, Yarbay Yasin CANDEMİR, Binbaşı Okan KOCAKURT, Albay Hakan Cafer 

ASLAN, Yarbay Özcan KARACAN, Yarbay Mehmet  ŞAHİN ve Binbaşı  Mehmet  Semih 

ÜSKAYA’nın  karargah  binası  giriş  holünde  toplandıkları,  aralarında  değerlendirme 

yaptıklarının görüldüğü,

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  06:02'de,  Yarbay  Özcan  KARACAN  ve  Binbaşı 

Mehmet  Semih  ÜSKAYA  birlikte,  Yarbay  Yasin  CANDEMİR  ve  Başçavuş  Fatih 

KARAGÖZ’ün tek tekVIP Apron sağ kapısından, silahlı olarak, koşarak çıkış yaptıklarının 

görüldüğü, 

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  06:13'de,  Binbaşı  Mehmet  Semih  ÜSKAYA‘nın 

kamuflaj  kıyafetli,  Yarbay  Özcan  KARACAN‘ın  kamuflaj  kıyafetli,  nöbetçi  kolluklu  ve 

elinde  telsiz  ile,  sivil  plakalı  beyaz  Honda  CRV markalı  bir  araçla  fidanlık  nizamiyeden 

çıktıklarının görüldüğü belirtilmiştir.

Kara Havacılık Komutanlığı Güvercinlik Uçuş Kulesinde bulunan ses kayıtları 

üzerinde bilirkişi tarafından yapılan çözüm tutanakları ve ses teşhis işlemleri sonucu 

düzenlenen  03/01/2017  tarihli  bilirkişi  raporunda  şüpheli  Özcan  KARACAN'a  ait 

olduğu değerlendirilen konuşmalar şu şekildedir:

15/07/2016 tarihinde saat 23:02’deki telsiz kaydı: 

İlkay ATEŞ : " Güvercin kobra"

İlhan OCAKCIOĞLU : " Devam edin" 

İlkay ATEŞ : " Kuzeyden son yaklaşma"

İlhan OCAKCIOĞLU : " Serbestsiniz kobralar için bir talimat geldi, Genel Kurmay  

Karargahı ve TRT üzerinden alçak geçiş yapmanız isteniyor."

İlkay ATEŞ : " Bizim mi?"

İlhan OCAKCIOĞLU : " Mutabıkız, kobralar için "

Özcan KARACAN : " Dostum ne isteniyorsa yap yap"

İlkay ATEŞ : " Genel Kurmay Karargahı üzerinden alçak geçiş anlaşıldı"

İlhan OCAKCIOĞLU : " Kobra ve Atak bütün mevcut taarruz ve atak helikopter,  

düzeltiyorum taarruz ve"

Özcan KARACAN : " Ali hepsikalsın hepsi kalsın. Mit üzeri hariç hepsi kalsın.  

Şeye geçin orda alçak uçuş yapın"

İlhan OCAKCIOĞLU :  "Mutabıkız  bütün  taarruz  helikopterleri  TRT  ve  
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Genelkurmay Karargahı üzerinde alçak geçiş olacak"

15/07/2016 tarihindesaat 23:02’deki telsiz kaydı: 

Özcan KARACAN : " Ali sende kısa süreliğine oraya git. Sonra tekrar kontrol et  

buraya gel."

15/07/2016 tarihindesaat 23:03’deki telsiz kaydı: 

İlkay ATEŞ : " Biz Genel Kurmaya devam ediyoruz."

Özcan KARACAN : " Tamam Ali de gelsin, ikili alçak geçin müteakiben buraya 

gelin"

İlkay ATEŞ : " Ali nerdesin"

Özcan KARACAN : " Yerdeki (….) çalıştırsın,"

İlkay ATEŞ : " Ali nerdesin Ali "

15/07/2016 tarihinde saat 23:06’deki telsiz kaydı: 

İlkay ATEŞ : "Rafet nerdesin şu anda "

Rafet KALAYCI :" Tamam  tamam  Genel  Kurmay  ee  Meclisin  üzerindeyiz,  

düzeltiyorum Genel Kurmay’ın üzerindeyiz şu an Rafet Genel Kurmay’ın üzerindeyiz, Genel  

Kurmayın  üzerindeyiz  1  4  1  takip  (...)  Genelkurmayın  üzerindeyiz,  Okey  dönüyoruz  biz  

dönüyoruz,  Genel  Kurmayın  üzerinde  dönüyoruz.  Falashbright  Genelkurmayın  üzerinde  

dönüyoruz."

Özcan KARACAN : " Işıkları da açın. İniş ışıklarını da açın"

15/07/2016 tarihinde saat 23:08’deki telsiz kaydı: 

İlkay ATEŞ :  "Ali  neron  okey  dostum  silah  sistemlerine  baktınız  mı  

dönüyor mu sağa sola"

Özcan KARACAN : "  Aşağıdan  çatışma  sesleri  geliyor  oralara  bir  bakın  

bakalım ya"

15/07/2016 tarihinde saat 23:12’deki telsiz kaydı: 

Özcan KARACAN : " İlkay neron yakıt problemin mi var "

Rafet KALAYCI :" Arkadaşlar Mit’e gelecek helikopterler şu an (….)"

İlkay ATEŞ : " Komutanım yakıt var ama silahta sıkıntı var"

15/07/2016 tarihinde saat 23:13’deki telsiz kaydı: 
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İlkay ATEŞ : " Özcan, Nero"

Özcan KARACAN : " (…)

İlkay ATEŞ : " Komutanım iniyoruz, şu silaha baktıracağız"

Özcan KARACAN : "Tamam inin  yakıt  durumunuza  göre  tekrar  kalkarsınız  

gerekirse. Taha sende mi "

İlkay ATEŞ : " ......

Özcan KARACAN : "O yakıt tankerinin anahtarını (….) insin onu halletsin "

İlkay ATEŞ : " Okey"

15/07/2016 tarihinde saat 23:16’deki telsiz kaydı: 

Özcan KARACAN : " Sen devam et Sadoya görevi senden devraldırtcam tamam  

mı"

İlkay ATEŞ : " ....

Özcan KARACAN : " devam  et  şimdi  iki  dakikalığına  Sadoya  çalıştırıyorum  

senden görevi devralcak o, Sen orayı bırakma Sado gelinceye kadar "

İlkay ATEŞ : " Komutanım bana mı diyorsunuz."

Özcan KARACAN : " Sana diyorum sana diyorum. Emniyetin üzerine git Sadoyu  

hemen gönderiyorum ben"

İlkay ATEŞ : " Şeye mi Gölbaşına mı?"

Özcan KARACAN : " Mutabık  Gölbaşına  git,  orda  alçak  uç  Sadoyu  

gönderiyorum ben"

İlkay ATEŞ : " Tamam komutanım."

15/07/2016 tarihinde saat 23:19’deki telsiz kaydı: 

Özcan KARACAN : " 

İlkay ATEŞ : " efendim komutanım"

Özcan KARACAN : " (…) yolunda nerden"

İlkay ATEŞ : " Devam ediyoruz şu an (…) üstündeyim"

Özcan KARACAN : " bi  tane  kobra  aracı  var.  Onu  sen  vurabiliyorsan  vur,  

vuramıyorsan birini yada şeyi çağır (…) birini çağır"

İlkay ATEŞ : " silahlar çalışmıyor nerde kobra var"

Özcan KARACAN : " Mitin üstünde var onu çağır"

İlkay ATEŞ : " Nerde araç nerde,onu nereden bulacağız"
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Rafet KALAYCI :" Kalaycı mitin üzerindeyim"

Oğuz YALÇIN :  "Konya  yolu,  Konya yolundan  Özel  Kuvvetlere  doğru bir  

polis aracı gidiyor. Kobra kobra aracı gidiyor, durdurulsun, durdurulsun"

Ortam sesi--- "vurulsun "

Oğuz YALÇIN :" Vurulsun, vurulsun"

Rafet KALAYCI :" Bu çağrı hangi kobraya, hangi kobraya"

Özcan KARACAN : " (…) yapıyorum neron sana, eğer sende yeterli (…..)"

Rafet KALAYCI :" Bu çağrı hangi helikoptere, hangi kobraya"

İlkay ATEŞ : "  Ali  Nero,  Dostum Konya yolu üzerinde Özel  Kuvvetlere  

doğru devam eden bir tane kobra aracı varmış onu vuracağız. Tamam dostum devam et"

15/07/2016 tarihinde saat 23:20’deki telsiz kaydı: 

......

İlkay ATEŞ : " dostum sen Konya yolunda devam et, biz Genel Kurmay’a  

devam ediyoruz tamam. Okey Konya yolunda Özel Kuvvetlere doğru devam eden bir tane  

kobra aracı varmış, polisin onu vuracaksın"

İlkay ATEŞ : " ......

Özcan KARACAN : " Özel kuvvetlerden çıkıp Konya yolunda mı ilerliyor. Özel  

kuvvetlere doğru değil, Özel Kuvvetlerden Konya yolu istikametinde ilerliyor."

15/07/2016 tarihinde saat23:23’deki telsiz kaydı: 

Özcan KARACAN : " Ali Ali, düzeltiyorum Karakaş, Karakaş, Rafet, Rafet "

İlkay ATEŞ : " Rafet nero,"

Rafet KALAYCI :" Devam devam Mitin üzerindeyiz."

İlkay ATEŞ : " Dostum şeye gelsene Genelkurmayın üzerine gel."

Rafet KALAYCI :" Mit boş mu kalsın."

İlkay ATEŞ : "  Mutabık mutabık, Miti  dönüşte yapacağız,  değiştireceğiz  

helikopteri değiştireceğiz"

Rafet KALAYCI :" Genelkurmaya geliyorum doğru mu?"

İlkay ATEŞ : " Mutabık  Genelkurmay  ile  Mit  arasında  dolaş,  

Genelkurmay’ın üzerinde bizden başka trafik uçmayacak ona göre"

Rafet KALAYCI :" Anlaşıldı, ikmali planlıyor musunuz?"

İlkay ATEŞ : " Mutabık planlayacağız, yalnız ışığı  yak,  yerde bizim bir  

tane S 70 var ona dikkat et"
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Rafet KALAYCI :" Ben  ikisinin  arasında  mekik  dokurum,  ikisinin  arasında  

mekik dokurum. "

Rafet KALAYCI :" Gelirken haber verirsen iyi olur "

İlkay ATEŞ : " Güvercinlik'e dönüyoruz tekrar Güvercinlik'e dönüyoruz."

Özcan KARACAN : "  Rafet beni duyuyor musun, beni duyan var mı? Konuşan  

Aslan 01"

İlkay ATEŞ : " kalkacak mısınız?"

Rafet KALAYCI :" komutanım duyuyorum sizi Aslan 01"

Özcan KARACAN : " Hemen kalk spor okuluna doğru "

Rafet KALAYCI :" Neron devam et"

İlkay ATEŞ : "  Genelkurmayın içinde bizim bir tane S70 var. Kalkarken  

haber sana bilgi verecek. onun haricinde trafik gelmeyecek bölgeye ona göre"

Rafet KALAYCI :" Genelkurmayın üzerinde bir tane skorski var doğru mu?"

İlkay ATEŞ : " çinde abiyerde yerde "

Rafet KALAYCI :" Yerde tamam takip ediyorum ben şimdi "

15/07/2016 tarihinde saat 23:25’deki telsiz kaydı: 

İlkay ATEŞ : " Rafet, Nero, (….) geliyor mu sesim?"

Rafet KALAYCI :" Nero dinliyorum devam"

İlkay ATEŞ : " İçerde bizim bir tane S70 var, birde yukarıda sen olacaksın  

başka trafiği Genelkurmay’a yaklaştırmayacaksın" 

Rafet KALAYCI :" Bir S70 ile biz varız tamam anladım."

İlkay ATEŞ : " S 70 yerde yerde"

Rafet KALAYCI :" Yerde anlaşıldı"

Sadullah ABRA : " Neron Sado "

İlkay ATEŞ : " Sado devam"

Sadullah ABRA : " Spor okuluna doğru devam ediyoruz biz"

İlkay ATEŞ :  "  Anlaşıldı  abi,  bizde  şeye  devam  ediyoruz  şu  anda  

Cumhurbaşkanlığının üzerindeyiz, Güvercinlik'e devam ediyoruz."

İlkay ATEŞ :  " Rafetle  görüş  Mitle  şeyi  koordine  et  abi,  Mitle  

Genelkurmayı kontrol et Mite (…)"

Özcan KARACAN : " spor okuluna yaklaşan…. ,"

…Genel kurmayın üzerinde…… , …1200 fitte… ( çok fazla  sayıda ses birbirine 

karıştığı için anlaşılamamıştır.)
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Sadullah ABRA : " Spor okuluna devam ediyorum. Üzerinde mavi lamba olan  

ne varsa vuracağız."

Rafet KALAYCI :" 

Özcan KARACAN : " Dostum Sado çabuk ol spor okulundaki ee (…)"

Rafet KALAYCI :" Hoca aşağıda bir sürü araç var, aşağıda bir sürü araç var.  

Aşağıda bir sürü mavi lambalı araç var hocam "

Özcan KARACAN : " Vurun onları o zaman ee şeyse vurun,dostum vurun polis  

aracıysa vurun"

Sadullah ABRA : " Gost gost o mavi araçları vurun diyo neron"

Rafet KALAYCI :"  ya  burada  hepsi  mavi  araç  bunların  hepsi  mavi  araç,  

ambulanslar falan var. Hepsi mavi araç, ambulanslar var burada"

Özcan KARACAN : " (….) ateş edin"

Rafet KALAYCI :" Hepsi ambulans, hepsi ambulans"

Sadullah ABRA : " Neron, sado hepsi ambulansmış"

Özcan KARACAN : " Atış yapın bi tane "

Rafet KALAYCI :" Polis arabalarını vuruyorum doğru mu?"

Sadullah ABRA : " Polisleri vur polisleri evet."

15/07/2016 tarihinde saat23:25’deki telsiz kaydı: 

Özcan KARACAN : " Taha sen in çabuk yakıt ikmalini planlamamız lazım."

15/07/2016 tarihinde saat 23:25’deki telsiz kaydı: 

Özcan KARACAN : "… Spor okuluna yaklaşan kobrayı vurun"

15/07/2016 tarihinde saat 23:26’deki telsiz kaydı: 

Rafet KALAYCI :"Dinliyorum, dinliyorum. Spor okuluna yaklaşan kobra aracı  

doğru mu?"

Özcan KARACAN : "Doğru doğru vur onu"

Sadullah ABRA :  "(…)ben geliyorum, ben geliyorum abi,  ben geliyorum şu  

anda."

Rafet KALAYCI :" spor okuluna devam ediyorum."

Sadullah ABRA : " (….) spor okuluna devam"
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15/07/2016 tarihinde saat23:26’deki telsiz kaydı: 

Özcan KARACAN : "İlkay  neron  ilkay  Eee  hemen  diğer  kobrayı  

çalıştırabilirsiniz "

İlkay ATEŞ : "Mutabık öyle yapacaz"

Özcan KARACAN : "Eee yakıt tankerinin anahtarını versin hemen halledin yakıt  

yapacaz "

İlkay ATEŞ : "verildi verildi komutanım "

Özcan KARACAN : "Spor okuluna yaklaşan, spor okulunda atış yapan kobra tipi  

araç var vurun onu"

15/07/2016 tarihinde saat 23:27’deki telsiz kaydı: 

Rafet KALAYCI :"Spor okuluna giren  kobra aracı  geri  dönüyor doğru mu?  

kobra araç geri döndü göbekte" 

Özcan KARACAN : "Ne kadar kobra araç varsa vurun"

15/07/2016 tarihinde saat 23:27’deki telsiz kaydı: 

Özcan KARACAN : " Sado neron"

15/07/2016 tarihinde saat 23:27’deki telsiz kaydı:

Özcan KARACAN : " Sado Aslan 01" 

15/07/2016 tarihinde saat 23:28’deki telsiz kaydı:

Özcan KARACAN : " Güvercin aslan 0-1"

İlhan OCAKCIOĞLU : "Devam edin "

Özcan KARACAN : " ifadelerim bazen gitmiyor benden aldıklarınızı iletin"

İlhan OCAKCIOĞLU : "Anlaşıldı"

15/07/2016 tarihinde saat 23:30’deki telsiz kaydı: 

Özcan KARACAN : "Güvercinlik aslan 0-1, güvercin aslan 0-1"

İlhan OCAKCIOĞLU : "devam edin "

Özcan KARACAN : "Kızılay (…)"

X ŞAHIS :"Aslan 0-1 söyleyin de (...) gidelim biz aslan 0-3"

İlhan OCAKCIOĞLU : "0-3 dinlemede kalın. 0-1 karıştı tekrar eder misiniz?"
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Özcan KARACAN : "(…) polis araçlarının üzerine ateş açılacak"

İlhan  OCAKCIOĞLU  :  "0-3  dinlemede  kalın  0-1  polis  araçlarının  üzerine  ateş  

açılacağını ifade ediyor. 0-1 görüşmenizin ilk kısmı kesildi tekrar eder misiniz?"

15/07/2016 tarihinde saat 23:31’deki telsiz kaydı:

Özcan KARACAN : "Güvercin aslan 0-1" 

İlhan OCAKCIOĞLU : "Aslan 0-1 mesajınızın yarısı aldım ilettim, eksik kalan kısmı  

var mıydı?"

Özcan KARACAN :  "Var  ya  askeri  araçların  önünü  kesen  polis  araçlarını  

hepsini  değil.  Eee sıkıntılı  gördükleri  askeri  araçların  önünü kesen özellikle  kobra tipi  

araçları vurulacak."

İlhan OCAKCIOĞLU : "Anladım. 0-3 takip ettiniz mi?"

Sadullah ABRA : " Tekrar eder misiniz?"

İlhan OCAKCIOĞLU : "Tekrar ediyorum özellikle askeri araçların önünü kesen,  

özellikle kobra tipi polis araçları vurulacak bütün polis araçları değil."

Özcan KARACAN : "(…)dinlesinler hava yerden"

İlhan OCAKCIOĞLU : "Ayrıca hava yer kanalından sürekli dinlemede olun."

15/07/2016 tarihinde saat 23:33’deki telsiz kaydı:

Halil GÜL  : "Evet kalkıştayız arkadaşlar" 

Özcan KARACAN : "yakıt ikmali için Eee kobralardan bir tanesi gelsin "

Halil GÜL  : "havadayım çelik havada çelik havada " 

15/07/2016 tarihinde saat23:34’deki telsiz kaydı:

Özcan KARACAN : "Güvercin Aslan 0-1" 

İlhan OCAKCIOĞLU : "devam edin"

Özcan KARACAN :  "Eee  mühimmatı  boş  yere  harcamasınlar,  uzun  süreli  

lazım olacak "

İlhan OCAKCIOĞLU : "anlaşıldı çağrı sadece 0-3 emi tüm taarruzlara mı?"

Özcan KARACAN : "Efendim "

İlhan  OCAKCIOĞLU  :  "kanalda  ki  taarruz  helikopteri  0-1  in  mesajı  şu;  

mühimmatlar dengeli kullanılacak, idareli kullanılacak uzun süreli kullanılacağı için dikkat  

edilsin"
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15/07/2016 tarihinde saat 23:36’deki telsiz kaydı:

Rafet KALAYCI :"Neron gost"

Özcan KARACAN : "devam et" 

15/07/2016 tarihinde saat 23:37’deki telsiz kaydı:

Özcan KARACAN : "(…) Rafo devam et rafo"

15/07/2016 tarihinde saat 23:39’deki telsiz kaydı:

Özcan KARACAN : "güvercin aslan 0-1"

X ŞAHIS :"devam"

Özcan KARACAN : "rapor verin bana ne yapıyorlar"

15/07/2016 tarihinde saat 23:41’deki telsiz kaydı:

İlkay ATEŞ : "Sado nero" 

Sadullah ABRA : "Nero "

İlkay ATEŞ : " Neredesin abi"

Sadullah ABRA : "anlamadım "

İlkay ATEŞ : "neredesin, neredesin şuanda neredesin?"

Sadullah ABRA : "Genelkurmay üzerindeyim "

İlkay ATEŞ : "okey tamam. Atış yapıyor mu ?"

Sadullah ABRA : "Bu kavşağı kapatan araç çekiciler var onları ne yapalım?"

Özcan KARACAN : "Güvercin Aslan 0-1"

İlhan OCAKCIOĞLU : "Aslan 0-1 devam edin"

Özcan KARACAN :  "Jandarma Beytepenin, Beytepenin etrafını polis araçları  

sarmış Eee onların Polis Özel Harekat sarmış. Vurun onları "

İlhan OCAKCIOĞLU : "takip ettiniz mi?"

İlkay ATEŞ : "mutabık "

Sadullah ABRA : " Olumsuz herhangi bir şey takip edemedim ben"

İlhan OCAKCIOĞLU : "Anlaşıldı 0-1 Beytepe’nin etrafını saran polis araçları için  

ateş emri veriyor "

Sadullah ABRA : "Beytepenin etrafını saran mutabık mıyız? "

İlhan OCAKCIOĞLU : "

Özcan KARACAN :  "Jandarmanın  etrafını  saran polis  araçlarını  vurun.  Arka  
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tarafa scorskylerinene kadar devam"

İlhan  OCAKCIOĞLU  :  "Beytepe  jandarmanın  etrafını  saran  polis  araçları,  

scorskyler ininceye kadar emniyete alınacak, gerekirse vurulacak"

Sadullah ABRA : "anlaşıldı Beytepeye devam ediyoruz "

Özcan KARACAN :  "gerekirse  değil,  direk  vursunlar  direk,  yoksa  sıkıntı  

olacak "

İlhan OCAKCIOĞLU : "düzeltiyorum gerekirse ifadesi yok "

Sadullah ABRA : "

İlhan OCAKCIOĞLU : "direk vurun emri veriliyor"

Sadullah ABRA : "direk vuruyoruz anlaşıldı "

Özcan KARACAN : "önce biraz vursunlar, sonra beklesinler çekilmelerine de  

müsaade etsinler.  Duydun mu yani  biraz  vurun,  ondan sonra çekilsinler müsaade edin  

çekilsinler yani "

İlkay ATEŞ : "neron nero"

Özcan KARACAN : "dostum eee neron duydun mu beni "

İlkay ATEŞ : "mutabık komutanım kalktık biz  şu anda Beytepeye doğru  

devam ediyoruz"

Özcan KARACAN : "vurun çekilsinler gitsinler güç görsünler"

15/07/2016 tarihinde saat 23:43’deki telsiz kaydı:

İlkay ATEŞ           : "Sado nero"

Sadullah ABRA       : "nerosöyle devam"

İlkay ATEŞ           : "Yakıt mühimmat durum ne?"

Sadullah ABRA       : "mühimmat ful, yakıt 1400"

İlkay ATEŞ          : "okey o zaman sen Beytepeye devam et. Genelkurmaya doğru biz  

gidelim "

Sadullah ABRA      : "(…) şuan da bi Beytepe üzerindeyim abi "

Özcan KARACAN   : "duyor musun sado "

Sadullah ABRA      : "şuan Beytepeye yaklaştım son 30 saniye "

15/07/2016 tarihinde saat 23:45’deki telsiz kaydı:

İlkay ATEŞ           : "Sado nero,Dostum arkandayız seni takip ediyorum görebiliyor  

musun araç" 

Sadullah  ABRA      : "Nero  sado,  yok  herhangi  bir  şey  göremiyorum  bende  
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ilerliyorum abi" 

İlkay ATEŞ           : "arkanda seni takip ediyoruz" 

Özcan KARACAN   : "gerekirse gözlük çıkartın, yakıyordur onlar şeylerini"

15/07/2016 tarihinde saat 23:46’deki telsiz kaydı:

Özcan KARACAN   : "Neron karakaş, Güvercin aslan 0-1" 

İlhan OCAKCIOĞLU : "Devam edin "

Özcan KARACAN   : "Taarruz helikopteri benle temasa geçsin. Eee bu meclisin  

altında ki polis noktalarını açmanız gerekiyor, o polis noktaları var oluşturulmuş, oraları  

ateş altına alacaklar açılacak o yollar "

İlhan  OCAKCIOĞLU  :  "meclise  giden  yollar  taarruz  helikopterleri  tarafından  

açılacak, taarruz helikopterli aldın mı mesajı"

İlkay ATEŞ           : "Sado nero"

15/07/2016 tarihinde saat 23:46’deki telsiz kaydı:

İlkay ATEŞ           : "(...) o şey yapar sen şeye meclise devam et abi meclisin yollarını  

açın" 

Ali ERCAN           : "gelen bi araç var" 

Özcan KARACAN    :"vurun vurun direneni"

Ali ERCAN           : "komutanım burada 4 tane araç var ne yapalım "

İlkay ATEŞ           : "vurun abicim vurun özel kuvvetlere gelen 4 tane polis aracıysa  

vurun"

Ali ERCAN           : "polis aracı değil,önlerine ateş ettik duruyorlar şuanda "

İlkay ATEŞ           : "dostum polis falan mı var içinde ne var?"

Ali ERCAN           : "(...) 

15/07/2016 tarihinde saat 23:47’deki telsiz kaydı:

Özcan KARACAN    :"Güvercin Aslan 0-1"

İlhan OCAKCIOĞLU : "devam edin"

Özcan  KARACAN     :"Birinci  öncelik  Beştepe’deki  orada  çatışma  varmış,  

şuandaBeştepede ki tüm polis araçlarını dağıtsınlar. "

İlhan OCAKCIOĞLU :  "taarruz helikopterleri öncelikle Beştepe’deki hareketliliği  

dağıtacaklar bölgedeki polis araçlarını "

Ali ERCAN           : "Özel Kuvvetler yolunda 4 tane araç var "
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İlkay ATEŞ           : "Ali tamam dur girme,komutanım beytepe mi beştepe mi, neron  

nero"

İlhan OCAKCIOĞLU : "0-1 Beştepe mutabık mıyız Beştepe ?"

15/07/2016 tarihinde saat 23:48’deki telsiz kaydı:

Sadullah ABRA      : "Güvercinlik, Aslan 0-3"

İlhan OCAKCIOĞLU : "devam edin"

Sadullah ABRA      : "Eee yakıt ikmalleri akıncı da mutabık mıyız? "

Özcan KARACAN    :"burada yaptıracan burada yaptıracan "

İlhan OCAKCIOĞLU : "taarruzlar için güvercinlik "

Sadullah ABRA      : "taarruzlar için güvercinlik"

15/07/2016 tarihinde saat23:48’deki telsiz kaydı:

İlkay ATEŞ           : "Neron nero"

Özcan KARACAN    :"devam devam" 

İlkay ATEŞ           :"Komutanım biz şuanda Beytepedeyiz ama bişey göremiyoruz,  

Beytepeyle ilgili bir şey var mı "

Özcan  KARACAN     :"Beytepe  jandarmanın  etrafında  çatışma  varmış,polis  

araçları varmış gerekirse gözlük çıkartıp bakın" 

İlkay ATEŞ           : "bakıyoruz komutanımda göremiyoruz ya"

15/07/2016 tarihinde saat 23:49’daki telsiz kaydı:

.....

İlhan OCAKCIOĞLU : "mutabıkız iletiyorum şuan "

Murat KARAKAŞ     :"doğrudur doğrudur sana geliyoruz duyuyor musun beni?"

İlhan OCAKCIOĞLU : "mutabıkız bana geliyorsunuz ikmaller içinde ikaz ediliyor  

şuan"

Murat KARAKAŞ    :"teşekkür ederim eline sağlık "

Özcan  KARACAN   :"Aslan  0-1  Nerona  söyleyin  Eee  Beştepenin  yanında  ki  

jandarmaya doğru gitsin Beştepe’nin yanındaki Beytepe değil "

İlkay ATEŞ           :"Beştepe anlaşıldı"

İlhan OCAKCIOĞLU : "mesajı aldım"
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Kara Havacılık Komutanlığı Güvercinlik Uçuş Kulesinde bulunan ses kayıtları 

üzerinde bilirkişi tarafından yapılan çözüm tutanakları ve ses teşhis işlemleri sonucu 

düzenlenen  03/01/2017  tarihli  bilirkişi  raporunda  şüpheli  Özcan  KARACAN'a  ait 

olduğu değerlendirilen konuşmalar şu şekildedir:

15/07/2016 tarihindesaat19:19’daki telefon konuşma kaydı; 

Ömer DERELİOĞLU : " Üsteğmen Ömer"

Özcan KARACAN : " Ömer, Yarbay Özcan"

Ömer DERELİOĞLU : " Komutanım "

Özcan KARACAN : " Bugün gece uçuşu gözüküyor mu "

Ömer DERELİOĞLU : " Bugün gözüken gece uçuşu yok komutanım "

Özcan KARACAN : " tamam güzel gözükmesin tamam hadi görüşürüz "

Ömer DERELİOĞLU : " tamam sağolun"

15/07/2016 tarihindesaat 20:09’daki telefon konuşma kaydı; 

Ömer DERELİOĞLU : " Üsteğmen Ömer"

Özcan KARACAN : " Ömer Temelli'ye gelecek ataklar niye sen şey dedin döndü  

dedin Kayseriden "

Ömer DERELİOĞLU : " komutanım Kayseri’den döndümü dedim komutanım "

Özcan KARACAN : " öyle dedin mi?"

Ömer DERELİOĞLU : " yok komutanım "

Özcan KARACAN : " he temelliye gelecekler öyle bilgi sahibisin dimi abicim "

Ömer DERELİOĞLU : " evet evet komutanım şöyle onla ilgili şöye bi karışıklı oldu,  

ben kimseye demedim zaten, tekrar Kayseriye döncek diye şöyle bi sıkıntı oldu, Kayserinin  

kulesinden aradılar bütün hava araçlarımızı geri çagırıyoruz, size gönderdigimiz o trafiklerde  

geri döncek Kayseri’ye dedi söyledikleri, ama kara kuvvetlerin araçları dahil degilmiş buna  

diye sonra tekrar şey yaptılar "

Özcan KARACAN : " tamam kardeşim tamam doğru o zaman hadi görüşürüz."

15/07/2016 tarihindesaat 22:09’dakitelefon konuşma kaydı;   

Yunus AYDOĞAN : " Kıdemli Çavuş Yunus"

Özcan KARACAN : " Şeyi ver kim var orda "

Yunus AYDOĞAN : " İlhan Başçavuş var "

Özcan KARACAN : " İlhanı ver"
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İlhan OCAKCIOĞLU : " Kıdemli Başçavuş İlhan"

Özcan KARACAN : " İlhan 132’den tüm skorskilere çağrı yap, Akıncıya inerken  

Yurtta Sulh diye parola yapacaklar tamam mı?"

İlhan OCAKCIOĞLU : " Anlaşıldı şimdi çağrı yapıyorum."

15/07/2016 tarihindesaat 23:51’deki telefon konuşma kaydı; 

Oğuz YALÇIN :  "  Kobralar  yakıt  ve  mühimmat  ikmali  için  Güvercinlik'e  

geliyor değil mi? Oğuz Albay"

M. Semih ÜSKAYA  : " Ha bi saniye komutanım"

Özcan KARACAN : " Komutanım"

Oğuz YALÇIN :  "Ha  Özcan  şimdi  bize  soruyorlar  emin  olamadılar,  

mühimmat ve yakıt ikmali burada demi"

Özcan KARACAN : " Burada burada taarruzlar burada "

Oğuz YALÇIN : "Tamam bi daha bi şey yapıyoz, emin olamadılar. "

Kara Havacılık Komutanlığı  tarafından yapılan idari  soruşturma sonrasında 

düzenlenen "İdari ve Disiplin Soruşturma Heyetinin Olayla İlgili Personel Hakkındaki 

Değerlendirmesi ve Kanaati Çizelgesinde; Şüpheli Özcan KARACAN'ın, Kr.Hvcl.K.nın 

makam  odasının  komutan  girişkapısına  yüklenerek  çıkışı  engellediği  ve  K.nın  enterne 

edilmesine  yardımcı  olmaya  müteakip  Kışla  Nö.  A.  olarak  faaliyetler  boyunca  Kur.  Bşk. 

odası, Hrk Mrk. ve Nö. A. odasına muhtelif defalar ve zamanlarda girip çıktığı, faaliyetlere 

fiilen  iştirak  ettiği,  15  Temmuz  2016'dakışla  nöbetçi  amiri  olan  Yb.  Serdar  KONAK'ın 

nöbetinin  Kur.  Bşk.  Yb.  Mehmet  ŞAHİN  tarafından  ısrarla  Yb.  Özcan  KARACAN  ile 

değiştirilmesinin söylediğini, beton delici 20 mm.lik top mühimmatı talep ettiği, saat 21.00 

civarında, bir terör saldırısı sebebiyle taarruz helikopterlerinin hazırlanmasını emrettiği, darbe 

teşebbüsü  kapsamında  icra  edilen  faaliyetlerde  aktif  olarak  görev  yaptığı,  Kule  ses 

kayıtlarında taarruz helikopter  uçuşlarını  koordine ettiği,  atış  talimatları  verdiği,  Akıncı'ya 

giden  helikopterlerin  "Yurtta  Sulh"  parolası  uygulayacağını  Kd.Bçvş.  İlhan 

OCAKCIOĞLU'na ilettiği, saat 22.00 civarında Kr.Hvcl.K.lığı karargah binasına gelerek terör 

alarmı  verildiğini  söylediği  ve  nöbetçi  astsubaylara  Fidanlık  Nizamiyesine  gitmelerini, 

sonrasında  nöbetçi  personele  yerlerinden  ayrılmayıp  teğmenlerle  birlikte  kalmalarını 

emrettiği, 22.30 civarında Kr.Hvcl.K.lığı Kh.na geldiği, saat 00.20 ve 03.06'da telefon ederek 

kimseye haber vermeden Hakkari'deki AH-1W kolunun Ankara'ya getirilmesi emrini verdiği, 

06.00 civarında  Kr.Hvcl.K.lığı  karargah binasından kaçarken görüldüğü,  Darbe  Teşebbüsü 

kapsamında  icra  edilen  faaliyetlere  katıldığı,  667 sayılı  Kanun Hükmünde  Kararname ile 
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kamu görevinden çıkarıldığı belirtilmiştir. 

Kara Havacılık Komutanlığı'nın Ocak 2017 tarih ve 74635218 -1900 - 75419 - 17 

sayılı  yazısı  ekinde  gönderilen  idari  tahkikat  raporunda  özetle; şüpheli  Özcan 

KARACAN'ın  04-08  Temmuz  2016  tarihleri  arasında  Malatya'da  2.Kara  Havacılık 

Komutanlığı  Nizamiyesine  ve  lojmanlara  200  metre  mesafede  telefonla  görüşürken 

görüldüğünün,  ayrıca 12/07/2016 tarihinde askeri  uçakla saat  12:47'de Malatya'ya  geldiği, 

14:52'de de ayrıldığı, Malatya 2. Kara Havacılık Kışlasında yaklaşık 2 saat kaldığı, Özcan 

KARACAN'ın  beraberinde  getirdiği  telefonu  alay  komutanı  olan  Mustafa  ÖZKAN'a 

verdiğinin değerlendirildiği, Özcan KARACAN'ın Ankara'da görev yapmasına rağmen askeri 

darbe  girişiminden  önce  Malatya'da  bulunmasının  darbe  girişimi  hazırlığının  bir  parçası 

olduğunun değerlendirildiği belirtilmiştir. 

Kara  Havacılık  Komutanlığı'nın  04  Ağustos2016  tarih  ve  isth:74635218  sayılı 

"Emniyet Tedbirleri" konulu emri gereğince 16/08/2016 tarihinde Taarruz Tabur Komutanı 

odası açıldığında, Özcan KARACAN'ın şahsi eşyaları toplanırken uçuş tulumu paça cebinde 

çıkan Yarım A4 kagıt üzerinde el yazısı ile yazılmış, Ah-1P 1-Nazif TÜRKOĞLU 2- Fatih 

BAL  ??  (  Üstü  çizilmiş)  3-  Ömer  GÜLER  4-Abdullah  ARSLAN???  5-Volkan 

TÜRKKORMAZ ( MLT) 6-Mustafa ORMANTEPE ( MLT ) 7- Yusuf AKBAŞ ?? ( Üstü 

çizilmiş)  8-  Engin  SARITAŞ  9-  Bilal  KURUGÜL 10-  Resul  BARDAKKAYA ???  11- 

Mustafa AL 12- Mustafa SİPAHİ 13- Uğur ALNIDELİK 14-Osman CAYVAZ ?? 15-Hasan 

URKAN ??? " rakam ve isimlerin bulunduğu mavi tükenmez kalem ile yazılmış kişi listesi ele 

geçirilmiş  veAnkara  Batı  Adli  Emanetinin  2016/2346  numarasından  emanete  alınmıştır. 

Listede isimleri bulunan kişilerin taarruz helikopteri teknisyenleri oldukları, listedeki isimleri 

bulunanlardan  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU,  Ömer  GÜLER,  Volkan  TÜRKKORMAZ, 

Mustafa ORMANTEPE, Engin SARITAŞ ve Resul BARDAKKAYA'nın olay gecesi askeri 

darbe faaliyetine katılan taarruz helikopterlerine teknisyen desteği verdikleri anlaşılmıştır.

Kara  Havacılık  Komutanlığı  Karargah  binası  giriş  katında  bulunan ve  olay 

gecesi şüpheli Özcan KARACAN tarafından kullanılan nöbetçi amir odasında yapılan 

arama sonucu düzenlenen 25/07/2016 tarihli arama ve el koyma tutanağında;  Kapının 

girişinde sol tarafta içinde mermi bulunan 2 adet mühimmat sandığı bulunduğu, sandıkların 

içerisinde toplam 1000 adet  7.62 mm çapında G3 piyade  tüfeği  mermisi  olduğu,  çalışma 

masasının  solunda  içindeki  mühimmatın  bir  kısmı  kullanılmış  olan  mühimmat  sandığı 

bulunduğu, çalışma masası üzerinde 3 adet içerisinde 7.62 mm çapında mermi bulunan dolu 

şarjör olduğu, masa üzerinde mermilerin sökülüp takılmasına yarayan metal ve ahşap aparat 
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olduğu,  çalışma  masasının  arkasında  sehpa  üzerinde  500  adet  7.62  mm çapında  iki  ayrı 

şeridedizilmiş vaziyettetoplam 500 adet mermi olduğu, yine aynı sehpa üzerinde 34 adet boş 

G3  piyade  tüfeği  şarjörü  olduğu,  giyinme  odası  kısmında  Yasin  CANDEMİR'e  ait  çanta 

içerisinde 50 adet 9 mm çapında mermi bulunduğu belirtilmiştir. 

1.Kara Havacılık Alay Komutanlığı'nın 26/10/2016 tarih ve 2264572 - 16 sayılı 

cevabi yazısında; Kutayda B335 ile kayıtlı olarak AH-1P tipi helikopterle eğitici pilot olarak 

Sadullah ABRA (Binbaşı) ile eğitilen pilot olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı Tayin Dairesi 

Başkanlığı Atam ve Kurslar Şube Müdürlüğünde görevli Murat KARAKAŞ'ın (Kara Pilot 

Kurmay  Yarbay)  13/07/2016  tarihinde  tazeleme  eğitimi  için  uçtuklarının,  uçuşu  Özcan 

KARACAN'ın (Kara Pilot Yarbay) planladığı belirtilmiştir. 

Şüpheli  Özcan  KARACAN'ın  Ankara  İli  Yenimahalle  İlçesi  Kardelen  Mahallesi 

2040.  Cadde  2F/33  adresinde  Ankara  1.  Sulh  Ceza  Hakimliği'nin  24/07/2016  tarih  ve 

2016/3238  D.  İş  sayılı  kararı  ile  25/07/2016  tarihinde  arama  yapılmış,  bir  kısım  dijital 

materyale el konulmuştur. 

Şüpheli Özcan KARACAN'ın kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0505 789 66 

39  ve  0544  636  48  13  numaralı  telefon  hatları  için  Ankara  6.  Sulh  Ceza  Hakimliği'nin 

10/01/2017 tarih ve 2017/280 D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi  

uyarınca iletişim tespiti kararı verilmiştir.

Şüpheli Özcan KARACAN'ın adına kayıtlı ve kullanmakta olduğu 505 789 66 

39  numaralı  telefon  hattının  iletişim  kayıtları  incelendiğinde;  Şüpheli  Özcan 

KARACAN'ın telefon hattının, şüpheliler Taha Fatih ÇELİK, Murat BOLAT ve İlkay ATEŞ'in 

darbe toplantısı yapıldığını belirttikleri tarih ve zaman dilimlerinde toplantının yapıldığı semt 

olan Serhat Mahallesi - Ostim semtlerindeki baz istasyonlarından sinyal verdiği,

Bu telefon hattının 13/07/2016 tarihinde bu toplantı yapılan semtte sinyal verdikten 

sonra saat 22:00 sıralarında Esenboğa civarında sinyal vermeye başladığı ve akabinde de gece 

01:00  sıralarında  İzmir  Gaziemir'den  sinyal  verdiği,Özcan  KARACAN'ın  İzmir'de  Zeki 

GÖÇMEN  ve  Murat  DAĞLI  ile  telefon  irtibatının  bulunduğu,  daha  sonra  saat  08:00 

sıralarında yeniden Ankara'da sinyal verdiği, 

Şüpheli  Özcan KARACAN'ın bu telefon hattının yine Murat BOLAT'ın belirtilen 

adreste  toplantıya  katıldığını  belirttiği  tarih  olan  14/07/2016  tarihinde  saat  21:00  -22:00 

sıralarındaSerhat Mahallesi - Ostim semtlerindeki baz istasyonlarından sinyal verdiği,

Şüpheli  Özcan  KARACAN'a  ait  telefon  ait  04/07/2016  -  07/07/2016  tarihleri 
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arasında Malatya ilindekibaz istasyonlarından sinyal verdiği, yine 13/07/2016 tarihinde saat 

12:52 - 14:38 arasında Malatya ilindeki baz istasyonlarından sinyal verdiği, 

Askeri darbe girişiminde bulunulan 15/07/2016 tarihinde şüphelinin cep telefonunun 

sabah saat  09:26'dan  itibaren  Güvercinlik  Kışlasının  bulunduğu mevkiideki,  saat  07:19'da 

Batıkent'teki,  saat  08:17'de  Sincan  Organize  Sanayi  bölgesindeki,  saat  20:26'da  İstanbul 

ilindeki baz istasyonlarından sinyal verdiği, 

Şüphelinin  askeri  darbe  girişiminin  gerçekleştirildiği  15/07/2016  tarihinde  saat 

19:00,  22:40,  22:54,  23:20'de  şüpheli  İlyas  BARUT ile,  saat  19:29,  19:34,  19:37,  21:36, 

22:14, 22:18'de şüpheli Taha Fatih ÇELİK ile, saat 19:32, 19:32, 23:25'de şüpheli Sadullah 

ABRA ile, saat 20:08, 21:40'da şüpheli Süleyman Nazif TÜRKOĞLU ile, saat 20:28, 20:30, 

21:03, 22:03, 22:20, 22:20, 22:21, 22:42, 22:423, 22:53, 23:10, 23:46, 23:46'da şüpheli Hakan 

EROL ile, saat 20:47, 20:47, 22:24, 23:07'de şüpheli Murat BOLAT ile, saat 21:41, 21:48, 

21:56,  22:04'de  şüpheli  Halil  GÜL ile,  saat  22:01'de  şüpheli  Yasin  CANDEMİR ile,  saat 

22:20, 23:02'de şüpheli İlkay ATEŞ ile, saat 23:04, 23:08, 23:36, 23;41, 23:42, 23:43, 23:44, 

23:51, 23:00, 00:00'da şüpheli Eyüp ÜNAL ile, saat 21:20, 23:48'de şüpheli Murat DAĞLI 

ile, 

16/07/2016  tarihinde  şüphelinin  saat  16/07/2016  tarihinde  saat  00:01,02:39'da 

şüpheli Erdal BAŞLAR ile, saat 00:01, 00:06, 00:19, 01:06, 01:07, 04:04, 04:14, 06:40'da 

şüpheli Eyüp ÜNAL ile, saat 00:04 , 01:11'de Fatih ÇUBUKÇU ile, saat 00:08'de şüpheli 

Murat  DAĞLI  ile,  saat00:47,  07:37'de  şüpheli  Sadullah  ABRA ile,  saat  00:58'de  şüpheli 

Murat  BOLAT ile,  saat  01:03,  06:49,  06:58'de şüpheli  Fatih  Nuri  ÖZAK ile,  saat  01:18,  

03:53'de şüpheli İlkay ATEŞ ile, saat 01:29, 01:34, 03:47, 06:14 , 09:55, 09:56'da şüpheli 

Taha Fatih ÇELİK ile, saat 02:26,04:23, 04:56'da şüpheli Hakan EROL ile ,  saat 01:45'de 

Erdem ÇELFİŞ ile, saat 02:00, 02:01, 02:01, 02:13, 02:13, 09:03, 09:03,09:04, 09:05, 09:06, 

09:07,  09:08,  09:08'de Abdullah DİKENLİ ile,  saat  02:19,  03:06'da Fatih  TİFTİKile,  saat 

03:11,06:08,  06:12,06:20,  06:28,  06:33,  06:35,  06:38,  06:55,  07:19,  07:31,  08:13,08:52, 

09:14'de şüpheli Halil GÜL ile, saat 03:43, 04:42, 06:18, 06:29'da,şüpheli Zafer DOLU ile, 

saat 04:46, 04:49, 05:19, 05:25'de şüpheliDeniz ALDEMİR, saat 06:21, 06:22, 06:25, 08:59, 

09:15, 09:32'de şüpheli Mehmet ŞAHİN, saat 06:23, 06:26'da şüpheli Fatih KARAGÖZ ile, 

saat 06:52, 06:54'de şüpheli Yasin CANDEMİR ile , saat 07:33'de şüpheli Erdal ÇAKIN ile 

telefon irtibatında bulunduğu anlaşılmıştır. 

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Özcan  KARACAN'ın  eylemleri 

değerlendirildiğinde;
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Şüpheli Özcan KARACAN'ın, 1. Kara Havacılık Alayı Taarruz Helikopter Tabur 

Komutanı olarak Yarbay rütbesiyle görev yaptığı, 

Şüpheli  Özcan  KARACAN'ın,  kendisi  gibi  Fetullahçı  Terör  Örgütüne  mensup 

askerler  ve  bu askerlerle  birlikte  hareket  eden aynı  örgüt  mensubu bir  takım sivil  kişiler  

tarafından planlanan ve şüpheli Fetullah GÜLEN tarafından 12/07/2016 tarihinde onaylanan 

askeri  darbe  girişimine  yönelik  planlama  ve  hazırlık  faaliyetlerine  katıldığı,  askeri  darbe 

faaliyeti  kapsamında örgüt  mensubu olan başka askerlere  askeri  hiyerarşi  dışında örgütsel 

yapı içerisinde emir ve talimatlar verdiği, bu emir ve talimatı alan örgüt mensuplarının her 

hangi bir sorgulama yapmadan bu emir ve talimatları uyguladıkları, şüphelinin olay gecesi 

telsiz ve telefon irtibatı kurarak taarruz helikopterlerini sevk ve idare ettiği, şüphelinin olay 

gecesi Kara Havacılık Komutanlığında bulunmasına rağmen hangi tür polis aracının nerede 

bulunduğunu, nerede ne şekilde bir kalabalık bulunduğunu bilerek bu hedeflere helikopter 

saldırısı gerçekleştirilmesi için taarruz helikopter pilotlarına talimatlar verdiği, şüpheli Özcan 

KARACAN'ın  Genelkurmay Başkanlığı,  Beştepe,  TRT gibi  bölgelerde  bulunan Fetullahçı 

Terör Örgütü mensuplarından aldığı bilgiler ve talimatlar doğrultusunda bu şekilde noktasal 

olarak  helikopter  pilotlarına  saldırı  emir  ve  talimatları  verdiğinin  anlaşıldığı,  bu durumun 

şüpheli Özcan KARACAN'ın askeri darbe kapsamında başka birliklerde faaliyette bulunan 

başka örgüt mensupları ile irtibatının delili niteliğinde olduğu, şüpheli Özcan KARACAN'ın 

örgüt hiyerarşisi içerisinde verdiği talimatları alan saldırı helikopteri pilotlarının bu yasadışı 

emir  ve  talimatları  uyguladıkları,  şüpheli  Özcan  KARACAN'ın  askeri  darbe  girişimi 

öncesinde  hazırlık  faaliyetleri  aşamasında  Malatya  ve  İzmir'e  giderek  orada  askeri  darbe 

faaliyeti  kapsamındaki hazırlıkları  kontrol ettiği  ve oradaki örgüt mensuplarına bu konuda 

gerekli  talimatlar  verdiği,bu  açıklamalardan  ve  aşağıda  belirtilecek  faaliyetlerinden  de 

anlaşılacağı  üzere  şüpheli  Özcan  KARACAN'ın  Fetullahçı  Terör  Örgütünün  askeri  darbe 

kapsamındaki yöneticilerinden olduğunun anlaşıldığı, 

Bununla  birlikte,  Cumhuriyet  Başsavcılığımızın  2016/103566  sayılı  soruşturma 

dosyasından  ayrıntıları  açıklandığı  üzere  şüpheli  Özcan  KARACAN'ın,  şüpheliler  Ünsal 

ÇOŞKUN, Halil GÜL ve Mehmet ŞAHİN ile birlikte 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilmeye 

çalışılan askeri darbe girişimindeki faaliyetleri planlayan ve uygulamaya koyan Yurtta Sulh 

Konseyinin üyesi olduğunun belirtildiği,

Şüpheli  Deniz  ALDEMİR'in  20/07/2016  tarihli  ifadesinde,  Mayıs  ayı  içerisinde 

şüpheliler  Mehmet  ŞAHİN,  Halil  GÜL  ve  Özcan  KARACAN'ın  Güvercinlik  ve 

Genelkurmay'a saldırı olacağını, görevin ise helikopterleri güvenli bir şekilde Akıncı Hava 

Üssüne  götürüleceğini  konuştukları  duyduğunu  belirttiği,  15/07/2016  tarihinde 

gerçekleştirilen faaliyet gözönünde bulundurulduğunda, askeri darbe planlaması kapsamında 

hazırlık  faaliyetlerine  katılan  şüphelilerin  faaliyetin  nasıl  icra  edileceğine  dair  Mayıs  ayı 
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içerisinde aralarında konuştuklarının, değerlendirme yaptıklarının anlaşıldığı, 

Şüpheli  Özcan  KARACAN'ın  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  04/07/2016  - 

07/07/2016  tarihleri  arasında  4  günsüreyle  Malatya  ilinde  bulunduğu  kullanmakta  olduğu 

0505  789  66  39  numaralı  telefon  hattının  iletişim  detay  bilgileriyle  tesbit  edilmiş  yine 

12/07/2016  tarihinde  öğle  saatlerinde  Kara  Havacılık  Komutanlığına  ait  uçakla  gündüz 

saatlerinde Malatya iline gittiği orada 2 saat süreyle kaldığı gerek telefon hattı iletişim detay 

bilgilerinden gerekse tanık beyanları ve uçuşa ilişkin kayıtlarla tespit edildiği, şüpheli Özcan 

KARACAN'ın  Malatya'da  Alay  Komutanı  Mustafa  ÖZKAN  ile  görüştüğü  yine  tanıklar 

tarafından ifade edildiği, şüpheli Özcan KARACAN'ın askeri darbe kapsamında, Malatya2. 

Kara Havacılık  Alayı'ndan mühimmat,  personel  ve helikopterlerin  Ankara'ya  gönderilmesi 

gibi hususlarda Malatya'daki askeri birliklerlekoordinasyon sağlamak için Malatya'ya gittiği 

ve orada irtibatlarda bulunduğu, şüpheli  Mustafa ÖZKAN'ın şüpheli  Özcan KARACAN'ın 

Malatya'daki  askeri  darbe  planlamasına  dair  hazırlık  çalışmaları  ve  irtibatları  sonrasında 

ondan aldığı talimat ile Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş Çağdaş ÇANKAYA'ya,şüpheliler 

Yakup  YAYLA  ve  Gürçay  BAYLAR'ın  Ankara'ya  eğitim  için  giderken  kullanacakları 

helikoptere  1500  adet  20  x  102  mm  mühimmatı  yüklemesini  emrettiği,  tanık  Çağdaş 

ÇANKAYA'nın da aldığı bu emir uyarınca14/07/2016 tarihinde istenilen miktar mühimmatı 

10980  kuyruk  numaralı  S-70  helikoptere  yükleterek  Ankara'ya  gönderdiği,  bu  mühimmat 

gelmeden önce şüpheli Özcan KARACAN'ın, şüpheliler Sadullah ABRA ve Halil GÜL ile 

birlikte  14/07/2016  tarihinde  öğle  saatlerinde  mühimmatı  koyacakları  depoyu  tanıklar 

Mustafa  SERT ve  Erhan TARHAN ile  birlikte  kontrol  ettikleri,  mühimmat  geldiğinde  bu 

depoya konulacağı talimatı verdikleri, aynı gün gelen mühimmatın şüpheli Sadullah ABRA 

tarafından teslim aldığı ve depoya konulduğu ve askeri darbe faaliyetinin başlaması üzerine 

taarruz helikopterlerine yüklenerek olay gecesi saldırılarda kullanıldığının belirlendiği, 

Fetullahçı  Terör örgütü mensubu askerlerin,  askeri  darbe planı  kapsamında askeri 

darbe girişiminde bulunulacak 15/07/2016 tarihinde Kara Havacılık Komutanlığı Güvercinlik 

Kışlasının kontrolünü tamamen ele geçirmek için nöbet değişiklikleri yaptıkları, bu kapsamda 

Kara Havacılık Komutanlığı'nın 15/07/2016 tarihindeki Güvercinlik Kışla nöbetçi  amirinin 

Serkan  ÇOLAK  olduğu,  ancak  12/07/2016  tarihinde  şüpheli  Mehmet  ŞAHİN'in  nöbet 

listesinde değişiklik yaparak kışla nöbetçi amiri olarak 15/07/2016 tarihi için şüpheli Özcan 

KARACAN'ı görevlendirdiği, 

Şüpheli  Özcan  KARACAN'ın,  13/07/2016  ve  14/07/2016  tarihlerinde  akşam 

saatlerinde şüpheli  Muhammet BARAN'a ait  Ankara İli Yenimahalle İlçesi  Aşağı yahyalar 

Mah. 978. Cadde Saray sitesi no:10/29 adresinde yapılan askeri darbe planlamasına ilişkin 

toplantılara şüpheliler İlkay ATEŞ, Taha Fatih ÇELİK, Erdal BAŞLAR, Murat BOLAT ve 

Okan  KOCAKURT'u  götürdüğü,  bu  toplantıların  organizasyonunu  yaptığı,  bu  toplantılara 
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ayrıca şüpheli  Halil  GÜL'ün de katıldığı,  bu adreste yapılan toplantılarda Fetullahçı Terör 

Örgütü  mensubu  asker  olduğu  değerlendirilen  bir  şahsın  yapılacak  askeri  darbe  girişimi 

kapsamında  Kara  Havacılık  Komutanlığının  yerine  getireceği  faaliyetleri 

anlattığı,Cumhurbaşkanının,  Başbakanın,  İçişleri  Bakanının  ve  MİT  Müşteşarının  rehin 

alınmasında  Kara  Havacılık  Komutanlığına  bağlı  helikopterlerle  gerçekleştirilecek 

faaliyetlerin toplantıda konuşulduğu, bu faaliyette sadece Ankara'da bulunan Kara Havacılık 

Komutanlığının  helikopterlerinin  değil  İzmir  ve  İstanbul'da  bulunan  Kara  Havacılık 

Komutanlığına  bağlı  Hava Alaylarının  helikopterlerinin de  kullanılmasının planlandığı,  bu 

planlama  kapsamında  şüpheli  Özcan  KARACAN'ın  13/07/2016  tarihindeki  toplantıdan 

ayrıldıktan  sonra  hava  yoluyla  İzmir'e  gittiği,  İzmir'de  askeri  darbe  kapsamında faaliyette 

bulunması planlanan örgüt mensuplarıyla koordinasyonu sağladığının anlaşıldığı, 

Şüpheli Özcan KARACAN'ın cep telefonunun, şüpheliler Taha Fatih ÇELİK, Murat 

BOLAT ve İlkay ATEŞ'in darbe toplantısı yapıldığını belirttikleri 13/07/2016 ve 14/07/2016 

tarihinde akşam saat 21:00 sıralarında askeri darbe toplantısının yapıldığı semt olan Serhat 

Mahallesi  -  Ostim  semtlerindeki  baz  istasyonlarından  sinyal  verdiği,  bu  telefon  hattının 

13/07/2016 tarihinde bu toplantı yapılan semtte sinyal verdikten sonra saat 22:00 sıralarında 

Esenboğa civarında sinyal  vermeye başladığı ve akabinde de gece 01:00 sıralarında İzmir 

Gaziemir'den sinyal verdiği,Özcan KARACAN'ın İzmir'de Zeki GÖÇMEN ve Murat DAĞLI 

ile telefon irtibatının bulunduğu, daha sonra saat 08:00 sıralarında yeniden Ankara'da sinyal 

verdiği,  şüpheli  Özcan  KARACAN'ın  askeri  darbe  kapsamında  gerekli  koordinasyonu 

sağlamak  üzere  İzmir  iline  gittiği,  orada  haklarında  aynı  suçtan  yürütülen  soruşturma 

sonucunda  soruşturma  evrakı  tefrik  edilerek  İzmir  Cumhuriyet  Başsavcılığına  gönderilen 

şüpheliler  Zeki  GÖÇMEN  ve  Murat  DAĞLI  ile  görüştüğünün,  onlara  gerekli  talimatları 

verdiğinin değerlendirildiği, 

Şüpheli  Özcan  KARACAN'ın  yukarıda  belirtilen  adres  dışında  Kara  Havacılık 

Komutanlığı odalarında da şüpheliler Mehmet ŞAHİN, Halil GÜL, Murat BOLAT, Taha Fatih 

ÇELİK, İlkay ATEŞ gibi şüpheliler ile askeri darbe planlama toplantıları yaptıkları, 

Şüpheli  Özcan KARACAN'ın 09/07/2016 tarihinde şüpheli  İlkay ATEŞ'i  telefonla 

arayarak askeri darbenin gerçekleştirileceği hafta içi Ankara'da olup olamayacağını sorduğu, 

şüpheli İlkay ATEŞ'in Ankara'dayım demesi üzerine gelince görüşelim dediği, askeri darbe 

girişimi kapsamında yapılan soruşturmalarda 09/07/2016 tarihi itibariyle darbe toplantılarının 

devam ettiğinin ve henüz darbe planının şüpheli Fetullah Gülen'in onayına götürülmediği bir 

zaman diliminde şüpheli Özcan KARACAN'ın askeri darbe kapsamında faaliyette bulunacak 

olan bir  pilot  olan şüpheli  ilkay ATEŞ'in 15/07/2016 tarihi  itibariyle  Ankara'da bulunması 

konusunda emir  verdiği,  şüpheli  özcan KARACAN'ın  askeri  darbe  planı  şüpheli  Fetullah 

GÜLEN tarafından  onaylanmadan  önce  darbe  girişiminden haberdar  olduğu ve  bu  yönde 
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hazırlıklarda bulunduğunun anlaşıldığı, şüpheli Özcan KARACAN'ın aynı tarihte yine saldırı 

helikopter pilotu olan şüpheli Taha Fatih ÇELİK'i aradığı ve ona gerçekleştirilecek olan askeri 

darbe girişimine ilişkin bilgi verdiği, 

Şüpheli Özcan KARACAN'ın odasında bulunan şüpheliler İlkay ATEŞ ve Sadullah 

ABRA'ya 'siz beni bilmiyorsunuz ama ben sizi biliyorum, o yüzden beni test etmeyin ' diyerek 

kendilerinin  Fetullahçı  Terör  Örgütü  yapılanması  içerisinde  yer  aldıklarını  bildiğinin 

anlaşıldığı,  şüphelinin  askeri  darbe  kapsamında  görevlendirildiği  pilot  ve  teknisyenlerin 

hepsiyle  ilgili  örgüt  mensubiyetlerine  ilişkin  bilgisinin  olduğu,  kompartımasyon  sistemi 

biçiminde  örgütlenen  Fetullahçı  Terör  Örgütü  yapılanmasında  bu  bilginin  ancak  en  üst 

düzeyde  birilerinin  şüpheli  Özcan  KARACAN'a  örgüt  mensubu  askerleri  bildirmesiyle 

mümkün  olacağı,  bu  nedenle  şüpheli  Özcan  KARACAN'ın  darbe  planlaması  kapsamında 

önceden kendisine örgüt mensubu askerlerle ilgili bilgi verildiğinin anlaşıldığı, 

Şüpheli  Özcan  KARACAN'nın  talimatıyla  şüpheliler  Sadullah  ABRA ve  Murat 

KARAKAŞ'ın 13/07/2016 tarihinde gece uçuşu eğitimi adı altında uçuş gerçekleştirdiklerinin, 

bu uçuş sırasında helikopterin saat 20:52'deGüvercinlik Meydanı sorumluluğu sınırında tek 

trafik olarak radar frekansını terk ettiği, saat 21:22'de Güvercinlik Meydanı ile temasa geçip 

21:30'da  iniş  yaptığının  belirlendiği,  şüpheliler  Sadullah  ABRA ve  Murat  KARAKAŞ'ın 

15/07/2016 tarihinde helikopterle uçuş gerçekleştirilecekleri  bölgelere önceden keşif uçuşu 

yaparak askeri darbe hazırlık faaliyetlerinde bulunduklarının anlaşıldığı, 

Şüpheli  Murat  BOLAT'ın  20/07/2016  tarihli  ifadesinde,  14/07/2016  tarihinde 

şüpheliler Halil GÜL ve Özcan KARACAN ile askeri darbe girişimi ile ilgili konuştuklarında 

kendisine  Kara  Havacılık  Okul  komutanı  olan  Ünsal  ÇOŞKUN'un  darbe  günü  Kara 

Havacılığın  başında  olacağını  söylediklerini  belirttiği,  bu  ifadeden  de  şüpheliler  Özcan 

KARACAN,  Halil  GÜL'ün  askeri  darbeciler  tarafından  yapılan  atamayla  şüpheli  Ünsal 

ÇOŞKUN'un Kara Havacılık Komutanı olarak atanacağını önceden bildiklerinin, askeri darbe 

planlama aşamasından haberdar olduklarının anlaşıldığı, 

Şüpheliler Özcan KARACAN ve Halil GÜL'ün, askeri darbe planlaması kapsamında 

şüpheli  Murat  BOLAT'a  MİT  müsteşarını  rehin  almak  için  olay  gecesi  helikopterlerle 

yapılacakhava indirme hareketini yönetmesi, darbenin yapılacağı 15 temmuz günü saldırı ve 

genel maksat Helikopterlerini faal bir şekilde park alanı ve uçuş hattında bulundurması, 2 tane 

Skorsky helikoptere havadayken içindeki personelin iple yere iniş yapmasını sağlayan hızlı 

indirme teşkilatı kurmasını talimatı  verdiği, şüpheli Murat BOLAT'ın bu talimatlardan son 

ikisini  gerçekleştirerek  bir  helikoptere  hızlı  indirme  teşkilatı  kurduğu  ve  taarruz 

helikopterleriyle  Skorsky  helikopterleri  askeri  darbe  girişimi  başlamadan  önce  uçuşa 

hazırladığı, 

Şüpheli  Özcan  KARACAN'ın,  askeri  darbe  kapsamında  olay  gecesi  faaliyette 
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bulunacak saldırı  helikopterlerinin  pilotlarını  ve teknisyenlerini  bizzat  önceden belirlediği, 

teknisyenlerden şüpheliler Süleyman NazifTÜRKOĞLU, Engin SARITAŞ, Ümit ALPAR ve 

Resul  BARDAKKAYA  ile  önceden  konuştuğu  ve  onlara  darbe  kapsamında 

gerçekleştirecekleri  faaliyetlere  ilişkin  talimatlar  verdiği,  şüpheli  Özcan  KARACAN'a  ait 

uçuş tulumunun paça cebinden çıkan kağıt üzerinde"Ah-1P 1-Nazif TÜRKOĞLU 2- Fatih  

BAL  ?? (  Üstü  çizilmiş) 3-  Ömer  GÜLER  4-Abdullah  ARSLAN???  5-Volkan  

TÜRKKORMAZ ( MLT) 6-Mustafa ORMANTEPE ( MLT ) 7- Yusuf AKBAŞ ?? (  Üstü 

çizilmiş)  8-  Engin  SARITAŞ  9-  Bilal  KURUGÜL 10-  Resul  BARDAKKAYA ???  11-  

Mustafa AL 12- Mustafa SİPAHİ 13- Uğur ALNIDELİK 14-Osman CAYVAZ ?? 15-Hasan  

URKAN ??? " rakam ve isimlerin bulunduğu mavi tükenmez kalem ile yazılmış askeri darbe 

planlaması  kapsamında  alınan  notlardan  oluştuğu  değerlendirilen  kişi  isim  listesi  ele 

geçirildiği,  bu  listede  isimleri  bulunan  kişilerin  helikopter  teknisyeni  olduğu  ve  listede 

isimleri  bulunanlardan  şüpheliler  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU,  Ömer  GÜLER,  Mustafa 

ORMANTEPE,  Volkan  TÜRKKORKMAZ  ve  Engin  SARITAŞ'ın  olay  gecesi  saldırı 

helikopterlerini  uçuşa  hazırlayıp  mühimmat  yükleyen  teknisyenlerden  olduklarının 

belirlendiği, 

Şüpheli  Özcan  KARACAN'ın  odasında  yapılan  aramada,  ele  geçirilen 

notkağıtlarında  'Taha -  Cebrail',  'Ateş -' 'İlkay - Ali',  'Özcan - Sado', 'Taha - Ateş' ve 

'Başlar  -  Ünal' 'Ercan  -  Sert' ,'Karacan  -  Sado'  'Kalaycı  -  Karakaş' kişi  isimleri  ile 

'TÜRKSAT', 'ALA', 'MİT', '(BB)', 'TİB' hedef isimlerinin bulunduğu, bu notlarda isimleri 

bulunan şüpheliler  Taha Fatih ÇELİK, Cebrail  SERT, İlkay ATEŞ, Ali  ERCAN, Sadullah 

ABRA, Erdal BAŞLAR, Eyüp ÜNAL, Rafet KALAYCI ve Murat KARAKAŞ'ın olay gecesi 

askeri darbe faaliyetine katılan taarruz helikopterlerinde pilotlukyaptıkları, bu notlarda geçen 

'MİT', 'TÜRKSAT', 'ALA' '(BB)' ve 'TİB' gibi hedef isimlerinin,askeri darbe kapsamında olay 

gecesi helikopterlerle saldırı gerçekleştirilmesi planlanan Milli İstihbarat Teşkilatı, TÜRKSAT 

Uydu Haberleşme Merkezi, İçişleri Bakanı Efkan ALA'nın konutu, Başbakanlık konutu ve 

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı gibi bölgeler olduğu,

Şüpheli  Özcan  KARACAN'ın,  bu  kapsamda  olmak  üzere  13/07/2016  tarihinde 

şüpheli  Ali  ERCAN'ı  arayarak  askeri  darbenin  gerçekleştirileceği  15/07/2016  tarihinde 

akşamı Ankara'da bulunması talimatını verdiği, 

Şüpheli  Özcan KARACAN'ın,  askeri  darbe faaliyeti  kapsamında Atak helikopteri 

kullanacak  pilot  olarak  planlaması  yapılan  şüpheli  Eyüp  ÜNAL'ın  askeri  darbenin 

gerçekleştirileceği  tarihte  Doğubeyazıt'ta  görevli  olmasına  rağmen  müdahale  ederek 

Ankara'ya gelmesini sağladığı, 

Şüpheli  Özcan KARACAN'ın 14/07/2016 tarihinde şüpheliler  Taha Fatih ÇELİK, 

İlkay ATEŞ ve Sadullah ABRA'ya TİB, MİT, TÜRKSAT Uydusu, Çankaya Köşkü, Dikmen 
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Vadisi  Başbakanlık Konutunu gibi bölgeler askeri  darbe kapsamında havadan veya yerden 

gidecek olan unsurlara himaye görevi yapacaklarını söylediği ve onlara google haritalardan bu 

bölgeler bakmaları talimatını verdiği,

Şüpheli Özcan KARACAN'ın, askeri darbe kapsamında 2 adet Atak helikopterinin 

Malatya'dan  Ankara'ya  gönderilmesi  konusunda Malatya  Kara  Havacılık  Alayında  görevli 

binbaşı  Engin  KİLERCİOĞLU  ile  telefonda  konuştuğu,  helikopterlerin  gönderilmesi  için 

15/07/2016 tarihinde sahte olarak görevlendirme yazısı yazıldığı, 

Şüpheli Özcan KARACAN'ın, mühimmat talebinde bulunduğu Mustafa Başçavuş'a 

'çok güzel bir gösterimiz olacak onun için istiyorum. Mühimmatlar gelmezse çok üzülürüz. 

Özellikle jandarmaya çok güzel bir gösteri yapacağız' diyerek darbe akşamı gerçekleştirilecek 

helikopter saldırılarınımüstehzi bir şekilde ima ettiği, 

Şüpheli  Özcan KARACAN'ın,  15/07/2016 tarihinde  tanık  Murat  Fatih  İLİKCİ'ye 

'Hafta  sonu  jandarma  ile  atış  yapacağız,  beton  delici  merminiz  var  mı?"  diye  sorduğu, 

olmadığını  öğrenmesi  üzerine  Yahşihan  Mühimmat  Ana  Depo  Komutanlığını  arayarak 

konuyu araştırttığı, daha sonra yanında şüpheli Halil GÜL'de olduğu halde ellerinde bulunan 

800 adet 20 mm top mermisinin getirtilmesi talimatını verdikleri, bu mühimmatın aynı gün 

saat 16:00 sıralarında getirilerek izinde bulunan Binbaşı Fatih TİFTİK'in odasına bırakıldığı 

ve olay gecesi saldırı helikopterlerinde kullanıldığı, 

Askeri  darbe  faaliyeti  kapsamında  temin  edilen  mühimmatın  şeritlere  aktarılması 

işini  yapması  için  saat  17:00  sıralarında  Ana  Nizamiyede  nöbetçi  olan  Ali  AYDOĞAN'a 

talimat verdiği, AliAYDOĞAN'ın da bu talimat üzerine şüpheli Erdem ARIKAN ile birlikte 

olay gecesi kullanılacak bixi mühimmatını şeritlere aktardıkları, 

Kara  Havacılık  Komutanlığında  15/07/2016  tarihindeki  askeri  hareketliliği 

denetlemek  üzere  Genelkurmay  Başkanı  tarafından  Kara  Kuvvetleri  Komutanı  ve 

beraberindeki heyetin saat 18:30 sıralarında Güvercinlik Kışlasına gelmeleri üzerine şüpheli 

Özcan KARACAN'ın, 15/07/2016 tarihinde saat 19:32'de şüpheli Sadullah ABRA'yı aradığı 

ve helikopter pilotlarının planlandığı zaman değil arandıkları zaman kışlaya gelme talimatını 

diğer  helikopter  pilotlarına  iletmesini  emrettiği,  şüpheli  Sadullah  ABRA'nın  da  bu  emir 

üzerine,  şüpheliler  İlkay  ATEŞ,  Taha  Fatih  ÇELİK,  Rafet  KALAYCI,  Gürçay BAYLAR, 

Yakup  YAYLA'nın  da  aralarında  bulunduğu  pilotları  aradığı  ve  onlara  şüpheli  Özcan 

KARACAN'ın 'şimdi gelmesinler, biz arayınca gelsinler' şeklindeki emrini ilettiği, daha sonra 

Kara  Kuvvetleri  Komutanı  ve  beraberindeki  heyetin  kışladan  ayrılmaları  üzerine  şüpheli 

Özcan KARACAN'ın yeniden verdiği talimatla pilotların kışlaya geldikleri,

Kara Havacılık Komutanlığı Güvercinlik Kışlasına konrtrol ve denetim için gelen 

Kuvvet Komutanı'nı ile beraberindekilerin kışladan ayrıldıktankışlada askeri darbe faaliyetine 

başlandığı,  bu  kapsamda  askeri  darbe  faaliyeti  için  Güvercinlik  Kışlasının  kontrolünü ele 
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geçirmek için öncelikle saat: 21:44'de, o sıra karargah binasındaki makam odasında bulunan 

Tümgeneral  müşteki  Hakan ATINÇ'ı  şüpheliler  Fatih  KARAGÖZ,  Okan KOCAKURT ve 

Mustafa  DURMUŞ'un  rehin  aldıkları,  rehin  alma  eylemi  sırasında  şüpheli  Özcan 

KARACAN'ın müştekinin bulunduğu makam odasının girişinde bulunduğu ve giriş kapısını 

tuttuğu,  güvenlik  kamera  görüntüleri  üzerinde  yapılan  incelemeler  sonucunda  düzenlenen 

bilirkişi  raporunda  15/07/2016  tarihinde  saat  21:44'de  müşteki  Hakan  ATINÇ'ın  odasında 

bulunduğu sırada, şüpheli Fatih KARAGÖZ‘ün odasından çıkarak alt kata doğru bir işaret 

yaptığı, sonrasında alt katta bulunan şüpheliler Özcan KARACAN, Okan KOCAKURT ve 

Mehmet ŞAHİN‘in makam odası girişine geldikleri, şüpheli Mustafa DURMUŞ'un üst katta 

bulunan  harekat  merkezi  koridorundan  makam  odası  girişine  geldiği,  sonrasında 

Kr.Plt.Yb.Özcan KARACAN‘ın makam giriş kapısını tuttuğu, diğerlerinin emir astsubayodası 

tarafından giriş yaptığı belirtilmiştir. 

Kara havacılık Komutanlığında askeri darbe faaliyetinin başlaması üzerine şüpheli 

Özcan  KARACAN'ın  saat  22:00  sıralarında  şüpheli  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU'nu 

telefonla arayarak helikopteri uçuşa hazırlamak anlamına gelen 'helikopter başı yapın'talimatı 

verdiği, 

Şüpheli  Özcan  KARACAN'ın,  saat  22:00  sıralarında  tanık  Demircan 

AVUKATOĞLU'na  Alay  Komutanı  İdris  Feyzi  OKAN'ın  odasını  açtırdığı,  içeriden 

helikopterle  irtibata  geçme  özelliği  olan  İCON  telsizini  aldığı,  şüphelinin  gece  boyunca 

helikopter pilotları ile bu telsiz üzerinden irtibat kurduğu, 

Şüpheli Özcan KARACAN'ın 15/07/2016 tarihindesaat 22:09’da Güvercinlik uçuş 

kulesinde kontrolü ele geçiren şüpheli İlhan OCAKCIOĞLU'na telefondan " İlhan 132’den 

tüm skorskilere çağrı yap, Akıncıya inerken Yurtta Sulh diye parola yapacaklar tamam mı? 

şeklinde talimat verdiğinin kule ses kayıtlarından anlaşıldığı, 

Şüpheli Özcan KARACAN'ın gerek doğrudan kullandığı telsizle gerekse Güvercinlik 

kulesinin kontrolünü ele geçiren şüpheliler Oğuz YALÇIN ve İlhan OCAKCIOĞLU vasıtası 

ile gece boyunca Rafet KALAYCI, Murat KARAKAŞ, Hakan SANDIK, Sadullah ABRA, 

İlkay ATEŞ, Ali ERCAN, Taha Fatih ÇELİK, Erdal BAŞLAR, Eyüp ÜNAL, Cebrail SERT 

gibi taarruz helikopter pilotu olan şüphelilere Milli İstihbarat Teşkilatı binası, Genelkurmay 

Başkanlığı civarı, Beştepe bölgesi, Özel Kuvvetler Komutanlığı yerleşkesi, TÜRKSAT Uydu 

Merkezi,  Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  binası  ve  TRT binası  gibi  yer  ve  bölgelere  saldırı 

talimatları  verdiği,  anlık  olarak  tüm  saldırı  helikopter  pilotlarını  sevk  ve  idare  ettiği, 

şüphelinin olay gecesi Kara Havacılık Komutanlığı Karargah binasında bulunmasına rağmen 

hangi tür polis aracının nerede olduğunu, nereye hareket ettiğini, nerede ne şekilde bir askeri 

darbe karşıtı kalabalık bulunduğunu bilerek bu hedeflere helikopter saldırısı gerçekleştirilmesi 

için taarruz helikopter pilotlarına talimatlar verdiği, şüpheli Özcan KARACAN'a bu bilgilerin 
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askeri darbe kapsamında faaliyette bulunan diğer örgüt mensupları tarafından aktarıldığının 

anlaşıldığı,  şüpheli  Özcan KARACAN'ın  da  kendisine  aktarılan  bu  bilgiler  doğrultusunda 

helikopter pilotlarına noktasal olarak saldırı emir ve talimatları verdiği, 

Güvercinlik kulesi ses kayıtları incelendiğinde,

Şüpheli  Özcan  KARACAN'ın  15/07/2016  tarihinde  saat  23:02'de  şüpheli  Ali 

ERCAN'a " Ali sende kısa süreliğine oraya git. Sonra tekrar kontrol et buraya gel." şeklinde 

telsiz talimatı verdiği, 

Şüpheli  Özcan  KARACAN'ın,  'neron'  pilot  kodunu  kullanan  İlkay  ATEŞ'e 

15/07/2016 tarihinde saat 23:13'de "Tamam inin yakıt durumunuza göre tekrar kalkarsınız  

gerekirse. Taha sende mi "  şeklinde, saat 23:16’da "  Sen devam et Sadoya görevi senden 

devraldırtcam tamam mı", " devam et şimdi iki dakikalığına Sadoya çalıştırıyorum senden  

görevi devralcak o, Sen orayı bırakma Sado gelinceye kadar " " Sana diyorum sana diyorum.  

Emniyetin üzerine git Sadoyu hemen gönderiyorum ben" şeklinde telsizle talimatlar vererek 

şüpheliler  İlkay  ATEŞ  ve  Taha  Fatih  ÇELİK'in  kullandıkları  Süper  Kobra  helikoptere 

Emniyete saldırı düzenlemesi talimatı verdiği, 

Şüpheli  Özcan  KARACAN'ın,  şüpheli  İlkay  ATEŞ'e  15/07/2016  tarihinde  saat 

23:19’da "bi tane kobra aracı var. Onu sen vurabiliyorsan vur, vuramıyorsan birini yada  

şeyi  çağır  (…)  birini  çağır"  şeklinde  ve saat  23:20'de  "Özel  kuvvetlerden  çıkıp  Konya  

yolunda  mı  ilerliyor.  Özel  kuvvetlere  doğru  değil,  Özel  Kuvvetlerden  Konya  yolu  

istikametinde ilerliyor." şeklinde telsizle talimatlar verdiği, 

Şüpheli Özcan KARACAN'ın, saldırı helikopter pilotlarına 15/07/2016 tarihinde saat 

23:25’de "… Spor okuluna yaklaşan kobrayı vurun" , saat 23:27'de "Ne kadar kobra araç  

varsa vurun", saat23:31'de "Var ya askeri araçların önünü kesen polis araçlarını hepsini  

değil.  Eee sıkıntılı  gördükleri  askeri araçların önünü kesen özellikle kobra tipi  araçları  

vurulacak.", saat 23:41'de "Jandarma Beytepenin, Beytepenin etrafını polis araçları sarmış  

Eee onların Polis Özel Harekat sarmış. Vurun onları ", "gerekirse değil, direk vursunlar  

direk,  yoksa sıkıntı  olacak "  "önce biraz  vursunlar,  sonra beklesinler  çekilmelerine  de  

müsaade etsinler.  Duydun mu yani  biraz  vurun,  ondan sonra çekilsinler müsaade edin  

çekilsinler yani " şeklinde telsizle saldırı talimatlarıverdiği, 

Şüpheli  Özcan  KARACAN'ın,  taarruz  helikopter  pilotlarına  15/07/2016  tarihinde 

saat 23:46’da  "Taarruz helikopteri benle temasa geçsin. Eee bu meclisin altında ki polis  

noktalarını  açmanız  gerekiyor,  o  polis  noktaları  var  oluşturulmuş,  oraları  ateş  altına  

alacaklar açılacak o yollar  " şeklinde, saat 23:47'de "Birinci öncelik Beştepe’deki orada  

çatışma varmış,  şuandaBeştepede ki  tüm polis  araçlarını  dağıtsınlar.  " şeklinde ve saat 

23:48'de  "Beytepe jandarmanın etrafında çatışma varmış,polis  araçları  varmış gerekirse  

gözlük çıkartıp bakın" şeklinde telsizden saldırı talimatları verdiği, 
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Kara  Havacılık  Komutanlığı  uçuş  kulesindeki  telsiz  ve  telefon  konuşmalarının 

sürekli kayıt altına alındığı, saat 22:00 sıralarında uçuş kulesine gelerek oranın kontrolünü ele 

geçiren şüpheli Oğuz YALÇIN'ın saat 24:00 sıralarında kulede kayıt işlemi yapan cihazı devre 

dışı  bıraktığı,  bu  nedenle  saat  24:00'den  sonra  yapılan  telsiz  konuşmalarının  kayıtlarının 

bulunmadığı,  şüpheli  Özcan  KARACAN'ın  saat  24:00'e  kadar  kayıtlı  konuşmalarının 

yukarıda belirtildiği, 

Olay gecesi uçuş gerçekleştirerek faaliyette bulunan helikopterlerin polis tarafından 

ateş edilerek isabet  almaları  ve gayrifaal  duruma gelmeleri  üzerine helikopter gereksinimi 

oluştuğunda şüpheli Özcan KARACAN'ın, aralarında tanık Fatih TİFTİK ve Siirt Atak Kol 

helikopterleri  lideri  Yüzbaşı  Oğuzhan  ÇUHACI  da  olmak  üzereKara  Havacılık 

Komutanlığına  bağlı  personelden  dış  birliklerdehelikopter  görevinde  bulunanları  aradığı, 

onlara  kimseye  haber  vermeden  ve  izin  almadan  helikopterle  Ankara'ya  gelmeleri 

konusundabaskı  kurmaya  çalıştığı,  yasadışı  emir  ve  talimatlar  verdiği,  helikopter  ile 

Ankara'ya gelmeyi  kabul etmeyen tanık Fatih TİFTİK'e ne kadar helikopter alabilirse alıp 

Ankara'ya gelmesini, bunların Genelkurmay Başkanının emirleri olduğunu, insiyatif alması 

gerektiğini, medyadaki haberlerin yalan olduğunu söylediği, 

Şüpheli Özcan KARACAN'ın, 16/07/2016 tarihinde saat 03:42'de, silahlı ve elinde 

ICON hava yer telsizi ile harekat merkezi koridorunda şüpheli Fatih KARAGÖZ ile birlikte 

görüldüğünün güvenlik kamerası görüntüleri ile tespit edildiği, 

Olay  gecesi  mühimmat  gereksinimi  oluştuğunda  şüpheli  Özcan  KARACAN'ın 

şüpheliler Deniz ALDEMİR ve Sezgin UYANIK'a talimat vererek Çankırı'dan helikopterle 

mühimmat getirttiği, 

Şüpheli  Özcan  KARACAN'ın  gece  boyunca  emir  ve  talimat  verme  yetkisi 

bulunmadığı askeri personele yasadışı saldırı emir ve talimatları verdiği, 

Jandarma  Özel  Kuvvetler  tarafından  sabah  saat  06:00  sıralarında  Güvercinlik 

kışlasına  operasyona  başlanılması  üzerine  Ünsal  ÇOŞKUN,  Özcan  KARACAN,  Mehmet 

ŞAHİN,  Mustafa  DURMUŞ  gibi  askeri  darbeyi  sevk  ve  idare  eden  şüphelilerin 

Güvercinlik'ten Akıncı'lara gidilmesi talimatı vermesi üzerine şüpheli Özcan KARACAN'ın 

özel  aracı  ile  şüpheli  Mehmet Semih ÜSKAYA ile  birlikte  Fidanlık nizamiyesine geldiği, 

nizamiyeyi  kontrol  için  geceden  bırakılan  itfaiye  aracını  oradan  çektiği,  sonra  aracıyla 

kışladan ayrıldığı, Mehmet Semih ÜSKAYA'yı evine bıraktıktan sonra Akıncı Hava Üssüne 

gittiği,  Akıncı  Hava  Üssüne  saldırı  olması  nedeniyle  üsten  kaçan  şüpheliler  Taha  Fatih 

ÇELİK, Ali ERCAN, Yakup YAYLA, Serdar ERCAN, Tekin TAŞDEMİR ile Hava Üssünün 

yakınlarındaki arazide buluştukları, şüpheli Özcan KARACAN'ın aracıyla bu şüphelileri alıp 

oradan  ayrıldığı,  şüpheliler  Tekin  TAŞDEMİR  ve  Serdar  ERCAN'ı  Sincan  Yenikent'te 

bıraktıktan sonra diğerleri ile birlikte İstanbul'a gittikleri, 
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Şüpheli Özcan KARACAN'ın, kamuflaj kıyafetli nöbetçi kolluklu ve elinde telsiz ile 

16/07/2016 tarihinde saat: 06:13'de, şüpheli Mehmet Semih ÜSKAYA ile birlikte sivil plakalı 

beyaz  renkli  Honda  CRV  marka  bir  araçla  fidanlık  nizamiyeden  çıktıklarının  güvenlik 

kamerası görüntüleri ile tespit edildiği, 

Şüpheli  Özcan  KARACAN'ın,  olay  gecesi  Kara  Havacılık  Komutanlığı  karargah 

binasında  bulunan  Kurmay  Başkanı  şüpheliMehmet  ŞAHİN'in  odasında  şüpheliler  Ünsal 

ÇOŞKUN,  Mehmet  ŞAHİN  ve  Mustafa  DURMUŞ  ile  birlikte  askeri  darbe  kapsamında 

kendilerine  gelen  talepleri  değerlendirip  telsiz  ve  telefonla  ilgili  yerlere  gerekli  emir  ve 

talimatları  verdikleri,  askeri  darbe  girişiminin  planlanmasından  başlayıp  başarısız  olarak 

sonuçlanıncaya  kadar  ki  aşamalarında  Kara  Havacılık  Komutanlığındaki  tüm  askeri 

hareketliliği  bilfiil  diğer  şüpheliler  ile  birlikte  yönettiği,  bu  konularda  yasadışı  talimatlar 

verdiği, 

Şüphelinin, olay günü gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi 

olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü 

mensubu olan diğer  şüphelilerle  fikir  ve eylem birlikteliği  içerisinde hareket  ettiği,  askeri 

darbe  girişimininde  bulundukları,  şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarından  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  aldığı  yasal 

olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, kendisinin de yasal olmayan emir ve talimatlar 

verdiği, 

Şüpheli Özcan KARACAN'ın, askeri darbe kapsamında verdiği talimatla, şüpheliler 

Okan  KOCAKURT,  Fatih  KARAGÖZ,  İlyas  BARUT  ve  Mustafa  DURMUŞ'un  Kara 

Havacılık  Komutanı  Tümgeneral  Hakan  ATINÇ'ı  silahla  rehin  aldıkları,  müştekiyi 

hürriyetinden yoksun bıraktıkları,

Şüphelinin, şüpheliler Ünsal ÇOŞKUN, Mehmet ŞAHİN ve Mustafa DURMUŞ ile 

birlikte  olay  akşamı  askeri  darbe  girişiminin  Kara  Havacılık  Komutanlığındaki  kısmını 

karargah binasındaki şüpheli Mehmet ŞAHİN'e ait odadan sevk ve idare etmeleri, şüphelinin 

askeri  darbe  kapsamında  Fetullahçı  Terör  Örgütünün  yöneticilerinden  olduğunun 

belirlenmesine göre, 5237 sayılı TCK 220/5 maddesi uyarınca örgüt faaliyeti  çerçevesinde 

işlenen suçlardan sorumlu olduğu,

Şüpheli  Özcan KARACAN hakkında  Cumhuriyet  Başsavcılığımızın  2016/103566 

sayılı soruşturma dosyasından müştekiler Hulusi AKAR, Salih Zeki ÇOLAK, Yaşar GÜLER, 

İhsan UYAR, Halil GÖNCÜ, Uğur TARÇIN, Metin GÜRAK, Atilla GÖKESAOĞLU, Yunus 

CAN, Ertuğrulgazi ÖZKÜRKÇÜ ve Göksel SEVİNDİK’e karşı kişiyi hürriyetinden yoksun 

bırakmak suçundan 5237 sayılı TCK 220/5 maddesi delaleti ile kamu davası açıldığından, bu 

soruşturma  dosyasından  bu  müştekilere  yönelik  kişiyi  hürriyetinden  yoksun  bırakmak 

suçundan dolayı kamu davası açılmadığı, 
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Şüphelinin,  olay  gecesi  Ankara'da  gerçekleştirilen  helikopter  saldırılarında 

saldırılacak  hedeflere  ilişkin  helikopter  pilotlarına  doğrudan  ve  dolaylı  olarak  talimatlar 

verdiği, Genelkurmay Başkanlığı, MİT yerleşkesi, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Beştepe, TRT 

ve  TÜRKSAT'da  meydana  gelen  öldürme  ve  yaralama  eylemlerinin  gerek  bu  eylemleri 

gerçekleştirme  konusunda  talimat  vermesi  nedeniyle  doğrudan  fail  olduğu,  gerekse  örgüt 

faaliyeti  çerçevesinde  işlenen  suçlarda  örgüt  yöneticisi  olarak  bu  eylemlerin  sorumlusu 

olduğu,  ancak  şüpheli  Özcan  KARACAN  hakkında  Cumhuriyet  Başsavcılığımızın 

2016/103566 sayılı dosyasından yürütülen soruşturmada örgüt yöneticisi olarak 5237 sayılı 

TCK 220/5 maddesi uyarınca sorumlu olduğu eylemlerden kamu davası açıldığından şüpheli 

hakkında  bu  soruşturma  dosyasından  mükerrerlik  oluşmaması  için  örgüt  yöneticiliği 

sorumluluğundan kamu davası açılmadığı, şüphelinin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket 

ettiği diğer şüphelilere doğrudan ve dolaylı olarak verdiği talimatlarla gerçekleştiren saldırı 

eylemlerinden dolayı şüphelinin 5237 sayılı TCK 37/1 maddesi uyarınca sorumlu olduğu ve 

bu  nedenle  şüpheli  hakkında  bu  eylemlerden  dolayı  kamu  davası  açılmasının  gerektiği 

anlaşıldığından,  olay gecesi  şüphelinin  doğrudan ya  da  dolaylı  talimatı  ile  helikopterlerle 

saldırı eylemleri gerçekleştirildiği belirlenen bölgelerden olan, 

Genelkurmay  Başkanlığı  Binası  civarında Ali  Mehmet  VUREL,  Beytullah 

YEŞİLAY,  Cengiz  POLAT,  Fuat  BOZKURT,  İbrahim  ATEŞ,  Maktul  Mehmet 

KOCAKAYA,Murat  İNCİ,  Mustafa  KARASAKAL,  Muzaffer  AYDOĞDU,  Osman 

ARSLAN,Osman  EVSAHİBİ,  Özcan  ÖZSOY,Ramazan  KONUŞ,Selim  CANSIZ,  Serhat 

ÖNDER, Suat AKINCI, Suat ALOĞLU, Sultan Selim KARAKOÇ, Uhut Kadir IŞIK, Vedat 

BÜYÜKÖZTAŞ,  Yasin  Naci  AĞAROĞLU,  Yusuf  ÇELİK,  Yusuf  ELİTAŞ'ın 

öldürülmelerinin,

Genelkurmay Başkanlığı Binası civarında müştekiler Abdil Muhsin TÜRKMEN, 

Abdullah  BAHÇECİ,Abdullah  CANSIZ,  Abdullah  EROL,  Abdullah  KESKİN,  Abdullah 

SEZGİN,  Abdullah  TUNÇEL,  Abdulvahit  ÖZÇAVUŞ,  Abdülkadir  KAYAPINAR,  Adem 

ULUTAŞ,  Adem  DEVECİ,  Adem  GÜL,  Adem  PARLAK,  Adnan  CEYLAN,  Adnan 

ODABAŞI, Ahmet ARIK, Ahmet GENÇYİĞİT, Ahmet KARACA, Ahmet KAĞIZMANLI, 

Ahmet Salih  ÜNAL, Ahmet Sefa KAYA, Akın GÜNBULAK, Alaattin  GÜMÜŞHAN, Ali 

DEMİRDAŞ, Ali  GÖK, Ali  Osman KAYA, Ali ÖLÇÜCÜ, Alişan ÇELİK, Aslan ÇİÇEK, 

Aydın  GÜLGAN,  Aydoğan  KONDU,  Ayhan  AKKANAT,  Ayhan  ERTUĞRUL,  Aykut 

TÜRKAN, Aysel SANCAK, Barış YILDIRIM, Bayram ÇAYLAK, Bedriye TÜREMİŞ, Berat 

BOZKURT, Birol ÇEBİ, Birşah YEŞİL, Burak BALCI, Burak DEMİRCİ, Burhan DEMİR, 

Bülend BARAN, Bülent DURAK, Bünyamin ÖCAL, Büşra ÖZYILMAZ, Büşra SANCAK, 

Can METİN, Cavit  ÖZTÜRK, Cem Koray ACAR, Cengiz ŞAHİN, Cengiz UÇAR, Cesur 

TEKİN, Çetin ÖZSOY, Dilek BURAN, Durak DENİZ, Ekrem ÇAKIR, Emin KARABIYIK, 
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Emine  AYDINBELGE,  Emine  Nur  PARLAK,  Emre  KAYA,  Enes  GÖKGÜL,  Engin 

ZENGİN, Ervil  PEHLİVAN, Erdal  AÇIKGÖZ, Eren TEKİN, Erhan ÇAYIR, Erhan SÜR, 

Ertuğrul  ÇAĞLAYAN,  Esat  Kerim  SEÇKİN,  Faruk  BAŞARAN,  Fatih  GÜRSES,  Fatih 

KARATEKİN, Fatih KUBULAY, Fatih PİRE, Fazıl MACİT, Fazlı ÇİÇEK, Furkan ÖZTÜRK, 

Furkan SANCAK, Gülay GÜVERCİN, Gülüzar DEMİRCİ, Hacı Hasan OCAK, Hacı İhsan 

CEYLAN,  Hacı  Rahim  ALLI,  Hacer  KONUŞ,  Hakan  KARADUMAN,  Halil  İbrahim 

BALGAT, Halit AYDOĞDU, Hamza ÇAKALOĞLU, Hanifi TÜMER, Harun ÇALI, Harun 

DOĞAN,  Hasan  CEYLAN,  Hasan  DEMİRKAN,  Hasan  KAYNAKCI,  Hasan  KAZMAZ, 

Hasan OLKUN, Hasan YAŞAR, Hatice TAVUKCU, Havva ŞEN, Hüseyin ÇINAR, Hüseyin 

KAYA, İbrahim ÇAĞ, İbrahim SIĞIN, İbrahim Ethem TOKATLIOĞLU, İlhan AYDIN, İsa 

PİRİHAN, İsa  SARITEPECİ,  İsmail  Samet  MUTLU,  Kaan  ŞİMŞEK,  Kadir  İNCİKUŞU, 

Kadir TUNÇEL, Kazım ÇAKIR, Kemal TEZER, Kenan ARTUĞER, Kenan KONUK, Kerim 

TAŞKIRAN,  Koray  DEMİREL,  Levent  DİNÇ,  Mahmut  GÜRPINAR,  Mahmut  Mert 

KILINÇ,  Mehmet  AYDINBELGE,  Mehmet  BACIK,  Mehmet  DALDA,  Mehmet  Fatih 

ŞABA, Mehmet Özgür AKKOYUNLU, Mesut TEKİNIŞIK, Metin İÇTÜZER, Metin UZUN, 

Muammer  ERKAYA,  Muhammed  ŞAHBAZ,  Muhammet  Berdan  ÖLÇÜCÜ,  Muhammed 

Nurullah TAVUKCU, Murat AKGÜL, Murat AYKUT, Murat BALGAT, Murat ÇETİN, Murat 

DEMİRCİOĞLU, Mustafa ATEŞ, Mustafa GÜLCAN, Mustafa GÜNEL, Mustafa KARKIN, 

Mustafa ÖZYILMAZ, Mustafa SEÇKİN, Mustafa SEMERCİ, Mustafa SIRAKAYA, Mustafa 

YILMAZ, Mücahit GÜNDOĞDU, Nazar IRMAK, Necati EKİZ, Necmettin ÇİMEN, Nevzat 

YAPAN,  Nigar  SERT,  Oğuzhan  KONURALP,  Okan  DEMİRCİOĞLU,  Oktay  ŞENGÜL, 

Onur Can AÇIKGÖZ, Orhan BURAN, Osman KÖMÜR, Ömer Faruk ÇATAL, Ömer Faruk 

EREN, Ömer Lütfi PEKER, Ramazan GÜNDEŞLİ, Regaip YILDIRIM, Salih ATEŞ, Satılmış 

KOÇAK,  Selahattin  KARAYEL,  Selim  YILMAZ,  Selim  ÖZDEMİR,  Serdar 

DUMLUPINAR,  Serdar  KARATAŞ,  Serkan  ERAYHAN,  Sinan  ŞAHİN,  Şafak  ÜLGEN, 

Şener  ŞENER,  Şenol  YEDİLER,  Tahir  ŞEKER,  Talip  TOSUN,  Ufuk  KAYA,  Uğur 

KÖSEOĞLU, Uğur ŞAHAN, Ümit YEŞİLMADEN, Ümüt EKİNCİ, Üveys ÖZCAN, Üzeyir 

KÜÇÜK, Yahya  Murat  İMAMOĞLU, Yasin  DEMİRCİ,  Yasin  GÖKGÖZ,  Yunus  ÇELİK, 

Yusuf ASLANHAN, Yusuf AY, Yusuf GÖKDEMİR, Yusuf KURT, Zafer TAŞ'ın öldürülmeye 

teşebbüs edilmelerinin, 

Cumhurbaşkanlığı binası civarında Akif KAPAKLI, Cuma DAĞ, İzzet ÖZKAN, 

Necmi Bahadır DENİZCİOĞLU'nun öldürülmelerinin; 

Cumhurbaşkanlığı binası civarında müşteki Enes ALACAKAYA'nın öldürülmeye 

teşebbüs edilmesinin, 

Ankara Emniyet Müdürlüğü binası civarında Halil IŞILAR'ın öldürülmesinin,

Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  binası  civarında müştekiler  Abbas  Murat 
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DELİBAŞLAR, Ali DİNLER, Ali SEZER, Alper KORKMAZ, Alper ÜNSAL, Barış ÜNYAY, 

Behçet  BOLAT,  Duray  ERKAN,  Emrah  ÖZÇELİK,  Erol  KARACA,  Gökhan  İLDEŞ, 

Hüseyin AĞİR, Kemal KULLEBİ, Kenan PEHLİVANLI, Mustafa ÖZ, Murat CANTÜRK, 

Murat UYGUN, Osman BÜTEV, Remzi BAŞ, Salih AYDEMİR, Serkan ERDİNÇ, Tuğçe 

SERÇE, Ufuk YAZICI, Ümit USLU, Yıldırım UZUN'un öldürülmeye teşebbüs edilmelerinin, 

Milli  İstihbarat  Teşkilatının  Yenimahalle'de  bulunan  yerleşkesi  civarında 

müştekiler Abdülhamit ECEVİT, Mehmet YARĞIN, Mehmet BAŞKAYA, T-02735 Numaralı 

MİT Personeli,  M-11238  Numaralı  MİT Personeli,  M-11125  Numaralı  MİT Personelinin 

öldürülmeye teşebbüs edilmelerinin, 

Gölbaşı  ilçesinde  bulunan  TÜRKSAT  Uydu  Haberleşme  Merkezi  civarında 

müştekiler Abdullah BULUT, Ahmet SARIKAYA, Ahmet ŞEFLEK, Alaettin ALTINTAŞ, Ali 

BOLAT,  Bayram  İNAÇ,  Bilal  Davut  HASETÇİ,  Mehmet  Cemil  ÖZTEGİL,  Cengiz 

DEĞİRMENCİ, Cengizhan SOLAK, Cenk ŞEN, Eray ÜNLÜ, Erdal SÖĞÜNMEZ, Erkan 

KAYA,  Erol  ÖLÇER,  Fatih  AKSOY,  Fatih  Mehmet  KAYABAŞI,  Fatih  POLAT,  Fatih 

ÜNVER,  Güner  GANİ  ,  Hakan  İLHAN,  Halil  ERSOY,  Hüsamettin  DEMİREL,  Halil 

YEŞİLÇİMEN, Hüseyin TÜRKMEN, İbrahim ATİLA, İsmail AÇIKAL, Kadir KARABIYIK, 

Lokman SONSOY, Mahmut BAŞPINAR, Mehmet BAYAR, Mehmet GÖKSEL, Mehmet Ali 

ORTAYATIRTMACI,  Muhammet  Sait  GÜNEŞ,  Muhammet  Emin  SERGİLİ,  Mustafa 

KARADAYI,  Özcan  ŞEN,  Ramazan  TEKTAŞ,  Serdar  GÖZÜM,  Serkan  BİLEN,  Taha 

TETİK,  Tarık  İNCEDERE,  Tarık  Furkan  ERBAY,  Tayfun  ÖĞÜTLÜ,  Turgay  AYÇİÇEK, 

Üzeyir YAVUZ ve Yasin Burak KAYA'nın öldürülmeye teşebbüs edilmelerinin doğrudan faili 

olduğu,

Şüpheli  Özcan  KARACAN'ın,  soruşturmaya  konu  eylemlerinin,  Silahlı  Terör 

Örgütü  yöneticisi  olmak,  Anayasal  Düzeni  Ortadan  Kaldırmaya  Teşebbüs  etmek,  Türkiye 

Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını 

engellemeye  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya 

görevlerini  yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek,  Askerî 

komutanlıkları gasbetmek, 28 kez nitelikli şekilde kasten insan öldürmek, 275 kez nitelikli 

şekilde insan öldürmeye teşebbüs etmek ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak suçlarını 

oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-4- Şüpheli Uğur KAPAN'ın ( Albay ) Eylemleri :

Şüpheli Uğur KAPAN 20/07/2016 tarihli ifadesinde; "Ben Kara Havacılık Okul 

komutanlığı Öğretim Başkanlığı Döner Kanat Kurul Başkanı olarak albay rütbesinde pilot 
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olarak  görev  yaparım.  Helikopter  ve  uçak  pilotuyum.  Kara  Havacılık  Okul  Komutanımız 

Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN  14/07/2016  tarihinde  perşembe  günü mesai  sonrası  bizi 

yanına  çağırdı,  yarın  sabotaj  ihtimali  var,  ekibini  oluştur. Yarın  akşam uçuş  faaliyeti 

olacak dedi. Saat gece 23:30 sıralarında buluşacağız. Faaliyet gece 02:00 sıralarında olacak 

dedi.Bunun üzerine ben Mustafa ÇİN Albay ile Başçavuş Kadir'i ( Kadir BAYRAM ) ekibime 

dahil ettim. 

15/07/2016  tarihinde  normalinde  saat  23:30  sıralarında  buluşacaktık  fakat 

buluşma  saati  erkene  çekildi.  Saat  20:30  sıralarında  apronda  buluştuk. Aprona 

geldiğimde 10 tane skorsky helikopter vardı.  Ben Mustafa ÇİN Albay ve Kadir Başçavuş 

ile  birlikte  helikoptere binip saat  20:50 sıralarında Akıncı  Hava Üssüne iniş  yaptım. 

Bizden sonra toplam 9 helikopter daha Akıncı üssüne geldi. Ancak gelen helikopterlerden 2 

tanesi cougar tipi helikopterdi. 

Akıncı üssünde buluştuğumuzda gelen pilotlardan tanıdıklarım 1-) Binbaşı Temür 

AYDIN, 2-) Binbaşı Ahmet SEREYİL ( Ahmet SEREYİM)3-) Binbaşı Tekin TAŞDEMİR 4-) 

Yarbay Yücel ERSÜVEN ( Yücel ERSÜREN) 5-) Yüzbaşı Zafer DOLU 6-) Binbaşı Deniz 

ALDEMİR 7-) Albay Vedat SEVEN 8-) Albay İsmail YOLCU 9-) Yarbay Sezgin UYANIK 

10-) Yarbay Halil GÜL 11-) Yarbay Yakup YAYLA 12-) Binbaşı Rıza AKINCI 13-) benim 

ekibimdeki Albay Mustafa ÇİN, 14-) Ben Uğur KAPAN, 15-) İsmini bilmediğim üsteğmen, 

16-) İsmini bilmediğim Malatya'dan gelen binbaşı, Akıncı üssünde buluştuk. 

İsmini  verdiğim pilotlardan Ahmet  SEREYİM Binbaşı  ve  Yakup YAYLA Yarbay 

Malatya'dan  gelmişlerdi.  Ayrıca  pilotlardan  Binbaşı  Rıza  AKINCI  da  Kara  Kuvvetleri 

Komutanlığı Personel Daire Başkanlığı'nın pilotuydu. Bu pilotu Kara Kuvvetleri Komutanlığı 

Personel  Dairesinden  kimin  gönderdiğini  bilmiyorum.Diğer  pilotlar  ise  kadrosu  Kara 

Havacılık  Komutanlığı  bünyesindeki  pilotlardır.  Kara Havacılık  Komutanımız Tümgeneral 

Hakan ATINÇ'tır. Kara Havacılık Okul Komutanımız ise Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN'dur. Bu 

harekatı Kara Havacılık adına organize eden Kara Havacılık Okul Komutanımız Ünsal 

ÇOŞKUN'dur. Yapılan  faaliyetlerde  Tümgeneral  Hakan  ATINÇ  komutanımız  ile  ilgili 

harekat gecesi saat 01:00 sıralarına kadar Tümgeneral Hakan ATINÇ'ın bilgisinin olduğunu 

ancak işler kötüye gitmeye başlayınca Hakan ATINÇ'ın geri çekildiği şeklinde bulunduğumuz 

yerde  konuşmalar  yapılıyordu.  Ancak  bu  konuşmaların  doğru  olup  olmadığını  ben 

bilemiyorum. 

Helikopterler  saat  23:00  sıralarında  uçmaya  başladı.  Gelen  10  helikopterin  8'i 

skorskydi.  İkişerli  gruplar  halinde  uçuş  yapılıyordu.  Ben  hangi  helikopterin  ve  hangi 

pilotun  nerede  ve  kime,  nasıl  ateş  ettiğini  bilmiyordum.  Akıncı'ya  gelen 

helikopterlerimizden 5 tanesi isabet aldı. En son 3 tanesi sağlam kaldı. F-16 uçakları da 

uçmaya  helikopterlerden  uçmaya  başladılar  ancak  hangi  pilotun  kullandığını  bilmiyorum. 
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Gecenin  ilerleyen  saatlerinde  03:45  sıralarında  Eskişehir  Hava  Üssünden  F-16  'lar  geldi. 

Akıncı'dan harekata katılan uçak ve helikopterlerin uçmasını engellemeye çalıştılar. Akıncı 

pistini de Eskişehir'den gelen uçaklar bombaladı. Acil şeridi de topla vurdular.

Harekat sırasında Akıncı'ya gelen arkadaşlar arasında "ATAKANLAR" isimli 

whatsap  grubu  kuruldu. Haberleşmeler  bu  whatsap  grubu  üzerinden  yapıldı.  Akıncı 

harekat merkezinden verilen emirler ATAKANLAR isimli whapsap gurubu üzerinden 

verildi. Ben helikopterle uçuş yapmadım. Harekat merkezinin emirleri doğrultusunda lojistik 

faaliyetlerde  bulundum.  Daha  doğrusu  hava  üssünde  koordinasyonu  sağladım.  Gece  saat 

03:00  sıralarında  başarıyla  sonuçlanmayacağı  anlaşılınca  Akıncı'da  panik  başladı.  Gün 

ağırdıktan sonra da Eskişehir'den gelen uçaklar angaja kuralları gereği helikopterleri uçamaz 

hale getirdi. Biz de saat 08:00 'a kadar bekledik. 

Ben Fetullah GÜLEN'i medyadan tanırım. Ancak talebesi değilim . Cemaatçi 

ağabeyim yoktur. Ben hayatımda hiç  Amerika'ya  gitmedim.Ben Fetöcü değilim.  Fetullah 

Gülen'in  kitaplarını  okumadım  ancak  Sait  Nursi'nin  kitaplarını  okudum.  Okuyucular 

grubu olarak grupla bir kaç kez sohbetlerine katılmışlığım vardır. Namazlarımı kılarım . 

Sabah  namazlarını  zaman  zaman  atlıyorum.  Orucumu  tutarım.  Ben  bulunduğum kadroda 

Ankara'da 2 yıldır çalışıyorum. Malatya Alay Komutanlığı'ndan tayinle geldim. Malatya'dan 

Ankara'ya operasyon nedeniyle gelen pilotları ben seçmedim. Kimin seçtiğini bilmiyorum. " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Uğur KAPAN 14/10/2016 tarihli  ifadesinde; "  Ben konuyla ilgili  daha 

önce ifade  vermiştim.  İfadem okunsun dedi.  Şüpheliye  20/07/2016 tarihli  ifadesi  okundu. 

İfade  bana  aittir  ancak ifade  sonunda geçen Genelkurmay başkanımızı  Çankaya  Köşküne 

bıraktıktan  sonra  Akıncı'ya  geri  dönme  talimatını  bana  veren  kişi  Mehmet  DİŞLİ  değil 

Genelkurmay  Başkanımızdır.  Ben  helikopterle  havalandıktan  sonra  F-16  uçakları  benim 

Akıncı'ya  gitmeme  mani  oldu,  beni  zorunlu  olarak  Etimesguta  indirdiler.  Beni  Akıncı'ya 

gitmeme  mani  olan  kişiyi  bilmiyorum.  Ancak  bana  radardan  Akıncı  yerine  Etimesguta 

inmemi söylediler. Ben de Etimesgut'a indim.

Önceki  ifademe  eklemek  istediğim  bir  hususta  şudur,  ben  darbe  gecesiönceki 

ifademde  de  belirttiğim  gibi  helikopterle  faaliyete  katılmadım.  Sabah  06:30  sıralarında 

silahım bitmişti. Bulunduğum yerden karargahın Akıncı üssündeki karargah binasına geçtim. 

Karargah  binasında  brifing  salonu  olarak  kullanılan  yere  girdiğimde,  içeride  tüm  ve 

tuğgenerallerden oluşan  yaklaşık  10-12 kişilik  bir  grup vardı.  Tamamı  resmi  kıyafetliydi. 

İçlerinde  sivil  sadece  1  kişi  vardı.  Daha sonra  medyada fotoğraflarını  gördüğüm için 

tanıdım. Adil ÖKSÜZ olarak medyadan tanıdığım kişi de oradaydı. Sivil giyinimliydi. 

Salonda  sivil  başka  kimse  yoktu.  Generallerden  tanıdığım  sadece  1  kişi  vardı.  Kendisi 
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tümgeneral Mehmet DİŞLİ'dir. Mehmet DİŞLİ'yi de daha sonra Genel Kurmay Başkanımızın 

Çankaya  köşküne götürürken kullandığım helikoptere  bindiği  için  ismini  orada öğrendim. 

Daha öncesinde  tanımıyorum.  Brifing  salonunda  tanıdığım başka  birisi  yoktur.15/07/2016 

tarihinden önce darbeye hazırlık faaliyetleri kapsamında bildiğim ve faaliyet olarak hiçbirşey 

yoktur.  Darbe  gecesi  ATAKANLAR ismiyle  oluşturulan  whatsap  grubunda  isminizin 

neden olduğu soruldu. Cevaben: Ben böyle bir gruba girip yazışmadım, ilk ifademde neden 

böyle dediğimi hatırlamıyorum. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Murat BOLAT 20/07/2016 tarihli ifadesinde; " Alay Komutan Yardımcısı 

Yarbay Halil GÜL ve Yarbay Özcan KARACAN’ın odaya beni çağrmaları üzerine gittim ben 

kendilerine "Ne yapıyorsunuz" diye sordum onlarda bana yapılacak olan darbeyi kast ederek 

"Pilotların ve teknisyenlerin hazır olduklarını" söylediler......Görebildiğim kadarı ile bu listede 

......  Kara  Havacılık  Okul  Komutanlığından  Albay  Uğur  KAPAN  .....  isimlerini  bu  liste 

skorkyleri kullanacak şahıslar olarak gözlerimle gördüm. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Taha Fatih ÇELİK 01/09/2016 tarihli ifadesinde; " ... 15 Temmuz gecesi 

uçtuğunu  bildiğim  kişilerin  bu  örgütün  üyesi  olduklarını  düşündüğüm şahıslar;  .......Uğur 

KAPAN..... Fatih ARMAĞAN ... " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Deniz  ALDEMİR  20/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ankara  iline  geri 

geldikten  sonra  Fetullah  GÜLENCİ  olan  soyadını  bilmediğim  öğretmen  Semih  ile 

görüşmelerimiz  devam etti.  Ankara  ilindeki  görevim süresi  içerisinde  Fetullah  GÜLENCİ 

olduğundan  şüphelendiğimGüvercinlik  askeri  üssünde  görevli  olan  Tuğgeneral  Ünsal 

ÇOŞKUN  ...  Yarbay  Uğur  KAPAN  ,  Binbaşı  Sadullah  ABRA  isimli  şahıslardır. 

Şüphelendiğim bu şahıslar da 15 temmuz darbesinde etkin görev aldıklarınıbizzat gördüğüm 

için bu şüphelerim daha da kuvvetlenmiş şahıslardır. 

... Ben bu ismini saydığım şahıslar ile birlikte nöbetçi amirliğinde beklerken kışla 

nöbetçi amir olan Yarbay Özcan KARACAN hava araçlarını Akıncı hava üssüne götürmemizi 

emretti.  Bu emir  üzerine  Yarbay Uğur  KAPAN skorskiyi  ......  Binbaşı  Tekin  TAŞDEMİR 

skorskyi  ve  ben  cougar  tipi  malzeme  helikopterini  havalandırarak  Akıncı  ana  jet  üssüne 

götürdük iniş yaptık.

... Akıncı üssünde çalışan Yarbay Uğur KAPAN 2 adetcougar helikoptere ve s tipi 

helikopterleri  harp okulundan personeli  alarak Genel  Kurmaya indirmemizi  emretti  bunun 

üzerineYarbay Sezgin UYANIK ve benCougar, Yüzbaşı Zafer DOLU, Binbaşı Rıza AKINCI 

Cougar helikopterleri, S tipi helikopteri iseYarbay Halil GÜL ve ismini bilmediğim yardımcısı 
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ile  birlikte  helikopterleri  havalandırarak  harp  okuluna  indirdik.  Harp  Okulundan  askeri 

personeli aldık biraz ilerisin de bulunan Genelkurmaya indirdik.

...  Fetullah  GÜLENCİ  yapılanma  içersinde  olduğunu  düşündüğüm  ve  bu  darbe 

girişimden sonra bu yapının içersinde olduğu kanaatine vardığım isimler.... 5- Yarbay Uğur 

KAPAN ( Kara havacılık Okulunda görevli)... " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ahmet  SEREYİM  24/08/2016   tarihli  ifadesinde;  "  ....  Saat  22.00 

sıralarında  Akıncı  Üssüne  vardık.  Yarbay  Halil  GÜL  ile  görüştüm.Bizden  önce  birçok 

helikopter Akıncı'ya gelmişti park halinde duruyorlardı. Bizde park ederek, indik Terminal 

binasına  gittik.  Halil  GÜL'ün  dışında,  Albay  Uğur  KAPAN'ı  gördüm.  ...  Saatini  tam 

hatırlamıyorum. Albay Uğur KAPAN bana Kara Harp Okulunda öğrencileri Etimesgut Hava 

Meydanına  tahliye  etmemiz  talimatını  verdi.  Yine  Skorsky  marka  kuyruk  numarasını 

hatırlamadığım  bir  helikopter  ile  Kara  Harp  Okuluna  gittim.  Diğer  pilot  Yarbay  Yakup 

YAYLA'ydı. Bakım personelini hatırlamıyorum. Öğrencileri alıp Etimesgut Hava meydanına 

bıraktık.Bu  şekilde  2  sefer  yaparak  öğrencileri  taşıdım.  ...  Akıncı  Üssüne  saat  02.00 

sıralarında döndük.  Döndükten sonra Terminal  binasında beklemeye başladık.  Sabah hava 

aydınlanırken adını tam olarak hatırlayamadığım bir filo binasına gittik." şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  İsmail YOLCU 18/07/2016 tarihli ifadesinde;"..... Belli bir zaman sonra 

skorsky  helikopterleri  çiftli  olarak  veya  tekli  olarak  havalandıklarını  gördüm.  Aynı 

helikopterler tekrardan geri geldiler. Bu olay sabaha kadar tekrar etti. Burada daha tanıdığım 

Kara  Havacılıkta  görevli  olarak  bildiğim  Albay  Uğur  olarak  bildiğim  (  Uğur  KAPAN  ) 

soyismini şuan hatırlayamadığım ..... görsem tanıyacağım ve teşhis edeceğim 30 veya 40 kişi 

vardı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Abdullah ATEŞTEMUR 17/07/2016 tarihli  ifadesinde;  "  Gösterdikleri 

yere saat 22:00 civarında indik. Diğer helikopterlerde tanımadığım kişiler ile birlikte Yarbay 

Halil GÜL, Albay Uğur KAPAN, Albay Erdem ERDOĞAN ( ErdoğanERDEM)vardı. ... Bu 

sırada  yapılacak  işlerle  ilgili  görevlendirmeler  geliyordu.  Bu  görevlendirmeler  isim  isim 

verilmiyordu.  Şu  iş  yapılacak  dendiğinde  birileri  gönüllü  olarak  çıkıyordu.  Ben  bu  işleri 

yapmayı  red  ettim.  MeselaGenelkurmay'a  mühimmat  taşındı.  Ben  gitmedim.  Öğrenci 

taşındığını duydum. Ben gitmedim. Emirler Uğur KAPAN aracılığıyla geliyordu. Onun 

emirleri  Ünsal  ÇOŞKUN'dan  almış  olduğunu  tahmin  ediyorum.  Çünkü  Ünsal  ÇOŞKUN 

hepimizin komutanıydı." şeklinde beyanda bulunmuştur. 
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Şüpheli  Erdoğan ERDEM 17/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "... 15/07/2016  günü 

okulda görevdeydim.  Aynı  birlikte  görev yapan Albay Uğur KAPAN okul  komutanımızın 

emri olduğunu görevimin devam edeceğini söyledi. Mesai bittikten sonra okul komutanımız 

Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN Genelkurmayın emirleri doğrultusunda görevin devam edeceğini 

söyledi. Albay Uğur KAPAN okul komutanımızla sürekli dialog halindeydi. Bize görev gereği 

Akıncı 4. Anajet üssüne gideceğimizi söyledi. Helikopterle üsse geldik. " şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Erdoğan  ERDEM 24/08/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Helikopteri  Akıncı 

üssünde Terminal  binasının  yanına  park  ettik  ve  beklemeye  başladık.  Terminal  Binasında 

Uğur KAPAN, Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN'u gördüm. Burada saat 09.00 a kadar  kaldım. 

Jetler piste ateş etmeye başladılar." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Zafer DOLU 18/07/2016 tarihli ifadesinde; "... Hava Kuvvetleri Akıncı 

meydanına  intikal  ettik.  Buraya  indiğimizde  orada  Albay  Uğur  KAPAN  bütün  pilot  ve 

teknisyenleri  topladı.  Ve  hepimizin  telefonlarımızı  kapatmamızı  ve  sadece  kendisinin 

telefonunun açık kalacağını ve kendisinin bu andan itibaren Hava Görev Komutanı olduğunu 

söyledi. Gelecek görevleri kendisinin dağıtacağını söyledi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

ŞüpheliRıza  AKINCI  Ankara  7.  Sulh  Ceza  Hâkimliği'nde  25/07/2016  tarhli 

sorgusu sırasında verdiği ifadesinde:   Buradan da bize Akıncı Üssüne vardığımızda Uğur 

KAPAN Albay bize Genelkurmay Başkanlığının basıldığını, Kara Harp Okulundan personeli 

oraya taşımamız emri verildi. Biz helikopterlerle kalktık. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Kadir  BAYRAM  07/12/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ..i  Skorsky 

helikopterlerinin park yerine gittik.  Herkes sıralı  bir helikopterin başına rastgele gitti.  Ben 

13045 kuyruk numaralı Skorsky S70 helikopterin her türlü kontrolünü yaptım. Pallerini açtım. 

Motor kontrollerini, çevre kontrollerini yaptım. Bu sırada Uğur KAPAN Albay ile Mustafa 

ÇİN  Albay  geldiler,  ben  helikopterin  dış  hazırlığını  yaparken  onlarda  helikopterdeki  iç 

hazırlıkları yaptılar. Helikopteri çalıştırdılar. Bu arada Levent SELAMOĞLU Başçavuş elinde 

bixi  makinalı  tüfekle geldi.  Her  Skorsky helikoptere Levent  SELAMOĞLU birer  tane bu 

bixilerden dağıttı. Ayrıca birileri her helikopter için 200'erlik mermiden oluşan 3'er kutu bixi 

mühimmatı  dağıttı.  Ben  bixi  ve  mühimmatını  helikoptere  koydum.  Pilotlar  helikopterleri 

çalıştırdı. Bu sırada UH1, Taarruz ve Ulaştırma Hangarlarında da hareketlilik vardı. Oralarda 

da helikopterler uçuşa hazırlanıyordu. Kol başı helikopter olarak bizim helikopter ilk kalktı 
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arkasından diğerleri  de bizi  takip etti.  Ben nereye gittiğimizi bilmiyordum. Uğur KAPAN 

Albay ile Mustafa ÇİN Albaya da nereye gittiğimiz konusunda hiçbir şey sormadım. Kısa bir  

yolculuktan sonra Ankara'nın batı kısmında bir yere iniş yaptık. İndiğimizde buranın Akıncı 

üssü olduğunu anladım. Helikopter Akıncı üssünde kulenin sağ tarafında bir yere inmişti.

07:30 - 08:00 gibi helikopterlerin bulunduğu yere siyah bir mersedes geldi, içinden 

Hulusi AKAR Orgeneral ile isminin Mehmet DİŞLİ olduğunu öğrendiğim general indi. Uğur 

KAPAN Albay onların yanına gitti.  Volkan TÜRKKORKMAZ ile Korkmaz GÜLAL da o 

araca  yakın  yerdelerdi.  Hangi  helikopterin  uçmak  için  müsait  olduğu  soruldu.  Çünkü 

helikopterlerin bir kısmı hasarlıydı. Ben benim gece boyunca uçuş yaptığım 13045 numaralı 

helikopterin  müsait  olduğunu  Uğur  KAPAN  Albaya  gösterdim.  Ben  hemen  gidip  bu 

helikopter kapısını açtım. Hulusi AKAR Paşada gelip bu helikoptere bindiler. Helikopterin 

pilotluğunu Uğur KAPAN Albay ile Mehmet ŞAMCI Binbaşı yaptılar. Ben bu helikopterin 

uçuş teknisyeniydim. Hulusi AKAR Paşa ile Mehmet DİŞLİ helikoptere bindiler. Helikopterin 

üzerinde  bir  F4 uçağı  uçuyordu.  Bu uçakla Genel  Kurmay başkanımızın  kullandığı  Kod5 

telsiz  koduyla telsiz  irtibatı  kurduk. Oradan kalkarak Çankaya köşküne gittik.  Yolda uçuş 

esnasında Uğur KAPAN Albay bana "komutanımıza sor, biz kalalım mı dönelim mi" dedi. 

Bende  bunu Hulusi  AKAR Paşaya  sordum.  O da  bize  helikopterle  geri  dönün dedi.  Biz 

Çankaya  köşkünün  helikopter  pistine  iniş  yaptık.  Helikopterden  indim.  Kapıyı  açtım. 

Komutanımız  indiler.  Oraya  gelen  araçla  komutanımız  ayrıldılar.  Biz  de  komutanımızın 

talimatı  doğrultusunda  oradan  kalktık.  Normalde  Aıncılar  üssüne  gidiyorduk.  Yolda  Uğur 

KAPAN Albay Etimesgut'a  ineceğiz  dedi.  Oraya  iniş  yaptık.  Orada  bizi  iki  gün boyunca 

tuttular.  Benim  gece  boyunca  üzerinde  taşıdığım  Yavuz  16  marka  23057  seri  numaralı 

tabancayı  ben  13045  kuyruk  numaralı  helikopterden  indiğimizde  helikopterde  bıraktım. 

Benim  tabancamın  ayrıca  bir  de  yedek  şarjörü  vardı.  Toplam  hatırladığım  kadarıyla  30 

mermim vardı. Bunların hiçbirisini kullanmadım. Ayrıca helikopterden inmeden önce bixisiye 

takılı olan mühimmatı çıkarıp kutularına koydum. Normalde bizim helikopterde 600 tane bixi 

mühimmatı vardı. Ben bunlardan 3 tanesini kullandım. Bunların boş kovanı da helikopterin 

içindedir. Ben 3 tane dışında başka bir mermi kullanmadım. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ertan DERİN 07/11/2016 tarihli  ifadesi;  "  ...  15 dakikalık yolculuktan 

sonra yerin ismini daha sonradan öğrendiğim Akıncı Hava Üssüne indik ve bizimle beraber 4-

5 tane daha bizimki gibi Skorsky tipi helikopter de oraya indi ve bize orada Yarbay Uğur 

KAPAN isimli şahıs beklememiz gerektiğini ve tatbikat için burada olduğumuz, daha sonra 

tekrar bilgi verileceğini söyledi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ahmet  YENGİL  26/07/2016  tarihli  ifadesinde; "  ....  Saat  21:30 
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sıralarında ... Diğer helikopterlerde bildiğim kadarıyla ... Albay Uğur KAPAN ... ve Yarbay 

Halil  GÜL vardı.  Hangilerinin  hangi  helikoptere  bindiğini  bilmiyorum.  Kısa  sürede  hep 

birlikte havalandık ve hep birlikte Akıncı Üst Komutanlığına iniş yaptık.

..Albay Uğur KAPAN Pilotları ise bizim piste yakın görüş mesafemizde ancak sesini 

duymadığımız bir yerde topladı. Yaklaşık 10-15 dakika kadar ayakta toplantı yaptılar. Toplantı 

sonunda benim helikopterin pilotları ile Teknisyen Emre GÜREL’in bulunduğu pilotlarının 

kim olduğunu bilmediğim helikopterle uçuşa geçtik. Diğer helikopterler ise Akıncı pistinde 

kaldılar. Neresi olduğunu bilmediğim dört adet helikopter iniş yeri olan bir askeri birliğe iki 

helikopter olarak iniş yaptık... " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Anıl KORKMAZ 13/10/2016 tarihli ifadesinde; "..... 15/07/2016 tarihinin 

bulunduğu hafta içinde bizim komutanlıktaki bir kısım albayların helikopterle gece uçuşuna 

çıktıklarını fark etmiştik. Bu bizim çok tuhafımıza gitmişti. Bu şekilde uçan albaylardan olan 

Uğur  KAPAN  Albay  benim  amirimdir.  Normalde  öğrencilerle  uçması  lazım.  Halbuki 

albaylarla beraber uçtu. 

... Okul Komutanı Ünsal ÇOŞKUN orada benden cep telefonumdan Uğur KAPAN 

albayı arayıp, telefonu kendisine vermemi istedi. Ben de telefondan arayıp, telefonu komutana 

verdim.  Telefonu konuştuktan  sonra  geri  verdi.  Ne konuştuklarını  duyamadım.  "  şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ömer  DERELİOĞLU  Bilgi  Sahibi  olarak  alınan  18/07/2016  tarihli 

ifadesinde;  Ben  TSK  içerisinde  böyle  bir  yapılanmanın  ve  örgütlenmenin  olduğunun 

farkındayım,  şöyle ki bu örgütlenme içerisinde yer  aldığını  bildiğim şahıslardan;  ....Albay 

Uğur KAPAN (Döner Kanat Kurul Başkanı) .... Bunların dışında yukarıda ifadem içerisinde 

belirttiğim ve darbe girişiminde görev alan ve isimlerini belirttiğim kişiler  FETÖ/PDY ile 

bağlantılıdırlar. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Ömer Faruk TÜRKMEN 28/07/2016 tarihli ifadesinde; ".... Yaklaşık 13 

kişi  helikoptere  bindik.  Buranın  koruma  görevi  Akıncı,  bizde  oraya  gidiyoruz  dedi. 

Kendisinin kullandığı helikopterle hepimiz oraya gittik. Biz durumu inince anladık, yerlerde 

helikopterler  ve  çok  sayıda  personel  vardı.  personelin  isimleri  sökülmüş  vaziyette  idi, 

rütbeleri yoktu. Fakat kendisini daha önceden tanıdığım Kara Pilot Albay Uğur KAPAN’da 

bunların içerisinde idi.. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Yücel  ERSÜREN 10/10/2016 tarihli  ifadesi :  "...  Yanılmıyorsam orada 
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bulunan  Uğur  KAPAN  albay  bana  "ikinci  helikoptere  geçin"  dedi.  Ben  de  belirttiği 

helikoptere geçip, helikopteri hazırladım. O sırada Muzaffer KARTOPU albay tekrar oraya 

geldi.  Uğur  KAPAN  albay  helikopterler  çalıştırılsın  deyince  ben  helikopteri  çalıştırdım. 

Muzaffer KARTOPU albay, ben ve ismini hatırlamadığım bir teknisyen sikorski ile Akıncı'ya 

geçtik.  Bizden  başka  4  helikopter  daha  vardı.  Benim kullandığım sikorski  de  mühimmat 

yoktu, dedi. 

Ben öndeki helikopterleri takip ederek Akıncı'ya gitmiştim ve onların indikleri yere 

ben de helikopteri indirdim. Biz de helikopterden indik. Yarım saat kadar oralarda dolaştık. 

Sonra Uğur KAPAN bizi topladı. Saat 21:00 -22:00 sıralarıydı. Oradan birileri internetten bir 

takım haberler  okudular.Kara Havacılık  Komutanının  tutuklandığı,  Genel  Kurmayın darbe 

yaptığı gibi sözler söylendi. Yine jöhlerin gelmediği söylendi. Ben oralarda dolaştım durdum. 

Gece ilerleyen saatlerde Uğur KAPAN bana "Helikopterle meydan üzerinde bir tur at" dedi. 

Biz de Muzaffer albay ile birlikte başka bir helikopterle Akıncı Üssünün nizamiye bölgesinde 

bir tur attık. Sonra da geldim. Herhangi bir sıkıntı olmadığını Muzaffer albay iletti. " şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Serdar  ERCAN  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Daha 

sonraHelikopterlerin  bulunduğu  Akıncı  havaalanına  indik.  İndiğimiz  yerde  çok  sayıda 

helikopter vardı. Orada helikopterlerin bulunduğu yerin yakınında küçük bir bine vardı. Bu 

askeri darbeye gerçekleştiren vatan haini olan ve bu işleri organize eden bütün üst rütbelileri 

orada gördüm. Burada , Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Kara Pilot Albay Uğur KAPAN.....Kara 

Pilot BinbaşıDeniz ALDEMİR vardı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Mehmet Fatih ARMAĞAN 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " Yarbay Halil 

GÜL de  başka  bir  helikoptere  bindi.  Biz  Kara  Havacılık  Komutanlığından  5  helikopter 

kalkarak  Akıncı  Birliği’ne  iniş  yaptık.  İniş  yaptığımız  pistte  diğer  helikopterlerden  inen 

Binbaşı  Tekin TAŞDEMİR, Yarbay Ümran TAŞ, Albay Mustafa ÇİN, Yarbay Halil  GÜL, 

Albay Uğur KAPAN, Binbaşı Deniz ALDEMİR’i gördüm. .. Albay Uğur KAPAN saat:22.00 

sıralarında  iki  adet  skorsky  helikopteri  yönlendirdi.  Helikopterlerden  birini  Genelkurmay 

Başkanlığına  diğerini  Kara  Harp  okuluna  gönderdi.  Bundan  önce  helikopterlerin  hava 

hareketliliği devam ediyordu. Bundan sonra da devam etti.  Helikopterlerin sevk ve idaresi 

Albay Uğur KAPAN’daydı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

.

Şüpheli Emre GÜREL 20/10/2016 tarihli ifadesinde; " Sonradan indiğimiz yerin 

Akıncı üssü olduğunu öğrendim. Orada Korkmaz GÜLER ( Korkmaz GÜLAL), Ergün Yakut 

astsubaylar vardı. Onun dışında başka tanımadığım 5 - 6 teknisyen daha vardı. Orada ayrıca 
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15 -20 kadar  da pilot  vardı.  Bu pilotlardan tanıdığım Uğur KAPAN, Vedat  SEVEN'dir.  " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Sezgin UYANIK 18/07/2016 tarihli ifadesinde; "  Bu şekilde kol halinde 

Akıncı  Üssüne  gittik.  Akıncı  üssünde  Pilot  Albay  Uğur  KAPAN  bizi  karşıladı  ve 

Genelkurmay  Başkanlığının  emri  ile  görev  icra  edileceğini  söyledi.  Telefonlarımızı 

kapatmamızı  kendisi  dışında  kimseden  talimat  almamamızı  söyledi.  Benim  talimatımı 

bekleyin  dedi.  Daha  sonra  Hava  Görev  Komutanlığında  olduğu  gibi  görevlendirmeler 

olduğunu  bu  şekilde  görev  ifa  edileceğini  söyledi.  Bizlere  helikopterlerde  silah  olup 

olmadığını sordu, ben de bizim helikopterlerimizde silah yok dedim bunun üzerine kendisi 

bize siz ambulans görevi yaparsınız dedi. 

.... Akıncı üssünden ve Pilot Albay Uğur KAPAN’dan gelen talimatlar ile hareket 

ediyorduk. Astsubay Osman ONGUN bir süre sonra silahları getirdi, geri teslim edeceğimiz 

düşüncesi ile zimmetsiz olarak silahları teslim aldık. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Gökhan  ÇİÇEK  24/08/2016  tarihli  ifadesinde;  " Akıncı'ya  inince 

helikopteri park ettik. Helikopterlerin ekip komutanı Albay Uğur KAPAN hepimizi bir araya 

topladı.  Orada  direktifler  vermeye  başladı.  ...  biz  karargahta  değildik  helikopter  park 

yerindeydik. Buradaki görevleri Albay Uğur KAPAN veriyordu. Ancak kimden emir aldığını 

bilmiyorum.  Bir  Whatsapp  grubundan  bahsedildiğini  duydum.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Cumali  BOLAT 14/10/2016  tarihli  ifadesinde;  "  14/07/2016  tarihinde 

akşam mesai bitmesine yakın saatlerde Döner Kanat Kurul Başkanı olan ve ayrıca benim 1. 

sicil  amirim  konumunda  bulunan  Albay  Uğur  KAPAN  beni  odasına  çağırdığını  Yüzbaşı 

Özgür ŞEN bana söyledi. Ben de bunun üzerineUğur Kapan albayın odasına gittim. Tekmil 

verdim. Bana cep telefonumun yanımda olup olmadığını sordu. Ben de yanımda olduğunu 

söyledim. Bana cep telefonumu kapatmamı söyledi.  Ben de cep telefonumu uçuş moduna 

aldım. Ben ayaktaydım. Bana cuma gününden için gizli bir görev olacağını, bu nedenle cuma 

günü  Öğretim  Başkanlığı  nöbetini  benim  tutmamı  emrettiğini  söyledi.  Ben  de  görevin 

içeriğini sordum.O da "cuma günü brifing yapacağız,  orada söyleyeceğim, bu gizli  görevi 

kimseye söylemeyeceksin, eşin bile bilmeyecek, yoksa seni vururum" dedi. Ben de odadan 

çıktım. Sonra ben mesai bitimi evime gittim

Şüpheliye daha önce benzer şekilde Uğur KAPAN Albaydan gizli görev adı altında 

bu şekilde görev alıp almadığı,  yine bu şekilde bir  konu konuşurlarken telefonunukapatıp 
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kapatmadığı soruldu: Ben daha önce ne Uğur KAPAN albaydan ne de başka bir amirimden bu 

şekilde  gizli  görev  adı  altında  bir  görev  yadatalimat  almadım.  Yine  herhangi  bir 

görevlendirme  sırasında  telefonumu  Uğur  KAPAN'ın  benden  istediği  şekilde  kapatmam 

istenmedi.  Ancak  İstanbul'da  görev  yaparken  Ordu  Komutanımızın  rota  planlamasını 

yaparken telefonlarımızı kapatıyorduk. Ankara'da bu şekilde ilk defa telefonumu kapatarak bir 

komutandan emir aldım, dedi.

Yemek sonrasında çay içtik. Sonra Mustafa DURMUŞ Albay ben aşağıya bakıyım 

diyerek ayrıldı. Hava kararmak üzereyken Uğur KAPAN Albayın makam odasındaki telefonu 

çaldı. Uğur KAPAN Albay telefona baktı. Sonra "hadi gidiyoruz" diye koşarak, ellerindeki 

kask çantasıyla Mustafa ÇİN Albayla oradan ayrıldılar. Uğur KAPAN Albay ayrılırken ben 

kendisine, ne yapacağımı sordum. Bana "Sen binada kal, binanın emniyetini al" dedi. Daha 

sonra  Orhan ÇETİN Albay da oradan ayrıldı.  Ben dedershanelerin  ve  binanın  jaluzilerini 

indirdim. Gerekli güvenlik önlemlerini aldım, dedi.

Şüpheli  Mustafa  ÇİN  28/10/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ortalık  karanlıktı  uçuş 

hattında kimseyi görmedim. Uğur KAPAN Albay bir skorskydeydi. Bende çalışır vaziyetteki 

bu skorskye ihtiyaç varmı diye kendisine sorduktan sonra bindim. ...

Şüpheliye Uğur KAPAN'ın ifadesinin kendisi ile ilgili kısmı okundu soruldu: Ben 

Uğur KAPAN'ı 1994 yılında beri tanırım. Kendisinin ifadesinde belirttiği şekilde 15/07/2016 

tarihinde  geceleyin  bir  uçuş  faaliyetimzi  olacağına  ilişkin  aramızda  önceden  herhangi  bir 

konuşma, görüşme, anlaşma olmadı. Rastlantısal olarak ben 15/07/2016 tarihinde saat 21:00 

sıralarında Uğur KAPAN'ın kullandığı helikoptere bindim. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Mehmet  ŞAMCI  05/12/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Akıncı'ya 

indiğimizde ... Orada bulunan Uğur KAPAN Albay askeri bir darbe olduğunu ve yapılacak 

faaliyetlerle ilgili  emir bekleyeceğimizi söyledi. Orada baraka gibi bir yer vardı biz oraya 

geçtik  ve  orada  beklemeye  başladık.  Bizim  uçtuğumuz  helikopterin  kuyruk  numarasının 

10997 olup olmadığını hatırlamıyorum.

Saat 08:30 - 09:00 sıralarıyla ben uçuş hattından diğerlerinden ayrı bekliyordum. Bir 

mersedes  marka  araç  helikopterlerin  olduğu  yere  hızlıca  geldi.  Araçtan  isminin  sonradan 

Mehmet  DİŞLİ  olduğunuöğrendiğim  bir  general  ile  birlikte  Genel  Kurmay  Başkanımız 

indiler. Mehmet DİŞLİ helikopter hangisi diye yüksek sesle bağırdı.  Bende orada yakında 

oturan Uğur KAPAN Albaya helikopteri sorduklarını söyledim. O da bunun üzerine hemen 

yanlarına  gitti,  bende  Uğur  KAPAN'ın  arkasından  gittim.  Uğur  KAPAN  Albay  bana 

helikopteri  hazırla  komutanı  götüreceğiz  dedi.  Bende  bunun  üzerine  orada  uçuş  hattında 

bulunan  Kadir  BAYRAM  Astsubaya  seslendim.  O  geldi,  birlikte  helikopteri  çalıştırdık, 
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helikoptere  Genelkurmay Başkanımız  ve  yanındaki  Mehmet  DİŞLİ  General  bindiler.  Ben 

helikopterin  ikinci  pilotuydum.  Birinci  pilot  ise  Uğur  KAPAN'dı.  Ben  helikopter  içi 

mikrofondan Uğur KAPAN'a kalkış yaparsak bizi vurabilirler dedim. Uğur KAPAN telsizden 

kule ile irtibat kurmak istedi ancak başarılı olamadı. Genel Kurmay başkanı oradan ayrılmak 

istediği için Uğur KAPAN riski üzerine alıp helikopteri kaldırdı. Oradan helikopteri Çankaya 

köşküne  götürdük.  Helikopteri  oradan  indirdik.  Genel  Kurmay  başkanımız  ile  yanındaki 

general  helikopterden  indi.  Mehmet  DİŞLİ,  Kadir  BAYRAM'a  Akıncıa  geri  dönmemiz 

talimatı vermiş, biz de bunun üzerine aynı helikopterle Akıncı'a dönerken yolda Etimesgut 

kule  bize  telsizden  çağrı  yaptı.  Onlar  bize  isterseniz  bizim  meydana  inebilirsiniz  diye 

söylediler. Uğur KAPAN ile durumu değerlendirdik. Akıncı karışıktı, oraya gitmek istemedik. 

Helikopteri Etimesgut havaalanına indirdik. Bizim Genel Kurmay başkanının götürdüğümüz 

helikopter skorsky S70 helikopteri idi. Kuyruk numarası 13045 mi değil mi hatırlamıyorum. 

Bu helikopterde bana ait bir silah yoktur. Uğur KAPAN'ın silahı bu helikopterde mi kaldı 

bilmiyorum. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Burak  Han  İLGÜN  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  Daha  sonra 

helikopter havalandı ve bir müddet uçtuktan sonra bir yer indi ve buranın Akıncı Hava Üssü 

olduğunu öğrendik.Burada en az 10 adet her çeşit helikopter vardı. Yaklaşık 20-30 tane rütbeli 

pilot,  özel  kuvvetler  personeli  vardı.  Toplamda  70-80  personel  vardı.  Buradaki  tanıdığım 

kişiler  Uçak Kurul  Başkanı  Murat  AĞIR Albay,  Helikopter  Kurul  Başkanı  Uğur KAPAN 

Albay  ...  Nuri  YÜKSEL,  Bilal  BOZDAĞ  vardı.  Komutanlar  sürekli  kendi  aralarında 

konuşuyorlardı. Kaç tane skorsky tipi helikopter olduğunu soruyorlardı. Bir yerde personelin 

kaldığını,  onların  birilerinin  alması  gerektiğini  söylüyorlardı.  Ben  buradan  ayrılmak 

istiyordum ama komutanlarımıza söyleyemiyordum. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

İzmir Cumhuriyet  Başsavcılığı'nın 2014/93685 sayılı  soruşturma dosyasından 

'Abdullah' kod isimli gizli tanık, 06/04/2016 tarihli ifadesinde ; "Ankara Güvercinlikte ki 

Sınıf  okulu  başlangıcında  5'er  kişilik  koğuşlara  yerleştirildik.  Bu  süre  zarfında  Fetullah 

GÜLEN cemaati ile ilgili hatırladığım hususlar şöyleydi; Biz Mehmet SALİH(halen MİT'te 

helikopter-uçak pilotu), Uğur KAPAN(Ben bu arkadaşımın farklı bir cemaate üye olduğunu 

düşünüyordum ancak kendisi 2013 yılında Fetullah GÜLEN cemaati ile görüştüğünü söyledi. 

Bende şaşırmıştım), " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Tanık Oğuz BAYKAL 24/07/2016 tarihli ifadesinde; " ... Helikopter Kurul Başkanı 

Uğur KAPAN darbe girişiminden 2 gün önce kara pilot kurmay albay Mustafa DURMUŞ, 

kara pilot albay Mustafa ÇİN, kara pilot albay Erdoğan ERDEM, kara pilot binbaşı Gökhan 
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ÇİÇEK'e skorsky helikopteri ile tazeleme eğitimi yaptırmış. Bu eğitimi gündüz ve gece olarak 

yaptırmış. Gölbaşı tarafında yaptırmış. Buna ilişkin ses kayıtları alındığında nereye gittikleri 

nasıl yaptıkları öğrenilebilir, darbe girişiminden önce Uğur KAPAN, Mustafa ÇİN ve Mustafa 

DURMUŞ'u konuşurlarken gördüğümde hayırdır ne yapıyorsunuz bura da dediğimde Mustafa 

DURMUŞ albay bana başka bir birliğe atandığından dolayı uzun süre görüşemeyeceğini ve 

hasret  giderdiklerini  söyledi.  Mustafa  DURMUŞ  bu  konuşmalar  sırasında  kendisinin 

korgeneraliğinin garantili olduğunu söyledi. Bir sabah kalkıldığında doların 4 TL olacağını 

söyledi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Tanık  Murat  Zafer  ARAS  24/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "13  Temmuz  2016 

çarşamba  günü Döner  Kanat  Kurul  Başkanı  Uğur  KAPAN Albay beni  çağırarak  skorsky 

checklist hazırlamamı istedi.  Benim götürdüğüm checklisti düzenlememi istedi. Bana gece 

görüş gözlüğü takma usullerini checkliste ilave etmemi emretti. Ben de o şekilde hazırlayıp 

teslim ettim. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nın 27/10/2016 tarih ve 2273252 - 16 sayılı 

cevabi yazısında; Kara Havacılık Okul Komutanlığı Öğretim Başkanlığı Döner Kanat Uçuş 

Eğitim Kurulunda 0204 uçuş numarası ile Hakan01 kodunu kullanan pilotlar Uğur KAPAN 

(Albay)  ve Gökhan ÇİÇEK'in (Binbaşı)  S-70 A28 tipi  helikopter ile Kara Havacılık Okul 

Komutanlığı'nın  195  sıra  numaralı  emri  üzerine  13/07/2016  tarihinde  saat  17:00  -  00:00 

arasında GGG Eğitim /  Tazeleme uçuşu yaptığının,  kalkış ve iniş meydanının Güvercinlik 

olduğunun, uçuş ekibinde Y. YÜKSEL'in (Astsubay Çavuş) bulunduğu,

Kara Havacılık  Okul  Komutanlığı  Öğretim Başkanlığı  Döner  Kanat  Uçuş Eğitim 

Kurulunda 0203 uçuş numarası ile Hakan01 kodunu kullanan pilotlar Uğur KAPAN (Albay) 

ve E. ERDEM'in (Albay) ,M. ÇİN (Albay), M. KARTOPU (Albay) S-70 A28 tipi helikopter 

ile Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nın 195 sıra numaralı emri üzerine 13/07/2016 tarihinde 

saat  17:00  -  00:00  arasında  GGG  Eğitim  /  Tazeleme  uçuşu  yaptığının,  kalkış  ve  iniş 

meydanının  Güvercinlik  olduğunun,  uçuş  ekibinde  Y.  YÜKSEL'in  (Astsubay  Çavuş) 

bulunduğu belirtilmiştir.

Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nın 17/11/2016 tarih ve 59909392 -  1530 - 

2440218 - 16 sayılı cevabi yazısında; O348 uçuş numarası ile icra edilecek olan simülatör 

uçuşuna Albay Muzaffer KARTOPU'nun simülatör mahalline gelmemesi nedeniyle uçuşun 

icra edilemediği,O329 uçuş numaralı uçuşun ise 13/07/2016 tarihinde 13:50 - 14:50 saatleri 

arasında simülatörde icra edildiğinin, simülatör uçuşlarının yapıldığı güzergahların tespitinin 

mümkün olup olmadığının tespiti için Havelsan A.Ş nezdinde başvuruda bulunulduğu, O203 
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numaralı  uçuşun 13041 numaralı  S-70 helikopteri  ile  13/07/2016  tarihinde  20:16  -  23:05 

saatleri  arasında  icra  edildiğinin,  uçuş  ekibinde  ismi  bulunan  Astsubay  Çavuş  Yakup 

YÜKSEL'in  Albay  Uğur  KAPAN,  Albay  Erdoğan  ERDEM,  Albay  Mustafa  ÇİN,  Albay 

Muzaffer KARTOPU ve Binbaşı Gökhan ÇİÇEK'den oluşan uçuş ekibinin kalabalık olması, 

kendisine  yeterli  kulaklı  olmadığı  gerekçesiyle  Albay  Uğur  KAPAN'ın  kendisini  uçuşa 

almadığını ve bu nedenle de uçuşa katılmadığını beyan ettiğibelirtilmiştir.

Ankara Hava Trafik Ünitesine bağlı Esenboğa ve Ahlatlıbel Hava Radar Mevzi 

Komutanlığına ait radar görüntüleri üzerinde bilirkişiler tarafından yapılan inceleme 

sonucu  düzenlenen  13/03/2017  tarihli  bilirkişi  raporunda;  13  Temmuz  2016  tarihinde 

6666 mod3’lü S-70 13041 kuyruk numaralı  S-70 helikopteri  20.16-23.05 saatleri  arasında 

uçuş icra ettiği KUTAY (Kara Havacılık Uçuş Takip Yazılımı) vasıtasıyla tespit edildiği, 1721 

mod3’lü  12089  kuyruk  numaralı  AH-1P  helikopteri  13.07.2016  tarihinde  saat  21:09:46 

sıralarında Ulucan Meydanı güneydoğusunda ilk tespiti yapıldığı, müteakiben hava aracının 

Güvercinlik  Meydanına iniş  yapmak maksadıyla  Güvercinlik  Meydanına ilerlediği  ve saat 

21.30  sıralarında  iniş  yaptığının  değerlendirildiği,  video  görüntüleri  incelendiğinde, 

transponderı kapalı helikopter olduğu değerlendirilen trafiğin 20.45’te Mogan Gölü batısında 

görüldüğü müteakiben TÜRKSAT’ın batısından kat ederek geri döndüğü ve 20.53 sıralarında 

Sırt Meydanına iniş yaptığı; bir süre beklemeden sonra tekrar 21.10’da kalkarak TÜRKSAT 

tarafına gittiği,  müteakiben Ulucan meydanına giderek indiğinin görüldüğü, KUTAY (Kara 

Havacılık  Uçuş  Takip  Yazılımı)  kule  kayıtları  incelendiğinde  o  gece  uçan  helikopter 

trafiklerinin  Güvercinlik  Meydanı  kalkış  saatleri  değerlendirildiğinde  bahse  konu trafiğin; 

20.16’da  Güvercinlikten  kalkan  HAKAN01  çağrı  adı  ile  uçan  Uğur  KAPAN  ve  ekibi, 

HAKAN27 çağrı  kodu  ile  uçan  Cumali  BOLAT ve  ekibi  olabileceğinin  değerlendirildiği 

belirtilmiştir. 

Ayrıca Kara Havacılık Komutanlığı'nın 21/02/2017 tarih ve 417233- 17 sayılı 

yazı cevabında; 245PZ04728 seri numaralı Browning marka tabancanın Uğur KAPAN adına 

kayıtlı olduğu belirtilmiştir. 

Etimesgut 11. Hava Ulaştırma Üst Komutanlığı Kulesinde bulunan ses kayıtları 

üzerinde bilirkişi tarafından yapılan çözüm tutanakları ve ses teşhis işlemleri sonucu 

düzenlenen 07/02/2017  tarihli  bilirkişi  raporunda şüpheli  Uğur KAPAN'a  ait  olduğu 

değerlendirilen konuşmalar şu şekildedir:

15/07/2016 tarihinde saat 22:40’daki telsiz kaydı:
759/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



Halil GÜL : " Akıncı Akıncı, Çelik bir, Akıncı Akıncı, Çelik Bir"

Uğur KAPAN : " Halil kolay gelsin."

Halil GÜL : " Neredesiniz bilmiyorum. Ben gözlükle değilim şu an"

Uğur KAPAN : " Şuan şeydeyiz abicim, Çakırlar’ı geçiyoruz."

Halil GÜL : " Tamam ben geçtim devam ediyorum. (…)"

Uğur KAPAN :  "Akıncı  konuşan Hakan 01,  Akıncı  Hakan 01, Akıncı  Yurtta  

sulh Yurtta Sulh."

15/07/2016 tarihinde saat 22:41’deki telsiz kaydı:

Uğur KAPAN : "Akıncı Akıncı Yurtta Sulh"

Halil GÜL :"Akıncı Akıncı, Çelik 01"

16/07/2016 tarihinde saat 09:06’daki telsiz kaydı:

Uğur KAPAN : " Hakan 01 VİPolarak devam ediyor. VİP, Hakan 01 VİP olarak  

devam ediyor. VİP,Kod 5, kod5."

16/07/2016 tarihinde saat 09:06’daki telsiz kaydı:

Uğur KAPAN : " Hakan 01 VİP kod 5, VİP kod 5, devam ediyor. Malumat."

16/07/2016 tarihinde saat 09:07’deki telsiz kaydı:

Etimesgut Kule : " Hakan 01 Etimesgut, Etimesgut üzerindesiniz mutabık mıyız?"

Uğur KAPAN  : "Mutabıkız VİP kod 5, şu an Çankaya köşküne devam ediyoruz."

Etimesgut Kule : " VİP kod 5mutabık mıyız efendim?"

Uğur KAPAN  :  "Mutabıkız VİP kod 5 Çankaya köşküne devam ediyoruz ve bir  

uçak bizi takip ediyor kendisini ikaz ederseniz uygun olur."

Etimesgut Kule : " Anlaşıldı efendim radara bilgi verecem. (…)say verir misiniz scua  

kodu."

16/07/2016 tarihinde saat 09:07’deki telsiz kaydı:

Uğur KAPAN  : "Bir, altı, yedi, sıfır"

Etimesgut Kule : " Bir, altı, yedi, sıfır anladım. "
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16/07/2016 tarihinde saat 09:08’deki telsiz kaydı:

Etimesgut Kule : " Hakan 01 Çankaya köşkü olacak, mutabık mıyız?"

Uğur KAPAN  : "Mutabık efendim Çankaya köşküne gidiyoruz. Başbakanlığa."

16/07/2016 tarihinde saat 09:09’daki telsiz kaydı:

Etimesgut Kule : " Hakan 01 anlaşıldı efendim. Çankaya köşkü olarak iniş yeriniz  

bildiriliyor. Sizde oraya devam ediyorsunuz anlaşıldı."

Uğur KAPAN  : "Mutabıkız . Uçak takip ediyor malumat."

16/07/2016 tarihinde saat 09:12’deki telsiz kaydı:

Etimesgut  Kule  :  "  Hakan  01  Etimesgut,  Anlaşıldı  efendim  VİP kod  5  dediniz.  

Bakanlar Kurulu üyesi mutabık mıyız? Kod 5 bakanlar kurulu?"

Uğur KAPAN   : "Negatif  Genel  Kurmay  Başkanı,  Genel  Kurmay  Başkanı  var  

helikopterde."

Etimesgut Kule : " Anladım efendim, kod 4, VİP kod 4 var anlaşıldı."

16/07/2016 tarihinde saat 09:16’daki telsiz kaydı:

Uğur KAPAN  : "Akıncı Hakan 01, Etimesgut Hakan 01"

Etimesgut Kule : " Hakan 01, Etimesgut."

Uğur KAPAN  : "Etimesgut, Hakan 01"

Etimesgut Kule : " Hakan 01, Etimesgut devam edin."

Uğur KAPAN  : " Etimesgut,Hakan 01"

Etimesgut Kule : " Hakan 01, Etimesgut5 net duyuyorum. 5 net devam edin. "

16/07/2016 tarihinde saat 09:17’deki telsiz kaydı:

Uğur KAPAN  : " Eti, Hakan 01"

Etimesgut Kule : "Hakan 01, Etimesgut."

Uğur KAPAN  : " Eti, Hakan 01"

Etimesgut  Kule :  "Hakan 01, Etimesgut  efendim sizle  göz  temasım mevcutdevam 

edin."

Uğur KAPAN  : " Efendim VİP bıraktık, tekrar Akıncı’ya devam ediyoruz." 

Etimesgut  Kule  :  "Sağolun  efendim  iyi  uçuşlar.  İlgili  trafik  negatif  direk  rota  

serbest."
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Uğur KAPAN  : " Hakan 01"

16/07/2016 tarihinde saat 09:22’deki telsiz kaydı:

Etimesgut Kule : " Hakan 01, Eti"

Uğur KAPAN  : " Eti, Hakan 01"

Etimesgut Kule : " Efendim takip ediyorum sizi park yeriniz kule karşısındaki arazi.  

Pist  içinde  iki  tane  aracım  var.  1,  1  pist  başında  ve  2,  9  pist  başında  araçları  

görüyorsunuzdur  muhtemelen.  Pist  ortasından  kule  karşısına  iniş  yapın.  Takiben  3  

numaradan kule karşısında role ile devam edebilirsiniz. "

Uğur KAPAN  : " Mutabık efendim kule karşısına iniş mutakiben 3 numara…"

Etimesgut Kule : "Size araç gönderecem. "

16/07/2016 tarihinde saat 09:24’deki telsiz kaydı:

Etimesgut Kule : "Hakan 01, Etimesgut, devamınızda sağa dönüşte kule karşısında  

bırakabilirsiniz helikopteri hoş geldiniz." 

Uğur KAPAN  : " Hakan 01, teşekkürler."

16/07/2016 tarihinde saat 09:25’deki telsiz kaydı:

Uğur KAPAN  : " Tam kule önüne mi geçelim yoksa sağ taraf…"

Etimesgut  Kule  :  "Efendim  mutabıkız  sağ  taraftaki  o  boş  alan  sizin  için  uygun  

şekilde biraz daha devam edin taksi yolunu geçtikten sonra bırakabilirsiniz." 

16/07/2016 tarihinde saat 09:26’daki telsiz kaydı:

Etimesgut  Kule  :  "Efendimbiraz  daha  öne  devam  edin,kuyruk  tekeri  herhalde  o  

boşluğa düştü, güzel temiz şu anda, uygun efendim hoş geldiniz tekrar. "

Uğur KAPAN  : " ......

Kara Havacılık Komutanlığı Güvercinlik Uçuş Kulesinde bulunan ses kayıtları 

üzerinde bilirkişi tarafından yapılan çözüm tutanakları ve ses teşhis işlemleri sonucu 

düzenlenen 03/01/2017  tarihli  bilirkişi  raporunda şüpheli  Uğur KAPAN'a  ait  olduğu 

değerlendirilen konuşmalar şu şekildedir:

15/07/2016 tarihinde saat 22:17’deki telsiz kaydı:

İlhan  OCAKCIOĞLU  :  " Kanalda  ki  trafiklerin  dikkatine  Güvercinlik  kule  
762/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



konuşuyor Akıncı ile temasta yurtta sulh deklara edilecektir "

Uğur KAPAN : Güvercinlik lider tekrar et"

İlhan OCAKCIOĞLU : " Akıncıya temasta yurtta sulh deklare edilecek."

Uğur KAPAN : yurtta sulh yurtta sulh"

İlhan OCAKCIOĞLU : " Mutabık"

Kara Havacılık Komutanlığı  tarafından yapılan idari  soruşturma sonrasında 

düzenlenen "İdari ve Disiplin Soruşturma Heyetinin Olayla İlgili Personel Hakkındaki 

Değerlendirmesi ve Kanaati Çizelgesinde; Şüpheli Uğur KAPAN'ın, okul komutanlığında 

görevli  olup  ihtiyaçları  olmadığı  halde,  Albay Mustafa  ÇİN,  Albay Muzaffer  KARTOPU, 

Albay Erdoğan ERDEM ve Binbaşı Gökhan ÇİÇEK'e envanterlerinde olmamasına rağmen S-

70 helikopteri ile GGG tazeleme eğitimi yaptırdığı, 17 Temmuz 2016 tarihinde saat 22:05'te 

cep telefonunda Albay Oğuz BAYKAL'ı  arayarak,  olay gecesi  okul  komutanının  emri  ile 

uçtuğunu,  Akıncıya  geldiğini,  ertesi  gün  Genelkurmay  Başkanlığının  Çankaya  köşküne 

götürdüğünü,  o  esnada  yanında  Binbaşı  Mehmet  ŞAMCI  olduğunu,  Çankaya  köşkünde 

kalktıktan sonra Akıncı karışık olduğu için Etimesgut meydanına indiklerini ve buradan da 

Merkez  Komutanlığı  tarafından  Binbaşı  Mehmet  ŞAMCI  ve  Kıdemli  Başçavuş  Kadir 

BAYRAM ile birlikte alıkonulduklarını anlattığı,  Darbe Teşebbüsü kapsamında icra edilen 

faaliyetlere katıldığı, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkarıldığı 

belirtilmiştir. 

Şüpheli Uğur KAPAN'ın kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0538 021 17 61, 

0543  890  83  41  ve  0537  983  88  30  numaralı  telefon  hatları  için  Ankara  5.  Sulh  Ceza 

Hakimliği'nin 05/12/2016 tarih  ve 2016/6329 D. iş  sayılı  kararı  ile 5271 Sayılı  CMK'nun 

135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı verilmiştir.

Şüpheli Uğur KAPAN'ın kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0543 890 83 41 

numaralı  telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde, şüphelinin  cep  telefonunun 

askeri  darbenin  gerçekleştirildiği  15/07/2016  tarihinde  saat  22:05'e  kadar  Güvercinlik 

kışlasının bulunduğu mevkiideki baz istasyonlarından, saat 22:56'dan 08:30'a kadra Akıncı 

Hava  Üssünün  bulunduğu  Kazan  ilçesindeki  baz  istasyonlarından  sinyal  verdiği,  saat 

09:20'den itibaren Etimesgut'tan sinyal vermeye başladığı, şüphelinin askeri darbe girişiminde 

bulunulan  15/07/2016  tarihi  gecesinde  cep  telefonundan  saat  21:44,  23:27,  23:53,  00:03, 

00:16, 00:50, 01:23, 01:31, 01:59, 02:14, 02:16, 03:33'te şüpheli Ünsal ÇOŞKUN ile, saat 

22:56, 23:20, 00:13, 00:39, 00:49, 01:58, 02:20, 02:25, 02:47, 03:07, 03:12, 03:37, 03:53, 

04:02,  04:07,  04:25,  04:40,  04:47,  04:49,  05:16,  04:04,  06:09,  08:30'da  şüpheli  Mehmet 
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ŞAHİN ile, saat 23:23'te şüpheli Okan KOCAKURT ile, saat 23:57, 01:19'da şüpheli Eray 

UÇKUN ile, saat 00:56, 03:03, 03:06, 03:42'de şüpheli Halil GÜL ile, saat 03:01'de şüpheli 

Anıl KORKMAZ ile, saat 03:11, 03:38, 04:06, 04:29, 04:42, 04:55, 05:40, 05:47'de şüpheli 

Doğan ÖZTÜRK ile, saat 05:12'de şüpheli Temür AYDIN ile, saat 00:12, 00:35, 01:55, 02:18, 

02:51, 04:56, 05:14, 05:51, 05:55, 06:40'de şüpheli Bilal AKYÜZ ile telefon irtibatı kurduğu 

görülmüştür. 

Şüpheli UğurKAPAN, 18/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan tüm deliller ile birlikte şüpheli Uğur KAPAN'ın eylemleri değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Uğur KAPAN'ın,  Kara Havacılık  Okul Komutanlığı Öğretim Başkanlığı 

Döner Kanat Kurul Başkanı olarak albay rütbesiyle görev yaptığı, 

Şüpheli Uğur KAPAN'ın, kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütüne mensup askerlerve 

bu  askerlerle  birlikte  harekete  eden  aynı  örgüt  mensubu bir  takım sivil  kişiler  tarafından 

planlanan ve şüpheli Fetullah GÜLEN tarafından 12/07/2016 tarihinde onaylanan askeri darbe 

girişimine yönelik planlama ve hazırlık faaliyetlerine katıldığı, şüphelinin askeri darbe planı 

kapsamında  olay  gecesi  Akıncı  Hava  Meydanında  görevlendirilen  helikopter  pilotlarının 

komutanı olarak Hava Görev Kuvvet Komutanı olarak görevlendirildiği, şüphelinin Akıncı 

Hava Üssünde bulunan Skorsky S-70 ve AS-532 Cougar tipi Genel Maksat helikopterlerinin 

sevk ve idaresini gerçekleştirdiği, bu helikopterlerin pilotlarına talimatlar verdiği, şüphelinin 

askeri darbe gecesi başka askeri birliklerde darbe faaliyetinde bulunanBilal AKYÜZ, Doğan 

ÖZTÜRK, Eray UÇKUN gibi şüpheliler ile irtibatta olduğu hususları, 'Abdullah' kod isimli 

gizli tanığın şüpheli Uğur KAPAN'ın Fetullahçı Terör Örgütü mensubu olduğuna ilişkin askeri 

darbe girişiminden önce verdiği ifadesinin içeriği birlikte gözönüne alındığında şüpheli Uğur 

KAPAN'ın Fetullahçı Terör Örgütünün askeri darbe kapsamındaki yöneticilerinden olduğunun 

anlaşıldığı, 

Fetullahçı  Terör örgütü mensubu askerlerin,  askeri  darbe planı  kapsamında askeri 

darbe girişiminde bulunulacak 15/07/2016 tarihinde Kara Havacılık Komutanlığı Güvercinlik 

Kışlasının  kontrolünü  tamamen  ele  geçirmek  için  nöbet  değişiklikleri  yaptıkları,  bu 

kapsamdaKara  Havacılık  Okulu  Komutanlığı  Öğretim  Başkanlığı  Kurs  Tabur  Devriye 

Nöbetçi Subayı Zafer Murat ARAS iken 14/07/2016 tarihindeşüpheli Uğur KAPAN'ın nöbetçi 

değişikliği yaparak bu nöbet için şüpheli Cumali BOLAT'ı görevlendirdiği, nöbet değişikliği 

öncesi  şüpheli  Uğur  KAPAN'ın  şüpheli  Cumali  BOLAT  ile  telefonlarını  kapatarak 
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konuştukları, bu konuşma sırasında şüpheli Uğur KAPAN'ın şüpheli Cumali BOLAT'ı askeri 

darbe girişiminden haberdar ettiği, 

Şüpheli  Uğur  KAPAN'ın,  şüpheliler  Mustafa  ÇİN,  Erdoğan  ERDEM,  Muzaffer 

KARTOPU ve Gökhan ÇİÇEK ile birlikte 13/07/2016 tarihinde gece uçuşu eğitimi adı altında 

15/07/2016 tarihinde helikopterle uçuş gerçekleştirilecek olan Gölbaşı ve Temelli bölgelerine 

helikopterle  uçuş  gerçekleştirdikleri,  şüphelilerin  bu  uçuşla  olay  gecesi  uçuş  yapılacak 

bölgelere gece keşif uçuşu yaparak askeri darbe hazırlık faaliyetlerinde bulundukları,

Şüpheli  Uğur  KAPAN'ın,  olay  akşamı  görevli  olmamasına  rağmen  askeri  darbe 

kapsamında  faaliyette  bulunmak üzere  saat  18:00  sıralarında  Kara  Havacılık  Komutanlığı 

Güvercinlik Kışlasına geldiği, 

Kara  Kuvvetleri  Komutanı  ve  beraberindeki  heyetin  Güvercinlik  Kışlasından 

ayrılması üzerine verilen talimat uyarınca önceden yapılan planlama doğrultusunda şüpheli 

Uğur KAPAN'ın,  şüpheli  Mustafa ÇİN ile  birlikte  Güvercinlik  Meydanında park alanında 

önceden tüm bakımları yapılmış ve uçuşa hazır bir şekilde bekletilen 13045 kuyruk numaralı 

Skorsky S-70 tipi genel maksat helikoptere ile pilot olarak bindikleri, şüphelilerin Güvercinlik 

Kuleden izin almadan meydandan ilk helikopter olarak kalkış yaparak Kazan ilçesi Akıncı 

mevkiinde bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait Akıncı Hava Üssünde daha önceden 

belirlenmiş alana 'yurtta sulh' parolasını kullanarak helikopter ile indikleri, 

Şüpheli  Uğur KAPAN'ın  15/07/2016  tarihinde  saat  22:40’da  "  Şuan  şeydeyiz 

abicim, Çakırlar’ı geçiyoruz.",  "Akıncı konuşan Hakan 01, Akıncı Hakan 01, Akıncı Yurtta 

sulh Yurtta Sulh." şeklinde telsizden çağrı yaptığının Güvercinlik uçuş kulesi ses kayıtlarından 

tespit edildiği, şüphelinin yukarıda belirtildiği üzere 'Yurtta Sulh' parolasını kullanarak Akıncı 

Hava Üssüne helikopterle indiğinin anlaşıldığı, 

Şüpheli  Uğur  KAPAN'ın,  Güvercinlik  üssünden  ayrılmadan  önce  şüpheli  Cumali 

BOLAT'a binada kalması ve orada emniyete alması talimatı verdiği, 

Şüpheli  Uğur  KAPAN'ın  ilk  Skorsky  helikopterle  Güvercinlik  meydanından 

kalkmasından sonra Güvercinlik'de bulunan diğer Skorsky ve Cougar tipi helikopterlerin de 

bu meydandan kalkarak Akıncı Hava Üssüne geldikleri, şüpheli Uğur KAPAN'ın helikopter 

pilotlarını  ve  teknisyenlerini  toplayarak  onlara  sıkıyönetim  ilan  edildiğini,  askeri  darbe 

yapıldığını,  kendisinin Hava Görev Komutanı  olarak görevlendirildiğini  kendisine gelecek 

uçuş emir ve talimatlarını kendilerine dağıtacağını söylediği, 

Şüpheli Uğur KAPAN 20/07/2016 tarihli müdafii katılımı ve özgür iradesiyle verdiği 

ifadesinde Akıncı Hava Üssüne gelen helikopter pilotları arasında 'Atakanlar'isimli whatsapp 

grubu  kurulduğunu,  haberleşmenin  bu  whatsapp  grubu  üzerinden  gerçekleştirildiğini, 

talimatların  da  bu  whatsapp  grubu  üzerinden  verildiğini  belirtmesine  göre  şüpheli  Uğur 

KAPAN'ın  kendisine  gelen  askeri  darbeye  ilişkin  örgütsel  emir  ve  talimatları  gerek  bu 
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whatsapp grubundan gerekse Akıncı Hava Üssünde bulunan pilotlara yüzyüze emir vetalimat 

olarak ilettiği, 

Şüpheli  Uğur  KAPAN'ın,  şüpheliler  Sezgin  UYANIK,  Deniz  ALDEMİR,  Zafer 

DOLU,  Rıza  AKINCI'ya  şüpheli  Halil  GÜL ve  Mehmet  DEMİRHİSAR'ın  kullanacakları 

helikopterle  birlikte  kol  halinde  helikopter  uçuşu  gerçekleştirerek  Kara  Harp  Okulundaki 

silahlı  askerleri  Genelkurmay Başkanlığı  binasına  götürmeleri  talimatı  verdiği,  bu  talimat 

uyarınca  şüphelilerin  belirtilen  şekilde  3  kez  Harp  Okulundan  Genelkurmay  Başkanlığı 

binasına silahlı asker taşıdıkları, 

Şüpheli Uğur KAPAN'ın, şüpheliler Abdullah ATEŞTEMUR ve Erdoğan ERDEM'e 

Özel  Kuvvetler  Komutanlığındaki  darbe  askerleri  helikopterle  alıp  TÜRKSAT  Uydu 

Haberleşme Merkezine taşımaları talimatı verdiği, şüphelilerin de bu talimat uyarınca taşıma 

işlemini  gerçekleştirdikleri,  daha  sonra  tekrar  Uydu  Haberleşme  Merkezine  bırakılan 

askerlerin Akıncı Hava Üssüne getirilmesi talimatını verdiği, bu talimat uyarınca şüphelilerin 

TÜRKSAT  Uydu  Haberleşme  Merkezindeki  darbeci  askerleri  helikopterle  Akıncı  Hava 

Üssüne taşıdıkları, 

Şüpheli  Uğur  KAPAN'ın  talimatı  üzerine,  şüpheliler  Ahmet  SEREYİM,  Yakup 

YAYLA, Mehmet ŞAMCI ve Tekin TAŞDEMİR'in Harp Okulunda bulunan Hava Harp Okulu 

öğrencilerini helikopterle oradan alarak Etimesgut Hava Meydanına taşıdıkları, 

Şüpheli Uğur KAPAN'ın, şüpheliler Yücel ERSÜREN ve Muzaffer KARTOPU'na 

helikopterle Akıncı Hava Üssü üzerinde kontrol uçuşu gerçekleştirmeleri talimatı verdiği, bu 

talimat uyarınca şüphelilerin helikopterle hava üssünden tur attıkları, 

Şüpheli Uğur KAPAN'ın, gece boyunca Akıncı Hava Üssünde bulunan Skorsky S-70 

ve  Cougar  AS-532  tipi  helikopterleri  sevk  ve  idare  ettiği,  sıralı  amirlerinden  ve 

komutanlarından olmadığı bu helikopterlerin pilotlarına yasadışı emir ve talimatlar verdiği, 

helikopteri  olan  şüphelilerin  de  örgütsel  hiyerarşi  içerisinde  bu  emir  ve  talimatları  yerine 

getirdikleri, 

Şüpheli  Uğur  KAPAN'ın,  Kara  Havacılık  Komutanlığı  karargah  kısmında  askeri 

darbe kapsamında sevk ve idaresini yapan şüpheliler Ünsal ÇOŞKUN ve Mehmet ŞAHİN ile 

devamlı irtibatta olduğu, onlardan aldığı uçuş taleplerini orada bulunan pilotlara emir olarak 

verdiği, 

Askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine saat 07:00-08:00 gibi 

Akıncı meydanında helikopterlerin bulunduğu alana Genelkurmay Başkanı Hulusi AKAR ile 

şüpheli Mehmet DİŞLİ'nin mercedes bir araçla geldikleri, 13045 kuyruk numaralı helikoptere 

bindikleri,  bu  helikoptere  pilot  olarak  şüpheliler  Uğur  KAPAN  ve  Mehmet  ŞAMCI'nın 

teknisyen olarak ise şüpheli Kadir BAYRAM'ın bindikleri, helikopterden kod5 telsiz koduyla 

irtibat  kurularak  Akıncı  Hava  Üssünden  kalkış  yaptıkları,  bu  helikopterle  şüphelilerin 
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Genelkurmay Başkanını Çankaya Köşküne götürdükleri, köşkte bulunan piste iniş yaptıktan 

sonra şüpheliler Kadir BAYRAM, Uğur KAPAN ve Mehmet ŞAMCI'nın aynı helikopterle 

Etimesgut meydanına indikleri, 

Şüpheli  Uğur  KAPAN'ın  Genelkurmay  Başkanını  Çankaya  köşküne  götürürken 

telsizden saat 09:06’da "  Hakan 01 VİP kod 5, VİP kod 5, devam ediyor. Malumat.", saat 

09:07’de "Mutabıkız VİP kod 5, şu an Çankaya köşküne devam ediyoruz.","Mutabıkız VİP 

kod 5 Çankaya köşküne devam ediyoruz ve bir uçak bizi takip ediyor kendisini ikaz ederseniz  

uygun olur."şeklinde çağrılarda bulunduğunun kule ses kayıtlarının çözümünden anlaşıldığı, 

Şüpheli Uğur KAPAN'ın, Etimesgut Hava meydanında kolluk tarafından yakalandığı, 

Şüpheli Uğur KAPAN'ın, olay gecesi gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri 

darbe girişimi olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı 

Terör Örgütü mensubu olan diğer şüphelilerle fikir  ve eylem birlikteliği  içerisinde hareket 

ettiği, askeri darbe girişimininde bulundukları, şüphelinin askeri hiyerarşi ve tanımlı görevleri 

dışında Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarından askeri darbe planlaması kapsamında aldığı 

yasal  olmayan  emir  ve  talimatları  yerine  getirdiği,  kendisinin  de  yasal  olmayan  emir  ve 

talimatlar verdiği, 

Şüpheli Uğur KAPAN'ın, şüpheliler Ünsal ÇOŞKUN, Özcan KARACAN, Mehmet 

ŞAHİN ve Mustafa DURMUŞ ile birlikte olay akşamı faaliyet gerçekleştiren helikopterleri 

sevk ve  idare  etmeleri,  şüphelinin  Fetullahçı  Terör  Örgütünün askeri  darbe  kapsamındaki 

yöneticilerinden olduğunun belirlenmesine göre,  5237 sayılı  TCK 220/5 maddesi uyarınca 

örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlardan sorumlu olduğu,

Şüpheli  Uğur  KAPAN'ın,  Fetullahçı  Terör  Örgütünün  mensupları  tarafından 

planlanıp  gerçekleştirilmeye  çalışılan  askeri  darbe  girişiminde  yönetici  olarak  faaliyette 

bulunduğundan 5237 sayılı TCK 220/5 maddesi uyarınca müşteki Hakan ATINÇ'ın silahla 

rehin alınıp hürriyetinden yoksun bırakılmasından sorumlu olduğu, 

Şüpheli  Uğur  KAPAN'ın,  Fetullahçı  Terör  Örgütünün  mensupları  tarafından 

planlanıp  gerçekleştirilmeye  çalışılan  askeri  darbe  girişiminde  yönetici  olarak  faaliyette 

bulunduğundan 5237 sayılı  TCK 220/5 maddesi  uyarınca müştekiler Hulusi AKAR, Salih 

Zeki ÇOLAK, Yaşar GÜLER, İhsan UYAR, Halil GÖNCÜ, Uğur TARÇIN, Metin GÜRAK, 

Atilla GÖKESAOĞLU, Yunus CAN, Ertuğrulgazi ÖZKÜRKÇÜ ve Göksel SEVİNDİK’in 

rehin alınıp hürriyetinden yoksun bırakılmasından sorumlu olduğu, 

Şüphelinin,  olay  gecesi  Ankara'da  gerçekleştirilen  helikopter  saldırılarında 

saldırılacak  hedeflere  ilişkin  helikopter  pilotlarına  doğrudan  ve  dolaylı  olarak  talimatlar 

verdiği, Genelkurmay Başkanlığı, MİT yerleşkesi, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Beştepe, TRT 

ve  TÜRKSAT'da  meydana  gelen  öldürme  ve  yaralama  eylemlerinin  gerek  bu  eylemleri 

gerçekleştirme  konusunda  talimat  vermesi  nedeniyle  doğrudan  fail  olduğu,  gerekse  örgüt 
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faaliyeti  çerçevesinde  işlenen  suçlarda  örgüt  yöneticisi  olarak  bu  eylemlerin  sorumlusu 

olduğu  anlaşıldığından  olay  gecesi  helikopterlerle  saldırı  eylemleri  gerçekleştirildiği 

belirlenen bölgelerden olan, 

Genelkurmay  Başkanlığı  Binası  civarında Ali  Mehmet  VUREL,  Beytullah 

YEŞİLAY,  Cengiz  POLAT,  Fuat  BOZKURT,  İbrahim  ATEŞ,  Maktul  Mehmet 

KOCAKAYA,Murat  İNCİ,  Mustafa  KARASAKAL,  Muzaffer  AYDOĞDU,  Osman 

ARSLAN,Osman  EVSAHİBİ,  Özcan  ÖZSOY,Ramazan  KONUŞ,Selim  CANSIZ,  Serhat 

ÖNDER, Suat AKINCI, Suat ALOĞLU, Sultan Selim KARAKOÇ, Uhut Kadir IŞIK, Vedat 

BÜYÜKÖZTAŞ,  Yasin  Naci  AĞAROĞLU,  Yusuf  ÇELİK,  Yusuf  ELİTAŞ'ın 

öldürülmelerinin,

Genelkurmay Başkanlığı Binası civarında müştekiler Abdil Muhsin TÜRKMEN, 

Abdullah  BAHÇECİ,Abdullah  CANSIZ,  Abdullah  EROL,  Abdullah  KESKİN,  Abdullah 

SEZGİN,  Abdullah  TUNÇEL,  Abdulvahit  ÖZÇAVUŞ,  Abdülkadir  KAYAPINAR,  Adem 

ULUTAŞ,  Adem  DEVECİ,  Adem  GÜL,  Adem  PARLAK,  Adnan  CEYLAN,  Adnan 

ODABAŞI, Ahmet ARIK, Ahmet GENÇYİĞİT, Ahmet KARACA, Ahmet KAĞIZMANLI, 

Ahmet Salih  ÜNAL, Ahmet Sefa KAYA, Akın GÜNBULAK, Alaattin  GÜMÜŞHAN, Ali 

DEMİRDAŞ, Ali  GÖK, Ali  Osman KAYA, Ali ÖLÇÜCÜ, Alişan ÇELİK, Aslan ÇİÇEK, 

Aydın  GÜLGAN,  Aydoğan  KONDU,  Ayhan  AKKANAT,  Ayhan  ERTUĞRUL,  Aykut 

TÜRKAN, Aysel SANCAK, Barış YILDIRIM, Bayram ÇAYLAK, Bedriye TÜREMİŞ, Berat 

BOZKURT, Birol ÇEBİ, Birşah YEŞİL, Burak BALCI, Burak DEMİRCİ, Burhan DEMİR, 

Bülend BARAN, Bülent DURAK, Bünyamin ÖCAL, Büşra ÖZYILMAZ, Büşra SANCAK, 

Can METİN, Cavit  ÖZTÜRK, Cem Koray ACAR, Cengiz ŞAHİN, Cengiz UÇAR, Cesur 

TEKİN, Çetin ÖZSOY, Dilek BURAN, Durak DENİZ, Ekrem ÇAKIR, Emin KARABIYIK, 

Emine  AYDINBELGE,  Emine  Nur  PARLAK,  Emre  KAYA,  Enes  GÖKGÜL,  Engin 

ZENGİN, Ervil  PEHLİVAN, Erdal  AÇIKGÖZ, Eren TEKİN, Erhan ÇAYIR, Erhan SÜR, 

Ertuğrul  ÇAĞLAYAN,  Esat  Kerim  SEÇKİN,  Faruk  BAŞARAN,  Fatih  GÜRSES,  Fatih 

KARATEKİN, Fatih KUBULAY, Fatih PİRE, Fazıl MACİT, Fazlı ÇİÇEK, Furkan ÖZTÜRK, 

Furkan SANCAK, Gülay GÜVERCİN, Gülüzar DEMİRCİ, Hacı Hasan OCAK, Hacı İhsan 

CEYLAN,  Hacı  Rahim  ALLI,  Hacer  KONUŞ,  Hakan  KARADUMAN,  Halil  İbrahim 

BALGAT, Halit AYDOĞDU, Hamza ÇAKALOĞLU, Hanifi TÜMER, Harun ÇALI, Harun 

DOĞAN,  Hasan  CEYLAN,  Hasan  DEMİRKAN,  Hasan  KAYNAKCI,  Hasan  KAZMAZ, 

Hasan OLKUN, Hasan YAŞAR, Hatice TAVUKCU, Havva ŞEN, Hüseyin ÇINAR, Hüseyin 

KAYA, İbrahim ÇAĞ, İbrahim SIĞIN, İbrahim Ethem TOKATLIOĞLU, İlhan AYDIN, İsa 

PİRİHAN, İsa  SARITEPECİ,  İsmail  Samet  MUTLU,  Kaan  ŞİMŞEK,  Kadir  İNCİKUŞU, 

Kadir TUNÇEL, Kazım ÇAKIR, Kemal TEZER, Kenan ARTUĞER, Kenan KONUK, Kerim 

TAŞKIRAN,  Koray  DEMİREL,  Levent  DİNÇ,  Mahmut  GÜRPINAR,  Mahmut  Mert 
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KILINÇ,  Mehmet  AYDINBELGE,  Mehmet  BACIK,  Mehmet  DALDA,  Mehmet  Fatih 

ŞABA, Mehmet Özgür AKKOYUNLU, Mesut TEKİNIŞIK, Metin İÇTÜZER, Metin UZUN, 

Muammer  ERKAYA,  Muhammed  ŞAHBAZ,  Muhammet  Berdan  ÖLÇÜCÜ,  Muhammed 

Nurullah TAVUKCU, Murat AKGÜL, Murat AYKUT, Murat BALGAT, Murat ÇETİN, Murat 

DEMİRCİOĞLU, Mustafa ATEŞ, Mustafa GÜLCAN, Mustafa GÜNEL, Mustafa KARKIN, 

Mustafa ÖZYILMAZ, Mustafa SEÇKİN, Mustafa SEMERCİ, Mustafa SIRAKAYA, Mustafa 

YILMAZ, Mücahit GÜNDOĞDU, Nazar IRMAK, Necati EKİZ, Necmettin ÇİMEN, Nevzat 

YAPAN,  Nigar  SERT,  Oğuzhan  KONURALP,  Okan  DEMİRCİOĞLU,  Oktay  ŞENGÜL, 

Onur Can AÇIKGÖZ, Orhan BURAN, Osman KÖMÜR, Ömer Faruk ÇATAL, Ömer Faruk 

EREN, Ömer Lütfi PEKER, Ramazan GÜNDEŞLİ, Regaip YILDIRIM, Salih ATEŞ, Satılmış 

KOÇAK,  Selahattin  KARAYEL,  Selim  YILMAZ,  Selim  ÖZDEMİR,  Serdar 

DUMLUPINAR,  Serdar  KARATAŞ,  Serkan  ERAYHAN,  Sinan  ŞAHİN,  Şafak  ÜLGEN, 

Şener  ŞENER,  Şenol  YEDİLER,  Tahir  ŞEKER,  Talip  TOSUN,  Ufuk  KAYA,  Uğur 

KÖSEOĞLU, Uğur ŞAHAN, Ümit YEŞİLMADEN, Ümüt EKİNCİ, Üveys ÖZCAN, Üzeyir 

KÜÇÜK, Yahya  Murat  İMAMOĞLU, Yasin  DEMİRCİ,  Yasin  GÖKGÖZ,  Yunus  ÇELİK, 

Yusuf ASLANHAN, Yusuf AY, Yusuf GÖKDEMİR, Yusuf KURT, Zafer TAŞ'ın öldürülmeye 

teşebbüs edilmelerinin, 

Cumhurbaşkanlığı binası civarında Akif KAPAKLI, Cuma DAĞ, İzzet ÖZKAN, 

Necmi Bahadır DENİZCİOĞLU'nun öldürülmelerinin; 

Cumhurbaşkanlığı binası civarında müşteki Enes ALACAKAYA'nın öldürülmeye 

teşebbüs edilmesinin, 

Ankara Emniyet Müdürlüğü binası civarında Halil IŞILAR'ın öldürülmesinin,

Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  binası  civarında müştekiler  Abbas  Murat 

DELİBAŞLAR, Ali DİNLER, Ali SEZER, Alper KORKMAZ, Alper ÜNSAL, Barış ÜNYAY, 

Behçet  BOLAT,  Duray  ERKAN,  Emrah  ÖZÇELİK,  Erol  KARACA,  Gökhan  İLDEŞ, 

Hüseyin AĞİR, Kemal KULLEBİ, Kenan PEHLİVANLI, Mustafa ÖZ, Murat CANTÜRK, 

Murat UYGUN, Osman BÜTEV, Remzi BAŞ, Salih AYDEMİR, Serkan ERDİNÇ, Tuğçe 

SERÇE, Ufuk YAZICI, Ümit USLU, Yıldırım UZUN'un öldürülmeye teşebbüs edilmelerinin, 

Milli  İstihbarat  Teşkilatının  Yenimahalle'de  bulunan  yerleşkesi  civarında 

müştekiler Abdülhamit ECEVİT, Mehmet YARĞIN, Mehmet BAŞKAYA, T-02735 Numaralı 

MİT Personeli,  M-11238  Numaralı  MİT Personeli,  M-11125  Numaralı  MİT Personelinin 

öldürülmeye teşebbüs edilmelerinin, 

Gölbaşı  ilçesinde  bulunan  TÜRKSAT  Uydu  Haberleşme  Merkezi  civarında 

müştekiler Abdullah BULUT, Ahmet SARIKAYA, Ahmet ŞEFLEK, Alaettin ALTINTAŞ, Ali 

BOLAT,  Bayram  İNAÇ,  Bilal  Davut  HASETÇİ,  Mehmet  Cemil  ÖZTEGİL,  Cengiz 

DEĞİRMENCİ, Cengizhan SOLAK, Cenk ŞEN, Eray ÜNLÜ, Erdal SÖĞÜNMEZ, Erkan 
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KAYA,  Erol  ÖLÇER,  Fatih  AKSOY,  Fatih  Mehmet  KAYABAŞI,  Fatih  POLAT,  Fatih 

ÜNVER,  Güner  GANİ  ,  Hakan  İLHAN,  Halil  ERSOY,  Hüsamettin  DEMİREL,  Halil 

YEŞİLÇİMEN, Hüseyin TÜRKMEN, İbrahim ATİLA, İsmail AÇIKAL, Kadir KARABIYIK, 

Lokman SONSOY, Mahmut BAŞPINAR, Mehmet BAYAR, Mehmet GÖKSEL, Mehmet Ali 

ORTAYATIRTMACI,  Muhammet  Sait  GÜNEŞ,  Muhammet  Emin  SERGİLİ,  Mustafa 

KARADAYI,  Özcan  ŞEN,  Ramazan  TEKTAŞ,  Serdar  GÖZÜM,  Serkan  BİLEN,  Taha 

TETİK,  Tarık  İNCEDERE,  Tarık  Furkan  ERBAY,  Tayfun  ÖĞÜTLÜ,  Turgay  AYÇİÇEK, 

Üzeyir YAVUZ ve Yasin Burak KAYA'nın öldürülmeye teşebbüs edilmelerinin hem doğrudan 

faili olduğu hem de örgüt yöneticisi olarak eylemlerden sorumlu olduğu, 

Şüpheli  Uğur KAPAN'ın,  soruşturmaya  konu eylemlerinin,  Silahlı  Terör  Örgütü 

yöneticisi  olmak,  Anayasal  Düzeni  Ortadan  Kaldırmaya  Teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük 

Millet  Meclisini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  kısmen  veya  tamamen  yapmasını 

engellemeye  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya 

görevlerini  yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek,  Askerî 

komutanlıkları gasbetmek, 28 kez nitelikli şekilde kasten insan öldürmek, 275 kez nitelikli 

şekilde insan öldürmeye teşebbüs etmek ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak suçlarını 

oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-5- Şüpheli Mustafa Durmuş'un ( Albay) Eylemleri: 

Şüpheli Mustafa Durmuş 03/02/2017 tarihli ifadesinde; " Ben 1994 yılında Kara 

Harp Okulundan mezun olduktan sonra Kara Havacılık Okulunda kurs gördüm. .... 2013 - 

2014 yılları arasında 1 yıl süreyle Kara Havacılık Okul Komutanlığı Hafif Hücum Helikopter 

Tabur  Komutanı  olarak  görev  yaptım.  Daha  sonra  2  -  3  ay  süreyle  Kara  Havacılık 

Komutanlığı  Kurmay  Başkanlığı  yaptım.  Daha  sonra  Suriye'de  Eğit  ve  Donat  projesi 

kapsamında 4 - 5 ay kadar görev yaptıktan sonra Pakistan'a gittim. 2016 yılı Temmuz ayı başı 

itibariyle  Pakistan'daki  görevim  sona  ermişti  ve  İstanbul'da  bulunan  Silahlı  Kuvvetler 

Akademisine öğretmen olarak tayin olmuştum.

Eşim ve çocuklarım Ankara Batıkent'deki lojmanda oturmaktaydılar. Bende Pakistan 

dönüşü Ankara'ya  geldim.  Daha sonra Konya'ya  ailemi  bayram ziyaretine  gittim.  Bayram 

dönüşü Eskişehir'e gittim. Eskişehir'de askeri hastanede pilotaj muayenesi için gitmiştim. 3 - 4 

gün orada kaldım. Perşembe akşamına tekabül eden 14/07/2016 tarihinde Ankara'ya döndüm. 

Gerekli  ilişik  kesme  işlemleri  için  15/07/2016  tarihinde  öğleden  sonra  saatlerinde  Kara 

Havacılık Komutanlığına geldim. Pakistandan döndükten sonra 15/07/2016 tarihine kadar ben 

Kara Havacılıkta görevli  ve askeri  darbeye katıldığını  belirttiğiniz  hiç kimse ile  telefonda 
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görüşüp görüşmediğimi hatırlamıyorum.

Ben  15/07/2016  tarihinde  Kara  Havacılık  Komutanlığına  gittiğimde  doğrudan 

kurmay başkan Mehmet ŞAHİN'in odasına gittim. Odasında yalnızdı.  Kendisiyle gündelik 

şeyler konusunda konuştuk. Bana akşam yapılacak olan askeri darbeye ilişkin herhangi bir şey 

söylemedi. 

Şüpheliye gece uçuşu yapmak üzere Kara Havacılık Komutanlığına geldiği, bununla 

ilgili  herhangi  bir  planlama  yapılıp  yapılamadığı,  herhangi  bir  uçuş  planı  hazırlanıp 

hazırlanmadığı,  ekip  formlarının  düzenlenip  düzenlenmediği,  kutaya  herhangi  bir  kayıt 

yapılıp  yapılmadığı  soruldu:  Ben  o  gün  Kara  Havacılık  Komutanlığına  ilişik  kesmeye 

gelmiştim. Buna ilişkin herhangi bir işlem yapmadım. Ayrıca yılda 5 saatlik uçuş yapmam 

gerekiyordu,  bununla  ilgili  de  herhangi  bir  işlem yapmadım.  Ben öğleden  sonra  Mehmet 

ŞAHİN'in odasına girdim.  Ben daha önce Mehmet ŞAHİN ile  herhangi  bir  yerde beraber 

çalışmamıştım.  Sadece  aramızda  devir  teslim  yapmıştık.  Çünkü  benden  sonra  kurmay 

başkanlığı görevini o almıştı. Bunun dışında herhangi bir samimiyetimiz yoktur. Buna rağmen 

ben o gün öğleden sonradan başlamak üzere gün boyu Mehmet ŞAHİN'in odasında oturdum. 

Mehmet  ŞAHİN devamlı  odasında  değildi,  kimi  zaman  dışarı  çıkıyordu,  o  zamanda  ben 

odada bekliyordum. Ben Kara Havacılık Komutanlığına tulumlu gitmemiştim. Oradan temin 

ettiğim  tulumu  giydim.  Tabancam  yanımda  değildi.  Tulumumun  üzerinde  isimliğimin 

olduğunu hatırlıyorum. 

Ben  5  -  6  saat  boyunca  Mehmet  ŞAHİN'in  odasında  oturdum.  Bir  ara  Kuvvet 

komutanının kışlaya geldiği söylendi. Ben orada beklerken odaya gelenler olmuştu. Ancak 

kimler olduğunu hatırlamıyorum. 

Saat 21:00 sıralarında dışardan bir gürültü oldu. Koridora çıktığımda kalabalık bir 

ortam vardı. Ortalıkta keşmekeşlik vardı. Birileri ihtilal olduğunu söyledi. Bunu kim söyledi 

hatırlamıyorum. Bana oradakilerden birisi  "Hakan ATINÇ'ın odasına geç,  başında bekle  " 

dedi. Bunun kim dediğini hatırlamıyorum.

Şüpheliye kurmay albay olduğu mesleki tecrübesi hatırlatılarak, rütbesini bilmediği, 

tanımadığı bir kişiden bu şekilde nasıl talimat alabildiği soruldu: Normal kuralların işlemediği 

bir durum oluşmuştu, orada kurmaylığın albaylığın bir önemi kalmamıştı, bende bu kurallara 

uymak zorunda kaldım, bu nedenle bana verilen talimatı yerine getirdim. 

Ben  Hakan  ATINÇ'ın  yanına  gittiğimde  Hakan  ATINÇ yatakta  ellerinde  kelepçe 

olmadan yatakta oturuyordu. Ben sabaha kadar Hakan ATINÇ Paşanın odasında bekledim. 

Kendisi dinlenmesi odasındaydı. Ben bazen yanına kontrol için gidiyordum. Arasına lavaboya 

gidiyordum. Bunun dışında gece boyunca oradaydım. Elimde silah yoktu. 

Sabah  06:00  sıralarında  jandarmanın  olduğu  tarafndan  mermi  sesleri  gelmeye 

başladı.  Dışarı  çıktığımda  insanlar  hangarların  oradaki  helikopterlere  doğru  koşup  onlara 
771/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



biniyorlardı, bende onlar gibi yaparaktan koştum, helikoptere bindim. Helikopterde kimlerin 

bulunduğunu  ve  helikopteri  kimin  kullandığını  hatırlamıyorum.  Helikopter  kısa  bir 

yolculuktan sonra sonradan Akıncı üssü olduğunu öğrendiğim yere iniş yaptı. Orada başka 

helikopterlerde vardı. Akıncı'ya gittiğimizde orada kimlerin olduğunu hatırlamıyorum, sonra 

ilerleyen  saatlerde  uçak  saldırısı  oldu,  bende  korktum,  üzerimdeki  tulumu  çıkardım,  boş 

araziden çitlerden atlayıp kaçtım. Yolda beni jandarma yakaladı.

Şüpheliye, şüpheli Emre ERKAN'ın ifadesinde geçen "Okul Komutanı Tuğgeneral  

Ünsal  ÇOŞKUN’u  gördüm  elinde  silah  vardı.  Albay  Murat  AĞIR’ın  ve  Albay  Mustafa 

DURMUŞ’un ellerinde silah vardı.  Bu üç şahsında çatışma olan yere gittiklerini  gördüm" 

şeklindeki  kendisi  ile  ilgili  beyanı  okundu  soruldu: Benim  elimde  olay  gecesi  silah  hiç 

olmadı. Ben jandarma Kara Havacılığa operasyon düzenlediğinde kuleye doğru gidip onlarla 

herhangi bir çatışmaya girmedim. Çatışmanın olup olmadığından da haberdar değilim. Ben 

sadece korkudan helikoptere bindim. 

Şüpheliye, şüpheli İlyas BARUT'un ifadesinde geçen kendisi ile ilgili kısım okundu 

soruldu: Ben darbe öncesindeki bir  hafta boyunca Mehmet ŞAHİN ile sadece darbe günü 

görüştüm. Ondan başka görüşmem olmadı, ben zaten hafta başında 3 - 4 gün Eskişehir'de 

idim. 

Şüpheliye şüpheli  Yasin CANDEMİR'in ifadesinde geçen "  ve jandarmaya doğru 

İlyas BARUT, Mustafa DURMUŞ Albay ellerinde G-3 tüfeklerle jandarmaya doğru gittiler" 

eklindeki kendisi ile ilgili beyanı okundu soruldu: Bende olay akşamı kesinlikle tüfek yoktu, 

jandarmaya doğru kesinlikle gitmedim. 

Şüpheliye,  tanık  Oğuz  BAYKAL'ın  ifadesindeki  kendisi  ile  ilgili  kısmı  okundu 

soruldu: Ben darbe öncesindeki günlerde Ankara'da değildim. Uğur KAPAN ile herhangi bir 

toplantı yapmadım. Darbenin olduğu gün kendisi beni Kara Havacılıkta görmüş olabilir. 

Şüpheliye,  şüpheli  Cumali  BOLAT'ın  ifadesindeki  kendisi  ile  ilgili  kısmı okundu 

soruldu: Ben yukarıda gün boyunca Mehmet ŞAHİN'in odasında oturduğumu söylemiştim. 

Ancak  arada  Uğur  KAPAN'ın  odasına  gitmiş  olabilirim.  Mustafa  ÇİN'i  gündüz  görüp 

görmediğimi hatırlamıyorum. 

Şüpheliye, şüpheli Bilal BOZDUĞAN'ın ifadesindeki kendisi ile ilgili kısmı okundu 

soruldu:  Ben Ünsal  ÇOŞKUN ve Murat  AĞIR ile  birlikte  jandarmaya  karşı  herhangi  bir 

mevziye girmedim. Jandarmaya doğru silahla ateş etmedim. Böyle bir saldırı girişimini de 

hatırlamıyorum. 

Şüpheliye,  şüpheli  Muhterem  YAMAN'ın  ifadesindeki  "  Burada  bizimle  birlikte  

Albay  Murat  AĞIR,  Okul  komutanımızın  ismini  bilmediğim  yaveri,  Albay  Mustafa  

DURMUŞ'un  burada  bulunduğunu  ve  karşı  yöne  doğru  ateş  ettiklerini  ve  yine  havada  

bulunan bir helikopterin karşı yöne doğru ateş ettiğini gördüm." şeklindeki beyanı okundu 
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soruldu: Kesinlikle ben jandarmaya doğru ateş etmedim. 

Şüpheliye,  müşteki  Hakan  ATINÇ'ın  ifadesinin  kendisi  ile  ilgili  kısmı  okundu 

soruldu:Ben Hakan ATINÇ'ın odasına gittiğimde kendisinin elleri kolları bağlı değildi, ben 

kendisinin ellerini kollarını bağlamadım. Kendisi rahat bir şekilde odasında yatıyordu, ancak 

biraz tedirginliği  vardığı,  bana hatırlamadığım birisi  Hakan ATINÇ Paşanın başında bekle 

dediği için onun başında bekledim. Benim elimde gece boyunca herhangi bir silah yoktu. 

Ben  Hakan  ATINÇ'ı  o  gece  neden  orada  tuttuğumuzun  nedenini  çok  bildiğimi 

söyleyemem.  Bana tanımadığım kişilerin  verdiği  talimatı  yerine  getirdim.  Ben bu şekilde 

birisinin özgürlüğünden yoksun bırakmanın suç olduğunu biliyordum.

Ben Fetullahçı  terör  örgütü üyesi  değilim.  Askeri  darbe olduğunu duyunca başka 

şansım olmadığı için bu şekilde davrandım. Askeri  darbe girişiminin sonuca ulaşması için 

aktif bir eylemde bulunmadım. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Emre ERKAN 27/07/2016 tarihli  ifadesinde;  "  Saat 06:00 sıralarında 

Jandarma  Özel  Harekatın  geldiğini  söylediler.  Bu  esnada  Kobra  helikopterin  kalktığını 

gördüm.  Birlik  içerisinde  silah  sesi  duydum  kim  kime  ateş  ettiğini  görmedim. 

Muhtemelenkobra helkopter, Jandarma Özel Harekatı püskürtmek amaçlıkulenin önüne doğru 

ateş  ettiğini  gördüm.  Okul  Komutanı  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN’u  gördüm elinde  silah 

vardı. Albay Murat AĞIR’ın ve Albay Mustafa DURMUŞ’un ellerinde silah vardı,.  Bu üç 

şahsında çatışma olan yere gittiklerini gördüm. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  İlyas  BARUT 29/11/2016 tarihli  ifadesinde;  "  Son bir  hafta  içerisinde 

kurmay başkanı Mehmet ŞAHİN, Mustafa DURMUŞ ile sık görüştüğünü hatırlıyorum. Ancak 

yukarıda  belirttiğim gibi  bu  görüşmelerin  içeriği  konusunda  bilgi  sahibi  değilim.  Ben bu 

şekilde askeri birlik içerisinde ya da dışarısında 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilecek 

olan askeri darbeye yönelik herhangi bir toplantıya katılmadım. 

...  Cougar  kalkıp  Akıncı'ya  doğru  gitti,  Ünsal  ÇOŞKUN  bana  biz  de  fabrika 

tarafındaki uçuş hattındaki UH1'e doğru gidelim dedi. Orada bulunan 8 - 10 kişi bir UH1'e 

bindik.  Ünsal  ÇOŞKUN  sağ  tarafa  pilot  koltuğuna,  sol  tarafa  pilot  koltuğuna  da  Yasin 

CANDEMİR  bindiler,  içeride  bizden  başka  birkaç  teğmen,  Mustafa  DURMUŞ  Albay, 

Ertuğrul ALTUN Binbaşı ve şu anda hatırlamayamadığım birkaç kişi daha vardı. Helikopter 

oradan kalktı, Akıncıa gittik. Orada helikopterden indik, orada bizim birlikten 10 - 15 tane 

daha helikopter vardı.

Gece boyunca karargah binasında Mustafa DURMUŞ Albayı da gördüm, üzerinde 

tulum  vardı.  Devamlı  kurmay  başkanın  odasındaydı.  Bazen  emir  astsubayı  Fatih 
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KARAGÖZ'ün odasına geliyordu. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Murat BOLAT 20/07/2016 tarihli ifadesinde; "  Bendaha sonra karargah 

binasına  gittiğimde  karargah  binasında  Kara  Havacılık  Komutanını  odasında  olmadığını 

gördüm.  Ama  Kurmay  Başkanınınodasında,  Kurmay  Başkanı  Mehmet  ŞAHİN,  Okul 

KomutanıTuğgenaral Ünsal IŞIK ( Ünsal ÇOŞKUN )ve eski kurmay Başkanı Albay Mustafa 

DURMUŞ'un olduğunu gördüm.  Ben bunlara  hitaben 'Ne oluyor  darbeye  başladınız  mı ,  

darbe açığa mı çıktı , kaçıyor musunuz' diye sorduğumdaÜnsal IŞIK ( Ünsal ÇOŞKUN ) ' 

Darbenin  planlandığı  gibi  gittiğini'  söyledi.  Ben  de  'Bu  saatte  belirlenen  hedeflerin  hiç  

birisini alamazsınız halk direnir çok kan dökülür' dedim. Bu esnada benim bu söylediklerim 

üzerine  Kurmay  Başkanı  Mehmet  ŞAHİN  bana  hitaben  'Dönmek  yok  sen  ne 

diyorsun.Gerekirse Hava Kuvvetleri bu ülkeyi yarın yerle bir eder' dedi. 

...  Karargâhtaki  kurmay  başkanını  odasında  Ünsal  IŞIK  (  Ünsal  ÇOŞKUN  )  , 

Mehmet  ŞAHİN,  Özcan  KARACAN,  Halil  GÜL,  Mustafa  DURMUŞ  ve  Mehmet 

DEMİRSAY'ın  (  Mehmet  DEMİRHİSAR)  olduğunu  gördüm.  Bir  hışımla  'Siz  ne 

yapıyorsunuz? Hani Genel Kurmay Başkanı işin başındaydı. Bakın kurtarıldı diyor' dedim ve 

bunun üzerine Albay Mustafa DURMUŞ, Kara Havacılık Komutanı olan Tümgeneral Hakan 

ATINÇ'ı kendisinin tutukladığınıve derdest ettiğini söyledi. Zamanı gelince de çıkar işimize 

bakarız. Dedi. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Mehmet ŞAHİN 17/11/2016 tarihli  ifadesinde;  "  Kuvvet  komutanımız 

hangarlar  bölgesine gittiği  zaman saat  18:00 -  19:00 sıralarında daha önce kara havacılık 

kurmay başkanlığı  yapmış  olan ve yurt  dışında görevli  olduğunu bildiğim Albay Mustafa 

DURMUŞ  tulumlu  olarak  benim  odama  geldi  ve  kendisinin  4  -  5  saat  kadar  uçması 

gerektiğini söyledi. Ben de bunun nereden çıktığını sordum. O da eksik uçuşu olduğunu, onu 

tamamlaması gerektiğini söyledi. Kendisi benim yanımda 2,5 - 3 saat kadar kaldı. Ben o saat 

itibariyle birinci başkanın hava sahasını uçuşlara kapattığı emrini biliyordum. Ben Mustafa 

DURMUŞ'un  da  uçuşların  kesik  olduğunu  bildiğini  değerlendiriyordum.  Uçuşların  kesik 

olmasına rağmen Mustafa DURMUŞ'un o gece nasıl  uçacağını  bilemiyorum. Ancak belki 

similatörle o uçuşu yapabilirdi. Biz 2 - 3 saat boyunca Mustafa DURMUŞ ile havadan sudan 

konuştuk. Yapılacak askeri darbeye ilişkin benim bir bilgim yoktu, Mustafa DURMUŞ'un da 

bilgisi olup olmadığını bilmiyorum, bana bahsetmedi. dedi.

Saat  21:00  sıralarında  korgeneral  Metin  GÜRAK ayrıldı.  Kendisini  bende  yolcu 

ettim. O ayrıldıktan sonra Hakan ATINÇ Paşa kendi odasına geçti, Ünsal ÇOŞKUN da hemen 

arkasından  Hakan  ATINÇ'ın  odasına  girdi.  Daha  sonra  da  Mustafa  DURMUŞ,  Okan 

KOCAKURT ve Fatih KARAGÖZ'de aynı odaya girdiler. Ben o esnada harekat merkezinde 
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bulunuyordum. 

...Bulunduğum  harekat  merkezinde  televizyon  vardı  ve  gece  boyunca  açıktı. 

Cumhurbaşkanı'nın halkı sokağa darbeye karşı durmak üzere davet ettiğini ben televizyondan 

duydum. Ünsal ÇOŞKUN bir ara Başkabakan ve Korgeneral Salih ULUSOY'un nizamiyeye 

geldiğini söyleyerek onlarla konuşmak için çıktı. Yarım saat kadar sonra geri geldi. Bize de 

birşey  söylemedi.  Mustafa  DURMUŞ  bir  ara  Hakan  ATINÇ'ın  odasından  çıktı  ve  bizim 

yanımıza  geldi.  Kendisine  Hakan  ATINÇ  Paşayı  sordum,  odasında  olduğunu,  odadan 

çıkmayacağını ve odasına kimsenin alınmayacağını söyledi. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Yasin CANDEMİR 25/10/2016 tarihli ifadesinde; " Saat 05:00 sıralarına 

kadar  karargahta  bekledikten sonra  .....  Ben de  bunun üzerine  Ünsal  ÇOŞKUN'un yanına 

gittim. Durumu anlattım. O da 'ben tamam onlarla konuşmaya gidiyorum' dedi ve jandarmaya 

doğru İlyas BARUT, Mustafa DURMUŞ Albay ellerinde G-3 tüfeklerle jandarmaya doğru 

gittiler. Ben teslim olmaya gittiklerini düşündüm. Ben de 5 dakika kadar sonra arkalarından 

gittim. Çünkü İlyas  BARUT beni  telefondan arayıp "gelmiyor musun" diye sordu. Benim 

elimde de bir G-3 tüfeği vardı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Fatih KARAGÖZ 17/07/2016 tarihli ifadesinde; "  Onun ardından Kara 

Havacılık  Okul  Komutanı  ile  Kara Havacılık  komutanı  birlikte  kara havacılık  komutanını 

uğurladıktan  sonra  kara  havacılık  komutanının  makam odasına  çıktılar.  Ben  burada  Kara 

Havacılık Okul Komutanı Ünsal ÇOŞKUN'un ayrıldığını görmedim, bir süre sonra ayrılmış. 

Ardından  silahlı  vaziyette  bizim  birlikte  görev  yapan  binbaşı  Okan  KOCAKURT,  Albay 

Mustafa DURMUŞ birlikte geldiler, 'komutanı burada alıkoyacağız, komutanın yerine kara  

havacılık komutanlığına, Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN vekalet  

edecek'  dediler.  Okan  KOCAKURT  ve  Mustafa  DURMUŞ  birlikte  geldiler.  Okan 

KOCAKURT'un elinde yanılmıyorsam beylik silahı olan tabanca vardı. Bu sırada saat kaçtı 

hatırlamıyorum ancak kara kuvvetleri komutanı akşam 20.00 gibi gelmişti. Bir iki saat kaldı. 

Bu olaylar o gittikten sonra oldu.

...16/07/2016  tarih  sabah  saatlerine  kadar  komutanım  Hakan  ATINÇ'ın 

yanındaydım.Bütün  bu  süre  boyunca  Albay  Mustafa  DURMUŞ'ta  Kara  Havacılık  Kom. 

Hakan  ATINÇ'ın  yanındaydı.  Okan  KOCAKURT'u  dinleme  odasına  geçtikten  sonra 

görmedim, o yanımızda yoktu. 

Ben yukarıda da anlattığım şekilde 15/07/2016 tarihinde Hakan ATINÇ alıkonulduğu 

sırada emir subayı olduğum için kendisiyle kaldım. Hakan ATINÇ'ı alıkoyan şahıslar bu olay 

sırasında benim silahımı almadılar. Yalnız bana 'oradan ayrılmayın' dediler. Başka bir talimat 

vermediler.  Hakan  ATINÇ'ın  alıkonulması  işleminde  bir  katkım  olmadı.  Hakan  ATINÇ'ı 
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alıkoyanlarda  Güvercinlikte  görevli  olan  Binbaşı  Okan  KOCAKURT ile  Albay  Mustafa 

DURMUŞ'tur.  Elinde silahla Okan KOCAKURT geldi.  Hakan ATINÇ'ı plastik kelepçe ile 

kelepçeleyen kendisiydi, Hakan ATINÇ'ın başında bekleyen Albay Mustafa DURMUŞ'tu. " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Anıl KORKMAZ 13/10/2016 tarihli ifadesinde; " 22.30 sıralarında Kara 

Havacılık  Komutanlığı  Hareket  Merkezinde  Kurmay  Başkanı  Mehmet  ŞAHİN,Okul 

Komutanı  Ünsal  ÇOŞKUN,  Hava  Ulaştırma  Grup  Komutanlığı'na  atanan  bir  albay,  Eski 

Kurmay Başkanı Mustafa DURMUŞ Odaya girdiler ve oradan harekatı yönetmeye başladılar. 

Ellerinde  telefonlarla  bir  yerleri  arıyorlardı.  Kurmay  Başkanı  Mehmet  ŞAHİN,  Okul 

Komutanı  Ünsal  ÇOŞKUN'a  "Direnen  olursa  vuralım"  diyordu.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli Cumali BOLAT 14/10/2016 tarihli ifadesinde; "15/07/2016 tarihinde ... 

Saat 17:30 sıralarında Uğur KAPAN Albay beni cep telefonumdan aradı. Odasına çağırdı. 

Odasına girdiğimde odada Mustafa ÇİN Albay ve Mustafa DURMUŞ Albay da vardı. Uğur 

Albay  bana  "akşam  için  ne  yiyeceğiz"  diye  sordu.  Ben  de  birliğin  karşısında  bulunan 

yerlerden bir şeyler sipariş edebileceğimizi söyledim. Sonra ben yemek siparişi vermek üzere 

odadan çıktığımda Jandarma Yarbay Orhan ÇETİN'i koridorda gördüm. 

... Yemek sonrasında çay içtik. Sonra Mustafa DURMUŞ Albay ben aşağıya bakıyım 

diyerek ayrıldı. Hava kararmak üzereyken Uğur KAPAN Albayın makam odasındaki telefonu 

çaldı. Uğur KAPAN Albay telefona baktı. Sonra "hadi gidiyoruz" diye koşarak, ellerindeki 

kask çantasıyla Mustafa ÇİN Albayla oradan ayrıldılar. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Bilal BOZDUĞAN 28/07/2016 tarihli ifadesinde; "  ... Daha sonra karşı 

tarafta  saldıranlarında  olduğu  kuleye  yaklaşık  300  metre  uzaklıkta  bulunan  bir  mevzide 

durduk.  Burada  yere  yattık.  Mevzide  Kara  Pilot  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN,  Kara  Pilot 

Albay Murat AĞIR, Kara Pilot Albay Mustafa DURMUŞ, Kara Pilot Kurmay Yarbay Yasin 

CANDEMİR  ve  kursiyer  4  arkadaşım  bulunuyordu.  Bu  esnada  karşımızda  kimse 

bulunmuyordu.  Akabinde  okul  komutanı  Kara  Pilot  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN  geri 

çekilmemizi  emretti.  Bir  UH-1  Helikopterine  kadar  geri  çekildik  ve  okul  komutanı 

bulunduğumuz yerin güvenliğini Akıncı Üssünün sağlayacağını söyledi ve yine kendisinin 

emriyle helikoptere bindik. Helikopterde Kara Pilot Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Kara Pilot 

Albay Murat AĞIR, Kara Pilot Albay Mustafa DURMUŞ, Kara Pilot Kurmay Yarbay Yasin 

CANDEMİR, Okul Komutanının yaveri ismini bilmediğim Astsubay, yine ismini bilmediğim 

bir  Binbaşı,  iki  tane  er  ve  kursiyer  arkadaşlarımdan  Muhterem  YAMAN,  Ömer  Faruk 
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TÜRKMEN,  Nuri  YÜKSEL  ve  ben  bulunuyorduk.  Normal  şartlarda  bu  kadar  kişi  bu 

helikopter için fazlaydı.Helikopteri okul komutanı Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN kullanıyordu 

ve  kendisi  bizimde  canımızı  tehlikeye  atarak,  helikopteri  zemine  sürterek  kalkış  yaptı. 

Buradan Akıncı Üssüne gittik. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Muhterem  YAMAN  28/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Saat  06:00 

sıralarında ben pistin çevresinde beklerken arkadaşlarımdan biri bana Emre ERKAN isimli 

komutanımızın beyaz ısuzu bir araçla birliğimize saldırı olduğunu söyledi ve komutanımız 

Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN'un o tarafa koştuğunu görünce bizde o yöne doğru mevzi aldık 

ve kademe kademe ilerledik. Burada bizimle birlikte Albay Murat AĞIR ,Okul komutanımızın 

ismini bilmediğim yaveri, Albay Mustafa DURMUŞ'un burada bulunduğunu ve karşı yöne 

doğru ateş ettiklerini ve yine havada bulunan bir helikopterin karşı yöne doğru ateş ettiğini 

gördüm.  Ben  geride  olduğum  için  kimin  kime  ateş  ettiğini  görmedim.  Ardından  Okul 

Komutanımız Ünsal ÇOŞKUN'un emriylegeri çekildik ve burada bulunan bir helikopterle 13 

kişi Akıncı üssüne götürüldük. Biz Akıncı üssüne gittiğimizde burada birçok yerden gelen 

askerlerin  bulunduğunu  gördüm.  Burada  isimlerini  sökülmüş  beş  veya  altı  Albayın 

konuşmalarında  “Polis  gelsin  Mit  gelsin  Jandarma  gelsin  Ölene  kadar  çatışalım”  diye 

konuştuklarını duydum. Ancak yüzlerine çok dikkat etmediğimden görsem tanıyamam. Ben 

bu  konuşmaları  duyunca  bu  grubun  Paralelci  olduğunu  anladım.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

İzmir Cumhuriyet  Başsavcılığı'nın 2014/93685 sayılı  soruşturma dosyasından 

'Abdullah' kod isimli gizli tanık, 06/04/2016 tarihli ifadesinde ; "Ankara Güvercinlikte ki 

Sınıf  okulu  başlangıcında  5'er  kişilik  koğuşlara  yerleştirildik.  Bu  süre  zarfında  Fetullah 

GÜLEN cemaati ile ilgili hatırladığım hususlar şöyleydi; Biz Mehmet SALİH(halen MİT'te 

helikopter-uçak pilotu), Uğur KAPAN(Ben bu arkadaşımın farklı bir cemaate üye olduğunu 

düşünüyordum ancak kendisi 2013 yılında Fetullah GÜLEN cemaati ile görüştüğünü söyledi. 

Bende şaşırmıştır), Mustafa DURMUŞ ve Ümit AKAN bir koğuşa verildi. Bu isimlerden bir 

tek Ümit AKAN cemaatçi değildi. Kendisine rica ettik farklı bir koğuşta kalan devremiz Ali 

Murat  KENDİR(Şuan MİT'te  çalışıyor)  ile  yerlerini  değiştirdik.  Böylece  kendisi  cemaatçi 

olmayan ancak muhafazakar yapıda namazlarını kılan ve cemaate düşmanlık gütmeyen Ali 

Murat KENDİR isimli arkadaşı da koğuşumuza aldık. Bu arkadaşlarımın cemaatçi olduklarını 

burda geçirdiğimiz 1 sene zarfında anladım. 

... Bu arada İsmet (K) isimli şahsın abilik yaptığı cemaatçi subaylardan bildiklerim; 

94'lü Bayram TAŞBAŞI, 94'lü Oğuz YALÇIN ve o zaman için Zırhlı Birliklerde görev yapan 

94'lü  Özkan ÇAĞLAYAN, 94'lü  Oğuz YALÇIN ve o zaman için Zırhlı  Birliklerde görev 
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yapan  94'lü  Özkan  ÇAĞLAYAN,  94'lü  Salih  ATAMAN,  94'lü  Mustafa  DURMUŞ  isimli 

subayları sayabilirim.

...Özkan ÇAĞLAYAN akademi sınavı kazandıktan sonra ben kendisini tebrik etmek 

için  evine  gittiğimde 94'lü  Mehmet  DEMİRAĞ isimli  Jandarma Pilotuda  evinde  gördüm. 

Buda  Fetullah  GÜLEN  cemaatinin  bir  mensubudur.  Hatta  orada  Mustafa  DURMUŞ'un 

kendisini bu çalışma gruplarına kabul etmemesine olan kızgınlığını, bu sebepten akademiyi 

kazanamadığını sinirle anlatıyordu. Mustafa DURMUŞ isimli arkadaşımızda akademiyi  bu 

şekilde  hazırlanan  bir  çalışma  grubuyla  kazanmıştı.  Hatta  ona  sinirli  olan  94'lü  Mehmet 

DEMİRAĞ'da  2004  ya  da  2005  senesinde  kurmaylık  sınavlarını  bu  şekilde  bir  çalışma 

grubuyla çalıştıktan sonra kazanmıştır. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık  Oğuz  BAYKAL 24/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ..ben  okulda  öğretim 

başkanıyım.  Uçak  kursiyerleri,  helikopter  kursiyerleri  ve  teknisyen  astsubayları  eğitim 

öğretim yönünden bana bağlıdır, olaylardan bir hafta kadar önce Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN 

bana gelerek hava yer atışı yaptırmamız gerektiğini söyledi. Bende kendisine bunun bizim 

görevimiz  dahilinde  olmadığını  uygun  olmadığını  söyledim  .Kurs  tabur  komutanı  Yasin 

CANDEMİR yarbay atış yapacağız diye mühimmat almış.  Yasin CANDEMİR daha sonra 

tutuklandı,  ben  Yasin  CANDEMİR Yarbayın  mühimmat  alıp  dağıttığını  olaylardan  sonra 

öğrendi. Mühimmat alınması işlemi de tutanak ile yapılır. Bu tutanaklar araştırıldığında kurs 

taburunda  bulunabilir.  Kurs  taburundaki  arkadaşlar  bu  hususu  bilirler.  Helikopter  Kurul 

Başkanı  Uğur  KAPAN  darbe  girişiminden  2  gün  önce  kara  pilot  kurmay  albay  Mustafa 

DURMUŞ,  kara  pilot  albay Mustafa  ÇİN,  kara  pilot  albay Erdoğan  ERDEM,  kara  pilot 

binbaşı  Gökhan  ÇİÇEK'e  skorsky  helikopteri  ile  tazeleme  eğitimi  yaptırmış.  Bu  eğitimi 

gündüz  ve  gece  olarak  yaptırmış.  Gölbaşı  tarafında  yaptırmış.  Buna  ilişkin  ses  kayıtları 

alındığında  nereye  gittikleri  nasıl  yaptıkları  öğrenilebilir,  darbe  girişiminden  önce  Uğur 

KAPAN,  Mustafa  ÇİN  ve  Mustafa  DURMUŞ'u  konuşurlarken  gördüğümde  hayırdır  ne 

yapıyorsunuz  bura  da  dediğimde  Mustafa  DURMUŞ  albay  bana  başka  bir  birliğe 

atandığından dolayı  uzun süre  görüşemeyeceğini  ve hasret  giderdiklerini  söyledi.  Mustafa 

DURMUŞ bu konuşmalar sırasında kendisinin korgeneraliğinin garantili olduğunu söyledi. 

Bir sabah kalkıldığında doların 4 TL olacağını söyledi. Bunlardan sadece Gökhan ÇİÇEK'in 

tutuklu olup olmadığını bilmiyorum. Benim bilgilerim bundan ibarettir."  şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

Tanık  Soner  DOĞAN,Kara  Havacılık  Komutanlığı  tarafından  yapılan  idari 

tahkikat  kapsamında  09/08/2016  tarihinde  verdiği  ifadesinde;  Olay  akşamı  Kuvvet 

Komutanı karargah binasına geldiğinde binada bir  koşuşturma ve telaş olduğunu, Mehmet 
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ŞAHİN, Okan KOCAKURT, Özcan KARACAN ve Mustafa DURMUŞ'un telaşlı bir şekilde 

koşuşturduklarını, Özcan KARACAN'ın ağlalayarak silahını Okan KOCAKURT'a verdiğini 

ve  "alın  şunu elimden,  yoksa  kaza  çıkacak"  diyerek  Mehmet  ŞAHİN'in odasına  girdiğini 

belirtmiştir. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü, saat: 18:00'de, Albay Mustafa DURMUŞ’un Kara Havacılık 

Ölçme DeğerlendirmeKısmı koridorunda görüldüğü,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  19:59'da,  Albay  Mustafa  DURMUŞ’un  karargah 

binasına giriş yaptığının görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 21:21'de, Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Yarbay Özcan 

KARACAN,  Binbaşı  Deniz  ALDEMİR,  Yarbay  Mehmet  ŞAHİN  ve  Albay  Mustafa 

DURMUŞ’un karargah binası harekat merkezi koridorunda birliktegörüldüğü,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  21:44'de,  Tümgeneral  Hakan  ATINÇ’ın  odasında 

bulunduğu esnada, emir Astsubayı Başçavuş Fatih KARAGÖZ‘ün odasından çıkarak alt kata 

doğru  bir  işaret  yaptığı,  sonrasında  alt  kattan  Yarbay  Özcan  KARACAN,  Binbaşı  Okan 

KOCAKURT  ve  Yarbay  Mehmet  ŞAHİN‘in  makam  odası  girişine  geldikleri,  üst  katta 

bulunan harekat merkezi koridorundan ise Albay Mustafa DURMUŞ’unmakam odası girişine 

geldiği,sonrasında Yarbay Özcan KARACAN‘ın makam giriş  kapısını tuttuğu, diğerlerinin 

emir astsubayodası tarafından giriş yaptıkları, daha sonrasında Başçavuş İlyas BARUT’ un da 

aynı odaya giriş yaptığı,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:27'de, Albay Murat AĞIR’ın uçuş kıyafetli olarak 

karargah binasına girdiği, daha sonra Albay Mustafa DURMUŞ ile birlikte harekat merkezi 

koridorunda görüldüğü, 

16 Temmuz 2016 günü, saat:  01:31'de, Albay Oğuz YALÇIN’ın uçuş kıyafetli  ve 

tabancalı  olarak  karargah  binasına  giriş  yaptığı  ve  harekat  merkezi  koridorunda  Albay 

Mustafa DURMUŞ ile görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 05:39'de, Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Albay Mustafa 

DURMUŞ  ve  Başçavuş  İlyas  BARUT’un  karargah  binasından  makam  aracına  binerek 

ayrıldıkları, kısa bir süre sonra tekrar döndüklerinin görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 05:50'de, Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Albay Mustafa 

DURMUŞ, Başçavuş İlyas BARUT, Yüzbaşı Emre ERKAN, Teğmen Nuri YÜKSEL, Teğmen 

Cihangir CAN, Yarbay Yasin CANDEMİR, Binbaşı Okan KOCAKURT, Albay Hakan Cafer 

ASLAN, Yarbay Özcan KARACAN, Yarbay Mehmet ŞAHİN, ve Binbaşı  Mehmet Semih 
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ÜSKAYA’nın  karargah  binası  giriş  holünde  toplandıklar  ,  aralarında  değerlendirme 

yaptıklarının görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 05:55'de, Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Albay Mustafa 

DURMUŞ, Yarbay Yasin CANDEMİR, Albay Hakan Cafer ASLAN, Albay Murat AĞIR ile 

kışla nöbetçilerinden Üstçavuş Mahmut ŞAKRAK’ın silahlı olarak karargah binasından çıkış 

yaptıklarının görüldüğü belirtilmiştir. 

Kara Havacılık Komutanlığı tarafından düzenlenen idari ve disiplin soruşturma 

çizelgesinde; Mustafa DURMUŞ'un kışlada görev yapmamasına rağmen faaliyetler boyunca 

Kurmay Başkanlığı  odası,  Harekat  Merkezi  ve  Nöbetçi  Amir  odasına  muhtelif  defalar  ve 

zamanlarda girip çıktığı, faaliyetlere fiilen iştirak ettiğinin tespit edildiği belirtilmiştir. 

Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  Mali  Suçlarla  Mücadele  Şube  Müdürlüğü'nün 

28/03/2017 tarih ve 342278 Sayılı cevabi yazısında; Şüpheli Mustafa DURMUŞ’un Cemil 

Turhan  İsimli  Şahsın  Bilgisayarından  Çıkan  Cd  İçerisindeki  Cumhurbaşkanı  Yaver  Aday 

Listesinde olduğu belirtilmiştir.

Şüpheli Mustafa DURMUŞ'un kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0507 586 04 

47, 0534 020 33 83, 0536 945 46 50, 0530 294 64 19ve0530 2946417 numaralı telefon hatları 

için Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin 20/01/2017 tarih ve 2017/524 D. iş sayılı kararı ile 

5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı verilmiştir.

Şüpheli Mustafa DURMUŞ, 16/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Mustafa  DURMUŞ'un  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli Mustafa DURMUŞ'un, 2016 yılı Temmuz ayında Pakistan'daki görevinin 

sona  ermesi  nedeniyle  Silahlı  Kuvvetler  Akademisine  öğretmen  olarak  Albay  rütbesi  ile 

atandığı, 

Şüpheli  Mustafa  DURMUŞ'un,  kendisi  gibi  Fetullahçı  Terör  Örgütüne  mensup 

askerlerve  bu  askerlerle  birlikte  harekete  eden  aynı  örgüt  mensubu  bir  takım sivil  kişiler 

tarafından planlanan ve şüpheli Fetullah GÜLEN tarafından 12/07/2016 tarihinde onaylanan 

askeri darbe girişimine yönelik planlama ve hazırlık faaliyetlerine katıldığı, şüphelinin Kara 
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havacılık  Komutanlığı  Güvercinlik  Kışlası  personeli  olmamasına  rağmen  olay  gecesi 

şüpheliler  Ünsal  ÇOŞKUN,  Özcan  KARACAN  ve  Mehmet  ŞAHİN  ile  birlikte  Kara 

Havacılık Komutanlığı karargahında askeri darbenin Kara Havacılık kısmı ile ilgili sevk ve 

idaresini  yapmak  üzere  gündüz  saatlerinde  Güvercinlik  kışlasına  geldiği,  öncelikle 

Güvercinlik Kışlasının kontrolünü sağlamak için Kara Havacılık Komutanı müşteki Hakan 

ATINÇ'ın rehin alınması  eylemine katıldığı,  sonrasında şüpheliler  Mehmet ŞAHİN, Ünsal 

ÇOŞKUN ve Özcan KARACAN ile birlikte askeri darbe girişiminin Kara Havacılık kısmını 

yönettikleri  gözönünde bulundurulduğunda, şüpheli Mustafa DURMUŞ'un Fetullahçı Terör 

Örgütünün askeri darbe kapsamındaki yöneticilerinden olduğunun anlaşıldığı, 

Şüphelinin,  helikopter  pilotu  olduğu,  bununla  birlikte  Fetullahçı  Terör  Örgütü 

mensupları tarafından planlanan askeri darbe girişiminde şüpheliler Mehmet ŞAHİN, Ünsal 

ÇOŞKUN ve Özcan KARACAN ile birlikte karargah binasında askeri darbeyi sevk ve idare 

göreviyle önceden görevlendirildiği, 

15/07/2016  tarihinde  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler  tarafından 

gerçekleştirilmesi  planlanan askeri  darbe girişiminin Kara Havacılık  Komutanlığı  ile  ilgili 

kısımlarının  planlama  toplantılarının  bir  kısmının  Kara  Havacılık  Komutanlığında  görev 

yapan  şüphelilere  ait  Güvercinlik  kışlasında  bulunan  odalarda  gerçekleştirildiği,  şüpheli 

Mustafa DURMUŞ'un da şüpheli Mehmet ŞAHİN ile kışlada yapılan askeri darbe hazırlığına 

ilişkin toplantılara katıldığı, 

Şüpheli Mustafa DURMUŞ'un, Kara Havacılık Komutanlığı Güvercinlik kışlasında 

görevli  olmamasına  rağmen  olay  akşamı  gerçekleştirilecek  darbe  girişiminde  faaliyette 

bulunmak üzere saat öğle vakti sıralarında Kara Havacılık Komutanlığı Güvercinlik Kışlasına 

geldiği  ve  şüpheli  Mehmet  ŞAHİN'in  odasında  uzunca  zaman  kaldığı,  onunla  birlikte 

değerlendirmeler yaptıkları, 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarınca  planlanan  ve  gerçekleştirilmeye  çalışılan 

askeri  darbe  girişiminin  planlaması  aşamasında  başta  Genelkurmay  Başkanı  ve  Kuvvet 

Komutanları  olmak  üzere  önemli  askeri  birlikleri  komuta  eden  komutanların  rehin  alınıp 

etkisiz  hale  getirilerek  bu askeri  birliklerin  kontrolünün ele  geçirilmesinin planlandığı,  bu 

kapsamda askeri darbe girişiminde bulunan şüphelilerin Kara Havacılık Komutanlığında da 

Güvercinlik Kışlasının kontrolünü ele geçirebilmek için öncelikle Kara Havacılık Komutanı 

olan Tümgeneral müşteki Hakan ATINÇ'ı rehin almaya planladıkları, 

Kara Havacılık Komutanlığı Güvercinlik Kışlasına konrtrol ve denetim için gelen 

Kuvvet Komutanı'nı ile beraberindekilerin kışladan ayrıldıktankışlada askeri darbe faaliyetine 

başlandığı, müşteki Hakan ATINÇ'ın saat 21:45 sıralarında makam odasında bulunduğu sırada 

şüpheliler Mustafa DURMUŞ, Okan KOCAKURT ve Fatih KARAGÖZ 'ün birlikte makam 

odasına girdikleri, şüpheliler Mustafa DURMUŞ ve Okan KOCAKURT'un ellerinde silahlar 
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bulunduğu, şüpheli Fatih KARAGÖZ'ün ise silahının dizliğinde bulunduğu, şüpheli Mustafa 

DURMUŞ'un silahı müşteki Hakan ATINÇ'a doğrulttuğu ve şüpheli Okan KOCAKURT'un 

tabancasını müştekinin kafasına dayayarak  'Ellerinizi masanın üzerine koyun, yolun sonuna  

geldiniz,  buraya  kadardı' dediği,  saatini  çıkarttırdığı  ve  bileklerinden  plastik  kelepçe  ile 

ellerini öndenkelepçelediği, şüpheli Fatih KARAGÖZ'ündışarı çıkıp tepside bir bardak su ve 

yanında  beyaz  büyük  bir  hap  getirdiği,  müşteki  Hakan  ATINÇ'tan  bu  hapı  içmesinin 

istenildiği,  müştekinin  içmeyi  kabul  etmediği,  şüphelilerin  müştekiyi  komutan  makam 

odasından  kapıyla  geçişli  olan  dinlenme  odasına  götürdükleri  ve  sabaha  kadar  orada 

tuttukları,  şüpheli  Mustafa  DURMUŞ'un  şüpheli  Okan  KOCAKURT  ile  birlikte  kontrol 

ederek gece boyunca müşteki Hakan ATINÇ'ı odada rehin tuttukları,

Müşteki  Hakan  ATINÇ'ın  rehin  alınmasına  ilişkin  güvenlik  kamerası  görüntüleri 

incelendiğinde saat: 21:44'de, Tümgeneral Hakan ATINÇ odasında bulunduğu esnada, Fatih 

KARAGÖZ‘ün odasından çıkarak alt kata doğru bir işaret yaptığı, sonrasında alt kattan Özcan 

KARACAN, Okan KOCAKURT ve Mehmet ŞAHİN‘in makam odası girişine geldikleri, üst 

katta bulunan harekat merkezi koridorundan ise Mustafa DURMUŞ’un makam odası girişine 

geldiği, Özcan KARACAN‘ın makam giriş kapısını tuttuğunun, bu zaman diliminden sonra 

sabaha  kadar  müşteki  Hakan  ATINÇ'ın  herhangi  bir  güvenlik  kamerası  görüntüsünde 

bulunmadığının tespit edildiği, 

Şüpheli Mustafa DURMUŞ'un, müşteki Hakan ATINÇ'ın rehin alınmasından sonra 

kimi zaman müştekinin başında silahıyla bulunduğu, çoğu zaman da Kara Havacılık Kurmay 

Başkanı  Mehmet  ŞAHİN'in  odasında  şüpheliler  Ünsal  ÇOŞKUN,  Özcan  KARACAN, 

Mehmet ŞAHİN ile birlikte askeri darbe girişiminin Kara Havacılık Kısmını sevk ve idare 

ettikleri, birlikte karar alıp bunların uygulanması için talimatlar verdikleri, 

Şüpheli Mustafa DURMUŞ'un, olay akşamı saat 22:27 ve 01:31'de harekat merkezi 

koridorunda  bulunduğu,  saat  05:39'da,  şüpheliler  Ünsal  ÇOŞKUN  ve  İlyas  BARUT  ile 

birlikte karargah binasından makam aracına binerek ayrıldıkları,  kısa bir süre sonra tekrar 

döndüklerinin güvenlik kamerası görüntüleri ile tespit edildiği, bu görüntülerden de şüpheli 

Mustafa DURMUŞ'un olay akşamı askeri darbenin sevk ve idare edildiği karargah binasında 

olduğu ve şüpheli Ünsal ÇOŞKUN ile birlikte hareket ettiğinin anlaşıldığı, 

Şüpheli  Mustafa  DURMUŞ'un,  Jandarma Özel  Kuvvetler  tarafından  askeri  darbe 

girişimine karşı Kara Havacılık Komutanlığı kışlasına operasyona başlanılması üzerine saat 

06:00  sıralarında  şüpheliler  Ünsal  ÇOŞKUN,  Yasin  CANDEMİR,Hakan  Cafer  ARSLAN, 

Özcan KARACAN, Mehmet ŞAHİN, Okan KOCAKURT ve Mehmet Semih ÜSKAYA ile 

birlikte  Karargah  binası  holünde  yapılan  değerlendirme  yaptıkları  ve  değerlendirme 

sonrasında  şüpheliler  Ünsal  ÇOŞKUN,  Yasin  CANDEMİR  ve  İlyas  BARUT ile  birlikte 

ellerinde uzun namlulu silahlarla jandarma birliğinin operasyon düzenlediği kule bölgesine 
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gittikleri,bu  sırada  uçuş  hattından  kalkan  bir  Kobra  helikopterin  kule  tarafında  bulunan 

jandarmaya  doğru  ateş  etmeye  başladığı,  bunun  üzerine  şüpheliler  Ünsal  ÇOŞKUN  ve 

Mustafa  DURMUŞ  ile  beraberindekilerin  siper  aldıkları,  jandarma  birliğine  doğru  uzun 

namlulu silahlarla ateş ettikleri, helikopterden ve yerden açılan ateş sonucu jandarmanın geri 

çekilmek  zorunda  kaldığı,  bundan  yararlanan  şüphelilerin  orada  bulunan  helikopterlere 

bindikleri,  şüpheli  Mustafa  DURMUŞ'un  şüpheliler  Ünsal  ÇOŞKUN  ve  Yasin 

CANDEMİR'in kullandıkları UH-1 helikopterle Güvercinlik Meydanından kalkarak Akıncı 

Hava Üssüne gittikleri, 

Askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  üzerine  şüpheli  Mustafa 

DURMUŞ'un üzerindeki uçuş kıyafetlerini çıkarıp sivil kıyafetlerle tellerden atlayarak Akıncı 

Hava Üssünden ayrıldığı, üssün yakınlarında jandarma tarafından aynı gün yakalandığı, 

Şüpheli Mustafa DURMUŞ'un, askeri darbe girişiminden 2 gün önce Kara Havacılık 

Komutanlığı  Güvercinlik  Kışlasında  gördüğü  tanık  Oğuz  BAYKAL'a,  kendisinin 

korgeneraliğinin  garantili  olduğunu  ve  bir  sabah  kalkıldığında  doların  4  TL  olacağını 

söylediği, bu ifadeden şüpheli Mustafa DURMUŞ'un askeri darbe kapsamındaki göstereceği 

faaliyet  nedeniyle  Korgeneralliğinin  garanti  olduğunu  ve  darbe  girişimi  sonrasında  ki 

belirsizlik  nedeniyle  dolar  paritesinin  yükseleceğini  ima  ettiğinin  anlaşıldığı,  bu 

konuşmalardan da şüphelinin askeri darbe girişiminden önceden haberdar olduğunun açıkça 

anlaşıldığı,

Şüpheli Mustafa DURMUŞ her ne kadar 03/02/2017 tarihli ifadesinde, olay günü 5 

saatlik eğitim uçuşu yapmak için Güvercinlik kışlasına geldiğini belirtmiş ise de, şüphelinin 

ifadesinden  de  anlaşılacağı  üzere  o  akşam  eğitim  uçuşu  için  herhangi  bir  girişimde 

bulunmadığı  gibi  bu  konuda  herhangi  bir  resmi  evrakta  düzenlenmediği,  Kara  Havacılık 

Komutanlığında  eğitim uçuşlarının  belli  bir  plan  dahilinde  yapıldığı,  şüphelinin  böyle  bir 

planlama olmadan herhangi bir uçuş emri bulunmadan eğitim uçuşuna katılmasının mümkün 

olmadığı, şüphelinin soruşturmaya konu eylemlerini ve Kara Havacılık Komutanlığına askeri 

darbe  kapsamında  faaliyette  bulunmak  üzere  geldiğini  gizlemek  için  bu  yönde  suçtan 

kurtulmaya yönelik beyanda bulunduğunun anlaşıldığı, 

Şüpheli  Mustafa  DURMUŞ her  ne  kadar  ifadesinde  sadece  15/07/2016  tarihinde 

Güvercinlik  kışlasına  geldiğini  belirtmiş  ise  de,  tanık  Oğuz  BAYKAL'ın  ifadesinden  de 

anlaşılacağı  üzere  şüphelinin  15/07/2016  tarihinden  önce  Kara  Havacılık  Komutanlığına 

geldiği ve askeri darbe hazırlık toplantılarına katıldığının anlaşıldığı, 

Şüphelinin, olay günü gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi 

olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü 

mensubu olan diğer  şüphelilerle  fikir  ve eylem birlikteliği  içerisinde hareket  ettiği,  askeri 

darbe  girişimininde  bulundukları,  şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında 
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Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarından  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  aldığı  yasal 

olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, kendisinin de yasal olmayan emir ve talimatlar 

verdiği, 

Şüpheli Mustafa DURMUŞ'un, şüpheliler Okan KOCAKURT, Özcan KARACAN, 

Mehmet ŞAHİN, Fatih KARAGÖZ ve İlyas BARUT ile birlikte Kara Havacılık Komutanı 

Tümgeneral  Hakan  ATINÇ'ı  silahla  rehin  aldıkları,  müştekiyi  hürriyetinden  yoksun 

bıraktıkları,

Şüphelinin, şüpheliler Ünsal ÇOŞKUN, Mehmet ŞAHİN ve Özcan KARACAN ile 

birlikte  olay  akşamı  askeri  darbe  girişiminin  Kara  Havacılık  Komutanlığındaki  kısmını 

karargah binasındaki şüpheli Mehmet ŞAHİN'e ait odadan sevk ve idare etmeleri, şüphelinin 

askeri  darbe  kapsamında  Fetullahçı  Terör  Örgütünün  yöneticilerinden  olduğunun 

belirlenmesine göre, 5237 sayılı TCK 220/5 maddesi uyarınca örgüt faaliyeti  çerçevesinde 

işlenen suçlardan sorumlu olduğu, 

Bu kapsamda; 

5237  sayılı  TCK  220/5  maddesi  uyarınca  müştekiler  Hulusi  AKAR,  Salih  Zeki 

ÇOLAK, Yaşar GÜLER, İhsan UYAR,Halil GÖNCÜ, Uğur TARÇIN, Metin GÜRAK, Atilla 

GÖKESAOĞLU, Yunus  CAN, Ertuğrulgazi  ÖZKÜRKÇÜ ve Göksel  SEVİNDİK’in  rehin 

alınıp hürriyetinden yoksun bırakılmasından sorumlu olduğu, 

Genelkurmay  Başkanlığı  civarında Ali  Mehmet  VUREL,  Beytullah  YEŞİLAY, 

Cengiz POLAT, Fuat BOZKURT, İbrahim ATEŞ, Maktul Mehmet KOCAKAYA,Murat İNCİ, 

Mustafa KARASAKAL, Muzaffer AYDOĞDU, Osman ARSLAN,Osman EVSAHİBİ, Özcan 

ÖZSOY,Ramazan KONUŞ,Selim CANSIZ, Serhat ÖNDER, Suat AKINCI, Suat ALOĞLU, 

Sultan  Selim  KARAKOÇ,  Uhut  Kadir  IŞIK,  Vedat  BÜYÜKÖZTAŞ,  Yasin  Naci 

AĞAROĞLU, Yusuf ÇELİK, Yusuf ELİTAŞ'ın öldürülmelerinin; 

Genelkurmay  Başkanlığı  civarında  müştekiler  Abdil  Muhsin  TÜRKMEN, 

Abdullah  BAHÇECİ,Abdullah  CANSIZ, Abdullah  EROL,  Abdullah  KESKİN,  Abdullah 

SEZGİN,  Abdullah  TUNÇEL,  Abdulvahit  ÖZÇAVUŞ,  Abdülkadir  KAYAPINAR,  Adem 

ULUTAŞ,  Adem  DEVECİ,  Adem  GÜL,  Adem  PARLAK,  Adnan  CEYLAN,  Adnan 

ODABAŞI, Ahmet ARIK, Ahmet GENÇYİĞİT, Ahmet KARACA, Ahmet KAĞIZMANLI, 

Ahmet Salih  ÜNAL, Ahmet Sefa KAYA, Akın GÜNBULAK, Alaattin  GÜMÜŞHAN, Ali 

DEMİRDAŞ, Ali  GÖK, Ali  Osman KAYA, Ali ÖLÇÜCÜ, Alişan ÇELİK, Aslan ÇİÇEK, 

Aydın  GÜLGAN,  Aydoğan  KONDU,  Ayhan  AKKANAT,  Ayhan  ERTUĞRUL,  Aykut 

TÜRKAN, Aysel SANCAK, Barış YILDIRIM, Bayram ÇAYLAK, Bedriye TÜREMİŞ, Berat 

BOZKURT, Birol ÇEBİ, Birşah YEŞİL, Burak BALCI, Burak DEMİRCİ, Burhan DEMİR, 

Bülend BARAN, Bülent DURAK, Bünyamin ÖCAL, Büşra ÖZYILMAZ, Büşra SANCAK, 

Can METİN, Cavit  ÖZTÜRK, Cem Koray ACAR, Cengiz ŞAHİN, Cengiz UÇAR, Cesur 
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TEKİN, Çetin ÖZSOY, Dilek BURAN, Durak DENİZ, Ekrem ÇAKIR, Emin KARABIYIK, 

Emine  AYDINBELGE,  Emine  Nur  PARLAK,  Emre  KAYA,  Enes  GÖKGÜL,  Engin 

ZENGİN, Ervil  PEHLİVAN, Erdal  AÇIKGÖZ, Eren TEKİN, Erhan ÇAYIR, Erhan SÜR, 

Ertuğrul  ÇAĞLAYAN,  Esat  Kerim  SEÇKİN,  Faruk  BAŞARAN,  Fatih  GÜRSES,  Fatih 

KARATEKİN, Fatih KUBULAY, Fatih PİRE, Fazıl MACİT, Fazlı ÇİÇEK, Furkan ÖZTÜRK, 

Furkan SANCAK, Gülay GÜVERCİN, Gülüzar DEMİRCİ, Hacı Hasan OCAK, Hacı İhsan 

CEYLAN,  Hacı  Rahim  ALLI,  Hacer  KONUŞ,  Hakan  KARADUMAN,  Halil  İbrahim 

BALGAT, Halit AYDOĞDU, Hamza ÇAKALOĞLU, Hanifi TÜMER, Harun ÇALI, Harun 

DOĞAN,  Hasan  CEYLAN,  Hasan  DEMİRKAN,  Hasan  KAYNAKCI,  Hasan  KAZMAZ, 

Hasan OLKUN, Hasan YAŞAR, Hatice TAVUKCU, Havva ŞEN, Hüseyin ÇINAR, Hüseyin 

KAYA, İbrahim ÇAĞ, İbrahim SIĞIN, İbrahim Ethem TOKATLIOĞLU, İlhan AYDIN, İsa 

PİRİHAN, İsa  SARITEPECİ,  İsmail  Samet  MUTLU,  Kaan  ŞİMŞEK,  Kadir  İNCİKUŞU, 

Kadir TUNÇEL, Kazım ÇAKIR, Kemal TEZER, Kenan ARTUĞER, Kenan KONUK, Kerim 

TAŞKIRAN,  Koray  DEMİREL,  Levent  DİNÇ,  Mahmut  GÜRPINAR,  Mahmut  Mert 

KILINÇ,  Mehmet  AYDINBELGE,  Mehmet  BACIK,  Mehmet  DALDA,  Mehmet  Fatih 

ŞABA, Mehmet Özgür AKKOYUNLU, Mesut TEKİNIŞIK, Metin İÇTÜZER, Metin UZUN, 

Muammer  ERKAYA,  Muhammed  ŞAHBAZ,  Muhammet  Berdan  ÖLÇÜCÜ,  Muhammed 

Nurullah TAVUKCU, Murat AKGÜL, Murat AYKUT, Murat BALGAT, Murat ÇETİN, Murat 

DEMİRCİOĞLU, Mustafa ATEŞ, Mustafa GÜLCAN, Mustafa GÜNEL, Mustafa KARKIN, 

Mustafa ÖZYILMAZ, Mustafa SEÇKİN, Mustafa SEMERCİ, Mustafa SIRAKAYA, Mustafa 

YILMAZ, Mücahit GÜNDOĞDU, Nazar IRMAK, Necati EKİZ, Necmettin ÇİMEN, Nevzat 

YAPAN,  Nigar  SERT,  Oğuzhan  KONURALP,  Okan  DEMİRCİOĞLU,  Oktay  ŞENGÜL, 

Onur Can AÇIKGÖZ, Orhan BURAN, Osman KÖMÜR, Ömer Faruk ÇATAL, Ömer Faruk 

EREN, Ömer Lütfi PEKER, Ramazan GÜNDEŞLİ, Regaip YILDIRIM, Salih ATEŞ, Satılmış 

KOÇAK,  Selahattin  KARAYEL,  Selim  YILMAZ,  Selim  ÖZDEMİR,  Serdar 

DUMLUPINAR,  Serdar  KARATAŞ,  Serkan  ERAYHAN,  Sinan  ŞAHİN,  Şafak  ÜLGEN, 

Şener  ŞENER,  Şenol  YEDİLER,  Tahir  ŞEKER,  Talip  TOSUN,  Ufuk  KAYA,  Uğur 

KÖSEOĞLU, Uğur ŞAHAN, Ümit YEŞİLMADEN, Ümüt EKİNCİ, Üveys ÖZCAN, Üzeyir 

KÜÇÜK, Yahya  Murat  İMAMOĞLU, Yasin  DEMİRCİ,  Yasin  GÖKGÖZ,  Yunus  ÇELİK, 

Yusuf ASLANHAN, Yusuf AY, Yusuf GÖKDEMİR, Yusuf KURT, Zafer TAŞ'ın öldürülmeye 

teşebbüs edilmelerinin, 

Cumhurbaşkanlığı binası civarında Akif KAPAKLI, Cuma DAĞ, İzzet ÖZKAN, 

Necmi Bahadır DENİZCİOĞLU'nun öldürülmelerinin; 

Cumhurbaşkanlığı binası civarında müşteki Enes ALACAKAYA'nın öldürülmeye 

teşebbüs edilmesinin, 

Ankara Emniyet Müdürlüğü binası civarında Halil IŞILAR'ın öldürülmesinin;
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Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  binası  civarında  müştekiler Abbas  Murat 

DELİBAŞLAR, Ali DİNLER, Ali SEZER, Alper KORKMAZ, Alper ÜNSAL, Barış ÜNYAY, 

Behçet  BOLAT,  Duray  ERKAN,  Emrah  ÖZÇELİK,  Erol  KARACA,  Gökhan  İLDEŞ, 

Hüseyin AĞİR, Kemal KULLEBİ, Kenan PEHLİVANLI, Mustafa ÖZ, Murat CANTÜRK, 

Murat UYGUN, Osman BÜTEV, Remzi BAŞ, Salih AYDEMİR, Serkan ERDİNÇ, Tuğçe 

SERÇE, Ufuk YAZICI, Ümit USLU, Yıldırım UZUN'un öldürülmeye teşebbüs edilmelerinin, 

Milli  İstihbarat  Teşkilatının  Yenimahalle'de  bulunan  yerleşkesi  civarında 

müştekiler Abdülhamit ECEVİT, Mehmet YARĞIN, Mehmet BAŞKAYA, T-02735 Numaralı 

MİT Personeli,  M-11238  Numaralı  MİT Personeli,  M-11125  Numaralı  MİT Personelinin 

öldürülmeye teşebbüs edilmelerinin, 

Gölbaşı  ilçesinde  bulunan  TÜRKSAT  Uydu  Haberleşme  Merkezi  civarında 

müştekiler Abdullah BULUT, Ahmet SARIKAYA, Ahmet ŞEFLEK, Alaettin ALTINTAŞ, Ali 

BOLAT,  Bayram  İNAÇ,  Bilal  Davut  HASETÇİ,  Mehmet  Cemil  ÖZTEGİL,  Cengiz 

DEĞİRMENCİ, Cengizhan SOLAK, Cenk ŞEN, Eray ÜNLÜ, Erdal SÖĞÜNMEZ, Erkan 

KAYA,  Erol  ÖLÇER,  Fatih  AKSOY,  Fatih  Mehmet  KAYABAŞI,  Fatih  POLAT,  Fatih 

ÜNVER,  Güner  GANİ  ,  Hakan  İLHAN,  Halil  ERSOY,  Hüsamettin  DEMİREL,  Halil 

YEŞİLÇİMEN, Hüseyin TÜRKMEN, İbrahim ATİLA, İsmail AÇIKAL, Kadir KARABIYIK, 

Lokman SONSOY, Mahmut BAŞPINAR, Mehmet BAYAR, Mehmet GÖKSEL, Mehmet Ali 

ORTAYATIRTMACI,  Muhammet  Sait  GÜNEŞ,  Muhammet  Emin  SERGİLİ,  Mustafa 

KARADAYI,  Özcan  ŞEN,  Ramazan  TEKTAŞ,  Serdar  GÖZÜM,  Serkan  BİLEN,  Taha 

TETİK,  Tarık  İNCEDERE,  Tarık  Furkan  ERBAY,  Tayfun  ÖĞÜTLÜ,  Turgay  AYÇİÇEK, 

Üzeyir  YAVUZ ve Yasin Burak KAYA'nın öldürülmeye teşebbüs edilmeleri  eylemlerinden 

5237 sayılı TCK 220/5 maddesi uyarınca sorumlu olduğu, 

Şüphelinin,  olay  sabahı  Güvercinlik  Kışlasına  operasyon  düzenleyen  Jandarma 

birliğinde görevli müştekiler Mustafa AKPINAR ve Birol ALTAY'ın bulundukları jandarma 

aracına doğru silahla ateş etmesi eyleminden dolayı 5237 sayılı TCK 37. maddesi uyarınca 

sorumlu olduğu, 

Şüpheli  Mustafa  DURMUŞ'un,  soruşturmaya  konu  eylemlerinin,  Silahlı  Terör 

Örgütü  yöneticisi  olmak,  Anayasal  Düzeni  Ortadan  Kaldırmaya  Teşebbüs  etmek,  Türkiye 

Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını 

engellemeye  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya 

görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek, 28 kez nitelikli 

şekilde kasten insan öldürmek, 277 kez nitelikli şekilde insan öldürmeye teşebbüs etmek ve 

kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak suçlarını oluşturduğu anlaşılmıştır. 

786/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



5-6- ŞüpheliHalil GÜL'ün( Yarbay ) Eylemleri :

Şüpheli  Halil  GÜL  17/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ben  halen  Güvercinlikte 

bulunan Kara Havacılık Komutanlığı, 1. Kara Havacılık Alayında Yarbay rütbesiyle görev 

yapıyorum.  15/07/2016  tarihinde  alayda  helikopterlerin  acil  durumlarda  kullanılması 

için oluşturulan acil durum bekleme ekibindenöbetçi idim. Helikopter pilotuyum. Benim 

dışımda  bir  teğmen  görevliydi.  İsmini  hatırlayamıyorum.  Ben  15/07/2016  tarihinde  saat 

16:00'da nöbeti devraldım. Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki ÇOLAK ve Kara Kuvvetleri 

Kurmay  Başkanı  İhsan  UYAR Kara  Havacılık  Komutanlığını  denetlemeye  geldiler.  Kara 

Havacılık  Komutanlığı,  Kara  Kuvvetleri  Komutanlığına  bağlıdır.  Onlar  17:00  sıralarında 

gelmişlerdi. Onlar geldiği için bende karargaha gittim. Onlar ayılmadan nöbet yerime geçtim. 

Sonra Kara Havacılık Komutanlığı Kurmay Başkanı Mehmet ŞAHİN arayarak Kara 

Havacılık  Komutanının  emri  olduğunu  ve  helikopterlerin  Akıncı  Üssüne  götürülmesini 

emrettiğini söyleyerek bu emri iletti. Helikoptere giderken Genelkurmay Başkanlığı Harekat 

Merkezinden soyadını hatırlayamadığım Albay Doğan beni kullanmış olduğum 0506 587 56 

87 numaralı telefonumdan beni arayarak hemen Genelkurmaya gelmemi, yaralılar olduğunu, 

Genelkurmay Başkanını  oradan  çıkarmamız  gerektiğini  söyledi.  Ben helikoptere  geçtim. 

İsmini  hatırlayamadığım  bir  yarbayı  yanıma  aldım.  Helikopteri  birlikte  kullanarak 

birlikte  doğru  Genelkurmay  Başkanılığına  gittim. Genelkurmay  Başkanlığının  içine 

helikopterle indim. O sırada jetler uçmaya başladı. Farklı bir durum olduğunu anladım. Kim 

olduğunu  bilmediğim  ancak  rütbelerinden  general  olduğunu  anladığım  gözü  kapatılmış 

vaziyette bir  şahsı birileri  helikoptere getirdi.  Getirenlerin de kim olduklarını bilmiyorum. 

Ancak kıyafetlerinden özel kuvvetler komutanlığından oldukları anlaşılıyordu. Helikopterdeki 

şahıslar benden helikopteri Akıncı üssüne götürmemi istediler. Ben de helikopterle şahısları 

Akıncı  üssüne götürdüm. Ben götürdüğüm kişinin kim olduğunu bilmiyorum. Ancak 

Genelkurmay  Başkanı  değildi.  Şahsı  Akıncı  üssüne  götürdüm.  Bu  sırada  soyadını 

hatırlamadığım Doğan isimli albay beni tekrar telefonumla aradı. Tekrar genelkurmaya 

gelmemi istedi. Ben helikopterle Genelkurmayın içine indim. Genelkurmay Başkanı Hulusi 

AKAR'ı yürüyerek elleri ve gözleri açık yanında birileri olduğu halde helikoptere geldi. 

Ben Hulusi AKAR'ın yanındaki şahıslara dikkat etmedim. Şahısların Genelkurmay Başkanına 

silah doğrulttuklarını görmedim. Genelkurmay Başkanının eli kolu bağlı değildi. Helikoptere 

Genelkurmay  Başkanı  Hulusi  AKAR  ve  yanında  iki  üç  kişi  daha  bindi,  ancak 

yanındakilerin kim olduklarını ve rütbelerini bilmiyorum. Ben Genelkurmay Başkanını 

birşeylerden kurtardığımı zannediyordum. Helikopterle Akıncı üssüne indik. Bu sırada saat 

kaçtı hatırlayamıyorum. Akıncı üssüne indiğimizde her iki seferde de götürdüğüm şahısların 

kim olduğunu bilmediğim şahıslar araçlarla gelip aldılar. Nereye götürdüklerini bilmiyorum. 
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İkinci gidişimde Akıncı üssünde kaldım. 

Birkaç  saat  sonra  Doğan  Albay  beni  aradı.  Doğan  Albay  bildiğim  kadarıyla 

Genelkurmay  Başkanlığında  görevli  ancak  nerede  olduğunu  bilmiyorum.  Soyadı  Özgür 

müydü  tam olarak  emin  değilim.  Doğan  albay  beni  arayarak  Kara  Harp  Okulundan 

Genelkurmay Başkanılğına personel getirmemi istedi. Bende yanlış hatırlamıyorsam üç 

sefer  yaparak  her  seferde  15  kişi  olmak  üzere  toplam  45  kişiyi  Genelkurmay 

Başkanlığına getirdim.  Getirdiğim kişiler silahlı askerdi, rütbelerini hatırlamıyorum. Kim 

olduklarını hatırlamıyorum. Ben Genelkurmay Başkanlığına gidip gelişlerimde bahçeye 

iniyordum. Üçüncü seferden sonra kullandığım skorksy helikopteri vuruldu. Eskişehir 

Yolu üzerinde bir yerde helikopter vuruldu. Bende Güvercinlik'e indim. Benim dışımda 

helikopterde ismini hatırlayamadığım pilot yarbay vardı. Geceleyin de bir helikopter geldi. 

Güvercinlikten  ismini  hatırlayamadığım askeri  personel  ile  birlikte  Akıncı  Hava  Üssünen 

gittim. Orada bekledim. Herhangi birine emir ya da talimat vermedim. Durumun ne olduğunu 

oraya vardığımızda anlamıştım. Akıncıda çok emir komuta varmış gibi görünmüyordu. Emir 

komutanın kimde olduğunu bilmiyorum.

16/07/2016 tarihinde Orgeneral Akın ÖZTÜRK geldi. "Ben başbakanla görüşeceğim, 

izinleri aldım, uçaklar bizi vurmayacak, beni helikopterle götürür müsün?" dedi. Ben bunun 

için  bir  helikoteri  çalıştırdım.  Arıza  çıktı  helikopter  arızalandı,  bu  sırada  hava  kuvvetleri 

komutanlığının bir uçağı ateş etti,  bunun üzerine helikopteri bıraktım. Bir saat sonra Akın 

ÖZTÜRK bana tekrar "gerekli izinleri aldım, havalanmamız lazım" dedi. Ben kendisini 

ikna  edemedim.  Helikopterle  havalandık.  Ancak  havaalanının  dışında  kobrayla  ateş 

edildi,  vurulduk,  Akın  ÖZTÜRK'te  yaralandı. Bunun  üzerine  tekrar  iniş  yaptık.  Akın 

ÖZTÜRK'ün ikinci kez havalanmak istediğinde yanında Ünsal ÇOŞKUN vardı. Helikopteri 

ben kullanıyordum. Akın ÖZTÜRK'ü ilk defa olay sırasında Akıncı üssünde gördüm. Akın 

ÖZTÜRK  yaralanınca  onu  alıp  götürdüler.  Daha  sonra  teslim  olduk.  Teslim  tutanağında 

belirtilen  diğer  şahıslarla  teslim  olduk,  beylik  tabancamı  rızamla  teslim  ettim.  Benim 

kullandığım helikopter silahlı  değildir.  Herhangi bir  şekilde ateş etmedim. Akıncı üssünde 

bulunduğumuz sırada vatandaşlara ateş edilmesi olayıyla ilgili bir bilgim yoktur. Bu olaya 

şahit  olmadım.  Akıncı  üssünde  tutulan  kişiler  hakkında  çok bilgim yok  ancak  biz  teslim 

olurken  bazı  kişileri  de  oradan  götürüyorlardı.  Bunlardan  biri  de  Korgeneral  Metin 

GÜRAK'tı,  diğerlerini  hatırlamıyoru.  Yurtta  sulh  konseyi  hakkında  bir  bilgim yoktur,  üye 

değilim. Kimlerden oluştuğunu ve amaçlarının ne olduğunu bilmiyorum. FETÖ/PDY isimli 

örgütle bir bağlantım yoktur, bunların yurtlarında kalmadım. Ben Genelkurmay Başkanlığı 

tarafından  yönetime  el  konulduğu,  sıkıyönetim  ilan  edildiği  şeklindeki  direktifi  yukarıda 

anlattığım şekilde helikopterin ikinci kez vurulmasındanGüvercinlik'e indikten sonra okudum. 

Bu  direktifte  illerde  görevlendirilen  sıkıyönetim  komutanları  vardı.  Ancak  Genelkurmay 
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Başkanının  görevden  alındığına  dair  bir  kısmı  hatırlamıyorum,  çok  uzundu.  Ben  olayın 

başında Genelkurmay Başkanının emri var onu kurtarıyorum diye gitmiştim. Meydana gelen 

olayların emir komuta zinciri içinde meydana geldiğini düşünüyordum. Emir komuta zinciri 

içerisinde olmadığını bilmiyordum. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Halil  GÜL  24/08/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ben helikopter  pilotuyum. 

Skorks'yi  marka  helikopterleri  kullanırım... Olay  günü  benim  yanımdaki  yardımcı 

pilotTeğmen Fatih isimli şahıstı. Soy ismini hatırlamıyorum. Çünkü benim taburumda değildi.

Kara  Havacılık  Komutanlığında  beklerken  saat  21.00-22.00  sıralarında  Kara 

Havacılık  kurmay  başkanı  Mehmet  ŞAHİN  cep  telefonundan  aradı.  Kara  Havacılık 

Komutanlığının emri üzerine helikopterlerin Akıncı üssüne götürülmesi gerektiğini söyledi. 

Bunun üzerine şu an kuyruk numarasını hatırlamadığım Skorski marka helikoptere binerken 

Albay Doğan ÖZTÜRK beni cep telefon ile aradı ve helikopter ile Genelkurmaya gitmemi 

söyledi.  Yaralılar  olduğunu  ve  Genelkurmay  Başkanını  çıkartmamız  gerektiğini  söyledi. 

İsmini  hatırlamayamadığım bir  yarbay ile  helikoptere  bindim.  Ayrıca  bir  bakım astsubayı 

vardı.  Onuda  tanımıyorum.  Bu  3  kişilik  ekip  ile  helikopteri  kaldırdım  ve  Genelkurmay 

başkanlığına  gittim. Benim  bulunduğum  helikopterde  silah  tertibatı  olup  olmadığını 

hatırlamıyorum. Helikoptere gözleri kapalı general rütbeli 1 kişi ile 2-3 kişi bindi. Bu kişilerin 

kim olduğunu bilmiyorum. Akıncı Üssüne gitmem istendi. Bende kalkış yapıp oraya gittim. 

Helikopterdekileri bıraktım. Tekrar Genelkurmay başkanı için Genelkurmaya gitmem Albay 

Doğan ÖZTÜRK tarafından aranarak istendi.Albay Doğan ÖZTÜRK Genelkurmayda etkili 

bir  kişidir  harekat  merkezindedir.  Bu  yüzden  emirlerine  uydum.  Tekrar  Genelkurmayın 

bahçesine  gittim.  Helikopter  ekibi  aynıydı.  Genelkurmay Başkanı  yanındakiler  ile  birlikte 

helikoptere  bindi.  Eli  kolu  ve  gözleri  bağlı  değildi.  Zorla  getirildiğini  hiç  düşünmedim. 

Helikopter kalktıktan sonra telsiz frekansından Genelkurmay Başkanını kurtardım diye anons 

geçtim.  Bu  olay  23.00sıralarında  oldu.  Genelkurmay  başkanını  Akıncı  Ana  Jet  Üssüne 

götürdüm. Saat 01.00 sıralarında tekrar kara harp okuluna giderek buradan alacağım personeli 

genel kurmaya takviye için götürmem emredildi. Yine bu emri Albay Doğan ÖZTÜRK'ten 

telefon ile aldım. Doğan ÖZTÜRK'ü geçmişten de tanırım. Bu emiri aldıktan sonra emirin 

gereğini  yerine  getirdim.  Genelkurmay ile  Kara  Harp  okulu  arasında  4  ayrı  seferde 

yaklaşık 50 kişi Genelkurmaya taşıdım. Ben uçuşu gözlüksüz yapıyordum bu yüzden 

binen kişilerin  kim olduğunu,  nasıl  olduğunu fark etmedim. Faaliyeti  bitirip  Akıncıya 

dönerken muhtemelen  polis  tarafından vuruldum.  Akıncı'ya  değil  Güvercinlik'teki  Kara 

Havacılık  komutanlığına  indim.  Bu  süreçte  helikopterimin  personeli  hiç  değişmedi. 

Güvercinlik'e  indikten  sonra  Kara  Havacılık  Komutanlığına  gittim.  Orada  Ünsal 

ÇOŞKUN'un olduğunu gördüm. Elinde bir sıkıyönetim emri  olduğu gördüm. Ancak 
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okuyamadım.  Bu  yüzden  içeriğine  altında  kimin  imzası  olduğuna  vakıf  olamadım.  Ünsal 

ÇOŞKUN bana  'helikopterlerden birine atla ve akıncı üssüne git'  dedi. Orada bana luzüm 

olabileceğini  söyledi.  Bende  skorski  marka  bir  helikoptere  bindim.  Yanımda  yardımcı 

pilotluğumu yapan Yarbay vardı. 

Şüpheliye  bütün  gece  boyunca  uçuş  yaptığı  personelin  ismini  bilmemesi  ve 

hatırlamamasının  olağan  ve  inandırıcı  olmadığı  ifade  edilerek  yeniden  soruldu:Şüpheli 

herhangi bir ifade kullanmayarak , yüzünü ekşiterek bilmediğini ifade etti.

Şüpheliye darbe girişiminden ne zaman haberdar olduğu soruldu:Ben genel kurmay 

başkanını  alırken  ciddi  anlamda  şüphelenmiştim.  Ancak  kara  harp  okulundan  yaptığım 2 

seferde bir darbe girişimi olduğunu anlamıştım. Ancak bu girişimi anladıktan sonra ikilemde 

kaldım. Darbe girişimi başarısız olsa, yargılanacaktım. Darbe girişimine katılmayıpta darbe 

girişimi başarılı olsa yine yargılanacaktım. Böyle bir ikilem içinde faaliyetlerime devam etme 

kararı verdim. Yani olayı anladıktan sonra da kendi iradem ile bu girişimin içinde yer olmak 

zorunda kaldım. 

Saat  04.00  sıralarında  Akıncı  Üssüne  gittim.  Darbe  girişiminin  başarı  olmadığı 

anlaşılıyordu. İnsanlar çaresiz bir şekilde oturup konuşuyorlardı. Orada Albay Murat AĞIR, 

Albay Oğuz YALÇIN, Binbaşı Gürçay BAYLAR , Binbaşı Ahmet SEREYİM, Albay Osman 

ÇAYIR, Binbaşı Ertuğrul ALTUN vardı. 

Saat  09.00 sıralarında  Orgeneral  Akın  ÖZTÜRK yanıma geldi  ve 'havalanmamız  

lazım, başbakan ile görüşeceğim'dedi.Havada vurulabileceğimizi kendisine söyledim. Ancak 

ısrar  etti.  Bir  defa  kalkmaya  teşebbüs  ettiğimde  bir  savaş  uçağı  ateş  etti.  Bunun üzerine 

helikopteri bıraktım. Yanımda yardımcı pilot olarak Binbaşı Gürçay BAYLAR vardı. Akın 

ÖZTÜRKBir saat sonra tekrar geldi. Yeniden havalandık ancak bu sefer bir yer Koprası ile 

ateş  edildi.  Vurulduk  Teknisyenimiz  Ünsal  ÇOŞKUN'un  emir  astsubayı  yaralandı.  İsmini 

hatırlamıyorum. İkinci defa havalandığımızda helikopteri benimle birlikte Ünsal ÇOŞKUN da 

kullanıyordu. İlk ifademde Akın ÖZTÜRK yaralandığını söylemiş isem de bu doğru değildir 

zabıtlara yanlış geçmiş olabilir. Bu olaydan sonra başka bir faailiyetim olmadı. Teslim olduk. 

" şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheliye  Akıncı  Üssünden  kalkmaya  çalıştığı  helikopter  soruldu:  Skorsky 

markaKuyruk numarasını hatırlamadığım bir helikopterdi daha önce hiç kullanmadığım bir 

helikopterdi.  Yanımda  Pilot  olarak  Ünsal  ÇOŞKUN  ve  onun  Emir  Astsubayı  vardı. 

Helikopteri  Görsem hatırlayamam.  Ben  bir  örgüt  mensubu,  FETÖ  mensubu,  Yurtta  Sulh 

Konseyi Mensubu değilim, bu yüzden istesemde bu imkandan faydalanamam, bayram iznimi 

kullanıp fedakarlık etmeseydim şu an burada değildim, " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Murat  BOLAT  20/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  8  Temmuz  2016 
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günüAlay Komutan Yardımcısı Yarbay Halil GÜL beni telefonlaaradı ve ivedi dönmem 

gerektiğini  söyledi.  Ben  de  bu  konuyu  konuştuğumu  whatsapp  grubundan  konuyu  takip 

ettiğimi yardımcım Binbaşı Ersel ERSOY’un konuya vakıf olduğunu söyledim ve gelmeyi ret 

ettim. Ancak ogün vedevamında Alay Komutan Yardımcısı Yarbay Halil GÜL ısrarla beni 

arayarakbana  mutlaka  ihtiyacının  olduğunu  söyledi sonra  beni  telefondan  Face 

Time( Görüntülü Arama) arayarak sus işareti yaparak dudak hareketleri ile"Konu çok ciddi" 

dedi bende elimle "nedir" diye sordum oda bana 9 mm çapında mermi gösterdi. Hiç bir şey 

söylemeden de telefonu kapattı. O zaman ciddi birşeyler anlatmaya çalıştığını anladım. Tatil 

programımın  iptal  durumunun  olmayacağıve  12  Temmuz  2016  Pazartesi  gününe  kadar 

gelemeyeceğimi kendisine söyledim ve telefonu kapattım. 12 Temmuz 2016 günü Anadolu 

Jetle  neler  olduğunu  öğrenmek  için  Ankara’ya  geldim.  13  Temmuz  2016  günü  mesaiye 

gelirken  Saat:07:45  civarı  Alay  Komutan  Yardımcısı  Yarbay  Halil  GÜL  beni 

telefonlaaradı ,  Yarbay  Özcan  KARACAN  ile  birlikte  Taarruz  Komuta  Birliğinde  beni 

beklediğini söyledi. Üstümü değiştirip gittim. Masada beraber oturuyorlardı. "Ne dir konu" 

diye sordum. Alay Komutan Yardımcısı Yarbay Halil GÜL"Sence ne olabilir" dedi. "Valla 

bu kadar ciddi olduğuna göre şaka ile darbe filan mı yapıyorsunuz" dedim o da "Aynen 

öyle" dedi.  Odada bulunan Yarbay Özcan KARACAN banahitaben "Sarardı Yunan Heykeli 

gibi adam" dedi. Ben hala bu konuda ciddi olabileceklerini düşünmedim " Ee nasıl olacak" 

dedim. Onlar da "Sen şimdi olacağını bil daha sonra bilirsin sen şimdi İzmir’e gitme" dedi. 

Ama ben İzmir’e görevlendirmeme gittim.

14.07.2016  günü  saat:17:30  da  CH-47  ‘yi  benim  kullandığım  skorskynin 

eskortluğunda ABD’li pilotlar getirdi. Her iki helikopteri Güvercinlik üssüne indirdik. Alay 

Komutan  Yardımcısı  Yarbay  Halil  GÜL  ve  Yarbay  Özcan  KARACAN’ın  odaya  beni 

çağrmaları  üzerine  gittim  ben  kendilerine  "Ne  yapıyorsunuz"  diye  sordum  onlarda  bana 

yapılacak olan darbeyi kast ederek "Pilotların ve teknisyenlerin hazır olduklarını" söylediler 

ben de bunun üzerine  hava araçlarının yanisaldırı helikopterlerin için mühimmatı nasıl 

temin  edeceklerini  sorduğumda bu  ikisi  bana  saldırı  helikopterleri  için  mühimmat 

meselesini hallettiklerini söylediler. Bende bu darbenin tarihini sorduğumda kendileri bana 

yarın  akşam  yani  15  temmuz  2016  tarihinde  olacağını  söylediler. Bende  bu  esnada 

kendilerine  'Skorskyler  için  mühimmat  olarak  Bixi  mühimmatı  mı  alacaksınız'  diye 

sorduğumda onlarda bana Kara Havacılık Okul komutanı olan Tuğgeneral Ünsal IŞIK'ın 

( Ünsal ÇOŞKUN ) darbe günü Kara Havacılığın başında olacağını ve mühimmat işini 

deÜnsal  IŞIK'ın  (  Ünsal  ÇOŞKUN  )  halledeceğini  söylediler. Ben  deAlay  Komutan 

Yardımcısı  Yarbay  Halil  GÜL  ve  Yarbay  Özcan  KARACAN'a  benden  ne  istediklerini 

sordumda bu şahıslar benden üç şey istediler bunlardan  birincisi Ankara MİT Başkanlığına 

bir hava indirme hareketinin yapılacağını ve bu indirme harekâtında benim yapmamı istediler. 
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Ben de bufiili  uçuş  görevini  kabul  etmediğimi  söylemem üzerine  bunlarda bana bir  uçuş 

listesi  yani  darbe  günü  skorksy  helikopterlerle  uçacakların  listesini  elinde  tutarak 

banagösterdi.Görebildiğim kadarı ile bu listede .....  Yarbay Halil GÜL ( yani kendisi) .... 

Binbaşı  Abdullah  ATEŞTEMUR'un  isimlerini  bu  liste  skorkyleri  kullanacak  şahıslar 

olarak gözlerimle gördüm

Alay Komutan Yardımcısı Yarbay Halil GÜLve Yarbay Özcan KARACAN'ın benden 

ikinci istekleri ise darbenin yapılacağı 15 temmuz günü Helikopterleri dışarda bırakmamı 

söylediler.(  normalde helikopterler Hangarlarında durur) Ben de kendilerine dedikleri  gibi 

helikopterleri dışarda bırakacağımı söyledim. Alay Komutan Yardımcısı Yarbay Halil GÜLve 

Yarbay Özcan KARACAN'ın benden üçüncü istekleri ise iki tane Skorsky helikoptere hızlı 

indirme  teşkilatı  kurmamı  istedi.  Yani  bu  hızlı  indirmenin  açılımı  helikopter 

havadayken içindeki personelin iple yere iniş yapmasıdır. Ben de bir tane Skorskyde hızlı 

iniş teşkilatının olduğunu ve birinde bu teşkilatı kuracağımı söyledim.

...YARBAY Halil  GÜL'e  bu  darbenin  nasıl  yapılacağını  sorduğumda Yarbay 

HALİL  GÜLve  Yarbay  Özcan  KARACAN  kısa  bir  tereddüt  yaşadıktan  sonra 

birbirlerine bakarak beni kast edip bunu da götürelim diyerek benim akşam 19-20:00 

saatlerindeNizamiyede  olmamı  söyleyerek benide  toplantıya  götüreceklerini 

söylediler.Bende bu konuşmalardan sonra bunların yanından ayrıldım. 

Daha sonra bu Alay Komutan Yardımcısı Yarbay Halil GÜLve Yarbay Özcan 

KARACAN ile Kara Havacılık Komutanlığının Ankara yönündeki OPET benzinliğinde 

buluştuk. Yanlarında  ise  kara  Havacılık  Harekat  Eğitim  Şube  müdürü  Binbaşı  Okan 

KOCAKURT da vardı. İki araç halinde Ankara istikametine seyir haline geçtik daha sonra 

bizim bu sivil  araçlara bir  araç daha katıldı.  Tam olarak açık adres bilgilerini  bilmediğim 

Ostim semti  olarak  hatırladığım yere  giderek  orda  bulanan  bir  sitenin  içine  girdik  ve  bu 

sitedeki bir daireye hep birlikte çıktık. Bu dairenin içine Alay Komutan Yardımcısı Yarbay 

Halil  GÜLve  Yarbay  Özcan  KARACAN  ,  ben,  Okan  KOCAKURT  ile  birlikte  girdik. 

Girdiğimiz  evde  isimlerini  bilmediğim ama  asker  olduğu  belli  olan  tahminime  göre  özel 

kuvvetlerden olan 4 kişi daha vardı. Bu kişiler ile birlikte bir odaya girdik. Diğer odalarda da 

insanların olabileceğini düşündüm. Odaya girdikten sonra Halil Yarbay bana sen otur bi çay iç 

biz  son  koordinasyonu  yapacağız  dediler.  Ve  konuşmaya  başladılar  benim şahit  olduğum 

konuşmaları size başlıklar halinde söyleyeceğim.

...  Benim  şahit  olduğum  bu  planlar  Kara  Havacılık  Komutanlığını  ilgilendiren 

planlardı.  Ama  Hava  Kuvvetlerinin  planlarından  haberim  yoktu.  Bu  şekilde  konuşmalar 

olduktan sonra Alay Komutan Yardımcısı Yarbay Halil GÜL , Yarbay Özcan KARACAN, ben 

ve  Okan  KOCAKURT bu  ikametten  ayrıldık.  Ayırılırken  Ben  Halil  Yarbaya  "Bu  planın 

uygulanması Cumhurbaşkanının alınmasına bağlı ise bu plan yürümez" dedim. Halil Yarbay 
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da bana "Ben de bu planın yürümeyeceğinin farkındayım ama Allah bize yardım edecek" 

dedi. Bende Halil Yarbaya bu darbenin başında kim ve kimler var dediğimde Genelkurmay 

Başkanı  bu  işin  başındadır  dedi.  Halil  Yarbay  banan  en  kansız  plan  olduğunu  eğer 

Cumhurbaşkanını  alamayacakları  takdire  Hava  Kuvvetlerinin  bu  ülkeyi  yerle  bir 

edeceklerini söylediler. Bu şekilde dağılarak herkes evine gitti. 

15 temmuz 2016 gün mesaimebiraz geç gittim. Uzun zamandır birliğimde olmadığım 

için birliğimi dolaştım. Daha sonra Yarbay Halil GÜL bana alay komutanı Feyzi OKAN’ın 

da bu darbenin içerisinde olacağını ama bu olaydan haberi yokmuş gibi davranacağını 

evine gideceğini ve telefonunu kapatacağının söyledi. Bunları yaparken akşam saat:18.00 

olmuştu. 

...  Bu  esnada  daKorgeneral  Salih  Zeki  ÇOLAK,  Kara  Kuvvetleri  Kurmay 

BaşkanıOrgeneral  İhsan  UYAR  4.  Kolordu  Komutanı  Korgeneral  Metin  GÜRAK,  Kara 

Havacılık Komutanı Tümgeneral Hakan ATINÇ,Kara Havacılık Okul Komutanı tuğgeneral 

Ünsal  IŞIK( Ünsal ÇOŞKUN )benim bulunduğum CH-47 tipi  helikopterin yanına gelerek 

yaklaşık1,5 saat bilgi aldı. Bu esnada Kara Kuvvetleri Komutanı orda bulunan bizlere gece 

uçuşları hakkında ayrıntılı – gece uçuşunu kim yapar, kayıtları varmıdır, en çok kaç helikopter 

yapar,  bu  gece  uçuş  varmı,  jandarma  sizin  helikopterinizle  uçabilir  mi  –şeklinde  şüpheli 

sorular sordu. Bizde bunlara olması gerektiği gibi cevaplar verdik. Daha sonra biz birbirimize 

bakarak bu olayın deşifre olduğunu düşündük. Bu esnada Kara Kuvvetleri Komutanı alay 

binasının  yanında  çay  içerken  ,  Halil  GÜL  Yarbay  beni  karargaha  çağırdı  hadi 

başlıyoruz diyerek gitti. 

...  Karargâhtaki  kurmay  başkanını  odasında  Ünsal  IŞIK  (  Ünsal  ÇOŞKUN  )  , 

Mehmet  ŞAHİN,  Özcan  KARACAN,  Halil  GÜL,  Mustafa  DURMUŞ  ve  Mehmet 

DEMİRSAY'ın  (  Mehmet  DEMİRHİSAR)  olduğunu  gördüm.  Bir  hışımla  "Siz  ne 

yapıyorsunuz? Hani Genelkurmay Başkanı işin başındaydı. Bakın kurtarıldı diyor "dedim ve 

bunun üzerine Albay Mustafa DURMUŞ, Kara Havacılık Komutanı olan Tümgeneral Hakan 

ATINÇ'ı kendisinin tutukladığınıve derdest ettiğini söyledi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ünsal  ÇOŞKUN  17/07/2016 tarihli  ifadesinde;  "  Daha sonra ben alay 

komutanları albay Feyzi OKAN'ı aradım ancak kendisine ulaşamadım, yardımcısı olan Halil 

GÜL'le görüştüm. Ona direktif olduğunu, birliğe gelmesi gerektiğini söyledim ve daha sonra 

Halil  Bey  geldi  ve  kendisine  direktifi  bildirerek  gelen  talimatlar  doğrultusunda  hareket 

etmesini söyledim. 

Genelkurmay'dan  askeri  hattan  543  12  00  numaralı  hattan  beni  arayarak  şuanda 

ismini hatırlamadığım bir personel Akıncı Kışlasına geçmemi söyledi.  16/07/2016 tarihinde 

sabah saat 09:00 gibi helikopterle yanımda ikinci pilot Halil GÜL, emir astsubayım ile 
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birlikte Akıncı Kışlası'na geçtik. Biz Akıncı Kışlası'na geçtiğimizde polisler ve savcılığın 

olaya  müdahil  olduğunu  öğrendik.  Akıncı  Kışlası'na  indikten  sonra  karargaha  geçtik. 

Karargahta da şuan burada bulunan arkadaşlar vardı. Ben karargaha gidince Hakan EVRİM'in 

üs  komutanı  olması  nedeniyle  makam  odasına  gittik.  Makam  odasında  Hakan  EVRİM, 

Kubilay  SELÇUK  ve  Faruk  HARMANCIK  vardı.  Ben  bu  şahısları  daha  önceden 

tanımıyordum.  Orada  tanıştık.  Ben  gittiğimde  makam  odasında  başka  kimse  yoktu.  Ben 

gittiğimde Hakan Evrim'in makam odasında Genelkurmay Başkanı yoktu. Bana Genelkurmay 

Başkanı'nın  da  orada  olduğu  ve  ayrıldığı  söylendi.  Biz  orada  otururken  bir  ara  Akın 

ÖZTÜRK geldi.  Başbakanla  görüşmek için  randevu aldığı  ve  karargahtan ayrılmak 

istediğini söyledi. Daha sonra Akın Paşa'yı götürmek için emir astsubayım Halil ve ben 

Akın Paşa'yı, Akın Paşa'nın korumasıyla birlikte helikoptere doğru yola çıkardık. Ancak 

helikoptere bindikten sonra ben kuleyle konuşmak istedim. Kuleye ulaşamadık. Akın Paşa ben 

yetkili mercilerle görüştüm gidelim demesi üzerine havalanmaya çalıştık. Kalkışa başladık bu 

sırada  aşağıdan  polis  kobraları  ve  polisler  bize  doğru  ateş  ettiler.  Bu  nedenle  Akın  Paşa 

yaralandı. Yanımda bulunan emir astsubayı da yaralandı. Helikopterin hidroliği de boşaldı. Bu 

nedenle uçuşa elverişli niteliğini helikopterde kaybetti. Daha sonra indik Akın Paşa bizden 

ayrıldı.  Daha  doğrusu  Akın  Paşa  kendisini  bekleyen  siyah  Mercedes  araçla  korumasıyla 

birlikte yanımızdan ayrıldı. Biz karargaha geçtik. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Mehmet  ŞAHİN 17/11/2016  tarihli  ifadesinde;  "  15/07/2016  tarihinde 

Albay Metin  TÜZEL ile  beraber  benim resmi  aracımla  hücum helikopter  taburuna gittik. 

Orada yarım saat kadar kaldık. Bu tabura yeni gelecek mefruşatlarla ilgili konuştuk. Orada 

ağaç  altında  ben,  Metin  TÜZEL,  Halil  GÜL,  Murat  BOLAT,  Özcan  KARACAN,  Nuri 

OSMANCIOĞLU vardı.  Orada  normal  askeri  birlik  faaliyetlerine  ilişkin  konuşma yaptık. 

Kesinlikle  o  akşam  gerçekleşecek  olan  askeri  darbeye  yönelik  bir  görev  taksimi  ya  da 

planlama  konuşulmadı.  Zaten  Metin  TÜZEL'de  oradaydı.  Kendisi  şu  an  tutuklu  değildir. 

Görevinin başındadır. 

... Sabah saat 04:00 - 05:00 sıraları idi. ... Akıncı üssüne gittik. Akıncı'ya uçak pistine 

iniş yaptık. Oradan hepimiz helikopterden indik. Oradan koşarak termilan denilen bir yere 

girdik. Orada Halil GÜL bana Hulusi AKAR'ın hava üssünde olduğunu ve enterne edildiğini 

söyledi. 

Akıncı'da ben, Halil GÜL, Fatih KARAGÖZ, Murat AĞIR'la birlikte vakit geçirdik. 

Öğle saatlerinde merkez komutanılığından görevliler gelerek bizi gözaltına aldı. 

... Ben,  Sadullah  ABRA,  Murat  BOLAT,  Özcan  KARACAN  ve  Halil  GÜL ile 

birlikte darbe öncesinde toplantı yapmadık. 

Ben Deniz ALDEMİR'i  tanırım. Aramızda bir  düşmanlık yoktur.  2016 yılı  Mayıs 
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ayında  ben,  Halil  GÜL ve  Özcan  KARACAN  ile  birlikte  Genelkurmay'a  saldırı  olacağı 

şeklinde herhangi bir konuşma yapmadık. .. Ben olay gecesi saat 21:00 - 22:00 sıralarında cep 

telefonundan Halil GÜL'ü arayarak kendisine Güvercinlikte bulunan helikopterlerin Akıncıa 

götürülmesi talimatı vermedim. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Deniz  ALDEMİR  20/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ankara  iline  geri 

geldikten  sonra  Fetullah  GÜLENCİ  olan  soyadını  bilmediğim  öğretmen  Semih  ile 

görüşmelerimiz  devam etti.  Ankara  ilindeki  görevim süresi  içerisinde  Fetullah  GÜLENCİ 

olduğundan  şüphelendiğimGüvercinlik  askeri  üssünde  görevli  olan  Tuğgeneral  Ünsal 

ÇOŞKUN, Kurmay Yarbay Mehmet ŞAHİN, Yarbay Halil GÜL, Yarbay Özcan KARACAN, 

Yarbay Uğur KAPAN , Binbaşı Sadullah ABRA isimli şahıslardır. Şüphelendiğim bu şahıslar 

da 15 temmuz darbesinde etkin görev aldıklarınıbizzat gördüğüm için bu şüphelerim daha da 

kuvvetlenmiş şahıslardır. Yarbay Halil GÜLbeni odasına davet ederdi birlikte çay içerdik ve 

bana yakınlık gösterirdi.

...  2016  Mayıs  içerisinde  görev  yaptığım  güvercinlik  üssünde  Yarbay  Mehmet 

ŞAHİN, Yarbay  Halil  GÜL,  Yarbay  Özcan  KARACAN  isimli rütbeliler  konuştukları 

esnada Güvercinlik ve Genelkurmaya saldırı  olacağını  ve bizim görevimizin de hava 

araçları  olan  helikopterleri  güvenli  bir  şeklinde  Akıncı  üssüne  götüreceğimizi 

konuşuyordular. Ben bu konuşmalara şahit oldum.

... Daha sonra bu ismini saydıklarım alay binasının yanındaki kamelyada oturup çay 

içtiler.  Ben  de  özel  aracıma  bindim  bu  komutanların  yanlarından  geçip  Kara  Havacılık 

karargahının önüne geldiğimde,Kışla Nöbetçi amir olanYarbay Özcan KARACANve Albay 

Halil GÜL bana çıkmamamı çünkü orgeneral Salih Zeki ÇOLAK buradan ayrılmadanbirlik 

içerisinde beklememi emretti. 

... Yarbay Halil GÜL, Yarbay Özcan KARACAN ve Yarbay Mehmet ŞAHİN bizlere 

Genelkurmayasaldırının olduğunu, bu saldırının da bizim Güvercinlik üssüne de yapılacağını 

söyleyerek  bu  helikopterleri  Akıncı  hava  üssüne  götürmememizi  emrettiler.  Biz  bu 

helikopterleri Akıncı hava üssüne indirdik. Bizimle birlikte skorsky ve cougar helikopterlerin 

indiğini gördüm.

... Akıncı üssünde çalışan Yarbay Uğur KAPAN 2 adetcougar helikoptere ve S tipi 

helikopterleri  Harp  Okulundan personeli  alarak  Genelkurmaya  indirmemizi  emretti  bunun 

üzerineYarbay sezgin UYANIK ve benCougar, Yüzbaşı Zafer DOLU, Binbaşı Rıza AKINCI 

cougar helikopterleri, S tipi helikopteri iseYarbay Halil GÜL ve ismini bilmediğim yardımcısı 

ile  birlikte  helikopterleri  havalandırarak  harp  okuluna  indirdik.  Harp  okulundan  askeri 

personeli  aldık biraz ilerisin  de bulunan Genelkurmaya indirdik.  Personeller  helikopterden 

indirdikten  sonra  gördüğüm kadarıyla  bu  şahıslar  Harp  Okulu  öğrencileri  idi.  Ve  bunlar 
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piyade  silahları  ile  silahlandırılmıştı.  Yarbay  Halil  GÜLbiz  helikopterleri  havalandırarak 

tekrardan harp okulundan personel getirmemizi istedi. Bu esnada bir savaş uçağının geçtiğini 

gördüm Genelkurmayın içerisinde tankların ve zırhlı araçların olduğunu gördüm ve bunun bir 

askeri  darbe  olduğuna kanaat  getirdim.  Ben de  bunun üzerineHalil  GÜL’ün verdiği  emre 

uymayarakkullandığım  cougarıGüvercinlik  hava  üssüne  indirdim.  Biraz  sonra  da  diğer 

cougarı kullanan Yüzbaşı Zafer DOLU ile Binbaşı Rıza AKINCI’nın da cougarı Güvercinlik 

hava üssüne indirdiğini gördüm. 

Yarbay  Halil  GÜL  ise  Hava  Harp  Okulundan  Genelkurmaya  silahlı  personel 

taşıdığını biliyorum.

....  Fetullah  GÜLENCİ  yapılanma  içersinde  olduğunu  düşündüğüm  ve  bu  darbe 

girişimden sonra bu yapının içersinde olduğu kanaatine vardığım isimler ... 3- Yarbay Halil 

GÜL (Kara havacılık alay Komutan yardımcısı )....Temmuz 2016 darbe girişimine bilerek ve 

isteyerek  katılan  isimler  ise  ....3-  Yarbay  Halil  GÜL  (Kara  havacılık  alay  Komutan 

yardımcısıolay  günü  bize  planlanan  rotanın  dışına  çıkacak  ve  emirlere  uymayacak 

helikopterlerin  ve  hava  araçlarının  vurulacağını  söyleyerek  bizleri  tehdit  etti.)  "  şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli İsmail YOLCU 18/07/2016 tarihli ifadesinde; " Saat:21:45 sıralarında .... 

Skorsky tabur  binasına  girdik.  Burada  tanıdıklarım uçuşa  hazır  elbiseli  olan  Yarbay veya 

Albay  olarak  hatırladığım Halil  GÜL‘ü  gördüm,  ancak  konuşamadım.  Telaşlı  bir  şekilde 

gidiyorlardı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Ersel ERSOY 10.08.2016 tarihli ifadesinde;  " ..., havada önce telsizden 

Yarbay Halil GÜL’ ün sesini duydum. Onun o gün acil durum bekleme nöbetçisi olduğunu 

biliyordum. Dolayısıyla uçuş görevi çıkmış olduğunu düşündüm. Kendisiyle temas kurmaya 

çalıştım, ancak cevap vermedi.

...Kursiyer teğmenlerin ateş ederek kule tarafına gittiklerini gördüm. Bir skorsky seri 

bir  şekilde  indiğini  gördüm.  Köşede  beklediğini  düşündüğüm  Halil  GÜL  süratle  bu 

helikoptere binerek buradan ayrıldı.  Atış yapan kobranın koruma atışı yaptığını gördüm. " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Emre  ERKAN  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ....  .  16.07.2016 

Cumartesigünü saat 04:00 sıralarında kara havacılık karargahına geldim. Bir sakinlik vardı 

uçuşlarda olmuyordu.Bizim oradan havalanan helikopterler geri gelmediler, sadece bir tane 

sikorsky helikopter geldiğini gördüm.Sikorsky helikopter pilotu olan Kara Pilot Yarbay Halil 
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GÜL’ün helikopteruçuşundan geldiğini gördüm. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  İlyas  BARUT 29/11/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Akıncı'da...  Yarım  saat 

kadar  sonra  Akın  ÖZTÜRK  tekrar  geldi,  helikopter  hazır  mı  dedi,  Halil  GÜL Yarbay 

helikopter hazır ama bir pilot eksik dedi. Bunun üzerine Ünsal ÇOŞKUN bende o helikopterin 

kursunu gördüm, kullanabilirim dedi, hatta bana sende teknisyeni olursun dedi. Ben, Ünsal 

ÇOŞKUN ve Halil GÜL Yarbay birlikte uçuş hattına araçla gittik, Akın ÖZTÜRK de başka 

bir araçla oraya geldi. Helikoptere bindik, Akın ÖZTÜRK de aynı helikoptere bindi. Halil 

GÜL telsizleri çalıştırdı. Akın ÖZTÜRK şu an kalkarsak vurulma ihtimalimiz var, haberleri 

var mı kulenin diye sordu. Akın ÖZTÜRK telefonunu çıkardı. Biryerleri aradı. Ben dışarıdan 

helikopterin kontrollerini yapıyordum. Daha sonra Akın ÖZTÜRK tamam haberleri var, sorun 

yok dedi. Halil GÜL Yarbay bunun üzerine 6 - 7 kez kalkış için izin istedi. Kuleden herhangi 

bir  cevap  gelmedi.  Halil  GÜL cevap  gelmediğini  Akın  ÖZTÜRK'e  söyledi,  o  da  tamam 

çalıştır, sorun yok, dedi. Bunun üzerine Halil GÜL helikopteri çalıştırdı. Kalkış yaptık, üssü 

kat etmemişken, helikopter isabet aldı, ben bacağımdan yaralandım. Bu isabet üzerine Halil 

GÜL hemen aniden iniş yapıp helikopteri indirdi. Helikopteri stop ettirdi, Halil GÜL ile Akın 

ÖZTÜRK  helikopterden  inip,  karşı  taraftaki  binaya  doğru  koştular.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Yasin CANDEMİR 25/10/2016 tarihli ifadesinde;  "Ünsal ÇOŞKUN ile 

15/07/2016 tarihinde sabahleyin görüştüğümüzde kendisi bana "haftaya yapılması planlanan 

kapı makinalı tüfek atışı için mühimmatı aldınız mı" diye sordu. Ben de atış emri karargahtan 

yazılmadığı  için  alaydan  mühimmat  alınmadığını  söyledim.  O  da  "atış  emri  yazılacak, 

mühimmatı  alırsınız,  gerekirse  emir  hazırlansın  ben  karargahtan  dönmesen  bile  sen  alay 

komutan yardımcısı Halil GÜL ile görüş" dedi. Ben de o akşam saat 16:30 sıralarında Halil 

GÜL ile görüşmeye gittim. Halil GÜL odasındaydı. Ona durumu anlattım. Ben "emir hazır,  

ancak Ünsal ÇOŞKUN hala gelmediği için imzalanamadı." dedim. O da "emir hazırsa ikmal 

subayına söylerim" dedi. İkmal astsubayının yanına gitti geldi. "Tamam halledecekler" dedi. 

Ben yanından ayrıldım ve daha sonra birliğe giderek Erdem ARIKAN'a mühimmat işinin 

halledildiğini,  oradan alınabileceğini söyledim. Kendisine mühimmatları  alması  konusunda 

talimat vermedim. Erdem ARIKAN'da bixi mühimmatlarını getirdi. Bunları taburun deposuna 

koyduk. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Erdem ARIKAN 19/07/2016 tarihli ifadesinde; " 15.07.2016 günü Kara 

Pilot Kurmay Yarbay Yasin CANDEMİR ...  Havaya atış  eğitimi için 4000 adet mayonsuz 

bixi,  1000 adet izli  mayonsuz bixi mermisi alınmasına dair  atış  isteği emrini içerin resmi 
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evrakı almadanKara Pilot Kurmay Yarbay Yasin CANDEMİR’in verdiği talimat üzerine Kara 

Pilot  Yarbay Halil  GÜL’ün makamına  giderek  alınacak mühimmatlar  ile  ilgili görüştüm. 

Benim aşağıya inmemi söyledi. 15-20 dakika sonra ismini hatırlayamadığım mühimmat 

astsubayı Renault EUROPA marka siyah bir askeri araçla geldi, Yarbay Halil GÜL ve 

mühimmat astsubayı bana mühimmatı teslim etti. Ben birliğe tabur komutanının resmi 

aracı  ile  saat:17.15-17.20  sıralarında  bu  mühimmatı  getirdim. "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli Ertan DERİN 07/11/2016 tarihli ifadesi; " Bu arada saat 21:00 sıralarında 

koridorda Yarbay Halil GÜL 'Herkes helikopterlerin başına geçsin, tatbikat başlıyor.' dedi. 

Biz de helikopterlerin yanına gittim. Burada yaklaşık 5-6 helikopter vardı. Ben rastgele bir 

tane helikopterin emniyetini açtım ve pilotlar Albay Muzaffer KARTOPU ve Yarbay Yücel 

ERSÜREN geldi ve bana 'Uçuşa hazır mı. Hemen çalıştıracağız'  dedi. Ben de'Emniyetleri  

çözdüm hazır'  dedim.  İki  helikopter  pilotu  ve  ben  beraber  kalkış  yaptık  ve  15  dakikalık 

yolculuktan  sonra  yerin  ismini  daha  sonradan  öğrendiğim Akıncı  Hava  Üssüne  indik  ve 

bizimle beraber 4-5 tane daha bizimki gibi Skorsky tipi helikopter de oraya indi ve bize orada 

Yarbay Uğur KAPAN isimli şahıs beklememiz gerektiğini ve tatbikat için burada olduğumuz, 

daha sonra tekrar bilgi verileceğini söyledi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Engin GÖZ 18/07/2016tarihli ifadesinde; "... Helikoptere bindik, nereye 

gideceğimizi  sorduğumda  cevap  vermediler,  helikopter  pilotu  Yarbay Halil  GÜL'ü 

hatırlıyorum,  diğerini  tam  olarak  hatırlamıyorum.  Helikopter  havalandı,  Genelkurmay 

Başkanlığının  içerisine  indik. Yarbay  Halil  GÜL  ile  yanındaki  diğer  pilot  bana 

Genelkurmay Başkanımız gelecek onu alıp götüreceğiz dediler, o sıra üzerimizden de jet 

geçti. Birden korktum. Ben Genelkurmay Başkanlığına saldırı olmuş olabileceğini düşündüm, 

çünkü mevzide de özel kuvvetler askerleri duruyordu, nizamiyede albaylar vardı, rütbeli çok 

insan vardı. Genelkurmay Başkanı Hulusi AKAR, yanında sivil kıyafetli biriyle ve yanında 

özel  kuvvetlerden  korumaları  olduğu  halde  bizim  helikoptere  yürüyerek  geldiler  ve  hep 

birlikte  helikoptere bindiler,  bizim helikopterde herhangi  bir  silah yoktu.  Helikopterde bir 

silah olmamasına da bir  anlam veremedim. Üzerimde herhangi bir çelik yelek bile yoktu. 

Genelkurmay  Başkanı  Hulusi  AKAR'ın  korumaları  özel  kuvvetlerden  olan  askerlerde  ise 

makinalı  tüfekler  vardı,  anladığım  kadarıyla  Genelkurmay  Başkanını  koruyor  gibi  tavır 

içindeydiler.  Silahları  Genelkurmay  Başkanına  doğrultmuş  değillerdi.  Helikoptere 

Genelkurmay  Başkanı  ve  yanındakiler  bindi,  havalanırken  pilot  Yarbay  Halil  GÜL bana 

etrafta  keskin  nişancı  olabilir,  dikkatli  ol,  ışık  açma  dedi.  Helikopterle  Genelkurmay 

Başkanlığından havalanarak Akıncı hava üssüne gittik ama ben buranın Akıncı Hava Üssü 

798/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



olduğunu  daha  sonra  anladım.  Helikopter  içerisinde  herhangi  bir  konuşma  yapıldığını 

duymadım.  Havadayken  sürekli  pilotlara  "biz  ne  yapıyoruz,  durum  nedir"  diye 

sorduğumda,  "soru  sorma,  sadece  işini  yap"  dediler. Akıncı'da  kulenin  önüne  gece 

saat:22.00-23.00 sıralarında indik. Bir araç geldi, Genelkurmay Başkanı, sivil kıyafetleri olan 

bir  kişi  ve  özel  kuvvetler  personeli  yürüyerek  araca  bindiler  ve  gittiler,  biz  de  tekrar 

helikopterle havalanıp Genelkurmay Başkanlığına gittik. Bu sefer Orgeneral rütbesinde, elleri 

arkadan bağlı, gözleri bir bezle bağlı 2 kişiyi aldık, bu orgeneralleri gözleri bağlı olduğu için 

tanıyamadım, ortam da karanlıktı, bu iki orgenerali kollarından tutar vaziyette 5-6 özel kuvvet 

personeli getirdi, helikoptere hep birlikte bindiler, havalandık ve Akıncı hava üssüne geldik, 

bu iki  orgeneral  ve  yanındaki  özel  kuvvet  personeli  helikopterden inip,  bir  araca  binerek 

gittiler. Helikopterde iken hiçkimsenin konuştuğunu duymadım. Daha sonra yine havalandık 

ve yine Genelkurmay Başkanlığına indik, bu kez elleri arkadan bağlı, gözleri bezle bağlı, özel 

kuvvetler  personelinin  eşliğinde  korgeneral  ve  başka  rütbelerde  6-7  kişi  gelip  helikoptere 

bindiler, tekrar havalandık ve Akıncı hava üssüne gelip, bu kişileri indirdik, yine bu kişiler 

araçla  ayrıldılar.  Hatırladığım  kadarıyla  3-4  kez  gidip  geldik  ama  beni  bir  korku 

kaplamıştı. Bu şekilde sevkiyat yaparken özel kuvvetler personeli olduğunu tahmin ettiğim 

bu  kişiler  silahlıydılar  ama  getirdikleri  komutanlara  silahları  doğrultmamışlardı.  Pilotlar 

Yarbay Halil GÜL ile yanındaki pilot (yarbay ya da binbaşı olabilir) helikopterin yakıtı bitti,  

yakıt göndereceğiz diyerek ayrıldılar ve bana helikopterin yakıt ikmalini yapıp beklememi 

söylediler. 1-2 saat bekledim, yakıt gelmemişti. Daha sonra yakıt geldi, yakıt ikmali yaptım. " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Engin GÖZ 25/08/2016  tarihli ifadesinde; " Ben daha önce Cumhuriyet 

savcılığınıza 18/07/2016 tarihinde verdiğim savunmamı aynen tekrar ederim. Ben olay günü 

sadece Skorky S70 marka bir helikopter ile uçtum. Pilotumuzun Yarbay Halil GÜL ve Bahri 

veya Sabri isimli binbaşı ya da Yarbaydı. Skorsky'nin kuyruk numarası 13... İle başlıyordu. 

İçinde makinalı tüfek yoktu. Biz bu helikopter ile genel kurmay başkanının, genel kurmaydan 

alarak Akıncı Üssüne getirdik. Genelkurmay başkanın davranışları gayet normaldi bu yüzden 

kaçırıldığını ya da rehin alındığını düşünmedim. Aynı gece başka taşıma faaliyetlerimiz oldu 

onları  daha  öncede  söyledim.  Tüm  görüşmleri  pilotlar  yapıyordu  ben  nereye  gidildiğini 

bilmiyorum.  Pilotların  nere  ile  görüştüğünü  bilmiyorum....  Ben  helikopterin  silahsız 

olduğunu,  tek  digital  ekranlı  olduğunu,  orta  sırada  helikopter  koltuğunu  olduğu,  kuyruk 

numarasının  13  ile  başladığını,  skorksy  S70  olduğuu  hatırlıyorum  bana  gösterdiğiniz 

helikopter 13041 nolu helikopter olabileceğini düşünüyorum tam olarak emin değilim " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 
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Şüpheli  Talat  URAL 18/07/2016 tarihli  ifadesinde;  " Benim görevli  olduğum 

helikopterin  pilotları  Halil  GÜL  Yarbay  ile  Yarbay  Mehmet  DEMİRHİSAR  dı. 

Bulunduğumuz  helikopterde  ateş  etme  emrini  Yarbaylar  veriyordu.  Ben  de  emirleri  icra 

ediyordum ancak ben olay gecesi ve olay gecesi ertesi günü helikopterden hiç kimseye ateş 

etmedim.  Ayrıca  Kazan  4.Ana  jet  üssünde  (  Akıncı  )  bulunduğum  sırada  nizamiyeye 

helikopterden ya da üzerimdeki herhangi bir tüfek yada tabanca ile kimseye ateş etmedim 

benim bulunduğum helikopterin ateşçisi yoktu. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Ahmet SEREYİM 18/07/2016tarihli ifadesinde; ".. Akıncı Üssü'ne gittik. 

İç  güvenlik  ile  ilgili  bir  konu  olduğunu  düşünüyordum.  Akıncı  Üssü'ne  gittiğimizde  çok 

sayıda  helikopter  vardı,  darbe  gibi  birşey  olacağını  o  zaman  anladım.  Genelkurmay 

Başkanı'nın orada olduğunu Halil GÜL Yarbay bana söyledi ve Genelkurmay Başkanı'ndan 

emir aldıklarını söyledi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Ümran TAŞ29/11/2016 tarihli ifadesinde; " Ben Sulh Ceza Hakimliğinde 

Halil GÜL'ün kullandığı helikopterle Akıncı üssüne gittiğimi ifade etmişsem de bu helikopteri 

kimlerin kullandığını hatırlamıyorum. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ömer DERELİOĞLU 10/08/2016 tarihli  ifadesinde; "  Bu konuşmalar 

olurken  ikinci  bir  patlama  sesi  geldi.  Patlama  yine  çimento  fabrikası  ve  MİT  bölgesi 

tarafından geldi.  Otoparktan araçla  ayrılarak skorsky hangarına emniyetli  bir  yer  aramaya 

gittik.  Araç  ile  giderken  Murat  BOLAT sağ  arka  koltuğa  elinde  silahla  oturdu.  Hangara 

gittiğimizde alay komutan yardımcısı Yarbay Halil GÜL apronda elinde çantalarla beklerken 

S-70 skorski helikopteri gelerek onu alıp uçuş yaparak Akıncı yönüne doğru gittiğini gördüm. 

" şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Uğur  KAPAN  20/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "Akıncı  üssünde 

buluştuğumuzda gelen pilotlardan tanıdıklarım 1-) Binbaşı Temür AYDIN .....  10-) Yarbay 

Halil GÜL ... 16-) İsmini bilmediğim Malatya'dan gelen binbaşı, akıncı üssünde buluştuk.  " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Emin TÜREL 18/07/2016 tarihli ifadesinde; " ... Güvercinlik Meydanına 

yaklaştığımızda Güvercinlik frekansına geçiş yaptık. Çok fazla konuşma olduğundan dolayı 

anlayabildiğim kadarı ile sesinden Yarbay Halil GÜL olduğunu düşündüğüm kişi “Vurun 

vurun  Beştepe’de  ki  polis  kobralarının  hepsini  vurun,  kimseyi  yaklaştırmayın,  
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Genelkurmay önündeki polis kobralarını vurun” talimatlarını verdi..  " şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli Memduh KARAGÖL 18/07/2016 tarihli ifadesinde; " .. Bu esnada yine 

kendisini sesinden tanıdığım Skosky Helikopter Pilotu olan Yarbay Halil GÜL telsizden ' 

Beştepe Ve beytepe civarındaki polisleri vurun' diye anons ettiğini duydum (İndikten sonra 

UH Helikopterden Emin Üsteğmen ile yaptığım konuşmada Yarbay Halil GÜL’ün anonsta 

'süngü-01 kim, kim bunlar onları da vurun' şeklinde anons ettiğini duyduğunu söyledi.) Bu 

anonslardan birkaç dakika sonra Güvercinlik'e indik. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Abdullah  ATEŞTEMUR  17/07/2016  tarihli  ifadesinde;  " Ankara'ya 

geldiğimde sicil amirim Yarbay Halil GÜL'e amir olması nedeniyle geldiğimi haber verdim. 

O da nöbetçi olduğunu söyleyip çay içmek için yanına çağırdı. Ailemi eve bırakıp yanına 

gittim. Gece görev olduğunu söyledi. Görevin içeriğini anlatmadı. Biz de bu şekilde içeriye 

son dakikada söylenen görevler olduğu için ben de ayrıntısını sormadım.

...  helikopterleri  Akıncı'ya  tahliye  edeceksiniz  denildi.  Pilot  sayısı  az  olduğu için 

izinden  bu  şekilde  görevlendirmeler  yapılmaktadır.  Ben  de  bu  yüzden  çok  fazla 

sorgulamadım. Bu talimatı veren benim amirim Yarbay Halil GÜL'dü. Bu şekilde sözlü 

emir  aldığımız  için  görev  belgesi  olup  olmadığını  sorduğumda  yok  dendi.  Acil 

durumlarda sözlü emir ile yola çıktığımız için ben emri yerine getirdim. Benim bindiğim 

helikopterde bixi  denilen silah ve mühimmat  yüklüydü.  Bu silah genel  olarak her zaman 

helikopterde bulunur. Genellikle 2 tane olmasına rağmen hatırladığım kadarıyla kullandığım 

helikopterde  1  tane  vardı.  Akıncı'ya  gittik.  Gösterdikleri  yere  saat  22:00 civarında  indik. 

Diğer  helikopterlerde  tanımadığım  kişiler  ile  birlikte  Yarbay  Halil  GÜL,  Albay  Uğur 

KAPAN,  Albay  Erdem  ERDOĞAN  (  ErdoğanERDEM)vardı.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Ali  Osman DOĞAN şüpheli  olarak alınan 02/08/2016 tarihli  ifadesinde;"Ben 

Kara Havacılık Komutanlığı 1. Kara Havacılık Alayı Orta Genel Maksat Hücum Helikopter 

Taburu 2. Bölükte Helikopter Pilotu olarak görev yaparım.14/07/2016 günü saat 16:00'da acil 

durum  bekleme  nöbetini  devraldım.  15/07/2016  günü  saat  16:00'ya  kadar  nöbetçiydim. 

Nöbetim bitince eve gittim. Alay Komutanı olmadığı için Alay Komutan Yardımcısı olan 

Yarbay Halil GÜL tabur personeline bugün hava sıcak mesaiyi erken terkedin demiş. 

Ben nöbetçiyken çıkışlar başlamıştı. Tabur komutanı emir verdi sen gelmiyor musun dediler 

ben de nöbetçiyim dedim. Ancak 5-6 kişi hala kalmıştı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 
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Şüpheli Murat GÜLERDİ 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " .. Burada (Akıncı'da) 

bir çok rütbeli vardı ama bir çoğunun ismini bilmiyorum. Bildiklerim Döner Kanat Kurulu 

Başkanı  Uğur  Albay  .. Hayri  GÜR  (  Halil  GÜL  )  Yarbay  vardı. Bir  F-16  uçağı 

bulunduğumuz  yeri  bombaladı.  O  esnada  herkes  dağılıyordu.  Buradaki  komutanlar 

''Gördüğünüz polise,  Özel  Harekata,  Jandarmaya,  Mite  sıkacaksınız''  diye  bağırıyorlardı.  " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Ömer Faruk TÜRKMEN 28/07/2016 tarihli ifadesinde; " Helikopter sesi 

geldi, hemen helikopterin yanına gittik. Skorsky helikopterden 2 pilot ve 1 teknisyen indi, 

kendisini daha önceden gördüğüm yarbay olduğunu bildiğim 1 pilotun eli kanıyordu benden 

su ve peçete getirmemi istedi, bende hangardan istediklerini getirdim, diğer pilot Halil GÜL 

idi. Teknisyeni daha önceden hiç görmemiştim, fakat rütbesi Kıdemli Başçavuştu. Bunlarada 

su getirdim, yaralı yarbayın eline su dökerken "bizim birliğin helikopteri düştümü" dedim. O 

da yok dedi. Pilotlar daha sonra karargah binasına gitti. Teknisyen bizim yanımıza geldi. Ben 

bu olaylar  esnasında darbecilerin  bizim bölükten olduğunu tahmin edemedim.  Teknisyene 

sorduğumuzda Genelkurmay’da  isabet  aldıklarını  söyledi,  bende ne  olduğunu  bilmiyorum 

dedi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ahmet YENGİL 26/07/2016 tarihli  ifadesinde; "  15/07/2016 günü saat 

15:00 sıralarında Alay Komutan yardımcısı olan Yarbay Halil GÜL ile karargah içerisinde 

kendisiyle karşılaştığımızda bana akşam gece uçuş faaliyeti olacağını, bunun için 1 Adet gece 

görüş gözlüğü,  alabilirsen bir  tanede yedek gözlük alıp  hazır  olmam yönünde emir  verdi. 

Gece uçuşu için toplantı yapılacağını, ayrıntıları bu toplantı bildireceğini söyledi.

.... Saat 21:30 sıralarında acil uçuş var herkes uçuşa diyerek bağırma şeklinde alarm 

verildi. Bende daha önceden söylendiği gibi iki adet gece görüş gözlüğümü ve kaskımı alarak 

helikopterin park alanına geçtim. Dokuz adet birliğe ait helikopter vardı. Ben piste geldiğimde 

Pilot  Albay Erdoğan ERDEM, ......  Binbaşı  Mehmet ŞAMCI ve Yarbay Halil  GÜL vardı. 

Hangilerinin hangi helikoptere bindiğini bilmiyorum. Kısa sürede hep birlikte havalandık ve 

hep birlikte Akıncı Üst Komutanlığına iniş yaptık. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Zafer DOLU 18/07/2016 tarihli ifadesinde; "Daha sonra sikorsky pilotu 

Albay Halil GÜL geldi ve az önce Genelkurmay Başkanı ve İkinci Başkanını Akıncıya 

getirdiğini orada bulunan herkese söyledi. ...  Daha sonra 1 sikorsky, 2 Cougar’ın Kara 

Harp Okulundan Genelkurmay Başkanlığına bir uçuş icra edeceğini, Kol Liderinin de bölgeyi 
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bildiği  için  Albay  Halil  GÜL  olacağını  söyledi.  Albay  Halil  GÜL  bize  ben  bölgeyi 

biliyorum,  siz  beni  takip  edin  dedi. yine  Akıncı'dan  silahsız  ve  yanımda  Binbaşı  Rıza 

AKINCI ve tayin daireden simasını tanıdığım ismini bilmediğim teknisyen ile birlikte kalkış 

yaptık. Daha sonra Harp Okuluna üç helikopter olarak indik. Ve ordan Harp Okulu öğrencisi 

olduğunu tahmin ettiğim 15’er kişiyi aldık. Bu sefer kol olarak değil teker teker Genelkurmay 

Başkanlığına iniş yaptık. O an itibari ile Genelkurmay Başkanlığını Koruma ile ilgili bir görev 

olduğunu düşündüm. Bir kez daha Harp Okuluna giderek 15 personel aldım ve Genelkurmay 

Başkanlığına getirdim. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ergün  YAKUT 26/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "Uçuş  hattında  curcuna 

şeklinde bir koşturmaca vardı. Planlama yapılmadan kim boş bulduğu helikopteri bulduysa o 

helikoptere biniyordu. Bu esnada alanda .... Kara Pilot Yarbay Halil GÜL ....Kara Pilot Albay 

Erdoğan ERDEM’i gördüm. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Serdar  ERCAN  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Daha 

sonraHelikopterlerin  bulunduğu  Akıncı  hava  alanına  indik.  İndiğimiz  yerde  çok  sayıda 

helikopter vardı. Orada helikopterlerin bulunduğu yerin yakınında küçük bir bine vardı. Bu 

askeri darbeye gerçekleştiren vatan haini olan ve bu işleri organize eden bütün üst rütbelileri 

orada gördüm. Burada, Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN ..... Kara Pilot Albay Halil GÜL ..... Kara 

Pilot BinbaşıDeniz ALDEMİR vardı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Mehmet  Fatih  ARMAĞAN  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "Ben  olay 

günü yani 12.07.2016 günü nöbet görevim olmamasına rağmen Alay Komutan Yardımcısı 

tabur komutanı Yarbay Halil GÜL bana bölük komutanı vasıtasıyla ulaşıp orta taburda 

acil durum bekleme nöbetçisi olduğumu söyledi. Bende bölük komutanım Yüzbaşı Serkan 

ERTEN’e  normalde  burada  nöbet  tutmadığımı  ancak  tabur  komutanının  böyle  bir  emri 

olduğunu söyledim.

15.07.2016 günü nöbetçi  olduğum sırada Yarbay Halil  GÜL yanıma gelerek saat: 

20.00 sıralarında birlikte uçacağımızı söyledi. Akabinde helikopter başına gittik. Numarasını 

hatırlamadığım  skorsky  tipi  helikoptere  bindim.  Yanıma  Kara  Havacılık  Daire  Başkanı 

olduğunu bildiğim Albay Vedat SEVEN oturdu.

Yarbay  Halil  GÜL  de  başka  bir  helikoptere  bindi. Biz  Kara  Havacılık 

komutanlığından  5  helikopter  kalkarak  Akıncı  Birliği’ne  iniş  yaptık. "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 
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Şüpheli  Sezgin  UYANIK  18/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  Bizleri  üç 

helikopterlik  kol  halinde  Albay  Halil  GÜL’ün  komutasına  verdiler.  Bizim 

bulunduğumuz kolun liderliğini o yapıyordu. Albay Halil GÜL Akıncı üssünden Kara 

Harp  Okuluna  gideceğimizi  söyledi  ve  iki  adet  Cougar  tipi  bir  adet  Skorsky  tipi  

helikopter ile  Kara Harp Okuluna iniş  yaptık.  Skorsky helikopterde  Albay Halil  GÜL 

vardı. Kara Harp Okulundaki öğrencileri Genelkurmay Başkanlığına götürmemizi söyledi. İki 

yer  arasındaki  mesafe  kısa  olduğu  için  ben  bu  talimata  anlam  veremedim.  Yürüyerek 

gidebileceklerini  düşündüm.  Üç  helikopterle  öğrencilerin  bir  kısmını  aldık  benim 

bulunduğum  helikopterde  13-15  kadar  öğrenci  vardı.  Önden  kalkan  içinde  Albay  Halil 

GÜL’ün bulunduğu helikopteri  takip  ettim ve  onun indiği  noktaya  indim.  Genelkurmayın 

içine indiğimizi tahmin ediyorum ama emin değilim karanlıktan tespit edemedim. İndiğim 

yerçok dardı bu yüzden inerken pervaneyi  ağaca ya da başka bir şeye çarpmış olabilirim. 

Tekrar ikinci tur için kalktım ve Kara Harp Okuluna gittim yine 13-15 kadar öğrenci aldıktan 

sonra bir savaş uçağının alçak uçuş yaptığını gördüm bunun üzerine durumdan şüphelendim 

ve  öğrencileri  Genelkurmaya  götürmek  istemedim.  Helikopterin  telsizinden  Albay  Halil 

GÜL’e helikopterimin arıza verdiğini ve devam etmeyeceğimi söyledim aldığım öğrencileri 

tekrar  Kara  Harp  Okuluna  bıraktım akabinde  de  kullanmış  olduğum Cougar  helikopterle 

Albay  Halil  GÜL’ün  talimatı  üzerine  Güvercinlik  üssüne  döndüm.  .  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Mehmet  Barış  ÇAYIRLI  27/07/2016tarihli  ifadesinde;  " Sonrasında 

haber merkezine gittim. Saat: 02.00 sıralarında tekrar çıkarak karargâh binasına gelirken pilot 

Yarbay Halil  GÜL’ü uçuş kıyafetli olarak gördüm. Nereden geldiğini sorduğumda uçuştan 

deyip karargâh binasına girdi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  İbrahim MERT 27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  " Buranın  Akıncı  Üssü 

olduğunu inince öğrendik. Burda daha önce hiç görmediğimiz çok sayıda Albay ve Yarbay’ın 

olduğunu gördük bir süre sonra bizim okul komutanı olan Tuğgenaral Ünsal ÇOŞKUN da 

helikopterle buraya geldi. Bu gördüğüm subay grubu içerisindeTabur Komutanımız Kara Pilot 

Yarbay Yasin CANDEMİR, Kara Pilot Albay Mustafa ÇİN, Kara Pilot Yarbay Halil GÜL’ün 

de bu kalabalık içerisinde olduğunu gördüm. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Mehmet  ŞAMCI 05/12/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ben Akıncı  üssünde 

olay gecesi  gittiğimizde  Uğur  KAPAN Albay....  Halil  GÜL Yarbay ......  Kadir  BAYRAM 

Astsubayı  orada  gördüm.  Hangilerinin  uçtuğunu  hangilerinin  uçmadığını  bilemiyorum.  " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 
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Şüpheli Soner GÖKÇE 10/08/2016 tarihli ifadesinde; " Bu esnada telsizden neden 

bahsedildiğini tam olarak anlayamadığım bazı konuşmalara da şahit oldum. Bunlar sesinden 

anladığım kadarıyla Yarbay Halil GÜL ve Binbaşı Deniz ALDEMİR’ dir." şeklinde beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli  İrfan  KANTARCI  03/11/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Biz  UH-1'den 

indiğimizdeAlaattin  Cem  ERSUZ  siz  duymadınız  çok  kötü  şeyler  oluyor,  acayip  telsiz 

konuşmaları  var  Halil  GÜL Yarbayın telsizden sesini  duydum, 'tüm polisleri  ve  karşı 

koyan herkesi vurun'diyordu dedi, hatta bizim kodumuz olan Süngü01'i de vurun emri 

verdiğini söyledi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Gürçay  BAYLAR 17/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ... Bütün  olaylar 

sırasında  Terminal  Binasında  bekledik.  Sabah  Orgeneral  Akın  ÖZTÜRK'ün  Başbakan  ile 

görüşmeye gideceği söylendi.  Akın ÖZTÜRK, Yarbay Halil  GÜL ve ben birlikte Skorsky 

marka helikoptere bindik. Ancak arıza olduğu için hemen inmek zorunda kaldık. Akın Paşa 

ayrılarak gitti. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Levent SELAMOĞLU bilgi sahibi olarak alınan 18/07/2016 tarihli ifadesinde; " 

Saat  03:30  -04:00  civarında  isabet  almış  skorski  marka  helikopterden  Kd.  Bşçvş.  Talat 

URAL’ın indiğin gördüm. Daha önce helikopterler kalktıktan hemen sonra ben hangarda iken 

tanımadığım ve ismini bilmediğim elinde G-3 tabir edilen makineli tüfek olan bir teğmen ve 

silahsız  olan  bir  kıdemli  Çavuş  hangarın  kapısında  belirdi  ben  kendilerine  yaklaşarak  siz 

kimsiniz  ne  işiniz  var  burada  diye  sorduğumda  biz  koruma  olarak  buraya 

görevlendirildiklerini  ve  teğmen  olan  şahıs  kendisini  Yarbay  Halil  GÜL  tarafından 

görevlendirildiğini  kıdemli  çavuş  ise  KKK’ğı  tarafından  görevlendirildiğini  söyledi.  " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Tanık  Levent  ÇAKAR 22/07/2016  tarihli  olay  yeri  inceleme işlemi  sırasında 

alınan ifadesinde; " ... Daha sonra telefon çaldı telefona ben baktım kendimi tanıttım Yarbay 

GÜL olarak kendini tanıtan Halil GÜL, Kayseri'den gelen yukarıda belirttigim helikopterlerin 

direk  Temelli'ye  geçmesini  komutanın  burada  olduğunu  komutanın  helikopterlerin  sesini 

duymasını istemediğini, biraz uzak geçmeleri söyledi. Biz de emredersiniz dedik. Daha soffa 

bana  İlhan  OCAKCIOĞLU'nun  nerede  olduğunu  sorup  İlhan  gelse  idi  iyi  olurdu  dedi  " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 
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Tanık  Erhan  Tarhan  26/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  14/07/2016  günü  bölük 

astsubayı idim. Alay komutan yardımcısı Darbeci Kara Pilot Yarbay Halil GÜL, Darbeci Kara 

Pilot Yarbay Özcan KARACAN, Darbeci Kara Pilot Binbaşı Sadullah ABRA malzemelikleri 

açmamı emretti,  2  nolu malzemeliği  açtım.  Darbeciler  Halil  GÜL, Özcan KARACAN ve 

Sadullah ABRA bana '16/07/2016 Cumartesi günü Kuvvet Kurmay Başkanı gelip birliğimizi  

gezecek,  sabahtan  sizi  mesaiye  çağırabiliriz,  her  yer  açık  ve  tertipli  olacak'  diye  emir 

verdiler. l4-07-2016 günü öğlen saatlerinde Malatya Ekibinin, hafta sonu atışı yapacağını ve 

mühimmatları malzemelikde durmasını emrettiler. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Tanık  Demircan  AVUKATOĞLU 26/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ben  taarruz 

Tabur Komutanı Yarbay Özcan KARACAN'ın habercisiyim. Aynı zamanda da şoförüyüm. 15 

Temmuzdan bir hafta öncesinde kadar komutanımızın kapısı sürekli açık bulunuyordu. Kapı 

içeride birileri de olsa açık olurdu. Ancak olaydan 15 gün kadar önce içeride girip çıkınlar 

olduğundan  kapıları  kapatıyorlardı. Bu  toplantılara  Yarbay  Halil  GÜLYarbay  Murat 

BOLAT, Binbaşı Sadullah ABRA, Kurmay Başkanı Mehmet ŞAHİN Yarbaybu dört kişi 

sürekli gelip toplantı yapmaya başladılar. ... Saat 19.00 sıralannda Halil GÜL Yarbayın 

yaveriyle bizi hafıf tabura göndererek kask getirmemizi istedi. Yanımıza da daha önce 

hiç görmediğim bir teğmeni verdi. 7-8 tane kask getirdik. Halil GÜL Yarbay bizi odasına 

çağırdı.  Elinde  çelik  yelek  vardı.  Bunları  depoya  indirmemezi  emretti. Bize 

gidebileceğimizi söyledi. 

...Ben  araç  içerisinde  bekledim.  Okul  Komutanı  Ünsal  ÇOŞKUN  indi.  Yanında 

Yarbay Halil GÜL vardı. Yanlarında bir albay ve bir yarbay vardı. Bir konuşma geçti ancak 

duymadım.  Halil  GÜL  Yarbay  beni  yanına  çağırdı.  Odasının  anahtarını  verdi.  Odanın 

içerisinde 2 koli  su var.  Bu suları  al.  Hava ulaştırmanın orada  taburların  içinde  bekleyen 

akıncı albaya teslim et dedi. Gittiğimde akıncı albayın yanında 2 tane de personel vardı. Suyu 

alıp beni gönderdiler. Onlar taarruz helikopterinin içinde bekliyordu. Bu sırada saat 03.00'dü 

ben tekrar Kara Havacılık karargahına döndüm. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Tanık  Bülent  ÖZGÜL  30/07/2016  tarihli  ifadesinde; "  15/07/2016  tarihinde 

sabahleyin Kara Havacılık Komutanlığı 1. Kara Havacılık Alayı Komutan Yardımcısı Halil 

GÜL  cep  telefonuma  Whatsapp  yolu  ile  mesaj  göndererek  16/07/2016  tarihinde  Kara 

Kuvvetleri  Komutanı  ve Kurma Başkanının denetleme maksadı  ile  birliğimizde olacağını, 

kritik personelin 16/07/2016 tarihi itibariyle mesaide olmasını istediğini belirtti. Daha sonra 

15/07/2016 tarihinde ilerleyen saatlerde telefon ile benimle görüştüğünde odaların da açık 

olmasını  istediğini  belirtti.  Bu  emir  doğrultusunda  15/07/2016  tarihinde  mesaiden 
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ayrılırken bütün odalar açık  bırakıldı. Ancak tabur  binasındaki  en  dışda  yer  alan  kapı 

kilitlendi.  O  kapının  anahtarı  da  nöbetçi  astsubaya  bırakıldı  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Tanık Sinan ARSLAN, Kara Havacılık Komutanlığı  tarafından yapılan idari 

tahkikat  kapsamında  08/08/2016  tarihinde  verdiği  ifadesinde; S-70  Takım  Komutanı 

olduğunu, olay günü saat 11:30 sıralarında S-70 hangarındaki odasına Tabur Komutanı Murat 

BOLAT,  Alay Komutanı  Yardımcısı  Halil  GÜL ve Fatih  EĞİLMEZ'in  geldiklerini,  Murat 

BOLAT'ın kendisine Orta Genel Maksat Taburuna gece uçuşu için  1 adet S-70 helikopteri 

verileceğini,  EGİP'e  helikopter  numarasını  ve  teknisyen  ismi  girmesini,  pilotların 

isimlerini  ise  onların  gireceklerini,  bu  helikopterle  Binbaşı  Abdullah  Ateştemur  ve 

Binbaşı Osman KARACAN'ın uçacağını, AKKA Çekimi ve İGHB'deki terör faaliyetleri 

kapsamında  bütün  faal  helikopterlerin  hangar  içinden  park  yerine  çıkarılması,  bir 

helikoptere fast - drop takılması, SAR helikopteri ile birlikte A-9 park yerine çekilmesi, 

bu işlemlerin  tamamının  saat  15:00'e  kadar tamamlanması,  helikopterlerin  hepsinde 

kriptolu  4014  olması  gerektiği  emirlerini  verdiğini,  kendisinin  bu  emrindeki  personele 

ilettiğini,  sonra  Halil  GÜL ve  Fatih  EĞİLMEZ'in  ayrıldığını,  Murat  BOLAT ile  depoya 

gittiklerini belirtmiştir.

Tanık  Erdoğan  TOSUN  24/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  Bu  işin  görevlisi 

Dursun ERGEN Başçavuştur. Başka kimseye mühimmat teslim edilemez. Ben duyduğuma 

göre Erdem ARIKAN Kara Havacılık Alay Komutan yardımcısı  Halil  GÜL'ün mühimmat 

sorumlusuna  talimatıyla  Erdem  ARIKAN'a  mühimmat  verdirmiş.  Emre  ERKAN'ın 

yaptıracağı atışa yönelik olan mühimmat Dursun ERGEN'in odasında bulunuyormuş. Dursun 

ERGEN'in  beyanına  göre  tabur  komutanı  Yasin  kendisine  mühimmatı  teslim  etmemesi 

söylemiş.  Olay günü Dursun'un kapısı  baltayla  kırılarak içerideki  mühimmatlar  alınmış. " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Tanık Ahmet  Evren GÜNEY 25/07/2016 tarihli  ifadesinde; "  Ben  Orta  Genel 

Maksat  Hücum  Helikopter  Tabur  komutanlığında  üstteğmen  olarak  görev  yaparım.  Ben 

14/07/2016 günü saat 11.40'da teğmen Mehmet Fatih ARMAN beni arayarak Yarbay Halil 

GÜL ile konuştuğunu cuma günü 2.pilot olarak kendisinin yazılmasın: emrettiğini söyledi. 

Ben de neden olduğunu sordum, kendi aralarında özel bir konu konuşacaklarından bu şekilde 

nöbet  değişikliği  yapacaklarını  söyledi,  bunun  üzerine  ben  Tabur  Komutanı  Yarbay Halil 

GÜL'ü  aradım,  nöbet  değişikliği  ile  bilgi  verdim,  o  da  özel  bir  konu konuşacaklarını  bu 

sebeple  de  nöbeti  değiştirdiklerini  söyledi.  Böylece  15/07/2016  tarihindek  nöbetim  iptal 
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olduğu için nöbet tutmadım." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Tanık Murat Fatih İLİKCİ 26/07/2016 tarihli ifadesinde; "...  15/07/2016 günü 

Taarruz Tabur Komutanı Yarbay Özcan KARACAN beni gördü ve "Hatfa sonu jandarma ile 

atış  yapacağız,  beton  delici  merminiz  var  mı?"  Ben  de  mermimiz  olmadığını,  niçin 

kullanılacağını  sordum.  Yahşihan  Mühimmat  Ana  Depo  Komutanlığını  arayarak  konuyu 

araştırdım. Öyle bir mühimmatın olmadığını öğrenince Yarbay Özcan KARACAN'ın odasına 

gittim.  Odada Alay Komutan Yardımcımız Yarbay Halil  GÜL’ün de orada olduğunu 

gördüm.  Durumu  kendilerine  ilettim. Elimizde  sadece  800  adet  20  mm  çapında  top 

mermisi  olduğunu  söyledim.  Özcan  KARACAN  mühimmatı  odasına  getirip 

getiremeyeceğimi sordu. Alay Komutan Yardımcımız Halil GÜL de orada olduğu için onun 

emriyle saat 16:00'da 800 adet top mühimmatını 1. Bölük Komutanı olan Binbaşı Fatih 

TİFTİK'in odasına bıraktırdım. ...Telefon edeceğim sırada Yarbay Halil GÜL odama geldi. 

Okulun araç ayarlamadığını, mühimmatın kendi aracına sığıp sığmayacağını sordu. Ben de 

sığabileceğini söyledim. Bana mühimmatı getirmemi emretti.  Benim "Yazılı emir gelmedi" 

demem  üzerine  yazılı  emir  geleceğini  söyledi.  Halil  GÜL oradan  giderken  "Mühimmatı 

başkası da alabilir mi?" diye sordu. Ben de "Rütbeli olduktan sonra alabilir" dedim. Bunun 

üzerine Halil GÜL'ün makam arabasıyla zırhlı birliklere gittim. Cephaneliğimiz ordadır. Saat 

15:45'te cephaneliği açtım, mühimmatı aldım ve kışlaya tekrar geldim. Yarbay Halil GÜL'ü 

gördüm.  Mühimmatı  getirdiğimi  söyledim. Saat  17:15  sıralarında  bölük  komutanı 

olduğunu söyleyen Yüzbaşı  Emre ARIKAN ve Yarbay Halil  GÜL geldiler.  4.000 normal, 

1.000 izli mermiyi Yüzbaşı Emrah ARIKAN'a senetle teslim ettim. Yüzbaşımız gitti. Yarbay 

Halil  GÜL servisi  kaçırdığım için  şoförüne  beni  evime  bırakmasını  söyledi.  Daha  sonra 

makam aracıyla beni evime bıraktırttı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Tanık  Mustafa  SERT  26/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Kara  Havacılık 

Komutanlığında  piyade  Başçavuş  olarak  görev  yapıyorum.  14/07/2016  tarihinde  Yarbay 

Halil  GÜL ,  Tabur Komutanı Özcan KARACAN, Bölük Komutanı Binbaşı Sadullah 

ABRA öğlenden  önce  astsubay  Erhan  TARHAN  ile  bana  Malatya  dan  mühimmat 

geleceğini söyleyerek depoya bakmak istediler.  Depoya baktığımızda Halil GÜL gelecek 

mühimmatları buraya koyarız dedi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Mikail YAVUZ,Kara Havacılık Komutanlığı tarafından yapılan idari tahkikat 

kapsamında  11/08/2016  tarihinde  verdiği  ifadesinde; Kara  Havacılık  Kurmay 

Başkanlığında şoför ve haberci olarak askerlik yaptığını, 14/07/2016 tarihinde Binbaşı Okan 

KOCAKURT,  Yarbay Özcan  KARACAN ve  Yarbay Halil  GÜL'ün saat  20:00  sıralarında 
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karargahtan çıkış  yaptıklarını,  Kurmay Başkanı Mehmet ŞAHİN'in ise  o gece makamında 

yattığını belirtmiştir. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü, saat: 18:59'da, Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Yarbay Halil 

GÜL  ve  Başçavuş  İlyas  BARUT’un,  Albay  İdris  Feyzi  OKANile  birlikte  karargah 

binasınagiriş yaptıkları,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 19:02'de, Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Yarbay Halil 

GÜL, Yarbay Mehmet ŞAHİN ve Başçavuş Fatih KARAGÖZ’ün, Tümgeneral Hakan ATINÇ 

ve Albay İdris Feyzi OKAN ile birlikte sıklıkla harekat merkezine girip çıktıkları,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  19:40'da,  Yarbay  Mehmet  ŞAHİN  veYarbay  Halil 

GÜL’ün (elinde cep telefonu ile) harekat şube koridorunda görüldükleri,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  20:55'de,  Yarbay  Halil  GÜL  ve  Yarbay  Murat 

BOLAT’ın harekat merkezi koridorunda görüldüğü, 

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  03:05'de,  Yarbay  Halil  GÜL ve  Yarbay  Mehmet 

DEMİRHİSAR’ın VIP apron sağ taraftan karargaha giriş  yaptıkları  ve daha sonra harekat 

merkezi koridoruna çıktıklarınıngörüldüğü,

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  04:51'de,  Yarbay  Halil  GÜL,  Yarbay  Mehmet 

DEMİRHİSAR ve Başçavuş Talat URAL’ın harekat merkezi koridorunda görüldüğü,

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  04:55'de,  Yarbay  Halil  GÜL ve  Yarbay  Mehmet 

DEMİRHİSAR’ın VIP Apron sağ kapısından çıkış yaptıklarınıngörüldüğü belirtilmiştir. 

Etimesgut 11. Hava Ulaştırma Üst Komutanlığı Kulesinde bulunan ses kayıtları 

üzerinde bilirkişi tarafından yapılan çözüm tutanakları ve ses teşhis işlemleri sonucu 

düzenlenen  07/02/2017  tarihli  bilirkişi  raporunda  şüpheli  Halil  GÜL'e  ait  olduğu 

değerlendirilen konuşmalar şu şekildedir:

15/07/2016 tarihinde saat 22:35’deki telsiz kaydı:

Halil GÜL  : " Yıldız, yıldız, yıldız, çelik bir, çelik bir, yıldız, çelik bir. "

15/07/2016 tarihinde saat 22:35’deki telsiz kaydı:

Halil GÜL : " Yıldız, yıldız, çelik bir."
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15/07/2016 tarihinde saat 22:36’daki telsiz kaydı:

Halil GÜL : " Yıldız, yıldız, çelik bir."

15/07/2016 tarihinde saat 22:36’daki telsiz kaydı:

Halil GÜL  : " Yüz otuz iki de beni duyan…"

15/07/2016 tarihinde saat 22:40’daki telsiz kaydı:

Halil GÜL : " Akıncı Akıncı, Çelik bir, Akıncı Akıncı, Çelik Bir"

Uğur KAPAN : "Halil kolay gelsin."

Halil GÜL : " Neredesiniz bilmiyorum. Ben gözlükle değilim şu an"

Uğur KAPAN : "Şuan şeydeyiz abicim, Çakırlar’ı geçiyoruz."

Halil GÜL : " Tamam ben geçtim devam ediyorum. (…)"

Uğur KAPAN  : "Akıncı konuşan Hakan 01, Akıncı Hakan 01, Akıncı Yurtta sulh  

Yurtta Sulh."

15/07/2016 tarihinde saat 22:41’deki telsiz kaydı:

Uğur KAPAN :"Akıncı Akıncı Yurtta Sulh"

Halil GÜL : "Akıncı Akıncı, Çelik 01"

15/07/2016 tarihinde saat 22:42’daki telsiz kaydı:

Halil GÜL : "Akıncı, Akıncı Çelik 01, Akıncı, Akıncı Çelik 01"

15/07/2016 tarihinde saat 22:58’deki telsiz kaydı:

Halil GÜL : " Görerek kalktık gidiyoruz.- frekans 306.7"

15/07/2016 tarihinde saat 23:20’dekitelsiz kaydı:

Halil GÜL : " Akıncı AkıncıÇelik bir"

 

15/07/2016 tarihinde saat 23:21’deki telsiz kaydı:

Halil GÜL :  "Akıncı  Çelik  bir.  Yaklaşık  10  mil,15  mil  yaklaşmaya  devam  

ediyoruz."

15/07/2016 tarihinde saat 23:58’deki telsiz kaydı:

810/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



Halil GÜL : "Akıncı AkıncıÇelik bir"

15/07/2016 tarihinde saat 23:59’daki telsiz kaydı:

Halil GÜL  : "Akıncı AkıncıÇelik bir"

16/07/2016 tarihinde saat 00:03’deki telsiz kaydı:

Halil GÜL : " Akıncı Çelik 1 son yaklaşma (….)"

16/07/2016 tarihinde saat 00:45’deki telsiz kaydı:

Halil GÜL : " AkıncıÇelik  1,Çelik  1  (….)  Genel  Kurmay’dan  kalktı  tekrar  

geliyor."

16/07/2016 tarihinde saat 00:47’deki telsiz kaydı:

Halil GÜL : " Çelik 1 Çelik 1, Akıncıya göre1, 3, 0 baş, 5 milde, görerek devam 

ediyor. Gözlüklü değil."

16/07/2016 tarihinde saat 00:47’deki telsiz kaydı:

Halil GÜL :  "  Anlaşıldı  yakıtım  azaldı.Yakıt  ikmali  yapacam.  Tamam  beni  

bildiğim bir helikopter iniş yeri var, aynı yere devam edeyim mi, tamam tamam şu hep indiğim 

yer var. Yine yolcum var. Yine araba yollayın. Orda da bakarız (….) "

16/07/2016 tarihinde saat 00:49’daki telsiz kaydı:

Halil GÜL : "Yakınına da indirseniz olur. Yakına ineriz illa park yeri olmasına  

gerek yok. Araziye de inebiliriz. "

16/07/2016 tarihinde saat 00:50’deki telsiz kaydı:

Halil GÜL :  "Davut  hocam,  benim  gibi  teslim  edeceksiniz.  Bende  araçla  

gönderiyorum. İniyorum. Ee helikopter inişyeri var beni takip edin.Ordan arabayla alıyorlar."

16/07/2016 tarihinde saat 00:51’deki telsiz kaydı:

Halil GÜL  : "Anlaşıldı benim indiğim yeri takip edin. Helikopter iniş yeri  

paneli.  Oraya  zaten  bende  araç  isteyecem.  Size  de  gelsin.Mutabıkgörerek  uçuyorum  ben  

görerek"

Kara Havacılık Komutanlığı Güvercinlik Uçuş Kulesinde bulunan ses kayıtları 
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üzerinde bilirkişi tarafından yapılan çözüm tutanakları ve ses teşhis işlemleri sonucu 

düzenlenen  03/01/2017  tarihli  bilirkişi  raporunda  şüpheli  Halil  GÜL'e  ait  olduğu 

değerlendirilen konuşmalar şu şekildedir:

15/07/2016 tarihinde saat 21:57’deki telsiz kaydı:

Halil GÜL  : " Evet basın basın terk ediyoruz burayı, basın"

15/07/2016 tarihinde saat 21:58’deki telsiz kaydı:

Halil GÜL  : " Evet hazır olanlar basın basın basın "

Yunus AYDOĞAN   : "Gönderme yapan istasyon konuşan güvercinlik kule"

15/07/2016 tarihinde saat 23:20’deki telsiz kaydı: 

Halil GÜL  : " Aslan çelik, aslan çelik"

İlkay ATEŞ  : " Çelik aslan"

Halil GÜL  :  " Dostum  yerdeyim  ben  Genel  Kurmay’da  

etrafta kimseyi uçurmuyorsunuz tamam mı?"

İlkay ATEŞ  : " biz şu anda Danışmente devam ediyoruz."

Halil GÜL  : "  devam edin yakıtınız (…) kadar,  kimseyi  

yaklaştırmayın bölgeye"

İlkay ATEŞ  : " Genel Kurmaya mı diyorsunuz."

Halil GÜL  :  " Mutabık, şu an Genel Kurmayın içindeyim.  

Genel Kurmayın içine benim dışımda kimsenin inmesine müsaade etmeyin"

15/07/2016 tarihinde saat 23:33’deki telsiz kaydı:

Halil GÜL  : "Evet kalkıştayız arkadaşlar" 

Özcan KARACAN : "yakıt ikmali için Eee kobralardan bir tanesi gelsin "

Halil GÜL  : "havadayım çelik havada çelik havada " 

Kara Havacılık Komutanlığı  tarafından yapılan idari  soruşturma sonrasında 

düzenlenen "İdari ve Disiplin Soruşturma Heyetinin Olayla İlgili Personel Hakkındaki 

Değerlendirmesi ve Kanaati Çizelgesinde; Şüpheli Halil GÜL'ün, Kurmay Başkanı odası, 

karargah  önünde,  Harekat  Merkezi  ve  Nöbetçi  Amirliği  odalarına  muhtelif  defalar  ve 

zamanlarda girip çıktığı, faaliyetlere fiilen iştirak ettiği, 20 mm.lik top mühimmatının Binbaşı 

Fatih  TİFTİK'in odasına  konmasını  emrettiği,  15 Temmuz 2016 günü Orta  Genel  Maksat 
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Helikopter  Taburunda  ve  Ana  Karargah  binasında  verdiği  talimatlarla  personelin  Alaydan 

erken ayrılmasını  sağlamaya  çalıştığı,  S-70 helikopteri  ile  uçuş  yaptığı,  Darbe  Teşebbüsü 

kapsamında  icra  edilen  faaliyetlere  katıldığı,  667 sayılı  Kanun Hükmünde  Kararname ile 

kamu görevinden çıkarıldığı belirtilmiştir. 

Genelkurmay Başkanlığında bulunan olay gecesine ilişkin Güvenlik Kameraları 

üzerinde yapılan bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenen raporda; 

15/07/2016  tarihinde,  saat  22.17’de  önde  Suat  Sağlam  olmak  üzere  Oktay 

FELEKOĞLU ve Serhat PAHSA, beraberinde yedi darbeci Özel Kuvvet görevlisinin Salih 

Zeki  ÇOLAK,  İhsan  UYAR ve  Ertuğrul  Gazi  ÖZKÜRKÇÜ’yü,  saat  22.18’de  ise  Yunus 

CAN’ı elleri ve gözleri bağlı olarak karargahın 1-A kapısından çıkartarak, Ayyıldız Caddesi 

üzerinde güney nizamiye ile Atatürk heykeli arasına inen helikoptere bindirdikleri, ardından 

ÇOLAK  ve  yanındakilerin,  Ankara  Cumhuriyet  Başsavcılığının  2016/108299  soruşturma 

dosyasında şüpheli  sıfatıyla  yer  alan Halil  GÜL’ün pilotluğunu yaptığı helikopterle,  darbe 

faaliyetinin sürdürüleceği Akıncı Üssü’ne götürüldükleri,

Saat 22.53’de Akıncı Üssü’ne gidip ÇOLAK ve yanındakileri bırakan Halil GÜL’ün, 

yeniden Genelkurmay Karargahı güney nizamiye ile Atatürk heykeli arasında kalan bölgeye 

helikopterle  ikinci  kez  iniş  yaptığı,  saat  23.03’de  darbecilerin  tehdit  ve  zor  kullanmak 

suretiyle  darbe  faaliyetinin  başına  geçme  teklifini  kesin  bir  dille  reddeden  Genelkurmay 

Başkanı Org. Hulusi AKAR’ın,Mehmet DİŞLİ, Fırat ALAKUŞ, Abdullah ERDOĞAN, Onur 

ÖZDEMİR, Mehmet  AYTAÇ, Halit  KAZANCI ile  birlikte  diğer  darbeci  üç Özel  Kuvvet 

Kuvvet görevlisi tarafından, karargahın komuta giriş katı olarak tanımlanan 1-A kapısından 

çıkartıldığı,  saat 23.04’de Hulusi AKAR’ın,  DİŞLİ’nin nezaretinde ve yanlarından darbeci 

dört Özel Kuvvet personeli de olduğu halde Halil GÜL yönetimindeki helikoptere bindirilerek 

Akıncı Üssü’ne götürüldüğü,

Saat 23.24’de Halil GÜL’ün, yeniden karargahın güney nizamiye ile Atatürk heykeli 

arasında kalan bölgeye iniş yaptığı; saat 23.37’de Muhafız Alayından geldiği değerlendirilen 

bir binek araç, üç otobüs ve arazi aracının kuzey nizamiyeden giriş yaptıkları ve araçlardan 

inen personelin doğu kapısı bölgesinde tertiplendikleri, aynı saatte Yaşar GÜLER’in elleri ve 

kolları bağlı olarak Cemil TURHAN ve iki Özel Kuvvet personeli gözetiminde yine Halil  

GÜL’ün pilotluğunu yaptığı helikoptere bindirilerek Akıncı Üssü’ne götürüldüğü, 

Saat  00.07’de  Halil  GÜL’ün  yeniden  karargaha  iniş  yaptığı,  saat  00.17’de  rehin 

alınan kırk iki personelin sosyal tesisler bölgesinden spor salonu istikametinde tek sıra halinde 

götürüldükleri,  saat 00.21’de Uğur TARÇIN’ın, şüpheli Bülent KAYA ve bir Özel Kuvvet 

görevlisi  tarafından,  Metin  GÜRAK’ın  bir  Özel  Kuvvet  personeli  tarafından,  Göksel 

SEVİNDİK’in, şüpheli Nuri GAYIR tarafından, Yunus CAN’ın bir Özel Kuvvet ve kimliği 
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tespit edilemeyen yazlık üniformalı personel tarafından, Atilla GÖKESAOĞLU’nun bir Özel 

Kuvvet personeli  tarafından ve Halil  GÖNCÜ’nün ise Ersoy ÖZ tarafından elleri  arkadan 

bağlı şekilde yine helikoptere bindirilerek Akıncı Üssü’ne götürüldükleri belirtilmiştir. 

Şüpheli  Halil  GÜL'e  ait  A1387  Apple  marka  0135966003256817  imei 

numaralıcep telefonu üzerinde yapılan inceleme üzerinde düzenlenen 17/11/2016 tarihli 

bilirkişi raporunda;  cep telefonundan 15/07/2016 tarihinde saat 18:23 ve 18:24'te Google 

arama motorunda "Dikmen Vadisi Teras Evler" ibarelerinin arandığı, 

Cep telefonunun inbox klasöründe;

15/07/2016 tarihinde saat 22:39:16'da "yeniden geliyorum"

15/07/2016 tarihinde saat 22:39:59 'da "tamam"

15/07/2016 tarihinde saat 23:36:28'de "Doğan, gelen giden yok" şeklinde mesajlar 

gönderildiği,

0532 793 46 71 numaralı telefonun saat 23:24'te aradığı belirtilmiştir.

Ankara Batı  Cumhuriyet Başsavcılığınca Akıncılar Ana Jet üssünde bulunan 

helikopterler  üzerinde  yapılan  incelemeler  sonucu  düzenlenen  24/07/2016  tarihli 

tutanakta;  13041 kuyruk numaralı S-70 Skorsky helikopter içinde,Yarbay Halil GÜL'e ait 

mont bulunduğu belirtilmiştir. 

Şüpheli Halil GÜL'ünevindeyapılan aramada Vzor marka 408887 seri numaralı 7.65 

mm çapında tabanca ile 43 adet aynı çapta mermi ele geçirilmiştir.

Şüpheli  Halil  GÜL'ün  kullanmakta  olduğu  0506  587  56  87  ve  0546  407  36  06 

numaralı telefon hattı için Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin30/11/2016 tarih ve 2016/4561 

D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı  

verilmiştir.

Şüpheli Halil GÜL 16/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan tüm deliller ile birlikte şüpheli Halil GÜL'ün eylemleri değerlendirildiğinde;

Şüpheli Halil GÜL'ün, 1. Kara Havacılık Alay Komutan yardımcısı olarak Yarbay 
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rütbesiyle görev yaptığı, 

Şüpheli Halil GÜL'ün, kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütüne mensup askerler ve bu 

askerlerle birlikte hareket eden aynı örgüt mensubu bir takım sivil kişiler tarafından planlanan 

ve  şüpheli  Fetullah  GÜLEN  tarafından  12/07/2016  tarihinde  onaylanan  askeri  darbe 

girişimine  yönelik  planlama  ve  hazırlık  faaliyetlerine  katıldığı,  askeri  darbe  faaliyeti 

kapsamında  örgüt  mensubu  olan  başka  askerlere  askeri  hiyerarşi  dışında  örgütsel  yapı 

içerisinde emir ve talimatlar verdiği, bu emir ve talimatı alan örgüt mensuplarının her hangi 

bir sorgulama yapmadan bu emir ve talimatları uyguladıkları, şüphelinin olay gecesi askeri 

darbe girişiminin en önemli aşamalarından olan Genelkurmay Başkanı ve diğer rehin alınan 

komutanların  Akıncı  Hava  Üssüne  taşınması  faaliyetini  gerçekleştirdiği,  bu  faaliyet 

sonrasında telsizle helikopter pilotlarına saldırı  talimatları  verdiği,  Fetullahçı Terör Örgütü 

mensubu askerlerin bu yasadışı emir ve talimatları uyguladıkları, şüpheli Halil GÜL'ün 'Yurtta 

Sulh Konseyi'  üyesi olduğu hususları  şüphelinin aşağıda belirtilecek faaliyetleriyle birlikte 

gözönünde bulundurulduğunda şüpheli Halil GÜL'ün Fetullahçı Terör Örgütünün askeri darbe 

kapsamındaki yöneticilerinden olduğunun anlaşıldığı, 

Bununla  birlikte,  Cumhuriyet  Başsavcılığımızın  2016/103566  sayılı  soruşturma 

dosyasından ayrıntıları açıklandığı üzere şüpheli Halil GÜL'ün, şüpheliler Ünsal ÇOŞKUN, 

Özcan KARACAN ve Mehmet ŞAHİN ile birlikte 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilmeye 

çalışılan askeri darbe girişimindeki faaliyetleri planlayan ve uygulamaya koyan Yurtta Sulh 

Konseyinin üyesi olduğunun belirtildiği,

Şüpheli  Deniz  ALDEMİR'in  20/07/2016  tarihli  ifadesinde,  Mayıs  ayı  içerisinde 

şüpheliler  Mehmet  ŞAHİN,  Halil  GÜL  ve  Özcan  KARACAN'ın  Güvercinlik  ve 

Genelkurmay'a saldırı olacağını, görevin ise helikopterleri güvenli bir şekilde Akıncı Hava 

Üssüne  götürüleceğini  konuştukları  duyduğunu  belirttiği,  15/07/2016  tarihinde 

gerçekleştirilen faaliyet gözönünde bulundurulduğunda, askeri darbe planlaması kapsamında 

hazırlık  faaliyetlerine  katılan  şüphelilerin  faaliyetin  nasıl  icra  edileceğine  dair  Mayıs  ayı 

içerisinde aralarında konuştuklarının, değerlendirme yaptıklarının anlaşıldığı, 

Şüpheli  Halil  GÜL'ün,  helikopter  pilotu  olduğu,  olay  gecesi  rehin  alınacak  olan 

Genelkurmay Başkanı ile diğer komutanların askeri darbenin sevk ve idaresinin yapılacağı 

Akıncı  Hava  Üssüne  nakillerinde  kullanacak  helikopterin  pilotu  olarak  önceden 

görevlendirildiği, bununla birlikte şüphelinin askeri darbenin Kara Havacılık Kısmı ile ilgili 

planlamalarını ve hazırlık çalışmalarını da diğer şüpheliler ile birlikte yürüttüğü, 

Şüpheli  Halil  GÜL'ün,  13/07/2016  ve  14/07/2016  tarihlerinde  akşam  saatlerinde 

şüpheli  Muhammet BARAN'a ait  Ankara İli  Yenimahalle İlçesi  Aşağı yahyalar Mah. 978. 

Cadde Saray sitesi no:10/29 adresinde yapılan askeri darbe planlamasına ilişkin toplantılara 

şüpheliler  İlkay  ATEŞ,  Taha  Fatih  ÇELİK,  Erdal  BAŞLAR,  Murat  BOLAT  ve  Okan 
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KOCAKURT ile  birlikte  katıldığı,  askeri  darbe  planlaması  toplantılarının  şüpheli  Özcan 

KARACAN ile birlikte koordinasyonunu yaptığı, şüpheli Muhammet BARAN'a ait bu adreste 

yapılan toplantılarda Fetullahçı Terör Örgütü mensubu asker olduğu değerlendirilen bir şahsın 

yapılacak askeri darbe girişimi kapsamında Kara Havacılık Komutanlığının yerine getireceği 

faaliyetleri anlattığı, Cumhurbaşkanının, Başbakanın, İçişleri Bakanının ve MİT Müşteşarının 

rehin  alınmasında  Kara  Havacılık  Komutanlığına  bağlı  helikopterlerle  gerçekleştirilecek 

faaliyetlerin toplantıda konuşulduğu, bu faaliyette sadece Ankara'da bulunan Kara Havacılık 

Komutanlığının  helikopterlerinin  değil  İzmir  ve  İstanbul'da  bulunan  Kara  Havacılık 

Komutanlığına  bağlı  Hava  Alaylarının  helikopterlerinin  de  kullanılmasının  planlandığı, 

14/07/2016  tarihinde  gerçekleşen  toplantıdan  sonra  şüpheli  Halil  GÜL'ün,şüpheli  Murat 

BOLAT'a  'ben de bu planın yürümeyeceğinin farkındayım, ama Allah bize yardım edecek'  

dediği  ve  en  kansız  planın  bu  plan  olduğunu,  eğer  Cumhurbaşkanını  rehin  alamayacak 

olurlarsa Hava Kuvvetlerinin ülkeyi yerle bir edeceğini söylediği, 

Askeri  darbe  planlaması  kapsamından  sadece  yukarıda  belirtilen  adreste  değil 

Güvercinlik kışlasında bulunan şüphelilere ait odalarda da toplantılar yapıldığı, şüpheli Halil 

GÜL'ün, Murat BOLAT, Taha Fatih ÇELİK, Özcan KARACAN, Sadullah ABRA, Mehmet 

ŞAHİN gibi şüpheliler ile kışlada askeri darbe hazırlık toplantıları yaptıkları, 

Şüpheli  Murat  BOLAT'ın  20/07/2016  tarihli  ifadesinde,  14/07/2016  tarihinde 

şüpheliler Halil GÜL ve Özcan KARACAN ile askeri darbe girişimi ile ilgili konuştuklarında 

kendisine  Kara  Havacılık  Okul  komutanı  olan  Ünsal  ÇOŞKUN'un  darbe  günü  Kara 

Havacılığın başında olacağını söylediklerini belirttiği, bu ifadeden de şüpheliler Halil GÜL ve 

Özcan  KARACAN'ın  askeri  darbeciler  tarafından  yapılan  atamayla  şüpheli  Ünsal 

ÇOŞKUN'un Kara Havacılık Komutanı olarak atanacağını önceden bildiklerinin, askeri darbe 

planlamasının diğer aşamalarından da haberdar olduklarının anlaşıldığı, 

Şüpheli  Murat  BOLAT  20/07/2016  tarihli  ifadesinde,  şüpheli  Halil  GÜL'ün  8 

temmuz günü kendisini telefonla aradığını ve ivedi Ankara'ya dönmesi gerektiğini söylediğini 

belirttiği,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında  yapılan  soruşturmalarda  09/07/2016  tarihi 

itibariyle  şüpheli  Adil  ÖKSÜZ'ün de  katıldığı  askeri  darbe  girişimi  toplantılarının  devam 

ettiğinin ve henüz darbe planının şüpheli Fetullah Gülen'in onayına götürülmediği bir zaman 

diliminde,  şüpheli  Halil  GÜL'ün,  darbe  planı  kesin  uygulanacakmış  gibi  hazırlık 

faaliyetlerinde  bulunduğunun  bu  kapsamda  şüpheli  Murat  BOLAT'a  Ankara'ya  dönmesi 

talimatı verdiğinin anlaşıldığı, 

Şüpheli Halil GÜL'ün, 15/07/2016 tarihinin Acil  Durum bekleme nöbetçisi olarak 

önceden  görevlendirildiği,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensupları  tarafından planlanan askeri 

darbe  girişimi  hazırlıkları  aşamasında  Kara  Havacılık  Komutanlığı  Güvercinlik  Kışlasının 

helikopterlerin sevk ve idare edildiği askeri birlik olarak belirlendiği, Fetullahçı Terör Örgütü 
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mensuplarının  15/07/2016  tarihi  gecesinde  gerçekleştirecekleri  askeri  darbe  girişimi 

öncesinde  kışlada  nöbetçi  tüm  personeli  değerlendirdikleri,  15/07/2016  tarihi  gecesi  için 

kışlanın tam olarak kontrolünü temin edebilmek amacıyla kendileri ile fikir ve eylem birliği 

içerisinde olmayan nöbetçi  personelin  nöbetini  değiştirdikleri,  kendileri  ile  fikir  ve  eylem 

birliği içinde olan nöbetçileri ise nöbetlerine devam etmelerini sağladıkları, bununla birlikte 

bir  kısım  personele  izin  vererek  evlerine  gönderdikleri,  yine  geceleyin  kışlanın  girişini 

araçlarla  kapatarak  giriş  ve  çıkışı  engelledikleri  bir  bütün  olarak  değerlendirildiğinde, 

15/07/2016 tarihi  gecesinde  Güvercinlik  Kışlasında  askeri  darbe  girişimine  karşı  eylemde 

bulunabilecek durumda olan askeri personelin bulunmamasının sağlandığı, bu kapsamda da 

darbe planlamasını yapanların içinde bulunan şüpheli Halil GÜL'ün nöbetini değiştirilmediği, 

bu  kapsamda  şüpheli  Halil  GÜL'ün  12/07/2016  tarihinde  talimat  vererek  15/07/2016 

tarihindeki  acil  durum  bekleme  nöbetçisi  olarak  şüpheli  Mehmet  Fatih  ARMAĞAN'ı 

görevlendirdiği, 

Şüpheliler Halil GÜL ve Özcan KARACAN'ın, askeri darbe planlaması kapsamında 

şüpheli  Murat  BOLAT'a  MİT  müsteşarını  rehin  almak  için  olay  gecesi  helikopterlerle 

yapılacakhava indirme hareketini yönetmesi, darbenin yapılacağı 15 temmuz günü saldırı ve 

genel maksat Helikopterlerini faal bir şekilde park alanı ve uçuş hattında bulundurması, 2 tane 

Skorsky helikoptere havadayken içindeki personelin iple yere iniş yapmasını sağlayan hızlı 

indirme teşkilatı kurmasını talimatı  verdiği, şüpheli Murat BOLAT'ın bu talimatlardan son 

ikisini  gerçekleştirerek  bir  helikoptere  hızlı  indirme  teşkilatı  kurduğu  ve  taarruz 

helikopterleriyle  Skorsky  helikopterleri  askeri  darbe  girişimi  başlamadan  önce  uçuşa 

hazırladığı, 

Şüpheli Halil GÜL'ün 15/07/2016 tarihinde sabahleyin tanık Bülent ÖZGÜL'e Kara 

Kuvvetleri Komutanı ve Kurmay Başkanının denetleme için birlikte olacağını, tüm odaların 

açık bırakılması emrini verdiği, bu emir üzerine taburdaki tüm odaların mesai biterken açık 

bırakıldığı, 

Şüpheli  Halil  GÜL'ün,  15/07/2016 tarihinde  saat  14:00  sıralarında  şüpheli  Murat 

BOLAT ile birlikte S-70 Skorsky helikopter hangarına gittikleri, orada Takım Komutanı olan 

tanık Sinan ARSLAN'a Orta Genel Maksat Taburuna gece uçuşu için 1 adet S-70 helikopteri  

verileceğini, EGİP'e helikopter numarasını ve teknisyen ismi girmesini, pilotların isimlerini 

ise onların gireceklerini, bu helikopterlerde Binbaşı Abdullah Ateştemur ve Binbaşı Osman 

KARACAN'ın uçacağını, AKKA Çekimi ve İGHB'deki terör faaliyetleri kapsamında bütün 

faal  helikopterlerin  hangar  içinden  park  yerine  çıkarılması,  bir  helikoptere  fast  -  drop 

takılması, SAR helikopteri ile birlikte A-9 park yerine çekilmesi, bu işlemlerin tamamının saat 

15:00'e  kadar  tamamlanması,  helikopterlerin  hepsinde  kriptolu  4014  olması  gerektiği 

talimatlarını verdikleri, bu talimatlar uyarınca helikopterlerin istenilen şekilde hazırlandığı, 
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Askeri  darbe  girişiminin  hazırlığı  kapsamında  askeri  darbe  girişim  sırasında 

kullanılacak  mühimmatın  Astsubay  Temel  Kurs  Bölüğündeki  kursiyerlerin  kıtalarına 

gitmeden  önce  hava-yer  atış  eğitimini  gerçekleştirmiş  bir  vaziyette  gitmeleri  gerektiğini 

bahanesiyle1.  Kara  Havacılık  Alayının  Mühimmat  İkmal  Astsubayı  tanık  Murat  Fatih 

İLİKCİ'ninşüpheli Halil GÜL'ün emriyle 012400 plakalı Renoult 19 Europa marka makam 

arabasıyla Etimesgut Zırhlı Birlikler içindeki cephanelikten getirdiği 4000 adet normal 1000 

adet izli mermiyi15/07/2016 tarihinde saat 17:15 sıralarındaGüvercinlik Kışlasına getirerek 

şüpheli Erdem ARIKAN'a teslim ettiği,

Şüpheli Halil GÜL'ün, tanık Murat Fatih İLİKÇİ'ye 800 adet top mühimmatını dış 

görevde  bulunan  1.  Bölük  Komutanı  Binbaşı  Fatih  TİFTİK'in  odasınakonulması  emrini 

verdiği, bu emir uyarınca mühimmatın boş olan odaya konulduğu, 

Şüpheli  Halil  GÜL'ün,  havanın  sıcak  olduğunu  gerekçe  göstererek  askeri  darbe 

kapsamında herhangi bir görev verilmeyen personeli öğle saatlerinden itibaren erkenden izin 

vererek kışladan gönderdiği, 

Şüpheli Halil GÜL'e ait cep telefonundan 15/07/2016 tarihinde saat 18:23 ve 18:24'te 

Google arama motorunda "Dikmen Vadisi Teras Evler"in sorgulandığının anlaşıldığı, Dikmen 

Vadisi  Teras  Evler  bölgesinin  olay  gecesi  askeri  darbe  kapsamında  helikopterle  faaliyet 

gerçekleştirilecek bölgelerden olduğu, şüpheli Halil GÜL'ün de faaliyet gerçekleştirilecek bu 

bölge ile ilgili önceden bu bölgeye ilişkin harita üzerinde çalışmalar yaptığının anlaşıldığı, 

Şüpheli Halil GÜL'ün, tanık Demircan AVUKATOĞLU'nu 15/07/2016 tarihinde saat 

19:00 sıralarında Hafif Tabur Birliği'ne göndererek uçuş kaskı getirmelerini emrettiği, onların 

da 7 - 8 tane kaskı getirdikleri ve Halil GÜL'ün emri ile depoya koydukları, olay gecesi uçuş 

kasklarının dış birliklerden gelen helikopter pilotları olan şüpheliler tarafından kullanıldığı, 

Kara Kuvvetleri Komutanının denetleme için Güvercinlik kışlasına gelmesi ve hava 

uçuşlarını  sorgulaması  üzerine  şüpheli  Halil  GÜL'ün  tanık  Levent  ÇAKAR'ı  arayarak 

Kayseri'den gelmekte olan 2 Atak ve 1 UH-1 helikopterin Temelli'ye geçmesini, helikopter 

seslerini  Kuvvet  Komutanının  duymaması  gerektiğini  emrettiği,  Malatya'dan  gelen 

helikopterlerin  uçuş  yasağına  rağmen  Ankara'ya  gelmekte  olduğunun  bu  şekilde  Kuvvet 

Komutanından saklandığı, 

Şüpheli Halil GÜL'ün 14/07/2016 tarihinde yanında şüpheliler Özcan KARACAN ve 

Sadullah  ABRA da  olduğu  halde  Bölük  Astsubayı  tanık  Erhan  TARHAN'a  2  numaralı 

malzemeliği  açtırdıkları,  16/07/2016  tarihinde  Kuvvet  Kurmay  Başkanının  birliğe  gelip 

gezeceğini, her yerin düzenli ve açık olması gerektiğini, ayrıca Malatya ekibinin hafta sonu 

atışı  olacağını,  mühimmatların  malzemelikte  durmasını  emrettikleri,  Malatya'dan  gelen 

mühimmatın da sonradan bu malzemeliğe konulduğu, 

Kara Kuvvetleri Komutanı ve beraberindeki denetlemeyi bitirdikten sonra 1. Kara 
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Havacılık alayına ait kamelyada otururlarken şüpheli Halil GÜL'ün şüpheli Murat BOLAT'a 

hadi başlıyoruz diyerek hazırlıklara başladıkları, 

Kara Kuvvetleri Komutanı ve beraberindekilerin Güvercinlik Kışlasından ayrılması 

üzerine pilotlara ve teknisyenlere helikopter başı yapılması talimatı verildiği ve askeri darbe 

faaliyetine  başlandığı,  şüpheli  Halil  GÜL'ün  13041  kuyruk  numaralı  Skorsky  S-70  tipi 

helikoptere binerek saat 21:57'de " Evet basın basın terk ediyoruz burayı,  basın" şeklinde 

telsiz  talimatıyla  Güvercinlik  Kışlasında  bulunan  Skorsky  helikopter  pilotlarına  planlama 

doğrultusunda Güvercinlik'ten Akıncı'ya intikal talimatı verdiği, 

Şüpheli Halil GÜL'ün şüpheli Ümran TAŞ ile birlkite pilot olarak bindikleri, 13041 

kuyruk  numaralı  Skorsky  helikopterin  önceden  tüm  bakımlarının  yapıldığı,  uçuşa  hazır 

olduğu,  şüpheliler  Erkan  ÇETİN,  Engin  SARITAŞ  ve  Emre  GÜREL'in  getirdikleri  bixi 

makinalı tüfeğin de bu helikoptere monte edildiği, helikopterin teknisyenliğini şüpheli Engin 

GÖZ'ün yaptığı, şüphelilerin bu helikopterle Güvercinlik Meydanından kuleden izin almadan 

kalkış yaptıkları, 

Şüpheliler  Halil  GÜL ve  Ümran  TAŞ'ın,  bu  helikopteri  Genelkurmay Başkanlığı 

binasının  bahçesine  indirdikleri,  askeri  darbe  kapsamında  rehin  alınıp  Özel  Kuvvetler 

Komutanlığı  personeli  askerler  tarafından  helikoptere  getirilen  Kara  Kuvvetleri  Komutanı 

müşteki  Salih  Zeki  ÇOLAK  ile  müştekiler  İhsan  UYAR  ve  Ertuğrulgazi 

ÖZKÜRKÇÜ’yüsaat  22.18  sıralarında  Akıncı  Hava  Üssüne  götürmek  üzere  oradan 

helikopter  ile  kalkış  yaptıkları,'yurtta  sulh'  parolasını  kullanarak  helikopteri  Akıncı  Hava 

Üssüne indirdikleri,  müştekiler  ile  beraberlerindeki  Özel  Kuvvetler  Komutanlığı  personeli 

askerleri Akıncı Hava Üssünde bıraktıktan sonra tekrar kalkış yaptıkları,

Şüpheli  Halil  GÜL'ün  kullanmakta  olduğu  telefon  numarasından  Cumhuriyet 

Başsavcılığımızın 2016/103566 sayılı soruşturma dosyasından hakkında askeri darbe faaliyeti 

kapsamında soruşturma yürütülen şüpheli Doğan ÖZTÜRK'ün kullanmakta olduğu telefona 

saat 22:39:16'da "yeniden geliyorum", saat 22:39:59 'da "tamam" ve saat 23:36:28'de "Doğan,  

gelen giden yok" şeklinde mesajlar gönderdiği, şüpheli Halil GÜL'ün askeri darbe kapsamında 

Genelkurmay Başkanlığı içerisindeki faaliyetlerde görev alan Doğan ÖZTÜRK ile iletişimde 

ve etkileşimde bulunduğu, ondan aldığı talimatlarla hareket ettiğinin anlaşıldığı, 

Şüpheliler Halil GÜL ve Ümran TAŞ'ın, Akıncı Hava Üssünden kalktıkları helikopter 

ile  tekrar  Genelkurmay Başkanlığı  binasının  bahçesine  indikleri,  askeri  darbe  kapsamında 

rehin alınan Genelkurmay Başkanı müşteki Hulusi AKAR'ın saat 23:03'te şüpheliler Mehmet 

DİŞLİ,  Fırat  ALAKUŞ,  Abdullah  ERDOĞAN,  Onur  ÖZDEMİR,  Mehmet  AYTAÇ,  Halit 

KAZANCI ve Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli askerler tarafından bahçeye getirildiği, 

saat 23:04'te müşteki Hulusi AKAR'ın şüpheli Mehmet DİŞLİ ve Özel Kuvvetler Komutanlığı 

personeli  askerler  tarafından  bu  helikoptere  bindirildiği,  şüpheliler  Halil  GÜL ve  Ümran 
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TAŞ'ın  müşteki  Hulusi  AKAR  ve  beraberindeki  darbeci  askerleri  Akıncı  Hava  Üssüne 

götürmek üzere helikopter ile kalkış yaptıkları, müşteki Hulusi AKAR ile beraberindeki Özel 

Kuvvetler Komutanlığı personeli askerleri  Akıncı Hava Üssünde indirdikleri,  şüpheli Halil 

GÜL'ün Akıncı Hava Üssüne yaklaşırken saat 23:21'de "Akıncı Çelik bir. Yaklaşık 10 mil,15  

mil  yaklaşmaya  devam  ediyoruz."  şeklinde  telsizden  çağrı  yaptığı,  şüpheli  Halil  GÜL'ün 

şüpheli  Ümran  TAŞ  ile  aynı  helikopteri  kullanıyor  olmaları  nedeniyle  Çelik1  kodunu 

kullandığının anlaşıldığı, 

Şüpheliler Halil GÜL ve Ümran TAŞ'ın, Akıncı Hava Üssünden tekrar helikopter ile 

kalkarakGenelkurmay Başkanlığı binasının bahçesine tekrar iniş yaptıkları,aynı şekilderehin 

alınan  müşteki  Yaşar  GÜLER'i  saat  23:37'de beraberindeki  darbeci  askerleri  Akıncı  Hava 

Üssüne götürdükleri,şüpheli  Halil  GÜL'ün Akıncı  Hava Üssüne yaklaşırken saat  23:58’de 

"Akıncı AkıncıÇelik bir" vesaat 23:59’da "Akıncı AkıncıÇelik bir" şeklinde telsizden çağrılar 

yaptığı, 

Şüpheliler  Halil  GÜL  ve  Ümran  TAŞ'ın,  Akıncı  Hava  Üssünden  tekrar  aynı 

helikopter ile kalkarakGenelkurmay Başkanlığı binasının bahçesine iniş yaptıkları, yine askeri 

darbe  kapsamında  rehin  alınan  müştekiler  Uğur  TARÇIN,  Metin  GÜRAK,  Göksel 

SEVİNDİK,  Yunus  CAN,  Atilla  GÖKESAOĞLU  ve  Halil  GÖNCÜ’yü00.21’de 

beraberlerindeki darbeci askerlerle Akıncı hava üssüne götürdükleri,  şüpheli  Halil  GÜL'ün 

Akıncı  Hava  Üssüne  yaklaşırken  saat00:45'de  " AkıncıÇelik  1,Çelik  1  (….)  Genel  

Kurmay’dan kalktı tekrar geliyor.", saat 00:47'de " Çelik 1 Çelik 1, Akıncıya göre1, 3, 0 baş, 5  

milde,  görerek  devam  ediyor.  Gözlüklü  değil."  ve  "  Anlaşıldı  yakıtım  azaldı.Yakıt  ikmali  

yapacam.  Tamam beni  bildiğim  bir  helikopter  iniş  yeri  var,  aynı  yere  devam edeyim mi,  

tamam tamam şu hep indiğim yer var. Yine yolcum var. Yine araba yollayın. Orda da bakarız  

(….) " şeklinde telsizden çağrılar yaptığı, 

Şüpheli  Halil  GÜL'ün,  Genelkurmay  Başkanı  ve  diğer  komutanları  yukarıda 

belirtildiği  şekilde  helikopterle  Akıncı  Hava  Üssüne  taşıdıktan  sonra  askeri  darbeciler 

tarafından  Hava Görev  Komutanı  olarak  görevlendirilen  şüpheli  Uğur  KAPAN'dan  aldığı 

talimatlar doğrultusunda şüpheli Mehmet DEMİRHİSAR ile birlikte şüpheli Talat URAL'ın 

teknisyenliğini  yaptığı  Skorsky  helikopterle  Akıncı  Hava  Üssünden  kalkış  yaparakHarp 

Okuluna gittikleri,  oradan aldıkları 15 silahlı öğrenciyi Genelkurmay Başkanlığı bahçesine 

taşıdıkları bu şekilde toplam 5 kez uçuş faaliyeti yaptıkları, bu faaliyet sırasında helikoptere 

ateş açıldığı, helikopterin isabet alması üzerine saat 04:40 sıralarında Güvercinlik meydanına 

iniş  yaptıkları,şüpheli  Halil  GÜL'ün  bu  uçuş  sonrasında  birlikte  uçuş  gerçekleştirdiği 

şüpheliler  Mehmet  DEMİRHİSAR ve  Talat  URAL ile  birlikte  saat  04:51'de  Güvercinlik 

Kışlası Harekat Merkezi koridorunda göründüklerinin güvenlik kamerası görüntüleri ile tespit 

edildiği, 
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Şüpheli Halil GÜL'ün 15/07/2016 tarihinde saat 23:20’de şüpheli İlkay ATEŞ'e" 

Dostum  yerdeyim  ben  Genel  Kurmay’da  etrafta  kimseyi  uçurmuyorsunuz  tamam mı?", " 

devam edin yakıtınız (…) kadar, kimseyi yaklaştırmayın bölgeye"," Mutabık, şu an Genel  

Kurmayın  içindeyim.  Genel  Kurmayın  içine  benim  dışımda  kimsenin  inmesine  müsaade  

etmeyin" şeklinde saldırı talimatı verdiği, 

Kara  Havacılık  Komutanlığı  uçuş  kulesindeki  telsiz  ve  telefon  konuşmalarının 

sürekli kayıt altına alındığı, saat 22:00 sıralarında uçuş kulesine gelerek oranın kontrolünü ele 

geçiren şüpheli Oğuz YALÇIN'ın saat 24:00 sıralarında kulede kayıt işlemi yapan cihazı devre 

dışı  bıraktığı,  bu  nedenle  saat  24:00'den  sonra  yapılan  telsiz  konuşmalarının  kayıtlarının 

bulunmadığı, şüpheli Halil GÜL'ün saat 24:30 sıralarına kadar Genelkurmay Başkanı ve diğer 

rehin  alınan  komutanları  Akıncı  Üssüne  götürdükten  sonra  telsizle  helikopter  pilotlarına 

şüpheli Emin TÜREL'in ifadesiyle “Vurun vurun Beştepe’de ki polis kobralarının hepsini  

vurun, kimseyi yaklaştırmayın, Genelkurmay önündeki polis kobralarını vurun” şeklinde, 

şüpheli  Memduh  KARAGÖL'ün  ifadesiyle  'Beştepe  ve  beytepe  civarındaki  polisleri  

vurun',  'süngü-01 kim, kim bunlar onları  da vurun' şeklinde telsizle  saldırı  talimatları 

verdiğinin anlaşıldığı, yine benzer şekilde şüpheliler Soner GÖKÇE, İrfan KANTARCI'nın da 

şüpheli Halil GÜL'ün telsizle saldırı talimatı verdiğini duyduklarını belirttikleri, 

Güvercinlik Kışlasında bulunan pilot ve teknisyenlerin kışladan ayrılmaları talimatı 

verilmesi üzerine şüpheli Halil GÜL'ün,Akıncı Hava Üssüne gittiği, 

Akıncı Hava Üssünde, saat11:00 sıralarında Akın ÖZTÜRK'ün 'helikopter hazırlayın 

başbakanla arabuluculuğa gideceğiz' demesi üzerine üsde bulunan skorsky helikopterlerden 

birisi  hazırlandığı,  helikoptere  pilot  olarak  şüpheliler  Halil  GÜL ve  Gürçay  BAYLAR'ın 

bindikleri, savaş uçağının ateş etmesi sonucu pilotların helikopteri bıraktıkları, Bir saat kadar 

sonra tekrar  Akın ÖZTÜRK'ün yine bir helikopter hazırlanması talimatı verdiği, bu talimat 

üzerine  hazırlanan  helikopterin  pilotluğunu  şüpheliler  Halil  GÜL ve  Ünsal  ÇOŞKUN'un 

yaptıkları,  şüpheli  İlyas BARUT'un ise teknisyen olarak helikoptere bindiği,  şüpheli  Halil 

GÜL kalkış  yapmadan  6  -  7  kez  kalkış  için  izin  istediği  ancak kuledencevap gelmediği, 

şüpheli Halil GÜL cevap gelmediğini Akın ÖZTÜRK'e söylediği, O'nun da 'tamam çalıştır,  

sorun yok' dediği, bunun üzerine şüpheli Halil GÜL'ün helikopteri çalıştırarak havalandıkları, 

üssü kat edemeden yerden kobra aracından yapılan atış sonucu helikopterin isabet aldığı ve 

helikopterde  bulunan  şüpheli  İlyas  BARUT'un  yaralandığı,  helikopteri  indirmek  zorunda 

kaldıkları, Akın ÖZTÜRK ile  şüpheliler Halil GÜL ve Ünsal ÇOŞKUN'un koşarak yakında 

bulunan binaya sığındıkları, 

Askeri  darbe  girişimini  başarısızlıkla  sonuçlanması  üzerine  şüpheli  Halil  GÜL'ün 

Akıncı Üssünde yakalandığı, 

Şüpheli  Halil  GÜL'ün  cep  telefonu  üzerinde  yapılan  bilirkişi  incelemesi  sonucu 
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düzenlenen raporda cep telefonunun inbox klasöründe; 15/07/2016 tarihinde saat 22:39:16'da 

"yeniden geliyorum" , 15/07/2016 tarihinde saat 22:39:59 'da "tamam", 15/07/2016 tarihinde 

saat 23:36:28'de "Doğan, gelen giden yok" şeklinde mesajlar gönderildiği, 0532 793 46 71 

numaralı telefonun saat 23:24'te aradığı belirtilmiştir. UYAP sisteminden yapılan sorgulamada 

0  532  793  46  71  numaralı  telefon  hattının  49528495264  T.C  kimlik  numaralı  Doğan 

ÖZTÜRK'e ait olduğu tespit edildiği,Doğan ÖZTÜRK hakkında askeri darbe girişimindeki 

eylemlerinden  dolayı  Cumhuriyet  Başsavcılığımızın  2016/103566  sayılı  soruşturma 

dosyasından soruşturma yürütüldüğü ve tutuklandığı uyap sisteminden yapılan sorgulamada 

anlaşıldığı,  şüpheli  Halil  GÜL'ün  telefonundan  gönderilen  "Doğan,  gelen  giden  yok" 

şeklindeki mesajda ismi geçen "Doğan" ın Doğan ÖZTÜRK olduğu,şüpheli Halil  GÜL'ün 

Genelkurmay Başkanlığı'nda  rehin  alınan  komutanları  buradan  Akıncı  Üssü'ne  götürürken 

Genelkurmay Başkanlığı'nda askeri darbe faaliyetini icra edenlerin arasında bulunan şüpheli 

Doğan ÖZTÜRK ile irtibatlı olarak hareket ettiğinin tespit edildiği, 

Şüpheli  Halil  GÜL'ün  cep  telefonu  iletişim  ve  konum  bilgileri  incelendiğinde, 

13/07/2016  tarihinde  şüpheli  Özcan  KARACAN  ile  birlikte  Serhat  Mahallesinde 

gerçekleştirdikleri  toplantıdan  sonra  şüphelinin  cep  telefonunun  Esenboğa  Havaalanında 

bulunan baz istasyonlarından sinyal verdiği, o toplantıdan sonra şüpheli Özcan KARACAN'ın 

İzmir'deki  şüpheliler  ile  irtibat  kurmak  için  uçakla  İzmir'e  gittiği  gözönünde 

bulundurulduğunda, şüpheli Halil GÜL'ün olay akşamı şüpheli Özcan KARACAN ile birlikte 

Esenboğa havaalanına gittiklerinin anlaşıldığı, 

Şüpheli Halil GÜL'e ait montun 13041 kuyruk numaralı S-70 Skorsky helikopterde 

sonradan  yapılan  aramada  ele  geçirilmesine  göre  şüpheli  Halil  GÜL'ün  olay  gecesi 

pilotluğunu yaptığı helikopterlerden birisinin de 13041 kuyruk numaralı helikopter olduğunun 

belirlendiği, 

Şüphelinin, olay günü gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi 

olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü 

mensubu olan diğer  şüphelilerle  fikir  ve eylem birlikteliği  içerisinde hareket  ettiği,  askeri 

darbe  girişimininde  bulundukları,  şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarından  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  aldığı  yasal 

olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, kendisinin de yasal olmayan emir ve talimatlar 

verdiği, 

Şüpheli  Halil  GÜL'ün,  şüpheliler  Ünsal  ÇOŞKUN,  Özcan  KARACAN,  Mehmet 

ŞAHİN  ve  Mustafa  DURMUŞ  ile  birlikte  olay  akşamı  askeri  darbe  girişiminin  Kara 

Havacılık  Komutanlığındaki  kısmını  sevk  ve  idare  etmeleri,  şüphelinin  askeri  darbe 

kapsamında  Fetullahçı  Terör  Örgütünün  yöneticilerinden  olduğunun  belirlenmesine  göre, 

5237  sayılı  TCK  220/5  maddesi  uyarınca  örgüt  faaliyeti  çerçevesinde  işlenen  suçlardan 
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sorumlu olduğu,

Şüphelinin,  olay  gecesi  Ankara'da  gerçekleştirilen  helikopter  saldırılarında 

saldırılacak  hedeflere  helikopter  pilotlarına  doğrudan  ve  dolaylı  olarak  talimatlar  verdiği, 

Genelkurmay  Başkanlığı,  MİT yerleşkesi,  Ankara  Emniyet  Müdürlüğü,  Beştepe,  TRT ve 

TÜRKSAT'da  meydana  gelen  öldürme  ve  yaralama  eylemlerinin  gerek  bu  eylemleri 

gerçekleştirme  konusunda  talimat  vermesi  nedeniyle  doğrudan  fail  olması,  gerekse  örgüt 

faaliyeti  çerçevesinde  işlenen  suçlarda  örgüt  yöneticisi  olarak  bu  eylemlerin  sorumlusu 

olduğu, ancak şüpheli Halil GÜL hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2016/103566 sayılı 

dosyasından yürütülen soruşturmada örgüt yöneticisi olarak 5237 sayılı TCK 220/5 maddesi 

uyarınca  sorumlu  olduğu  eylemlerden  kamu  davası  açıldığından  şüpheli  hakkında  bu 

soruşturma  dosyasından  mükerrerlik  oluşmaması  için  örgüt  yöneticiliği  sorumluluğundan 

kamu  davası  açılmadığı,  şüphelinin  fikir  ve  eylem  birliği  içerisinde  hareket  ettiği  diğer 

şüphelilere  doğrudan  ve  dolaylı  olarak  verdiği  talimatlarla  gerçekleştiren  saldırı 

eylemlerinden dolayı şüphelinin 5237 sayılı TCK 37/1 maddesi uyarınca sorumlu olduğu ve 

bu nedenle şüpheli hakkında bu eylemlerden dolayı kamu davası açılmasının gerektiği;

Şüpheli  Halil  GÜL  hakkında  Cumhuriyet  Başsavcılığımızın  2016/103566  sayılı 

soruşturma dosyasından müştekiler Hulusi AKAR, Salih Zeki ÇOLAK, Yaşar GÜLER, İhsan 

UYAR, Halil GÖNCÜ, Uğur TARÇIN, Metin GÜRAK, Atilla GÖKESAOĞLU, Yunus CAN, 

Ertuğrulgazi  ÖZKÜRKÇÜ  ve  Göksel  SEVİNDİK’e  karşı  kişiyi  hürriyetinden  yoksun 

bırakmak suçundan 5237 sayılı TCK 220/5 maddesi delaleti ile kamu davası açıldığından, bu 

soruşturma  dosyası  kapsamında  şüpheli  Halil  GÜL'ün  şüpheli  Ümran  TAŞ  ile  birlikte 

kullandıkları helikopterle bu müştekileri Genelkurmay Başkanlığı binasından Akıncı Üssüne 

götürmesi  nedeniyle  5237 sayılı  TCK 37/1  maddesi  uyarınca  kişiyi  hürriyetinden  yoksun 

bırakmak suçunun doğrudan faili olduğu, bu nedenle şüpheli Halil GÜL'ün müştekiler Hulusi 

AKAR, Salih Zeki ÇOLAK, Yaşar GÜLER, İhsan UYAR, Halil GÖNCÜ, Uğur TARÇIN, 

Metin GÜRAK, Atilla GÖKESAOĞLU, Yunus CAN, Ertuğrulgazi ÖZKÜRKÇÜ ve Göksel 

SEVİNDİK’in rehin alınıp hürriyetinden yoksun bırakılmasından sorumlu olduğu, 

Şüpheli  Halil  GÜL'ün,  olay  gecesi  doğrudan  ya  da  dolaylı  talimatlarıyla 

helikopterlerle saldırıları eylemleri gerçekleştirildiği belirlenen bölgelerden olan, 

Genelkurmay  Başkanlığı  Binası  civarında Ali  Mehmet  VUREL,  Beytullah 

YEŞİLAY,  Cengiz  POLAT,  Fuat  BOZKURT,  İbrahim  ATEŞ,  Maktul  Mehmet 

KOCAKAYA,Murat  İNCİ,  Mustafa  KARASAKAL,  Muzaffer  AYDOĞDU,  Osman 

ARSLAN,Osman  EVSAHİBİ,  Özcan  ÖZSOY,Ramazan  KONUŞ,Selim  CANSIZ,  Serhat 

ÖNDER, Suat AKINCI, Suat ALOĞLU, Sultan Selim KARAKOÇ, Uhut Kadir IŞIK, Vedat 

BÜYÜKÖZTAŞ,  Yasin  Naci  AĞAROĞLU,  Yusuf  ÇELİK,  Yusuf  ELİTAŞ'ın 

öldürülmelerinin,
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Genelkurmay Başkanlığı Binası civarında müştekiler Abdil Muhsin TÜRKMEN, 

Abdullah  BAHÇECİ,Abdullah  CANSIZ,  Abdullah  EROL,  Abdullah  KESKİN,  Abdullah 

SEZGİN,  Abdullah  TUNÇEL,  Abdulvahit  ÖZÇAVUŞ,  Abdülkadir  KAYAPINAR,  Adem 

ULUTAŞ,  Adem  DEVECİ,  Adem  GÜL,  Adem  PARLAK,  Adnan  CEYLAN,  Adnan 

ODABAŞI, Ahmet ARIK, Ahmet GENÇYİĞİT, Ahmet KARACA, Ahmet KAĞIZMANLI, 

Ahmet Salih  ÜNAL, Ahmet Sefa KAYA, Akın GÜNBULAK, Alaattin  GÜMÜŞHAN, Ali 

DEMİRDAŞ, Ali  GÖK, Ali  Osman KAYA, Ali ÖLÇÜCÜ, Alişan ÇELİK, Aslan ÇİÇEK, 

Aydın  GÜLGAN,  Aydoğan  KONDU,  Ayhan  AKKANAT,  Ayhan  ERTUĞRUL,  Aykut 

TÜRKAN, Aysel SANCAK, Barış YILDIRIM, Bayram ÇAYLAK, Bedriye TÜREMİŞ, Berat 

BOZKURT, Birol ÇEBİ, Birşah YEŞİL, Burak BALCI, Burak DEMİRCİ, Burhan DEMİR, 

Bülend BARAN, Bülent DURAK, Bünyamin ÖCAL, Büşra ÖZYILMAZ, Büşra SANCAK, 

Can METİN, Cavit  ÖZTÜRK, Cem Koray ACAR, Cengiz ŞAHİN, Cengiz UÇAR, Cesur 

TEKİN, Çetin ÖZSOY, Dilek BURAN, Durak DENİZ, Ekrem ÇAKIR, Emin KARABIYIK, 

Emine  AYDINBELGE,  Emine  Nur  PARLAK,  Emre  KAYA,  Enes  GÖKGÜL,  Engin 

ZENGİN, Ervil  PEHLİVAN, Erdal  AÇIKGÖZ, Eren TEKİN, Erhan ÇAYIR, Erhan SÜR, 

Ertuğrul  ÇAĞLAYAN,  Esat  Kerim  SEÇKİN,  Faruk  BAŞARAN,  Fatih  GÜRSES,  Fatih 

KARATEKİN, Fatih KUBULAY, Fatih PİRE, Fazıl MACİT, Fazlı ÇİÇEK, Furkan ÖZTÜRK, 

Furkan SANCAK, Gülay GÜVERCİN, Gülüzar DEMİRCİ, Hacı Hasan OCAK, Hacı İhsan 

CEYLAN,  Hacı  Rahim  ALLI,  Hacer  KONUŞ,  Hakan  KARADUMAN,  Halil  İbrahim 

BALGAT, Halit AYDOĞDU, Hamza ÇAKALOĞLU, Hanifi TÜMER, Harun ÇALI, Harun 

DOĞAN,  Hasan  CEYLAN,  Hasan  DEMİRKAN,  Hasan  KAYNAKCI,  Hasan  KAZMAZ, 

Hasan OLKUN, Hasan YAŞAR, Hatice TAVUKCU, Havva ŞEN, Hüseyin ÇINAR, Hüseyin 

KAYA, İbrahim ÇAĞ, İbrahim SIĞIN, İbrahim Ethem TOKATLIOĞLU, İlhan AYDIN, İsa 

PİRİHAN, İsa  SARITEPECİ,  İsmail  Samet  MUTLU,  Kaan  ŞİMŞEK,  Kadir  İNCİKUŞU, 

Kadir TUNÇEL, Kazım ÇAKIR, Kemal TEZER, Kenan ARTUĞER, Kenan KONUK, Kerim 

TAŞKIRAN,  Koray  DEMİREL,  Levent  DİNÇ,  Mahmut  GÜRPINAR,  Mahmut  Mert 

KILINÇ,  Mehmet  AYDINBELGE,  Mehmet  BACIK,  Mehmet  DALDA,  Mehmet  Fatih 

ŞABA, Mehmet Özgür AKKOYUNLU, Mesut TEKİNIŞIK, Metin İÇTÜZER, Metin UZUN, 

Muammer  ERKAYA,  Muhammed  ŞAHBAZ,  Muhammet  Berdan  ÖLÇÜCÜ,  Muhammed 

Nurullah TAVUKCU, Murat AKGÜL, Murat AYKUT, Murat BALGAT, Murat ÇETİN, Murat 

DEMİRCİOĞLU, Mustafa ATEŞ, Mustafa GÜLCAN, Mustafa GÜNEL, Mustafa KARKIN, 

Mustafa ÖZYILMAZ, Mustafa SEÇKİN, Mustafa SEMERCİ, Mustafa SIRAKAYA, Mustafa 

YILMAZ, Mücahit GÜNDOĞDU, Nazar IRMAK, Necati EKİZ, Necmettin ÇİMEN, Nevzat 

YAPAN,  Nigar  SERT,  Oğuzhan  KONURALP,  Okan  DEMİRCİOĞLU,  Oktay  ŞENGÜL, 

Onur Can AÇIKGÖZ, Orhan BURAN, Osman KÖMÜR, Ömer Faruk ÇATAL, Ömer Faruk 

EREN, Ömer Lütfi PEKER, Ramazan GÜNDEŞLİ, Regaip YILDIRIM, Salih ATEŞ, Satılmış 
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KOÇAK,  Selahattin  KARAYEL,  Selim  YILMAZ,  Selim  ÖZDEMİR,  Serdar 

DUMLUPINAR,  Serdar  KARATAŞ,  Serkan  ERAYHAN,  Sinan  ŞAHİN,  Şafak  ÜLGEN, 

Şener  ŞENER,  Şenol  YEDİLER,  Tahir  ŞEKER,  Talip  TOSUN,  Ufuk  KAYA,  Uğur 

KÖSEOĞLU, Uğur ŞAHAN, Ümit YEŞİLMADEN, Ümüt EKİNCİ, Üveys ÖZCAN, Üzeyir 

KÜÇÜK, Yahya  Murat  İMAMOĞLU, Yasin  DEMİRCİ,  Yasin  GÖKGÖZ,  Yunus  ÇELİK, 

Yusuf ASLANHAN, Yusuf AY, Yusuf GÖKDEMİR, Yusuf KURT, Zafer TAŞ'ın öldürülmeye 

teşebbüs edilmelerinin, 

Cumhurbaşkanlığı binası civarında Akif KAPAKLI, Cuma DAĞ, İzzet ÖZKAN, 

Necmi Bahadır DENİZCİOĞLU'nun öldürülmelerinin; 

Cumhurbaşkanlığı binası civarında müşteki Enes ALACAKAYA'nın öldürülmeye 

teşebbüs edilmesinin, 

Ankara Emniyet Müdürlüğü binası civarında Halil IŞILAR'ın öldürülmesinin,

Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  binası  civarında müştekiler  Abbas  Murat 

DELİBAŞLAR, Ali DİNLER, Ali SEZER, Alper KORKMAZ, Alper ÜNSAL, Barış ÜNYAY, 

Behçet  BOLAT,  Duray  ERKAN,  Emrah  ÖZÇELİK,  Erol  KARACA,  Gökhan  İLDEŞ, 

Hüseyin AĞİR, Kemal KULLEBİ, Kenan PEHLİVANLI, Mustafa ÖZ, Murat CANTÜRK, 

Murat UYGUN, Osman BÜTEV, Remzi BAŞ, Salih AYDEMİR, Serkan ERDİNÇ, Tuğçe 

SERÇE, Ufuk YAZICI, Ümit USLU, Yıldırım UZUN'un öldürülmeye teşebbüs edilmelerinin, 

Milli  İstihbarat  Teşkilatının  Yenimahalle'de  bulunan  yerleşkesi  civarında 

müştekiler Abdülhamit ECEVİT, Mehmet YARĞIN, Mehmet BAŞKAYA, T-02735 Numaralı 

MİT Personeli,  M-11238  Numaralı  MİT Personeli,  M-11125  Numaralı  MİT Personelinin 

öldürülmeye teşebbüs edilmelerinin, 

Gölbaşı  ilçesinde  bulunan  TÜRKSAT  Uydu  Haberleşme  Merkezi  civarında 

müştekiler Abdullah BULUT, Ahmet SARIKAYA, Ahmet ŞEFLEK, Alaettin ALTINTAŞ, Ali 

BOLAT,  Bayram  İNAÇ,  Bilal  Davut  HASETÇİ,  Mehmet  Cemil  ÖZTEGİL,  Cengiz 

DEĞİRMENCİ, Cengizhan SOLAK, Cenk ŞEN, Eray ÜNLÜ, Erdal SÖĞÜNMEZ, Erkan 

KAYA,  Erol  ÖLÇER,  Fatih  AKSOY,  Fatih  Mehmet  KAYABAŞI,  Fatih  POLAT,  Fatih 

ÜNVER,  Güner  GANİ  ,  Hakan  İLHAN,  Halil  ERSOY,  Hüsamettin  DEMİREL,  Halil 

YEŞİLÇİMEN, Hüseyin TÜRKMEN, İbrahim ATİLA, İsmail AÇIKAL, Kadir KARABIYIK, 

Lokman SONSOY, Mahmut BAŞPINAR, Mehmet BAYAR, Mehmet GÖKSEL, Mehmet Ali 

ORTAYATIRTMACI,  Muhammet  Sait  GÜNEŞ,  Muhammet  Emin  SERGİLİ,  Mustafa 

KARADAYI,  Özcan  ŞEN,  Ramazan  TEKTAŞ,  Serdar  GÖZÜM,  Serkan  BİLEN,  Taha 

TETİK,  Tarık  İNCEDERE,  Tarık  Furkan  ERBAY,  Tayfun  ÖĞÜTLÜ,  Turgay  AYÇİÇEK, 

Üzeyir YAVUZ ve Yasin Burak KAYA'nın öldürülmeye teşebbüs edilmelerinin doğrudan faili 

olduğu,

Şüpheli Halil GÜL'ün, müşteki Hakan ATINÇ'ın hürriyetinden yoksun bırakılması 
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suçundan dolayı 5237 sayılı TCK 220/5 maddesi uyarınca sorumlu olduğu, 

Şüpheli  Halil  GÜL'ün,  soruşturmaya  konu  eylemlerinin,  Silahlı  Terör  Örgütü 

yöneticisi  olmak,  Anayasal  Düzeni  Ortadan  Kaldırmaya  Teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük 

Millet  Meclisini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  kısmen  veya  tamamen  yapmasını 

engellemeye  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya 

görevlerini  yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek,  Askerî 

komutanlıkları gasbetmek, 28 kez nitelikli şekilde kasten insan öldürmek, 275 kez nitelikli 

şekilde insan öldürmeye teşebbüs etmek ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak suçlarını 

oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-7- Şüpheli Oğuz YALÇIN'ın ( Albay ) Eylemleri:

Şüpheli  Oğuz  YALÇIN 17/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ben  Kara  Kuvvetleri 

Komutanlığı  Kara  Havacılık  Komutanlığı  Hava  Ulaştırma  Grup  Komutanı  olarak  görev 

yaparım.  Olay günü mesai  saati  bitiminde daha önce birlikte  görev yaptığım Tümgeneral 

Burhanettin AKTI'nın kızının Gazi Orduevinde yapılan düğününe eşimle birlikte gittim. Saat 

19:30  sıralarında  düğün yapılan  yere  ulaşmıştım.  Orada  bulunduğum sırada  şu  anda  kim 

olduğunu  hatırlamıyorum  ancak  görevlilerden  birisi  telefonla  arayarak  Kara  Kuvvetleri 

Komutanının bir VIP uçuşunun çıktığını söyledi. Bende bu haber üzerine telefon ile bölük 

komutanı  olan  Binbaşı  Ertuğrul  ALTUN'u  aradım.  Uçuş  ekibini  hazır  etmesini  söyledim. 

Daha  sonra  da  Kamil  isimli  şoförlüğümü  yapan  askeri  aradım.  Orduevine  gelerek  beni 

beklemesini, birliğe döneceğimi söyledim. Düğünde bir süre kaldıktan sonra müsade isteyerek 

ayrıldım.  Araçla  Kara  Havacılık  Komutanlığına  21:30  ile  22:00  saatleri  arasında  ulaştım. 

Birliğe gittikten sonra kıyafetimi giydim, uçuş hazırlıklarını kontrol ettim. 

Uçak uçuş  için  belirlenen yere  çekilmiş  ve hazırlanmıştı.  Bana VIP uçuşun iptal 

edildiği  bir  süre  sonra  söylendi.  Ben  bu  haberi  aldıktan  sonra  tedbir  amaçlı  olarak  uçuş 

ekibimin bir süre daha ayrılmaması gerektiğini söyledim. Kendim de tedbir amacıyla bir süre 

daha  orada  kalmayı  uygun  gördüm.  Bir  süre  odamda  bekledim.  Dışarıya  çıktım,  jetlerin 

uçtuğunu ve olağanüstü bir hareketlilik olduğunu fark ettim. Bana nizamiye girişine yakın 

bölgede vatandaşların slogan attıklarını, araçlarını zaman zaman durdurduklarını söylediler. 

Ben  de  kontrol  amacıyla  nizamiyeye  gittim.  Oradaki  araçların  bir  kısmının  durduğunu, 

araçlardaki  şahısların  askerlere  yönelik  bir  şeyler  söylediklerini  gördüm.  Ancak  mesafe 

nedeniyle  ne  söylediklerini  anlayamadım.  Araçlardan  asker  aleyhine  korna  çaldıklarını 

gördüm. Ben harekat merkezini aradım. Nizamiye tarafından fabrika, jandarma ve kulenin 

bulunduğu yöne doğru gitmemi ve orayı kontrol etmemi söylemeleri üzerine o bölgeye doğru 
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gittim. Bu bölgeleri kontrol ettiğimde olağanüstü bir durum yoktu. Telefonla irtibat kurarak 

haber almaya çalıştım. Bir süre sonra kuleye çıktım. Kontrol ettim. Jandarma bölgesinden ateş 

edildiğine yönelik sesler duydum. Tekrar harekat merkezini arayarak bilgi verdim. Ertuğrul 

Binbaşına da nizamiyeleri kontrol etmesini, güvenlik tedbirlerini almasını söyledim. Bir süre 

sonra hava araçlarının hareketlendiğini, bizim bölgemizde bulunan hava araçlarına yönelik 

ateş edildiğini gördüm. Bu sırada saatin kaç olduğunu bilmiyorum, ancak hava aydınlanmıştı. 

Jandarma bölgesinden gelen bir kısım silahlı askerlerin uçan hava araçlarına ateş ettiklerini 

fark  ettim.  Daha  sonra  ben  kuledeyken  kendi  emniyetimi  ve  orada  bulunan  personelin 

emniyetini aldım. Daha sonra bizim bulunduğumuz kuleye doğru da hedef gözetmeksizin ateş 

edildiğini anladım. Bir süre sonra uçan Kobra helikopterine ateş edildiğini gördüm. Harekat 

merkezini arayarak olanları anlattım. "Burada emniyetsiz bir durum var" dedim. Bana daha 

sonra  bizi  bulunduğumuz yerden helikopterle  tahliye  edeceklerini  söylediler.  Kuleden ben 

önde olduğum halde orada bulunan diğer askerlerle birlikte indik. Ben indiğimde silahlı bir 

askeri  gördüm.  Bu  asker  donanımlı,  çelik  başlıklı  idi.  Ben  onu  görünce  kendisine  yat 

komutunu verdim. Bizim helikopter ile oradan tahliye edileceğimizi, kendisinin yerde kalması 

halinde bir  sorun yaşanmayacağını söyledim. Diğer askeri  personelin helikoptere bindiğini 

gördükten  sonra  kendim  de  helikoptere  bindim.  Helikopterin  içerisinde  isimlerini 

hatırlayamadığım  kışla  personeli  vardı.  Helikopter  havalandıktan  sonra  Akıncı  Ana  Jet 

Üssü'ne gitti. Daha sonra oraya helikopter indi. Oraya gittiğimizde birçok hava aracı gördüm. 

Araçlardan  bir  kısmı  bir  daha  uçamayacak  duruma  gelmişti.  Ateş  aldıkları  gözüküyordu. 

Oraya  indikten  sonra  gittiğimiz  ekiple  durum kontrolü  yaptık.  Yaralı  var  mı  diye  baktık. 

Durumu anlamak için karargah kısmına gitmeye karar verdik. Karargah kısmına ulaştığımızda 

orada da jetlerin sürekli  uçuş yaptıklarını ve pist  bölgesine ateş ettiklerini  gördüm. Orada 

kalabalık olduğunu gördüm. Ne olduğunu anlamaya çalıştım. Nizamiye girişlerinde polislerin 

olduğunu  öğrendim.  Orada  bulunan  rütbelilerden  ne  olduğunu  anlamaya  çalıştım.  Burada 

kendimin  ve  ekibimin  polisler  ve  sivil  halk  tarafından  tehdit  altında  olduğunu  gördüm. 

Yiyecek bir şeyler bulmak için diğer filonun gazinosuna gittik, oradan yiyecek temin ederek 

kamelyaya çıktık.  Yemek yerken tank,  zırlı  personel  taşıyıcısı  ile özel  harekat  polislerinin 

geldiğini gördük. Biz kendi aracımıza doğru giderken polis görevlilerince darp edildik. Daha 

sonra  karargah  binasına  giderek  beklemeye  başladık.  Askeri  savcı  ve  merkez  komutanı 

gelince jandarma görevlilerince işlem yapıldı. Bizde isimlerimizi listeye yazdırdık.

Bana sormuş olduğunuz "Yurtta Sulh Konseyi" şeklindeki bir yapılanmadan haberim 

yoktur. Olay günü anlattığım gibi düğünde bulunduğum sırada telefon gelmesi üzerine birliğe 

geri döndüm. 

Akıncı Üssüne gelen vatandaş ve diğer kamu görevlilerine ateş edilip edilmediğini 

ben görmedim. Kendimde böyle bir olaya karışmadım.
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Olay tarihinde ülke genelinde meydana gelen anayasal düzeni ortadan kaldırmaya 

yönelik cebri eylemlerden haberim yoktur. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Oğuz YALÇIN 24/08/2016 tarihli ifadesinde; "Ben daha önce Cumhuriyet 

Başsavcılığınıza 17/07/2016 tarihinde vermiş olduğum beyanımı aynen tekrar ediyorum. Ben 

kara  havacılık  komutanlığında  hava  ulaştırma  grup  komutanlığında  görev  yaparım.  VİP 

Uçakları  ve  helikopterleri  kullanabilirim.  UH-1  genel  maksat  helikopterlerini  kullanma 

ehliyetim vardır. Ancak asıl uzmanlık alanım çift motorlu 6 kişilik VİP uçaktır. (Şüpheliye 

17/07/2016 tarihindeki savunması okunup, olay günü kendisinin VİP uçuş çıktığı  yönünde 

arayan kişinin kim olduğu sorulduğunda) Bu tür uçuşlar çıktığında genelde harekat merkezi 

birliğimdeki nöbetçi personel ya da ilk haberi alan görevli beni arar. Ancak şu an bu kişiyi 

hatırlayamıyorum. Bu ayrıntı benim üzerimde durmam gereken bir ayrıntı değildir, bana uçuş 

yapacağım yer ile ilgili bilgi verilmedi. Ben uçuşu icra edecek kişi ben değildim. Ben birimin 

komutanıydım. Uçuşu organize etmek için aranmıştım. Bunun üzerine bende binbaşı Ertuğrul 

Altun'u aradım. Talimatlarımı verdim ve kara havacılık Komutanlığına gittim. Bana bir süre 

sonra VİP uçuşun iptal edildiği söylendi söyleyen kişiyi hatırlamıyorum. Ancak o sırada Kara 

Kuvvetleri  Komutanının,  Kara  Havacılık  Komutanlığına  geldiğinden  haberim  oldu.  Bu 

nedenle  düzeni  bozmadım.  Her  an  uçuş  talimatı  alabileceğimi  düşünerek  beklemeye 

geçtim.Ben  kışlaya  vardıktan  yaklaşık  1  saat  sonra  bir  karışıklık  olduğunu  fark  ettim ve 

nizamiyeye gittim. Bana protesto yapıldığı söylenmişti. Ben olayların akışında Akıncı üssüne 

vardığımda haberdar oldum, Kara havacılık komutanlığında ciddi bir helikopter hareketliliği 

vardı.  Sabah  hava  aydınladığı  sırada  havalanan  helikopterlere  jandarma  bölgesinden  ateş 

edildiğini gördüm. Helikopterlerin isabet alıp almadığını fark etmedim, 

Ben saat 11.00 sıralarında Akıncı Ana Jet Üssüne geçtim, Ben bu süre içinde VİP 

uçak  ile  ilgilendim.  Uçuş  olabileceği  ihtimaline  binaen  hazır  bekledim.  Kışlaya  inen 

helikopterlerle ilgilenmedim. O sırada bir uçuş yoktu.Helikopterlere ateş edildiğini görünce 

Harekat  Merkezini  aradım.  Olayı  anlattım  bana  "sizi  oradan  tahliye  edeceğiz"  dendi. 

Yanımdaki  askerlere  rütbelilere  bu  durumdan  bahsettim.  O  an  yanımda  bulunan  kara 

havacılıkta bulunduğum sırada yanımda görev yapan personelin adını hatırlamıyorum. Sadece 

Nizamiyede Binbaşı Ertuğrul Altun'u gördüm onu hatırlıyorum. Kulenin altında 2 tane teğmen 

vardı  ancak  isimlerini  hatırlamıyorum.  Diğerlerini  de  hatırlamıyorum,  Ben  yanımdaki 

personel  ve diğer  görevliler  ile  birlikte  bizi  almaya gelen COEGER AS-532 marka genel 

maksat  helikopterine  saat  11.00-12.00  sıralarında  bindik.  Helikopter  bizim  tahliye 

edileceğimiz söylendikten sonra kulenin önüne gelip bizi aldı. Hiç motor durdurmadı. Ben 

pilot,  yardımcı  pilot  ve bakım personelini  göremedim. Bu fiziki  olarak  mümkün değildir. 

Benimle  birlikte  isimlerini  hatırlayamadığım  iki  tane  teğmen,  kule  personeli  vardı.  Bu 
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kişilerin  isimlerini  hatırlayamıyorum.  Bu  helikopterle  hiçbir  yere  uğrayamadan  doğrudan 

Akıncı  4.Ana  Jet  Üssüne  gittik.  Pistte  indik.  Ben  bindiğimiz  helikopterin  numarasını 

hatırlamıyorum. Herhangi bir silah tertibatı yoktu. Genel maksat helikopteriydi. Helikopter 

benim birliğimde olan bildiğim bir helikopterdi. Beni Akıncı üssüne taşıyan helikopteri şu an 

bana gösterilen fotoğraflar arasında teşhis ettim. Bu helikopter 10505 kuyruk numaralı Coeger 

Genel Maksat helikopteriydi, Ben bir darbe girişimi olduğunu Akıncı üssüne gidince anladım. 

Genel  askeri  savcıya  da  teslim  oldum.  Helikopterden  inince  üs  komutanının  odasının 

bulunduğu  filoya  gittik.  Benim  üzerimde  beylik  tabancam  vardı.  Olaylar  sırasında  hiç 

kullanmadım. Akıncı Ana Jet  Üssünün Nizamiyesine hiç  gitmedim. Saat 14.00 sıralarında 

teslim olduk. Akıncı  üssünde Binbaşı  Ertuğrul  Altun'u,  daha önce görev yaptığım binbaşı 

Gürçay Baylar,  Kara  Havacılık  Komutanı  Tümgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN'u  gördüm.  Başka 

kişinin  isimlerini  bilmiyorum,  (Şüpheliye  TCK  221/4  maddesinde  etkin  pişmanlık 

düzenlemesi izah edilerek sorulduğunda) ben herhangi bir örgüte mensup değilim. Herhangi 

bir  örgütün eylemlerine karışmadım emir komuta zinciri  içinde hareket  ettim. Bu nedenle 

yukarıda  söylediklerim  dışında  söyleyeceğim  hiçbir  şey  yoktur  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli Murat BOLAT 20/07/2016 tarihli ifadesinde; " ... 2011yılı sonu 2012 yılı 

başı gibi rütbesi Binbaşı Oğuz YALÇIN bana üstü kapalı olarak seninle tanışmak isteyen bir 

arkadaşım var dedi ve bu kişi beni telefonla birkaç gün sonra aradı. "Telefon numarını Binbaşı 

Oğuz'dan aldım sizle buluşalım" dedi.Aynı gün buluşarak evine gittik. Kendisi Çocuk Uzmanı 

Doç Dr Ahmet KABADAĞ veya KARADAĞ olduğunu öğrendim, kendisinin evine gittik. 

Normal sohbet  ettik  daha  sonra birkaç  defa  evine  gittim Ramazan veya  Kurban Bayramı 

öncesi olabilir hatırlayamıyorum. Benden sohbet esnasında konuyufakir öğrencilere yardım 

amaçlı  benden para talep etti,  bende bu konulara girmeyelim bu tür  yardımları  fakir  olan 

yakın akrabalarıma yapıyorum dedim. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Ömer DERELİOĞLU 10/08/2016 tarihli ifadesinde; " ... Meydan hareket 

taburundan  çıktığımda  Üsteğmen  Serdar  ERCAN’ın  yanındaki  silahlı  teğmenleri  nöbetçi 

olarak sağa sola dağıttığını gördüm. Neler olup bittiğini sorduğumda, bilmediğini beyan etti. 

Aynı  esnada  Albay  Oğuz  YALÇIN’ın  kullanmış  olduğu  askeri  araçla  telaşlı  bir  şekilde 

geldiğini de gördüm. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Osman ONGUN 26/07/2016tarihli ifadesinde; "...  Ben bu yaşanan darbe 

girişimi  içerisinde;  3  gün  önce  tayin  töreni  yapılarak  başlayan  Hava  Ulaştırma Grup 

Komutanı Kara pilot Albay Oğuz YALÇIN ... Kara Havacılık Harita Komutanlığında görevli 
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çalışan  ismini  bilmediğim hafif  saçlarının  ön kısmı  dökülmüş,  orta  boylu,  hafif  toplu  bir 

Yüzbaşı ve Kara Pilot Yüzbaşı Zafer DOLU'nun olduğunu düşünüyorum " şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli Ömer KIZILOVA 07/12/2016 tarihli ifadesinde; " Grup Komutanlığında 

Oğuz  YALÇIN'ın  toplantı  halinde  olduğunu  öğrendik.  Görebildiğim  kadarıyla  Oğuz 

YALÇIN'ın odasında Sezgin UYANIK Yarbay,  Deniz ALDEMİR Binbaşı,  Osman ÇAYIR 

Albay vardı.

Biz  Sezgin  UYANIK'ın  odasına  girdiğimizde  başlangıçta  odasındaydı.  Telefonla 

konuşuyordu.  Kendisine  bizi  Mehmet  ŞAMCI  Binbaşının  gönderdiğini,  Tayin  Daireden 

geldiğimiz söyledik. Buyurun oturun, bekleyin dedi. Kendisi Oğuz YALÇIN Albayın odasına 

geçti. Birkaç dakika sonra sirenler çaldı. Alarm verildi. Hepsi odadan çıktı.

....sonradan pilotunun Sadullah ABRA olduğunu öğrendiğim bir kobra kuleye doğru 

ateş  etmeye  başladı.  Bir  taraftan  kulenin  etrafında  dönüyordu.  Bu  ateş  başlayınca  Rıza 

AKINCI ile Zafer DOLU helikopteri çalıştırdılar. Bende bu helikoptere bindim. Helikopter 

hareket  etti.  Taarruz hangarının oradan kuleye doğru yere yakın uçtu.  Kulenin orada yere 

indik.  Orada  3  -  4  tane  teğmen,  Mehmet  ŞAHİN  Binbaşı,  Fatih  KARAGÖZ  Astsubay, 

Ertuğrul ALTUN Binbaşı, Oğuz YALÇIN Albay bindiler. Bizim helikopter kalkış yaptı. Bu 

sırada kobra atış yapmaya devam ediyordu. Oradan kalkıp biz Akıncı'ya iniş yaptık. " şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  ALİ TUNÇ AVŞAR 03/11/2016 tarihli ifadesinde; "  .... Bu sırada odaya 

elinde G3 yada kaleşnikof tüfek olduğunu düşündüğüm silahla Oğuz YALÇIN Albay içeriye 

girdi, bana telefonda kiminlekonuşuyorsun dedi bende arkadaşım ile konuştuğumu söyledim 

telefonunu  hemen  kapat  buraya  gel  dedi.  Ben  de  telefonda  konuştuğum  arkadaşa  beni 

çıkartmayacaklar ben gelemeyeceğim beni bekleme dedim. Telefonu kapattım.

... Oğuz YALÇIN orada duruyordu, Oğuz YALÇIN beni aşağıda bulunan telefonunu 

al  gel  dedi.  Ben aşağıya  indim,  Oğuz Yalçın'da  beni  takip  ediyordu  ben telefonumu alıp 

yukarıya  çıktım.  Telefonumu  oradaki  çekmecelerden  birine  koymamı  söylediler.  Bende 

dedikleri yere telefonumu oraya koydum. Orada iki tane daha telefon vardı dedi.

Ben  kuleye  çıktığımda  İlhan  OCAKCIOĞLU  sürekli  telsizden  konuşmalar 

yapıyordu.  İlhan  telsizle  gelen  emirleri  orada  Oğuz  YALÇIN  Albay'a  yada  Ünsal 

ÇOŞKUN'a söyleyip onlardan aldığı emirleride telsizden iletiyordu. Telsizlerden aslan01 

şeklinde çağırı geldi ve  "tomaların olduğu yerden ateş geliyor ne yapalım" diye anons 

edildi, bunu İlhan Astsubay'ın Oğuz YALÇIN ve Ünsal ÇOŞKUN'a ilettiğini, onlarında 
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"vurun"  şeklinde  emirler  verdiğini  orada  bizzat  duydum.  Aslan01  kodunun  Ünsal 

ÇOŞKUN'un  kullandığını  anladım. Çünkü  Ünsal  ÇOŞKUN'un  emrini  İlhan  Astsubay 

telsizden çağrı  yapan kişiye iletti.  Orada televizyon da vardı bir  ara açtılar,  televizyondan 

askeri bir  kalkışma olduğuna dair  haberleri gördüm, darbe olduğu aklımın ucuna gelmedi, 

sadece terör saldırısı olduğunu düşündüm dedi.

15-20  dakika  kadar  sonra  aşağıdan  bir  teğmen  muhtemelen  ismi  Kazım 

HAMZAÇEBİ geldi,onunla beraber Oğuz YALÇIN Albay beni aşağıya gönderdi.  Aşağıda 

giriş kapısında 20-25 dakika kadar orada bekledim. Orayakontrol için bir üstteğmen ara ara 

geliyordu, ben bunun ismini bilmiyorum, beyaz bir aracı vardı ondan su alıp içiyordu, ben 

bunun kendi arabası olduğunu düşündüm, o üstteğmen teğmenlere "birliğin içerisine polis 

sızıntısı  olabilir,  üniformalı  birisini  görürseniz  vurun,  emirler  Genel  kurmay'dan  geliyor, 

bensize  iletiyorum"  dedi.  Teğmenlerde  şaşırdı,üstteğmen  ayrıldıktan  sonra  bana  gelip  biz 

neyapacağız,nasıl polis vuracağız, diye birşeyler söylediler. 

Şüpheli  Yunus AYDOĞAN 30/11/2016 tarihli  ifadesinde;  "... Bu sırada Oğuz 

YALÇIN Albay tek başına kuleye geldi. Üzerinde tulum ve hücum yeleği vardı. Elinde 

de G3 tüfeği vardı. Belinde tabanca ve şarjörler vardı. İçeri girer girmez bize tamam 

burasının kontrolü bende dedi.  İlhan Başçavuş kendisine hoşgeldiniz komutanım dedi. Bu 

sırada  benim  telefonum  çaldı.  Telefonu  açtım,  telefondaki  kişi  babamdı,  kendisine 

şaşkınlığımı ve olan biteni anlattım. Oğuz YALÇIN Albay bunun üzerine elimdeki telefonu 

çekip  aldı  "sen  kimle  konuşuyorsun,  ne  yapıyorsun"  dedi.  Bende  kendisine  "komutanım 

birşey  yapmıyorum,  ailemle  konuşuyorum"  dedim.  Telefon  tekrar  çaldı.  Bu  sırada  İlhan 

Başçavuş araya girdi ve Oğuz YALÇIN'a 'komutanım arkadaşın sıkıntıları var" dedi, bunun 

üzerine  Oğuz  YALÇIN  cep  telefonumu  bana  geri  verdi,  ben  telefonla  konuşurken  İlhan 

Başçavuş telefonu elimden aldı, ver ben konuşayım" dedi, telefonu aldı ve babama telefonda 

"beyefendi  herhangi  bir  sıkıntı  yok,  tatbikat  gibi  birşey  var,  endişe  etmeyin,  ben 

komutanıyım" dedi. Telefonumu uçak moduna alıp, masanın çekmecesine koydu. Ben arada 

bir kulenin balkonuna çıkıp sigara içiyordum. İçeri geri  girdiğimde bir defasında kuledeki 

dahili telefon çaldı, ben açıp bakmak istedim. Oğuz YALÇIN hemen telefonu elimden alıp 

kapattı.  Sen  neden  telefonu  açıyorsun,  çık  dışarı  dedi.  Bundan  önce  de  bir  defa  daha 

Etimesgut hava alanı ile görüşmüştüm. Bana uçuş olup olmadığını sordular, benden havada 

bir sürü helikopter olduğunu söyledim. Oğuz YALÇIN Albay beni balkona gönderince ben 

yarım saat kadar balkonda bekledim. Aşağıda elleri silahlı nöbet tutan 3 - 4 tane teğmen vardı. 

dedi

...  Başlangıçta  ben  televizyonu  açmıştım.  Ancak  Ünsal  ÇOŞKUN kuleye  gelince 

televizyonu kapatmışlardı. Bir ara Hakan Cafer ARSLAN Albay ile Oğuz YALÇIN albay 
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televizyonda  TRT  kanalını  açtılar  ve  o  sırada  TRT'de  dizi  vardı.  TRT'de  darbe 

bildirisini  yayınlanacağını  söylediler,  onun  yayınlanmasını  beklediler. Bir  süre  sonra 

TRT'de sıkıyönetim bildirisi yayınlandı. 

... Oğuz Yalçın kulede sürekli askeri hattan gelen telefonlara bakıyordu. Ayrıca cep 

telefonu  ile  biryerleri  arıyorlardı.  Bir  ara  telefonda  "benim ana  nizamiyeye  gidip  kontrol 

etmem lazım" dediğini duydum. Oğuz YALÇIN ile İlhan OCAKCIOĞLU aralarında askeri 

birliğe giriş  ve çıkışların  nizamiyeler üzerinden kapatıldığını konuştular.  Herkes kendisine 

verilen görevi yapıyordu, herkes bekliyordu. Aralarında pek muhabbet etmiyorlardı. dedi

Bende  camdan  dışarı  baktığımda  bir  jandarma  münibüsünün  olduğunu  gördüm, 

yukarıdan kuleden silah sesleri geliyordu. Bende yukarı kuleye çıktım. Oğuz YALÇIN Albay 

elindeki G3 tüfeği ile balkon kapısından aşağıdaki jandarmalara ateş ediyordu. ... Bu 

sırada kulenin oraya kobra helikopter geldi. Aşağıdaki jandarmaya ateş etmeye başladı. Kobra 

neredeyse kuleye vuracaktı. O kadar yakındaydı. Kobra kulenin etrafında tur attı. Bu sırada da 

kulede bulunanlarda koşarak aşağıya indiler. Kulenin önüne bir tane helikopter geldi. Oraya 

kuleden çıkanlar bindiler. Ve helikopter oradan kalktı.... Hatırladığım kadarıyla o gece Ünsal 

ÇOŞKUN 2 defa kuleye eldi. Oğuz YALÇIN Albay ve İlhan OCAKCIOĞLU ile konuştu ve 

gitti. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

ŞüpheliSezgin  UYANIK  18.07.2016  tarihli  ifadesinde;  "Kalan  evraklarıma 

bakarken  saat  22:00  sıralarında  Grup  Komutanı  Albay  Oğuz  YALÇIN  geldi  kendisinin 

komutanlığına  çağırıldığını  söyledi,  ancak  kimin  çağırdığını  söylemedi.  Akabinde 

Komutanlığa  4  tane  daha  pilot  geldi.  Gelen  pilotların  üçü Kara  Havacılıkta  görevli  Pilot 

Binbaşı Deniz ALDEMİR, Pilot Binbaşı Rıza AKINCI, Pilot Albay Osman ÇAYIR’dı diğeri 

ise Hava Ulaştırmada görevli Pilot Binbaşı Zafer DOLU’ydu. Bu pilotlarla birlikte teknisyen 

olduklarını bildiğim ancak ismen tanımadığım iki kişi daha geldi.

Biz Cougar  tipi  helikopterlere  binmek için gittiğimizde Skorsky tipi  helikopterler 

çalışır vaziyette ve hangarın dışındaydı. Ancak Skorsky tipi helikopterleri kimin çalıştırdığını 

ve  içinde  hangi  pilotların  olduğunu  bilmiyorum.  Skorsky  tipi  helikopterler  1.  Alayın 

kontrolünde olan helikopterlerdi.  Grup Komutanı Albay Oğuz YALÇIN’ın talimatı üzerine 

apar topar kalkış yaptık bu sırada Skorsky tipi helikopterler önümüzde idi ve biz onaları takip 

ettik,  kalkışta  kuleye  bilgi  vermedik.  Normal şartlarda ilk  sıradaki  helikopter  kuleye  bilgi 

verir  ancak  onun  da  kuleye  bilgi  verip  vermediğini  bilmiyorum.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli Anıl KORKMAZ 13/10/2016 tarihli ifadesinde; " 22.30 sıralarındaKHK 

Hareket Merkezinde Kurmay Başkanı Mehmet Şahin,Okul Komutanı Ünsal ÇOŞKUN, Hava 
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Ulaştırma Grup Komutanlığı'na atanan bir albay, Eski Kurmay Başkanı Mustafa DURMUŞ 

odaya  girdiler  ve  oradan  harekatı  yönetmeye  başladılar.  Ellerinde  telefonlarla  bir  yerleri 

arıyorlardı.  Kurmay Başkanı Mehmet ŞAHİN, Okul  Komutanı  Ünsal ÇOŞKUN'a Direnen 

olursa vuralım" diyordu. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Burak Han İLGÜN 27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Akabinde  Serdar 

Üsteğmene  haber  vermek  üzere  diğer  arkadaşlarımla  birlikte  helikopter  pistinin  kulesine 

çıktık ve Serdar Üsteğmenin yanında yeşil gözlü ismini sonradan Albay Oğuz YALÇIN olarak 

öğrendiğim  biri  vardı.  Albay  Oğuz  YALÇIN  bizim  derdimizi  anlatmaya  fırsat  vermeden 

aşağıda duran Kobra araca Kaleşnilof silahla ateş etti. Kobra aracı da Albaya karşılık verdi. 

Biz silahımız olmasına karşın hiçbirimiz ateş etmedik.  Sadece Oğuz Albay ateş  ediyordu. 

Daha sonra  Albay Oğuz  YALÇIN telsizden  Kobra  Helikopterine  anons  yaptı  ve  Meydan 

Harekat Taburunun önünde bulunan Kobra aracına ateş etmesini emretti. Helikopterde emri 

yerine getirdi ve zırhlı askeri aracı bir kere taradıktan sonra döndü ve bir kere daha taradı. Biz 

oradan ayrılmak istedik fakat hem çatışma vardı hemde Oğuz Albay orada kalmamızı söyledi.

....Meydan  Harekat  Taburunun  giriş  kapısında,  yukarıda  belirttiğim  kobra  zırhlı 

aracın içindeki Yarbayın personeli olan bir jandarma personeli Albaya ateş ediyordu, Albay 

onu yakaladı ve ''seni öldüreyim mi, senin çoluğun çocuğun var mı'' dedi. O da çocuğunun 

olduğunu söylemesi  üzerine  jandarmayı  yere  yatırdı  ve silahını  aldı.  Daha sonra  Meydan 

Harekat  Taburunun hemen yanına cougar  diye tabir  edilen bir  taşıma helikopteri  kuledeki 

personeli ve albayı almaya geldi. Ama jandarma ile sürekli çatışma devam ediyordu. Bunun 

için  ve  Albaydan  çekindiğimiz  için  yine  teslim  olamadık.  Akabinde  Albay  helikoptere 

binmemizi  emretti  ve  Kulede  olan  bütün  personel  taşıma  helikopterinin  içine  bindik. 

Helikopterin  içinde  hiç  tanımadığım yaklaşık  10  asker  ve sivil  vardı.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli İbrahim MERT 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " Bunun üzerine dördümüz 

kuleye çıktık. Kulede kendisini ilk defa gördüğümüz adını sonradan Albay Oğuz YALÇIN 

olarak öğrendiğimiz şahıs ile birlikte takım komutanımız Serdar ERCAN vardı. Biz kendisine 

Jandarmadan duyduklarımızı anlattık aşağı inmemiz ve konuşmamız gerektiğini söyledik. Bu 

esnada Albay Oğuz YALÇIN bize kobra geliyor zaten dedi biz bir şey anlamadık bu esnada 

bir kobra tipi helikopterin gelerek Jandarma kuvvetlerinin üzerinden ateş etmeden alçaktan 

uçuş yaparak geçiş yaptığını gördük. Bu arada iki pilot arasında "Ne atıyoruz komutanım" 

şeklinde ki konuşmayı  duyduk. Bunun üzerine Albay Oğuz YALÇIN telsizden helikoptere 

ateş etmeleri emrini verdi bunun üzerine helikopter Jandarma aracının çevresine püskürtme 

amaçlı  ateş  etmeye  başladı.  Biz  ne  olduğunu  anlayamadık  korku  ve  panik  içinde  hemen 
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kimimiz kulede kimimiz merdivenlerinde siper aldık kendimizi korumaya çalıştık. Bu sırada 

Albay Oğuz YALÇIN elindeki Kaleşnikof tipi tüfekle "Geri çekil geri çekil" diye bağırarak 

Jandarmaya doğru ateş etmeye başladı. Bu sırada helikopterde 3- 4 tur bu Jandarma ekibinin 

üzerinde  uçarak  ateş  etmeye  devam  etmeye  devam  etti  ancak  isabet  alıp  almadığını 

göremedik. 

Albay Oğuz YALÇIN bize "Burayı terk etmemiz gerekiyor sizi güvenli bir bölgeye 

götüreceğiz kobra cougar tipi helikopter geliyor" dedi. Bizde kuleden aşağı indik burada en alt 

katta  bir  Jandarma  askerinin  olduğunu  gördüm  bu  sırada  Oğuz  Albay  bu  askere  tüfek 

doğrultarak birliğini sordu ve silahını alarak yere yatırdı daha sonra kulenin arka kapısından 

birlikte dışarı  çıktık gelen cougar tipi  helikoptere bizi  yönlendirdi.  Bu esnada sürekli  ateş 

sesleri duyuyorduk, korku içinde dördümüz, Üsteğmen Serdar ve Albay Oğuz ve Sivil kıyafeti 

bir  şahısla  bu  helikoptere  bindik,  helikopterde  bizimle  beraber  yaklaşık  15-20  kişi  vardı 

bunların bazıları askeri üniformalı bazıları ise sivil giyimli şahıslardı, 10 dakika yolculuktan 

sonra pistin kuzey batısına doğru gittik burda bir meydan da bizi indirdiler. Buranın Akıncı 

Üssü olduğunu inince öğrendik. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

ŞüpheliYunus  AYDOĞAN  Ankara  7.  Sulh  Ceza  Hâkimliği'nde  25/07/2016 

tarihli  sorgusu sırasında verdiği  ifadesinde:  "  ....  Sonrasında  ilk  defa  gördüğüm Oğuz 

YALÇIN Albay kuleye geldi. Bundan sonra kule bizim kontrolümüzde dedi. Bana emirlere 

riayet  et,  sürekli  çay demle dediler.  Bende çay demledim. Telefonuma el  koydular.  Sonra 

sürekli helikopterler inip kalkıyordu. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Halil GÜL 24/08/2016 tarihli ifadesinde; " Saat 04.00 sıralarında Akıncı 

Üssüne gittim. Darbe girişiminin başarı olmadığı anlaşılıyordu. İnsanlar çaresiz bir şekilde 

oturup konuşuyorlardı. Orada Albay Murat AĞIR, Albay Oğuz YALÇIN .... Binbaşı Ertuğrul 

ALTUN vardı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Serdar ERCAN 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " ... Ben silah almadım ve 

yanımdaki kursiyerlerle meydan harekat taburuna gittik. Burada Kara Pilot Oğuz YALÇIN 

Albayı  gördük ve  taburun emniyetini  almaya  başladık.  Bu sırada  ben kuleye  çıktım kule 

içerisinde Oğuz YALÇIN Albayın elinde kaleşnikof silah bulunduğu ve kulede iki adet kuleci 

olduğunu sanki kuleyi ele geçirmiş tavırlar olduğunu gördüm. 

.....  Bu  esnada  iki  kursiyer  teslim  olmuştu.  Bizlere  teslim  olun  diye  bağıran 

kursiyerkendisinin  teslim  söyledi.  Burada  Albay  Oğuz  YALÇIN  bize  teslim  olursanız 

ölürsünüz teslim olmayın dedi ve kulenin dışına çıkarak jandarma birliklerine geri  çekilin 
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diye bağırmaya başladı. Bu sırada kobra helikopteri geldi ve jandarmaya doğru ateş açtı ve 

Oğuz YALÇIN Albayda jandarma birliğine doğru ateş etmeye başladı. Jandarma birliği geriye 

doğru  Jandarmanın  içerisine  çekildi.  Biz  Kursiyer  Teğmenlerle  birlikte  ateş  etmedik  ve 

kulenin içeresine çömelerek emniyetimizi aldık. Biz Jandarmaya hiç ateş etmedik bende silah 

da yoktu. Bizler çok korkmuştukAlbay Oğuz YALÇIN 4-5 şarjör mermiyi Jandarmaya ateş 

ederek sıktı ve çatışma yaşandı. Albay Oğuz YALÇIN bizlere kuleden aşağı inin dedi bizde 

indik.  Bizler  gelecek  olan  Helikoptere  binmek  için  aşağı  indik.  Helikopter  geldi  ve 

bizlerihelikoptereyönlendirdi. 

... Daha sonraHelikopterlerin bulunduğu Akıncı hava alanına indik. İndiğimiz yerde 

çok sayıda helikopter vardı. Orada helikopterlerin bulunduğu yerin yakınında küçük bir bine 

vardı. Bu askeri darbeye gerçekleştiren vatan haini olan ve bu işleri organize eden bütün üst 

rütbelileri  orada gördüm. Burada , Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN ...  Kara Pilot  Albay Oğuz 

YALÇIN ... Kara Pilot BinbaşıDeniz ALDEMİR vardı.  " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Erdal  ÇAKIN 27/07/2016 tarihli  ifadesinde; "  saat 04:30 ....  Bu şahıs 

bana hitaben sizde makinalı  tüfekler varmış onları  sizden alacağım dedi.  Bende kesinlikle 

olmaz veremem kim olduğunuzu öğrenebilir miyim dedim. Bu şahıs bana hitaben Yüzbaşı 

Serkan YILDIZ dedi. Silahı neden istediğini sorduğumda bana öyle gerekiyor dedi.  Ben de 

kendi  komutanımız  Cemal BEKTAŞ Albayımı arayıp bilgi  vereceğimi söyleyerek aradım. 

Komutanımı aradığımda bana kesinlikle kimseye silah vermeyeceksin bu bir emirdir dedi ve 

kapattı.  Ardından  helikopter  pistine  doğru  gittiğimde  Serkan YILDIZ isimli  yüzbaşı  yine 

burada bekliyordu kendisine Cemal Albay ile görüştüm kesinlikle size silah vermeyeceğimi 

söyledim. Kendisine bu silahların bende olduğunu size kim haber verdi diye sordum benim 

eski  komutanım  olan  ve  şu  an  Hava  Ulaştırma  Grup  komutanlığına  bakanAlbay  Oğuz 

YALÇIN ın kendisine söylediğini bana söyledi." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Serkan  YILDIZ 27/07/2016tarihli  ifadesinde;  "  Saat:01.00  sıralarında 

Hava  Ulaştırma  Grup  Komutan  Albay  Oğuz  YALÇIN  beni  arayarak  “Harita  Hava  Grup 

Komutanlığı  nöbetçi  astsubayının  yanına  gitmemi,  kışlanın  emniyeti  için  bir  tane  MG-3 

silahına  ihtiyaç  olduğunu  söylememi  ve  silahı  alınca  kendisini  aramamı”  söyledi.  Bende 

nöbetçi  astsubay  benim  istemem  ile  verir  mi  dedim.  O  da  bana  sen  git  söyle  dedi. 

Vermeyeceğini  biliyordum.  Gidip  silahı  istediğimde  nöbetçi  astsubay  kendi  komutanına 

sordu. Aldığı talimatlar doğrultusunda veremeyeceğini söyledi. Bende dönüp nizamiyeye geri 

geldim. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ertuğrul  ALTUN  24/08/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ben  nizamiyede 
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beklerken  sabah  saatlerinde  Albay Oğuz  YALÇIN beni  arayarak  kışlaya  saldırı  olduğunu 

saldırının  Meydan  Harekat  Bölgesinden  olduğunu  ve  nizamiyeden  bir  kaç  kişinin  oraya 

bakmasını söyledi.  Bizde nizamiyeden 2 kişi  saldırının olduğu yere gittik oradan ateş sesi 

geliyordu ama gördüğümüz birşey yoktu. Ateş sesleri devam ederken park yerinde bir UH-1 

motor  çalıştırdı  bizde  bu  helikoptere  yolcu  olarak  bindik.  Helikoptere  binme kararını  biz 

verdik.  Oğuz  Albay  burasının  emniyetli  olmadığını  söylemesi  de  bunda  etkili  oldu. 

Helikoptere  Albay Murat  AĞIR, Astsubay Fatih  KARAGÖZ,  Astsubay İlyas  isimli  şahıs, 

Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN  ile  birlikte  bindim.  Bindiğim  helikopterin  pilotlarını 

tanımıyordum. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli İlhan OCAKCIOĞLU 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " 15.07.2016 günü 

akşam  Saat:21:30  sıralarında  kule  nöbetçisini  kontrol  amaçlı  olarak  birliğime  gittim.  ... 

Ardından skorskiler havalandı ve bu esnada Albay Oğuz YALÇIN ve isim peçleri olmayan 

ancak  rütbeleri  bulunan  1  üsteğmen  ile  3  teğmen  kuleye  çıktılar  ve  bize  “  Biz  buranın 

emniyetini  alıyoruz”  dediler.  Akabinde  de  Albay Oğuz  YALÇIN  2  teğmeni  bina  girişine 

gönderdi. Kuleye çıkan Albay, Üsteğmen ve Teğmenlerde G-3 makinalı silah bulunmaktaydı. 

Bu sırada Oğuz Albay cep telefonlarımızı bizden istedi. Biz kendisine telefonlarımızı teslim 

ettik.  Kulede  açık  olan  televizyondan  da  olayları  gördük.  Kendilerine  neler  olduğunu 

sorduğumuzda bize herhangi bir cevap vermediler. Bu esnada Kara Havacılık Okul Komutanı 

Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN  yanımıza  gelerek  Oğuz  Albay’a  helikopterlerin  kalkıp 

kalkmadığını  sorarak  yanımızda  bir  süre  kaldıktan  sonra  gitti.  Kule  frekansından  Kara 

Havacılık Komutanlığı karargahı veya harekat merkezi tarafından hava araçlarının 01 kodu ile 

yönlendirildiğini duymaktaydık ve 01 kodlu istasyonun ulaşamadığı trafiklere Oğuz Albay 

bizlere  aracılık  yaptırmaktaydı.  Bu  helikopterler  her  zamankinden  farklı  kod 

kullanmaktaydılar. Havalanan helikopterler bizim kuleden ikmal isteklerinde bulunuyorlardı 

ve  yanımızda  bulunan  Albay  Oğuz  kendilerini  koordine  etmekteydi.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli Ali SERT 11/10/2016 tarihli ifadesinde; " ....O sırada ben orada (Kulede) 

beklerken  5-10  dk  sonra  Oğuz  YALÇIN  Albay  oraya  geldi.  'Tamam.  Ben  burada 

bekleyeceğim. Sen aşağı in. Oranın güvenliğini al' dedi. Ben de bunun üzerine aşağı indim. 

Kulenin kapısında Murat GÜLERDİ ile birlikte beklemeye başladım. Elimizde silah vardı. 

Şarjör takılıydı.... " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Murat  GÜLERDİ  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Bu  sıralar  okul 

komutanı  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN  sürekli  kuleye  gidip  geliyordu  ve  kulede  elinde 
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Kaleşnikof  olan  Albay  Oğuz  YALÇIN  da  vardı.Bu  sıralarda  sürekli  çatışma  sesleri  ve 

bombardıman sesleri geliyordu. 

....  Akabinde Serdar  Üsteğmene haber  vermek üzere  diğer  arkadaşlarımla  birlikte 

Helikopter pistinin kulesine çıktık ve orada bulunan Albay Oğuz YALÇIN 'içeri geçin, şu  

saatten sonra yapacak bişey yok'  dedi.  Bizim teslim olmamıza fırsat  vermedi.Daha sonra 

Albay Oğuz YALÇIN kulenin  camından aşağıda  duran Kobra  aracının  içindeki  Jandarma 

personeline Kaleşnilof silahla 3 şarjör ateş etti. Biz yere yattık. Kobra aracıda Albaya karşılık 

verdi ve bunun üzerine Albay Jandarma personeline karşılık vermek için Helikopter çağırdı ve 

helikopter seri bir şekilde kobra aracı taradı.Biz oradan ayrılmak istedik fakat hem çatışma 

vardı hemde Oğuz Albay da bizi  vurabilirdi.  Daha sonra Oğuz Albay kuleyi  terketmemiz 

gerektiğini, tahliye olmamız gerektiğini söyledi ve aşağıya indik. Akabinde Couger diye tabir 

edilen bir  taşıma helikopteri  kuledeki personeli  ve albayı almaya geldi.  Ama jandarma ile 

sürekli  çatışma  devam  ediyordu.  Bunun  için  ve  Albaydan  çekindiğimiz  için  yine  teslim 

olamadık.  Daha sonra  kuledeki  personel  ile  birlikte  içinde  başka  personelinde  bulunduğu 

taşıma helikopterinin içine bindik. 

...(Akıncı)  Burası  çok  kalabalıktı  ve  buradan  sayı  aldılar.  En  başta  50  kişi 

bulunuyordu daha sonra özel kuvvetlerden yaklaşık 50 kişi skorsky helikopteri ile geldiler ve 

sayı 100 e yakın olmuştu. Biz korkmaya başlamıştık. Daha sonra okulumuzdan bir helikopter 

daha geldi ve orada 8 kursiyer olmuştuk. Burada bir çok rütbeli vardı ama bir çoğunun ismini 

bilmiyorum. Bildiklerim Döner Kanat Kurulu Başkanı Uğur Albay ... Hayri GÜR ( Halil GÜL 

) Yarbay vardı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Osman TEKE 28/07/2016 tarihli ifadesinde; "  Gündoğmak üzeri idi .... 

Kulede  kendisini  ilk  defa  gördüğümüz  adını  sonradan  Albay  Oğuz  YALÇIN  olarak 

öğrendiğimiz  şahıs  ile  birlikte  takım  komutanımız  Serdar  ERCAN  vardı.  Biz  kendisine 

Jandarmadan duyduklarımızı anlattık.  Aşağı inmemiz ve konuşmamız gerektiğini söyledik. 

Bu esnada Albay Oğuz YALÇIN bize "Kobra geliyor zaten" dedi biz bir şey anlamadık. Bu 

esnada bir  kobra tipi  helikopterin  gelerek Jandarma kuvvetlerinin  üzerinden ateş  etmeden 

alçaktan  uçuş  yaparak  geçiş  yaptığını  gördük.  Bu  arada  iki  pilot  arasında  "Ne  atıyoruz 

komutanım" şeklindeki konuşmayı duyduk. Bunun üzerine Albay Oğuz YALÇIN telsizden 

helikoptere  "ateş  etmeleri"  emrini  verdi.  Bunun  üzerine  helikopter  Jandarma  aracının 

çevresine püskürtme amaçlı  ateş etmeye başladı,  biz ne olduğunu anlayamadık.  Korku ve 

panik içinde hemen kimimiz kulede kimimiz merdivenlerinde siper aldık kendimizi korumaya 

çalıştık.  Bu sırada  Albay Oğuz YALÇIN elindeki  Kaleşnikof  tipi  tüfekle  "Geri  çekil  geri 

çekil" diye bağırarak Jandarmaya doğru ateş etmeye başladı. Bu sırada helikopterde 3- 4 tur 

bu Jandarma ekibinin üzerinde uçarak ateş etmeye devam etmeye devam etti ancak isabet alıp 
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almadığını göremedik. 

Albay Oğuz YALÇIN bize "Burayı terk etmemiz gerekiyor sizi güvenli bir bölgeye 

götüreceğiz kobra cougar tipi helikopter geliyor" dedi. Bizde kuleden aşağı indik burada en alt 

katta  bir  Jandarma  askerinin  olduğunu  gördüm  bu  sırada  Oğuz  Albay  bu  askere  tüfek 

doğrultarak birliğini sordu ve silahını alarak yere yatırdı. Daha sonra kulenin arka kapısından 

birlikte dışarı çıktık gelen Cougar tipi helikoptere bizi yönlendirdi. Bu esnada sürekli ateş 

sesleri duyuyorduk, korku içinde dördümüz, Üsteğmen Serdar ve Albay Oğuz ve Sivil kıyafeti 

bir şahısla bu helikoptere bindik. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Taha Fatih ÇELİK 01/09/2016 tarihli ifadesinde; "... 15 Temmuz gecesi 

uçtuğunu  bildiğim  kişilerin  bu  örgütün  üyesi  olduklarını  düşündüğüm  şahıslar;  Abdullah 

YETİK,  Uğur  UÇAN,  Feridun  ÇOBAN,  Cebrail  SERT,  Ömer  DERELİOĞLU,  Mehmet 

ŞAMCI, Kulede görevli Oğuz YALÇIN ... Fatih ARMAĞAN ve ifademde yazdırmış olduğum 

isimler. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Mağdur  Abdullah  KÜSMÜŞ  ifadesinde;  "  ... Bu  sırada  ikinci  bir  helikopter 

gelmişti.  Darbeciler  kulenin  üst  katındaydı.  “kimse  var  mı”  diye  seslendiler,  ben  “gelin 

komutanım, ben varım” dedim, beni görünce sekiz civarında darbeci üzerime silah doğrulttu. 

Bir albay zimmetimdeki HK 33 marka 8443 seri numaralı silahımı elimden aldı. Diğer albay 

beni yüzüstü yere yatırdı. Kendi silahımı yüzüme doğrulttu. Tam beni vuracakken “evli misin 

bekar mısın” diye sordu. Ben bekar olmama rağmen evliyim dedim. Beni vurmaktan vazgeçti, 

silahımı da alarak kaçtılar. Helikoptere bindiler. Bir helikopter timi ateşle baskı alırken diğer 

helikopter  kaçtı.  Benim başıma silah dayayan albayın ismini  sonradan öğrendim. Kurmay 

Plt.Albay Oğuz YALÇIN’mış, diğer personelin isimlerini öğrenemedim. İki albayın yanında 

beş altı kadar üsteğmen, teğmen rütbesinde subaylar vardı. Ben bu girişimde bulunanlardan 

ülkem ve kendi adına şikayetçiyim, cezalandırılmalarını talep ediyorum " şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

Tanık Ömer GEÇMEZ 27/09/2016 tarihinde Tokat Cumhuriyet Başsavcılığına 

verdiği ifadesinde ;“O dönemde yapıya mensup olduğunu bildiğim ve benim ilgilendiğim; 

Oğuz YALÇIN, İstanbul 1972 doğumludur, yapı içerisindeki kod adı FURKAN idi. Bu şahıs 

ile Kara Harp Okulunda ilgilenmeye başladım, en çok zaman geçirdiğim kişilerden birisidir, 

hücre evinde en fazla birlikte kaldığım kişidir, bu şahıs Kara Harp Okulunda okurken babası 

vefat etmişti, annesi başka biriyle evlenmişti, kendisinden büyük abisi ile birlikte İstanbul da 

yaşıyordu,  bu  şahıs  hafta  sonu  izinlerinde  halamın  yanına  gidiyorum  diyerek  okuldan 

çıkıyordu,  halasının  evine  gidip  üzerini  değişip  bizim  kaldığımız  hücre  evine  geliyordu, 
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Ankara’da Atatürk Orman Çiftliği  karşısında Polis Kolejinin arka kısmında bulunan hücre 

evinde aşağıda adını vereceğim Ünal Bayhan ve Sedat Arıcan ile birilkte kalıyorlardı. Ben de 

onları zaman zaman ziyarete gidiyordum, bu şahıs önce halasının kızı ile nişanlandı ancak 

yapı izin vermediği için nişanlısından ayrıldı, daha sonra evliliğinde yapının ilgisinin bulunup 

bulunmadığını bilmiyorum, bu şahıs hakkında hatırladıklarımın bir kısmı bu kadardır, aklıma 

geldikçe  anlatacağım,  dedi.  Ayrıca  ben  gelmeden  önce  temin  ettiğim ve  dosayya  sunmak 

istediğim Işıklar Askeri Lisesinin 132. Dönemine ait OĞUZ YALÇIN’ın bulunduğu kısım ve 

bölümü rızamla size teslim etmek istiyorum, dedi ve rızası ile vermiş olduğu sayfada fotoğraf 

altında Oğuz YALÇIN – İSTANBUL / 1972 ibaresi  yazılı  fotoğraf  rıza ile  teslim üzerine 

muhafaza altına alındı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

09/10/2016 tarihli  fotoğraf  teşhis  tutanağında, tanık Ömer GEÇMEZ'in şüpheli 

Oğuz YALÇIN'ı fotoğrafından teşhis ettiği belirtilmiştir.

İzmir Cumhuriyet  Başsavcılığı'nın 2014/93685 sayılı  soruşturma dosyasından 

'Abdullah' kod isimli gizli  tanık, 06/04/2016 tarihli ifadesinde ; "...Şubat ayında bizim 

alaya  uçak  pilotu  94'lü  Oğuz  YALÇIN  ve  helikopter  pilotu  93'lü  Enver  TOPAL tayinen 

geldiler. Akabinde ........... Ankara'ya Enver TOPAL ve Bayram ÇİÇEK ile Kobra Helikopteri 

İntibak Kursuna gittik. Bu kursa Diyarbakır'dan da Ali Murat KENDİR, Eyyup Durmaz ve 

Aykut Cafer EĞİLMEZ isimli helikopter pilotları da geldi. Eyyup DURMAZ ve Aykut Cafer 

EĞİLMEZ'in  cemaat  ile  herhangi  bir  bağı  yoktur.  Ali  Murat  KENDİR'i  daha  önce 

belirtmiştim. Muhafazakardır ama cemaatçi değildir. 

... Yukarıda ismini zikrettiğim 94'lü Oğuz YALÇIN evcimen bir şahıstı. Ev yemekleri 

yapmayı ve yemeyi severdi. Kendisi 94'lü Mehmet SALİH ile bareber bekar evi tuttular. Bu 

1996 senesinin ilkbahar aylarındaydı. Bunlara 94'lü Bayram TAŞBAŞI'da katıldı Hatta 1997 

senesinde .....  atanan 94'lü  Ali  AKTÜRK'te bu bekar  evine yerleşti.  Bu dördünü de ...  ve 

bizden sorumlu cemaat  abisinin aynı  olmasından dolayı  ve hatta  Oğuz YALÇIN'ın ileride 

anlatacağım benimle beraber  cemaatin abisi  Rıdvan (K) evlendirmesinden dolayı  Fetullah 

GÜLEN cemaatinden olduklarını çok iyi bilirim. 

...Astsubaylıktan geçme teknisyen bir  subay ile  ilgili  (o dönem yüzbaşı olduğunu 

hatırlıyorum)  isimsiz,  imzasız  bir  mektup  gönderildiği  ve  içeriğinde  sözde  bu  şahsın 

olumsuzlarının anlatıldığı bir soruşturma açılmıştı. Bu mektup içeriğinin İsmail BİROL isimli 

üsteğmen'in  ağzından yazılmış  gibi  olduğunu bu şekli  ile  İsmail  BİROL'un da yakılmaya 

çalışıldığını konuşuyorduk. Acaba bu mektubu kim yazmış olabilir, gerçekten İsmail BİROL 

mu yazdı diye Oğuz YALÇIN ile aramızda konuşurken bana hitaben gizlice ve sessizce etrafı 

kolaçan  ederek  "abi  sen  bilmiyor  musun,  bizden  toplanan  bilgilerle  abiler  yazdı  ya  bu 
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mektubu,  bizim topladığımız  bilgilerle  yazıldı"  dediğini  net  olarak  hatırlıyorum.  Yukarıda 

ismini zikrettiğim cemaatçi subay arkadaşlarımın kendi mesai arkadaşları hakkında bu şekilde 

bilgi  toplayarak  ve  cemaat  abisine  vererek  başka  bir  mesai  arkadaşlarının  soruşturma 

geçirmesine sebep olmaları çok tuhafıma gitmişti. 

...  cemaatçi  olduğundan  şüphelendiğimi  söylemiştim.  Daha  sonra  cemaat  evliliği 

sebebiyle  aile  dostu  olduk.  Böylece  aramızda  Fetullah  GÜLEN  cemaatinin  sohbetini 

yapmaktan ve birbirimizin aidiyetini  öğrenmekten dolayıda Fetullah GÜLEN cemaatinden 

olduğu kesinleşti.)  94'lü Oğuz YALÇIN (eşi Ayşe)bu şekilde ailecek görüştüğüm cemaatçi 

subaylardır. Cemaat abileri bu tarz evliliklere aracı olduklarında görüşme yapıldıktan sonra 

evliliği  uzatmanın  takva sahibi  insana yakışmayacağını,  bir  an  önce  evlenmek gerektiğini 

söyler ve evliliği kısa sürede yaptırırlardı. Güzel, çirkin ayrımı yapanında cemaat evliliğinde 

cemaatçi kız kardeşlere kötülük olduğunu söyler evliliği olduğu bittiye getirirlerdi. 

... Bu arada İsmet (K) isimli şahsın abilik yaptığı cemaatçi subaylardan bildiklerim; 

94'lü Bayram TAŞBAŞI, 94'lü Oğuz YALÇIN ve o zaman için Zırhlı Birliklerde görev yapan 

94'lü  Özkan ÇAĞLAYAN, 94'lü  Oğuz YALÇIN ve o zaman için Zırhlı  Birliklerde görev 

yapan  94'lü  Özkan  ÇAĞLAYAN,  94'lü  Salih  ATAMAN,  94'lü  Mustafa  DURMUŞ  isimli 

subayları sayabilirim.

...  Soruşturma devam ederken  Vedat  SEVEN'in  emrinde  harekat  ve  eğitim kısım 

amiri olarak çalışan cemaatten iyi dostum olan Yarbay Oğuz YALÇIN yanıma gelerek Vedat 

SEVEN "seni tanıdığımı biliyor, benden seninle görüşmemi ve soruşturmada Vedat'a yardımcı 

olmamı istememi rica etti" deyince bende kendisine Vedat isimli komutanın sıkıntılı bir adam 

olduğunu bu yüzdende bunlardan sorumlu cemaat abileriyle görüşmek istediğimi söyledim. 

Aynı gece saat 23:00 sıralarında Oğuz YALÇIN ile buluşarak cemaatin bu Alayın asker abisi  

olan kimliğini bilmediğim bir doktorun evine gittik. (Evini gösterebilirim) Akabinde Malatya 

2. Ordu'nun cemaat abisi olarak düşündüğüm bir şahıs bu eve geldi. Çünkü bu şahıs Oğuz 

YALÇIN'ın o anki abisi olan doktorun üstünde yer alıyordu. Bu şahsın daha önce Oğuz'un 

abisi olduğunu karısının öğretmenlik yaptığı okulda tarih öğretmeni olduğunu Oğuz YALÇIN 

bana ifade etmişti  (Malatya'da ki eşi  Ayşe YALÇIN'ın okulu-bu tarih  öğretmenini  görsem 

tanırım). Bu şahıs geldikten sonra ben bu abiye Vedat SEVEN'in bu dosyadan ceza alması 

gerektiğini,  cemaatin bu şahsa sahip çıkmaması ve korumaması gerektiğini söyledim. Oda 

kesinlikle cemaate çok lüzumlu bir şahıs olduğunu, o anda bir terörle mücadele olduğunu, 

cemaatin  topyekün  pkkya  karşı  mücadeleye  giriştiğini,  biz  şuan  kurumlar  arası  kişileri 

görüştürüyoruz,  %20-%30  dahi  bu  şahıstan  istifade  etsek  bizim  için  önemli,  o  yüzden 

korumalıyız  dedi.  Şunu  ifade  etmek  istiyorum bu  adam bu  görevden  alınırsa  bu  göreve 

getirilecek olan kişiler cemaate düşman kişiler olduğu için bunları söylediğine inanıyorum. 

Çünkü Vedat SEVEN görevden alınsaydı o an 2. Orduda kızağa çekilmiş 2 tane Pilot Albay 
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vardı.  Bunları  kızağa  çekenin  atama  ve  tayin  konusunda  yetkili  olan  Bayram TAŞBAŞI 

olduğunu da bana Oğuz YALÇIN dahil  olmak üzere birkaç kişi  daha söyledi.  Kaldığımız 

yerden devam etmek gerekirse tarih öğretmeni olan cemaat abisi orada hemen bana hitaben 

"kurmay yarbay İskender  GİRDGİN'de  bizden,  nasıl  gerekiyorsa  o  şekilde  ifadesini  alın, 

gerekirse görevden çağırın gelsin, Oğuz sende nasıl gerekiyorsa ifade ver. Hatta yarın doktor 

sende o  soruşturma da müşteki  olan  teğmenin  yanına  git  sonuçta  ondan sen  sorumlusun, 

ifadesini  düzeltsin"  dedi.  Ben  bu  şekilde  Vedat  SEVEN'den  şikayetçi  olan  teğmeninde 

cemaatçi olduğunu öğrendim. Ama ismini hatırlamıyorum. Birde dosyada cemaatçi olmayan 

şikayetçi  astsubay vardı.  Doktora talimat  vererek bizden olan astsubay arkadaşa bakın bu 

astsubay ile kim samimi ise konuşsun bu astsubayında ifadesini değiştirmesini sağlayalım. Bu 

tarih öğretmeni Vedat SEVEN'i doktor olan cemaat abisine çağırttı, gece saat 02:00 sıralarında 

Vedat SEVEN bu eve geldi. Yan odada cemaatin abileri  ona nasıl ifade vermesi hakkında 

talimatları verdiler..... Oğuz'da beni Orduevine götürdü .....Ben daha sonra bizim raporumuzun 

Vedat SEVEN'i ... Hamza KOÇYİĞİT'in 2. bir kurul oluşturarak başına Ekrem ÇAĞLAR'ı 

verdiğini ve onların hazırladığı raporla da Vedat SEVEN'i bu soruşturmadan ceza almadan 

kurtulduğunu  öğrendim.  Hatta  Ekrem  ÇAĞLAR  bu  konu  ile  ilgili  beni  çağırarak  "sen 

teğmene ifadeni değiştiriyorsun ama git mahkemede hakkını ara diye nasıl söylersin, biz seni 

Vedat'ı korumaya gönderdik, sen ceza verdirtmeye çalışıyorsun" dedi. Bu soruşturmayla ilgili 

evraklar istenirse bahsettiğim konu ortaya çıkacaktır. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Tanık Erhan ZEYBEK 26/07/2016 tarihli ifadesinde;  " Albay Oğuz YALÇIN saat 

20:00  sıralarında  Er  Kamil  BAŞYİĞİT'i  aradı  ve  kendisini  Gazi  Orduevinden  almasını 

söyledi. Bunun üzerine ikimiz Albay Oğuz YALÇIN'ı Gazi Orduevinden alarak Karargaha 

getirdik. Albay Oğuz YALÇIN yoldayken silahımla ilgili bana sorular sordu. Nizamiyeden 

içeri girdik. Albay Oğuz YALÇIN nizamiye girişinde bana "Nizamiyeye git, içeride ne kadar 

şarjör  ve  mermi  varsa  sayacağım,  getir"  dedi.  Bunun üzerine  nizamiyeye  girerek  nöbetçi 

Astsubay Teknisyen Üstçavuş Doğan GÜVEN'den 4 adet  30'ar  mermi  alan şarjörü alarak 

Albay Oğuz YALÇIN'a teslim ettim. Karargah binasının önünden geçerken karargah binası 

önünde Kara Kuvvetleri Komutanının makam aracını gördüm. Biraz daha ilerledikten sonra 

Albay Oğuz YALÇIN, aracı  yolun kenarında durdurttu.  Daha sonra Hava Ulaştırma Grup 

Komutanlığı  binası  önüne  gittik.  Orada  Binbaşı  Ertuğrul  ALTUN  ve  Yüzbaşı  Serkan 

YILDIZ'ın  bizi  beklediğini  gördüm.  Albay Oğuz  YALÇIN bize  "Siz  ihtiyaçlarını  giderin 

tekrar görev olacak, mühimmat ve silahlarınızı araçta bırakın" dedi. Aracın şoföründen araç 

anahtarım  alıp,  aracın  kapılarını  kilitleyip  anahtarı  kendisi  aldı.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 
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Tanık Huzeyfe ERYİĞİT 25/07/2016 tarihli  ifadesinde; "  Kara Havacılık Okul 

Bakım Komutanlığında vatani hizmetimi yapmaktayım. Ben Albay Muzaffer KARTOPU'nun 

habercisiyim, aynı zamanda lant şoförüyüm. Olay tarihinden iki hafta öncesine kadar Binbaşı 

Gökhan  ÇİÇEK,  Yarbay  Yücel  (soyismini  bilmiyorum)  ve  Hava  ulaştırma  Albay  Oğuz 

(soyismini bilmiyorum) sık sık Albay Muzaffe KARTOPU ile odasında görüşmeye başladılar, 

görüşme  esnasında  cep  telefonlarım  ya  bana  veriyorlardı  ya  da  odanın  dışındaki  haberci 

masasına  bırakıyorlardı.  Odaya  girdiklerinde  konuşurlarken  kapıyı  kapatıp,  televizyonun 

sesini yükseltiyorlardı. Binbaşı Gökhan ÇİÇEK ile Muzaffer KARTOPU ise olaya yakın sık 

sık görüşmeye başladılar" şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15  Temmuz  2016  günü  saat:  22.00’da  Albay  Oğuz  YALÇIN  ve  kimliği  tespit 

edilemeyen silahlı şahısların Güvercinlik Meydanı Kule binasının kontrolünü ele geçirdiği,

15 Temmuz 2016 günü, saat:  22:08'de, Albay Oğuz YALÇIN’ın uçuş kıyafetli  ve 

tabancalı olarak kule binası giriş kapısından girdiğinin görüldüğü

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:39'da, Albay Oğuz YALÇIN‘ın uzun namlulu bir 

silahla kule binasındagörüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü, saat:  01:31'de, Albay Oğuz YALÇIN’ın uçuş kıyafetli  ve 

tabancalı  olarak  karargah  binasına  giriş  yaptığı  ve  harekat  merkezi  koridorunda  Albay 

Mustafa DURMUŞ ile görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 03:16'da, Yüzbaşı Emre ERKAN’ın uzun namlulu silah 

ile, Albay Oğuz YALÇIN’ın uçuş kıyafetli ve tabancalı olarak harekat merkezi koridorunda 

görüldükleri belirtilmiştir. 

Kara Havacılık Komutanlığı Güvercinlik Uçuş Kulesinde bulunan ses kayıtları 

üzerinde bilirkişi tarafından yapılan çözüm tutanakları ve ses teşhis işlemleri sonucu 

düzenlenen 03/01/2017 tarihli  bilirkişi raporunda şüpheli Oğuz YALÇIN'a ait olduğu 

değerlendirilen konuşmalar şu şekildedir:

15/07/2016 tarihinde saat 23:19’deki telsiz kaydı: 

Özcan KARACAN : " ........

İlkay ATEŞ : " efendim komutanım"

Özcan KARACAN : " (…) yolunda nerden"

İlkay ATEŞ : " Devam ediyoruz şu an (…) üstündeyim"
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Özcan KARACAN :  " bi  tane  kobra  aracı  var.  Onu  sen  vurabiliyorsan  vur,  

vuramıyorsan birini yada şeyi çağır (…) birini çağır"

İlkay ATEŞ : " silahlar çalışmıyor nerde kobra var"

Özcan KARACAN : " Mitin üstünde var onu çağır"

İlkay ATEŞ : " Nerde araç nerde,onu nereden bulacağız"

Rafet KALAYCI :" Kalaycı mitin üzerindeyim"

Oğuz YALÇIN : "Konya yolu,  Konya yolundan Özel  Kuvvetlere doğru bir  

polis aracı gidiyor. Kobra kobra aracı gidiyor, durdurulsun, durdurulsun"

Ortam sesi--- "vurulsun "

Oğuz YALÇIN : "Vurulsun, vurulsun"

Rafet KALAYCI :" Bu çağrı hangi kobraya, hangi kobraya"

Özcan KARACAN : " (…) yapıyorum neron sana, eğer sende yeterli (…..)"

Rafet KALAYCI :" Bu çağrı hangi helikoptere, hangi kobraya"

İlkay ATEŞ : "  Ali  Nero,  Dostum Konya yolu üzerinde Özel  Kuvvetlere  

doğru devam eden bir tane kobra aracı varmış onu vuracağız. Tamam dostum devam et"

Rafet KALAYCI :" Nero (..)"

İlkay ATEŞ : " Sen Mitte devam et"

Rafet KALAYCI :" Mitte devam ediyoruz."

İlkay ATEŞ : "Ali sen Konya yoluna gel"

15/07/2016 tarihindesaat22:20’deki telefon konuşma kaydı; 

Mehmet ŞAHİN : " Yarbay Şahin"

Oğuz YALÇIN : " Abicim ben kuledeyim "

Mehmet ŞAHİN : " Kim "

Oğuz YALÇIN : "Ben ben Oğuz Albay "

Mehmet ŞAHİN : " Komutanım Ünsal Paşayı gördünüz mü? "

Oğuz YALÇIN : "Birazdan kuleye gelecek "

Mehmet ŞAHİN : " Tamam tamam sıkıntı yok kaç tane helikopter kalktı "

Oğuz YALÇIN : "Sayamamışlar kaçta tane tahmini "

Mehmet ŞAHİN : " Ya nasıl sayamıyorlar ya ben anlamıyorum "

Oğuz YALÇIN : "

Mehmet ŞAHİN : " Kugır ve Skorski kaç tane "

Oğuz YALÇIN : "Kugır Skorski ee daha kalkmayanlar var ya "
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Mehmet ŞAHİN : " Tamam oldu ya komutanım kaydını tutun iyice "

Oğuz YALÇIN : " Ya konuşma yok tutulmuyor "

Mehmet ŞAHİN : " Tamam oldu "

Oğuz YALÇIN : "Tamam hadi görüşürüz "

15/07/2016 tarihindesaat 23:02’deki telefon konuşma kaydı; 

Mehmet ŞAHİN : " Yarbay Şahin, Oğuz Albayım "

Oğuz YALÇIN : "Ha benim "

Mehmet ŞAHİN : "  Komutanım Özcan Karacan’a taarruz pilotlarına talimat  

verin taarruz pilotlarına "

Oğuz YALÇIN : "dur taarruz pilotlarına talimat evet  "

Mehmet ŞAHİN : " Genel Kurmay Karargahının ve TRT’nin üzerinden alçak  

geçecekler. "

Oğuz YALÇIN :  "Taarruz  pilotlarına  talimat  Genel  Kurmayın  ve  TRT’nin  

üzerinden alçak geçiş "

Mehmet ŞAHİN : " Alçak geçecekler evet. "

Oğuz YALÇIN : "Tamam mı İkmal Akıncı’da olacak dedi Ünsal Paşa tamam 

mı? "

Mehmet ŞAHİN : " Kim, ne İsmail’i "

Oğuz YALÇIN : "Ünsal  Paşa  Ünsal  Paşa,  Akıncıda  olcak  tamam bunları  

yakıt Ünsal paşa tamam mı "

Mehmet ŞAHİN : " Ya komutanım Ünsal Paşa burada "

Oğuz YALÇIN : "Tamam Akıncıda olacak diye biz şey yaptık, TRT ve Genel  

Kurmay şu anda yapıyoruz ikazı tamam "

Mehmet ŞAHİN :  "  Genel  Kurmay  Karargahı  ve  TRT’nin  üzerinden  alçak  

geçecek taarruz helikopterleri tamam mı "

Oğuz YALÇIN : "Genel Kurmay Karargahı ve TRT’nin üzerinden Kobralar,  

Atak mı? Kobralar, Ataklar değil demi? "

Mehmet ŞAHİN : "  Kobralar Kobralar ya komutanım taarruz helikopterleri,  

Özcan onu ayarlar "

Oğuz YALÇIN : "Hepsi Hepsi "

Mehmet ŞAHİN : " Ya komutanım Özcan’a söyleyin o halleder hadi "

15/07/2016 tarihindesaat 23:51’deki telefon konuşma kaydı; 
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M. Semih ÜSKAYA  : " Binbaşı Semih "

Oğuz YALÇIN : " Alo, Özcan Yarbay orada mı? "

M. Semih ÜSKAYA  : " Özcan Yarbay telefonla görüşüyor. Buyrun "

Oğuz YALÇIN :  "Kobralar  yakıt  ve  mühimmat  ikmali  için  Güvercinlik'e  

geliyor değil mi? Oğuz Albay "

M. Semih ÜSKAYA  : " Ha bi saniye komutanım "

Özcan KARACAN : " Komutanım "

Oğuz YALÇIN : "Ha Özcan şimdi bize soruyorlar emin olamadılarmühimmat  

ve yakıt ikmali burada demi "

Özcan KARACAN : " Burada burada taarruzlar burada "

Oğuz YALÇIN : "Tamam bi daha bi şey yapıyoz, emin olamadılar. "

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kara Havacılık Komutanlığı 

Hava Ulaştırma Grup Komutanlığındayapılan aramada, Oğuz YALÇIN'a ait odada;  1 

adet  Nato  Otan  ibareli  üzerinde  el  yazması  yazılar  bulunan  ajanda  ile  ajanda  içerisinde 

bulunan 24.06.2016 tarihli not kağıdı, 1 adet skorsky ibareli el yazması bulunan ajanda, 3 adet 

el yazması , A4 kağıdı,4 adet el yazması kağıt, l adet üzerinde el yazması Arın Asil Acar ismi 

ve mail  adresi  ile telefon numarası yazan not kağıdı,  l  adet  WCC 42 ibareli  fişek,  l  adet 

kırmızı  renkli  Lecolor  ibareli  el  yazması  ajanda,  l  adet  ibare  bulunmayan  kırmızı  renkli 

ajanda, dinlenme odasında, l adet 81l 196 ibareli uzun namlulu silah fişeği, l adet bnb Recai-

bnb ufuk ibaresi yazılı A4 not kağıdı, kartex tabir edilen metal dolap 3. çekmecesinde iki ayrı 

kutu içerisinde 34 adet 7,65 fişek bulunduğu belirtilmiştir.

Şüpheli Mehmet ŞAHİN'e ait Kara Havacılık Komutanlığı'nda bulunan odada 

yapılan arama sonucu düzenlenen 22/07/2016 tarihli arama ve el koyma tutanağında; ... 

Kara Havacılık Birliği'nin uydu fotoğrafı, yine aynı uydu fotoğrafı üzerinde kırmızı asetatlı 

kalem ile çeşitli notlar alınmış birliğin uydu fotoğrafı, 4. ve 5. Nöbet kulübelerinin gösterdiği 

değerlendirilen kroki bulunan A4 kağıdı, arkasında "Okul K. Bize eğitim görevi verdi. Sabaha 

kadar görevli kontrol ediyoruz", "Barış Çayırlı + 2 teğmen + Emre Erkan" , "Mete O  ğuz 

Yalçın + 5 teğmen"   , "fener, düdük, çakı, cherekes, telsiz", "sosyal tesis" ibareleri bulunan 

A4 kağıdı ele geçirildiği belirtilmiştir. 

Şüpheli Oğuz YALÇIN'a ait Kingston marka flash bellek,Toshiba marka hafıza kartı, 

Kingston marka hafıza kartı ve Samsung marka laptop üzerinde yapılan bilirkişi incelemesi 

sonucunda 02/01/2017 tarihli bilirkişi raporu düzenlenmiştir. 

845/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'nın 27/07/2016 tarih ve 2016/2569 sayılı 

uzmanlık  raporunda;  Oğuz  YALÇIN'a  ait  olduğu  belirtilen  sağ  el  svabı  üzerinde  atış 

artıklarının tespit edildiği belirtilmiştir.

Kara Havacılık Komutanlığı  tarafından yapılan idari  soruşturma sonrasında 

düzenlenen "İdari ve Disiplin Soruşturma Heyetinin Olayla İlgili Personel Hakkındaki 

Değerlendirmesi ve Kanaati Çizelgesinde; Şüpheli Oğuz YALÇIN'ın, faaliyetler esnasında 

Muhabere  Merkezi,  Kurmay Başkanlığı  odası,  Harekat  Merkezi  karargah  önü ve  Nöbetçi 

Amirliği odasına muhtelif defalar ve zamanlarda girip çıktığı, faaliyetlere fiilen iştirak ettiği, 

kule  ses  ve  kamera  kayıtlarında  kule  faaliyetlerini  yönettiği,  Yarbay Mehmet  ŞAHİN'den 

darbe teşebbüsüne ilişkin telefonla aldığı talimatların uçuştaki pilotlara iletilmesini sağladığı, 

Connect  aracının  anahtarını  alarak  kendisi  faaliyet  boyunca  ulaşım  maksatlı  kullandığı, 

Connect şoförünün silah ve mermi basılı 4 adet şarjörlerine el koyduğu, faaliyetlerinsevk ve 

idaresinde etkin rol oynadığı ve bu hususları belli bir plan dahilinde icra ettiği,  667 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkarıldığı belirtilmiştir. 

Şüpheli Oğuz YALÇIN'ın kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0505 646 36 97 

numaralı telefon hattı için Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin 30/11/2016 tarih ve 2016/4563 

D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı  

verilmiştir.

Şüpheli Oğuz YALÇIN,16/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Oğuz  YALÇIN'ın  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Oğuz  YALÇIN'ın,  Kara  Havacılık  Komutanlığı  Hava  Ulaştırma  Grup 

Komutanlığında Grup Komutanı olarak Albay rütbesiyle görev yaptığı, 

Tanık Ömer GEÇMEZ'in, şüpheli Oğuz YALÇIN'un 'Furkan' kod ismiyle Fetullahçı 

Terör  Örgütü  yapılanması  içerisinde  yer  aldığına  ilişkin  beyanı,  Abdullah  kod isimli  gizli 

tanığınşüpheli Oğuz YALÇIN'ın Fetullahçı Terör Örgütü yapılanması içerisinde yer aldığı, eşi 

Ayşe YALÇIN ile evliliğini örgüt abisi 'Rıdvan' kod isimli şahsın gerçekleştirdiğine ilişkin 

beyanı,  şüpheli  Murat  BOLAT'ın,  2011 yılı  sonu 2012 yılı  başında  kendisiyle  ilgilenecek 
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örgüt 'abi'si olan çocuk doktoru ile irtibatı şüpheli Oğuz YALÇIN'ın kurduğuna ilişkin beyanı, 

askeri  darbe girişimi  kapsamındaki  faaliyetleri,  yine şüphelinin sıralı  komutan ve amirleri 

dışında başka asker kişilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış biçimi ile 

birlikte nazara alındığında, şüpheli İlyas BARUT'un Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğunun 

anlaşıldığı,

Şüphelinin,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler  tarafından  planlanıp 

gerçekleştirilecek  olan  askeri  darbe  planı  kapsamında  olay  gecesi  Güvercinlik  Kışlasında 

bulunan uçuş kulesini kontrol altına almakla önceden görevlendirildiği, 

Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askerler tarafından gerçekleştirilecek askeri darbe 

girişimi için hem sivil mekanlarda hem de askeri birliklerde planlama toplantıları yapıldığı, bu 

kapsamda Kara Havacılık Komutanlığında şüpheli Muzaffer KARTOPU'nun odasında yapılan 

askeri  darbeyehazırlık  toplantılarına  şüpheliler  Gökhan  ÇİÇEK,  Oğuz  YALÇIN ve  Yücel 

ERSÜREN'in  katıldıklarının  belirlendiği,  bu  toplantılar  öncesinde  şüphelilerin  cep 

telefonlarını  dışarıda  bıraktıkları,  toplantı  sırasında  ise  kapıyı  kapatıp  bulundukları  odada 

televizyonun sesini açarak konuştuklarının, bu şekilde şüphelilerin teknik takibe karşı önlem 

aldıklarının anlaşıldığı, 

Şüpheli Oğuz YALÇIN'ın olay akşamı Gazi Orduevinde yapılan düğünde bulunduğu, 

askeri darbe faaliyetinin erken başlaması üzerine şüphelinin orduevindeki düğünden ayrılarak 

askeri  darbe  kapsamında  kendisine  verilecek  emir  ve  talimatları  yerine  getirmek  üzere 

Güvercinlik kışlasına geldiği, nizamiye girişinde şüpheli Oğuz YALÇIN'ın yanında bulunan 

tanık  Erhan  ZEYBEK'e  nizamiyeye  git,  içeride  ne  kadar  şarjör  ve  mermi  varsa  getir 

sayacağım dediği, bunun üzerine Erhan ZEYBEK'in nizamiyede nöbetçi olan şüpheli Doğan 

GÜVEN'den 4 adet  30'arlı  mermi  şarjörü  alarak  şüpheli  Oğuz YALÇIN'a  verdiği,  oradan 

birlikte Hava Ulaştırma Grup Komutanlığı binasına gittikleri, 

Güvercinlik kışlasında bulunan uçuş kulesinin 1. Kara Havacılık Alayı personeline 

bağlı  bulunmasına rağmen şüpheli  Oğuz YALÇIN'ın,  askeri  darbe planlaması  kapsamında 

olay  gecesi  silahlı  teğmenlerle  birlikte  elinde  uzun  namlulu  silahla  Güvercinlik  kulesine 

geldiği  ve  kulenin  kontrolünün  kendisinde  olduğunu  söyleyerek  o  andan  itibaren  kulede 

bulunan  şüpheli  İlhan  OCAKCIOĞLU  ile  birlikte  kendisine  Kara  Havacılık  karargah 

binasından gelen uçuş güzergahı, hedef ve saldırılara ilişkin emir ve talimatları kuledeki telsiz 

üzerinden helikopter pilotlarına ilettiği, 

Şüphelinin 15/07/2016 tarihinde saat 22:08'de uçuş kıyafetli ve tabancalı olarak kule 

binası  giriş  kapısından  girdiğinin,  saat  22:39'da  uzun  namlulu  bir  silahla  kule  binasında 

görüldüğünün güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edildiği, 

Şüphelinin, saat 23:00 sıralarında kulede bulunan televizyondan TRT kanalını açtığı 

ve uçuş kulesine gelen şüpheli Hakan Cafer ARSLAN ile birlikte TRT'de darbe bildirisini 
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yayınlanacağını söyledikleri, bu bildirinin yayınlanmasını bekledikleri, söyledikleri gibi bir 

süre sonra TRT'de askeri darbe bildirisinin yayınlandığı, şüphelinin darbe planlamasından ve 

bunun  aşamalarından  biri  olan  TRT  televizyonunda  darbe  bildirisinin  yayınlanacağını 

önceden bildiğinin dolayısıyla askeri darbe planlamasından haberdar olduğunun anlaşıldığı, 

Kara Havacılık  Komutanlığı  Güvercinlik  kışlasında bulunan uçuş  kulesine ait  ses 

kayıtları incelendiğinde, 

Şüpheli Oğuz YALÇIN'ın 15/07/2016 tarihinde saat 23:19'da  "Konya yolu, Konya 

yolundan  Özel  Kuvvetlere  doğru  bir  polis  aracı  gidiyor.  Kobra  kobra  aracı  gidiyor,  

durdurulsun,  durdurulsun"  ,  "Vurulsun,  vurulsun"  şeklinde  helikopter  pilotlarına  telsizden 

saldırı talimatı verdiği,

Saat 22:20'de telefonda konuştuğu şüpheli Mehmet ŞAHİN'in meydandan kaç tane 

helikopter  kalktığını  sorduğu,  şüpheli  Oğuz  YALÇIN'ın  da  "  Sayamamışlar  kaçta  tane  

tahmini " "Kugır Skorski ee daha kalkmayanlar var ya " diye cevap vererek meydandan kaç 

tane  helikopter  kalktığının  sayılmadığını,  kalkmayan  Cougar  ve  Skorsky  helikopterleri 

olduğunu söylediği, şüpheli Mehmet ŞAHİN'in de " Tamam oldu ya komutanım kaydını tutun  

iyice " demesi üzerine şüpheli Oğuz YALÇIN'ın " Ya konuşma yok tutulmuyor" diyerek kalkan 

helikopterlere ilişkin kayıt tutulmadığını belirttiği, 

Şüpheli  Oğuz  YALÇIN'ın  olay  gecesi  saat  23:02'de  telefonda  konuştuğu  şüpheli 

Mehmet ŞAHİN'den " Genel Kurmay Karargahının ve TRT’nin üzerinden alçak geçecekler. " 

aldığı talimatı telsizle helikopter pilotlarına talimat olarak ilettiği, 

Şüpheli  Oğuz  YALÇIN'ın  olay  gecesi  saat  23:51'de  telefonla  konuştuğu  şüpheli 

Özcan KARACAN'a"Ha Özcan şimdi  bize soruyorlar emin olamadılarmühimmat ve yakıt  

ikmali burada demi " diyerek helikopterlerin mühimmat ve yakıt ikmalinin nerede olacağını 

sorduğu, şüpheli Özcan KARACAN'ın da " Burada burada taarruzlar burada " diye taarruz 

helikopterlerinin yakıt ve mühimmat ikmalinin Güvercinlik Kışlasında olacağını belirttiği, 

Kara  Havacılık  Komutanlığı  uçuş  kulesindeki  telsiz  ve  telefon  konuşmalarının 

sürekli kayıt altına alındığı, saat 22:00 sıralarında uçuş kulesine gelerek oranın kontrolünü ele 

geçiren şüpheli Oğuz YALÇIN'ın saat 24:00 sıralarında kulede kayıt işlemi yapan cihazı devre 

dışı  bıraktığı,  bu  nedenle  saat  24:00'den  sonra  yapılan  telsiz  konuşmalarının  kayıtlarının 

bulunmadığı, 

Şüpheli Oğuz YALÇIN'ın, şüpheli Ertuğrul ALTUN'a askeri darbe kapsamında Ana 

nizamiyenin kontrolünü sağlaması talimatı verdiği,

Şüpheli Oğuz YALÇIN'ın, şüpheli Serkan YILDIZ'a telefonla talimat vererek Harita 

Hava Grup Komutanlığı  nöbetçi  astsubayı  olan Astsubay Erdal  ÇAKIN'dan 1 adet  MG-3 

makinalı  tüfek  istediği,  Erdal  ÇAKIN'ın  komutanı  olan  Cemal  BEKTAŞ  Albayı  arayıp 
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sorduğu, onun 'kimseye silah vermeyeceksin' emri vermesi üzerine komutanın emri olduğunu, 

makinalı tüfeği veremeyeceğini şüpheli Serkan YILDIZ'a ilettiği, şüpheli Serkan YILDIZ'ında 

silahı alamadan oradan ayrıldığı, 

Şüphelinin  15/07/2016  tarihinde  saat  01:31'de  uçuş  kıyafetli  ve  tabancalı  olarak 

karargah  binasına  giriş  yaptığı  ve  harekat  merkezi  koridorunda  göründüğünün  güvenlik 

kamera görüntüleriyle tespit edildiği, 

Şüpheli  Oğuz  YALÇIN'ın  kulede  gece  boyunca  telsiz  üzerinden  helikopterlerin 

mühimmat  ve  yakıt  ikmalleri  için  talimatlar  verdiği,  şüphelinin  doğrudan  telsizle  ya  da 

şüpheli İlhan OCAKCIOĞLU'na söyleyerek helikopter pilotlarına uçuş gerçekleştirecekleri 

güzergahlara, saldırı yapacakları hedeflere ilişkin yasadışı emir ve talimatlar verdiği, 

Şüphelinin 16 Temmuz 2016 günü, saat: 03:16'da uçuş kıyafetli ve tabancalı olarak 

harekat merkezi koridorunda görüldükleri belirtilmiştir. 

Sabah saat 06:00 sıralarında Jandarma Özel Kuvvetler Birliği tarafından Güvercinlik 

kışlasına operasyona başlanılması üzerine şüpheli Oğuz YALÇIN'ın kuleden aşağıda bulunan 

jandarma birliğine uzun namlulu silahla 3 - 4 şarjör mermi kullanarak çok kez ateş ettiği, bu 

sırada şüpheliler Sadullah ABRA ve Murat KARAKAŞ'ın kullandıkları kobra helikopterinde 

bölgeye  geldiği  ve  kule  etrafında  patenler  çizmeye  başladığı,  şüpheli  Oğuz  YALÇIN'ın 

telsizden bu helikoptere Meydan Harekat Taburu önünde bulunan Kobra aracına ateş etmesi 

talimatı verdiği, bu talimat üzerine helikopterden kobra aracına doğru ateş açıldığı, jandarma 

birliğinin geri çekildiği, jandarma personeli arasında bulunan mağdur Abdullah KÜSMÜŞ'ün 

bu saldırı  üzerine kuleye doğru kaçtığı,  çatışma seslerinin kesilmesi üzerine şüpheli  Oğuz 

YALÇIN'ın kulenin boşaltılacağını söylediği  ve orada bulunan diğer  şüpheliler  ile  birlikte 

kuleden  aşağıya  indikleri,  bu  sırada  şüpheli  Oğuz  YALÇIN'ın  kulenin  girişinde  saklanan 

mağdur Abdullah KÜSMÜŞ'ü görünce onu yakaladığı ve 'seni öldüreyim mi, senin çocuğun 

var mı' dediği, mağdurun da çocuğunun olduğunu söylemesi üzerine şüpheli Oğuz YALÇIN'ın 

mağduru yere yatırdığı ve silahını aldığı, şüpheli Oğuz YALÇIN'ın mağdur Abdullah'ı orada 

bırakarak  beraberindeki  diğer  şüpheliler  ile  birlikte  kendilerini  almaya  gelen  helikoptere 

binerek Güvercinlik meydanından ayrıldıkları ve Akıncı Hava Üssüne indikleri, 

Şüpheli  Oğuz  YALÇIN'dan  alınan  svaplarda  atış  artıklarına  rastlanılmasının  da 

şüpheli Oğuz YALÇIN'ın olay sabahı Jandarma birliğine doğru silahla ateş ettiğini gösterdiği, 

Şüphelinin,  Akıncı  Hava  Üssünde  kendileri  ile  fikir  ve  eylem  birliği  içerisinde 

bulunan diğer şüpheliler ile buluştuğu ve askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması 

üzerine yapılan operasyon üzerine Akıncı Hava Üssünde yakalandığı,

Şüphelinin,  yasal  olarak emir  ve talimat  verme yetkisi  bulunmayan asker kişilere 

yasadışı emir ve talimatlar verdiği, yetkisiz olarak uçuş kulesinde olay gecesi bulunduğu, 
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Şüphelinin, gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi olduğunu 

bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu 

olan  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ettiği,  askeri  darbe 

girişimininde bulundukları, şüphelinin askeri hiyerarşi ve tanımlı görevleri dışında Fetullahçı 

Terör Örgütü mensuplarından askeri darbe planlaması kapsamında aldığı yasal olmayan emir 

ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Oğuz  YALÇIN'ın  olay  gecesi  yukarıda  bir  kısmı  belirtilen  telsiz 

konuşmalarıyla  Kara  Havacılık  Komutanlığı  karargah binasından  kendilerine  gelen  saldırı 

talimatlarını  helikopter  pilotlarına  telsizle  iletmesi  nedeniyle  olay  gecesi  helikopterlerden 

edilen atışlar sonucu gerçekleşen tüm ölümlerden 5237 sayılı TCK 37/1 maddesi uyarınca 

doğrudan sorumlu olduğu, 

Şüphelinin  telsizlerden  verdiği  talimatlarla  gerçekleştirilen  helikopter  saldırıları 

sonucu  Genelkurmay  Başkanlığı  civarında Ali  Mehmet  VUREL,  Beytullah  YEŞİLAY, 

Cengiz POLAT, Fuat BOZKURT, İbrahim ATEŞ, Maktul Mehmet KOCAKAYA,Murat İNCİ, 

Mustafa KARASAKAL, Muzaffer AYDOĞDU, Osman ARSLAN,Osman EVSAHİBİ, Özcan 

ÖZSOY,Ramazan KONUŞ,Selim CANSIZ, Serhat ÖNDER, Suat AKINCI, Suat ALOĞLU, 

Sultan  Selim  KARAKOÇ,  Uhut  Kadir  IŞIK,  Vedat  BÜYÜKÖZTAŞ,  Yasin  Naci 

AĞAROĞLU, Yusuf ÇELİK, Yusuf ELİTAŞ'ın öldürülmelerinin,

Genelkurmay  Başkanlığı  civarında müştekiler  Abdil  Muhsin  TÜRKMEN, 

Abdullah  BAHÇECİ,Abdullah  CANSIZ, Abdullah  EROL,  Abdullah  KESKİN,  Abdullah 

SEZGİN,  Abdullah  TUNÇEL,  Abdulvahit  ÖZÇAVUŞ,  Abdülkadir  KAYAPINAR,  Adem 

ULUTAŞ,  Adem  DEVECİ,  Adem  GÜL,  Adem  PARLAK,  Adnan  CEYLAN,  Adnan 

ODABAŞI, Ahmet ARIK, Ahmet GENÇYİĞİT, Ahmet KARACA, Ahmet KAĞIZMANLI, 

Ahmet Salih  ÜNAL, Ahmet Sefa KAYA, Akın GÜNBULAK, Alaattin  GÜMÜŞHAN, Ali 

DEMİRDAŞ, Ali  GÖK, Ali  Osman KAYA, Ali ÖLÇÜCÜ, Alişan ÇELİK, Aslan ÇİÇEK, 

Aydın  GÜLGAN,  Aydoğan  KONDU,  Ayhan  AKKANAT,  Ayhan  ERTUĞRUL,  Aykut 

TÜRKAN, Aysel SANCAK, Barış YILDIRIM, Bayram ÇAYLAK, Bedriye TÜREMİŞ, Berat 

BOZKURT, Birol ÇEBİ, Birşah YEŞİL, Burak BALCI, Burak DEMİRCİ, Burhan DEMİR, 

Bülend BARAN, Bülent DURAK, Bünyamin ÖCAL, Büşra ÖZYILMAZ, Büşra SANCAK, 

Can METİN, Cavit  ÖZTÜRK, Cem Koray ACAR, Cengiz ŞAHİN, Cengiz UÇAR, Cesur 

TEKİN, Çetin ÖZSOY, Dilek BURAN, Durak DENİZ, Ekrem ÇAKIR, Emin KARABIYIK, 

Emine  AYDINBELGE,  Emine  Nur  PARLAK,  Emre  KAYA,  Enes  GÖKGÜL,  Engin 

ZENGİN, Ervil  PEHLİVAN, Erdal  AÇIKGÖZ, Eren TEKİN, Erhan ÇAYIR, Erhan SÜR, 

Ertuğrul  ÇAĞLAYAN,  Esat  Kerim  SEÇKİN,  Faruk  BAŞARAN,  Fatih  GÜRSES,  Fatih 

KARATEKİN, Fatih KUBULAY, Fatih PİRE, Fazıl MACİT, Fazlı ÇİÇEK, Furkan ÖZTÜRK, 

Furkan SANCAK, Gülay GÜVERCİN, Gülüzar DEMİRCİ, Hacı Hasan OCAK, Hacı İhsan 
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CEYLAN,  Hacı  Rahim  ALLI,  Hacer  KONUŞ,  Hakan  KARADUMAN,  Halil  İbrahim 

BALGAT, Halit AYDOĞDU, Hamza ÇAKALOĞLU, Hanifi TÜMER, Harun ÇALI, Harun 

DOĞAN,  Hasan  CEYLAN,  Hasan  DEMİRKAN,  Hasan  KAYNAKCI,  Hasan  KAZMAZ, 

Hasan OLKUN, Hasan YAŞAR, Hatice TAVUKCU, Havva ŞEN, Hüseyin ÇINAR, Hüseyin 

KAYA, İbrahim ÇAĞ, İbrahim SIĞIN, İbrahim Ethem TOKATLIOĞLU, İlhan AYDIN, İsa 

PİRİHAN, İsa  SARITEPECİ,  İsmail  Samet  MUTLU,  Kaan  ŞİMŞEK,  Kadir  İNCİKUŞU, 

Kadir TUNÇEL, Kazım ÇAKIR, Kemal TEZER, Kenan ARTUĞER, Kenan KONUK, Kerim 

TAŞKIRAN,  Koray  DEMİREL,  Levent  DİNÇ,  Mahmut  GÜRPINAR,  Mahmut  Mert 

KILINÇ,  Mehmet  AYDINBELGE,  Mehmet  BACIK,  Mehmet  DALDA,  Mehmet  Fatih 

ŞABA, Mehmet Özgür AKKOYUNLU, Mesut TEKİNIŞIK, Metin İÇTÜZER, Metin UZUN, 

Muammer  ERKAYA,  Muhammed  ŞAHBAZ,  Muhammet  Berdan  ÖLÇÜCÜ,  Muhammed 

Nurullah TAVUKCU, Murat AKGÜL, Murat AYKUT, Murat BALGAT, Murat ÇETİN, Murat 

DEMİRCİOĞLU, Mustafa ATEŞ, Mustafa GÜLCAN, Mustafa GÜNEL, Mustafa KARKIN, 

Mustafa ÖZYILMAZ, Mustafa SEÇKİN, Mustafa SEMERCİ, Mustafa SIRAKAYA, Mustafa 

YILMAZ, Mücahit GÜNDOĞDU, Nazar IRMAK, Necati EKİZ, Necmettin ÇİMEN, Nevzat 

YAPAN,  Nigar  SERT,  Oğuzhan  KONURALP,  Okan  DEMİRCİOĞLU,  Oktay  ŞENGÜL, 

Onur Can AÇIKGÖZ, Orhan BURAN, Osman KÖMÜR, Ömer Faruk ÇATAL, Ömer Faruk 

EREN, Ömer Lütfi PEKER, Ramazan GÜNDEŞLİ, Regaip YILDIRIM, Salih ATEŞ, Satılmış 

KOÇAK,  Selahattin  KARAYEL,  Selim  YILMAZ,  Selim  ÖZDEMİR,  Serdar 

DUMLUPINAR,  Serdar  KARATAŞ,  Serkan  ERAYHAN,  Sinan  ŞAHİN,  Şafak  ÜLGEN, 

Şener  ŞENER,  Şenol  YEDİLER,  Tahir  ŞEKER,  Talip  TOSUN,  Ufuk  KAYA,  Uğur 

KÖSEOĞLU, Uğur ŞAHAN, Ümit YEŞİLMADEN, Ümüt EKİNCİ, Üveys ÖZCAN, Üzeyir 

KÜÇÜK, Yahya  Murat  İMAMOĞLU, Yasin  DEMİRCİ,  Yasin  GÖKGÖZ,  Yunus  ÇELİK, 

Yusuf ASLANHAN, Yusuf AY, Yusuf GÖKDEMİR, Yusuf KURT, Zafer TAŞ'ın öldürülmeye 

teşebbüs edilmelerinin, 

Cumhurbaşkanlığı binası civarında Akif KAPAKLI, Cuma DAĞ, İzzet ÖZKAN, 

Necmi Bahadır DENİZCİOĞLU'nun öldürülmelerinin,

Cumhurbaşkanlığı binası civarında müşteki Enes ALACAKAYA'nın öldürülmeye 

teşebbüs edilmesinin, 

Ankara Emniyet Müdürlüğü binası civarında Halil IŞILAR'ın öldürülmesinin,

Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  binası  civarında müştekiler  Abbas  Murat 

DELİBAŞLAR, Ali DİNLER, Ali SEZER, Alper KORKMAZ, Alper ÜNSAL, Barış ÜNYAY, 

Behçet  BOLAT,  Duray  ERKAN,  Emrah  ÖZÇELİK,  Erol  KARACA,  Gökhan  İLDEŞ, 

Hüseyin AĞİR, Kemal KULLEBİ, Kenan PEHLİVANLI, Mustafa ÖZ, Murat CANTÜRK, 

Murat UYGUN, Osman BÜTEV, Remzi BAŞ, Salih AYDEMİR, Serkan ERDİNÇ, Tuğçe 

SERÇE, Ufuk YAZICI, Ümit USLU, Yıldırım UZUN'un öldürülmeye teşebbüs edilmelerinin, 
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Milli  İstihbarat  Teşkilatının  Yenimahalle'de  bulunan  yerleşkesi  civarında 

müştekiler Abdülhamit ECEVİT, Mehmet YARĞIN, Mehmet BAŞKAYA, T-02735 Numaralı 

MİT Personeli,  M-11238  Numaralı  MİT Personeli,  M-11125  Numaralı  MİT Personelinin 

öldürülmeye teşebbüs edilmelerinin, 

Gölbaşı  ilçesinde  bulunan  TÜRKSAT  Uydu  Haberleşme  Merkezi  civarında 

müştekiler Abdullah BULUT, Ahmet SARIKAYA, Ahmet ŞEFLEK, Alaettin ALTINTAŞ, Ali 

BOLAT,  Bayram  İNAÇ,  Bilal  Davut  HASETÇİ,  Mehmet  Cemil  ÖZTEGİL,  Cengiz 

DEĞİRMENCİ, Cengizhan SOLAK, Cenk ŞEN, Eray ÜNLÜ, Erdal SÖĞÜNMEZ, Erkan 

KAYA,  Erol  ÖLÇER,  Fatih  AKSOY,  Fatih  Mehmet  KAYABAŞI,  Fatih  POLAT,  Fatih 

ÜNVER,  Güner  GANİ  ,  Hakan  İLHAN,  Halil  ERSOY,  Hüsamettin  DEMİREL,  Halil 

YEŞİLÇİMEN, Hüseyin TÜRKMEN, İbrahim ATİLA, İsmail AÇIKAL, Kadir KARABIYIK, 

Lokman SONSOY, Mahmut BAŞPINAR, Mehmet BAYAR, Mehmet GÖKSEL, Mehmet Ali 

ORTAYATIRTMACI,  Muhammet  Sait  GÜNEŞ,  Muhammet  Emin  SERGİLİ,  Mustafa 

KARADAYI,  Özcan  ŞEN,  Ramazan  TEKTAŞ,  Serdar  GÖZÜM,  Serkan  BİLEN,  Taha 

TETİK,  Tarık  İNCEDERE,  Tarık  Furkan  ERBAY,  Tayfun  ÖĞÜTLÜ,  Turgay  AYÇİÇEK, 

Üzeyir  YAVUZ ve  Yasin  Burak  KAYA'nın  öldürülmeye  teşebbüs  edilmeleri  eylemlerinin 

doğrudan faili olduğu,

Şüpheli  Oğuz  YALÇIN'ın,  sabah  saat  06:00  sıralarında  uzun  namlulu  silahla 

Jandarma Özel Kuvvetlere ait araç içerisinde bulunan müştekiler Mustafa AKPINAR ve Birol 

ALTAY'a yönelik eylemlerinin kasten insan öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturduğu, 

Şüpheli  Oğuz YALÇIN'ın,  soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı  Terör Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek, 28 kez nitelikli şekilde kasten 

insan öldürmek, 277 kez nitelikli şekilde kasten insan öldürmeye teşebbüs etmek suçlarını 

oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-8- Şüpheli Murat AĞIR'ın ( Albay ) Eylemleri :

Şüpheli Murat AĞIR 17/07/2016 tarihli ifadesinde; " Ben Kara Pilot Albay olarak 

Kara Havacılık Okulunda Sabit Kanat Uçuş Eğitim Kurul Başkanı olarak görev yapmaktayım. 

15/07/2016  tarihinde  görevliydim.  Saat  17:00-19:30  arası  pilot  adayları  ile  mutad  eğitim 

uçuşu görevim vardı. Pilot adaylarını eğitiyordum. Bu görevi tek motorlu 5 adet uçak ile icra 

ediyorduk. Güvercinlik'ten kalkıp Temelli Ulucan Meydanı'na iniş yapıyorduk. Saat 18:30- 
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19:00 civarında kuleden anons geldi.  Uçaklar Ulucan Meydanına inip emniyete  alındıktan 

sonra  otobüs  ile  Güvercinlik'e  dönüleceği  söylendi.  Biz  de  bu  talimatı  yerine  getirerek 

uçakları  indirdik.  Otobüsün  gelmesi  ve  Güvercinlik'e  dönüşümüz  bayağı  zaman  aldı. 

Güvercinlik'e  döndüğümüzde  saat  22:00-22:30  sıralarında  otobüsü  içeri  almayacaklarını 

söylediler.  Ben  de  otobüsü içinde  bulunan  eğitici  ve  pilot  adayları  ile  birlikte  lojmanlara 

gönderdim. İçeride ne olduğunu merak ederek yaya olarak birliğe girdim. Odama gittim. Uçuş 

malzemelerimi  odama  bırakıp  karargaha  gittim.  Orada  sıkıyönetim  ilan  edildiğine  dair 

televizyonda  haberi  gördüm.  Sonrasında  mesajı  gördüm.  Benim  bu  faliyet  ile  ilgili  bir 

görevim veya katılımım olmadığı ayrıca, çıkışlar kapalı olduğu için beklemeye devam ettim. 

Odamdan  sivil  kıyafetimi  alıp  karargaha  geri  döndüm.  Beklerken  sabaha  karşı  Genel 

Kurmay'dan  emir  geldi.  Akıncı'ya  intikal  edilecek  denildi.  Bunu  kimin  söylediğini 

hatırlamıyorum.  Herkes  helikopterlere  gidiyordu.  Ben  de  çantamı  alıp  peşlerinden  gittim. 

Kimin  emir  verdiğini  bilmiyorum.  Bu  şekilde  ben  de  anlattığım  şekilde  oradaki  bir 

helikoptere  yolcu  olarak  bindim.  Pilotların  kim olduğunu  bilmiyorum.  İstesemde  pilotları 

göremezdim.  Bindiğim  helikopter  UH-1'di.  Akıncı'a  gittiğimde  gün  ağarmıştı.Gittiğimde 

Genel  Kurmay  Başkanı'nı  orada  göremedim.  Darbe  yapıldığını  anladım.  Benim  dahilim 

olmadığı için bir kenara geçip beklemeye başladım. Bana her hangi bir görev veren olmadı. 

Hiç  bir  faliyete  katılmadım.  Etraf  kalabalıktı.  Tanımadığım  insanlar  vardı.  Polislerin 

nizamiyeye geldiği ve teslim olunacağı konuşuluyordu. Ben de bir şeye dahil olmadığım için 

endişelenmeden  bekledim.  Askeri  savcılara  teslim  olduk.  Orada  isimlerini  bilmediğim 

yüzlerini tanıdığım bir kaç kişi gördüm. Bunun dışındakileri tanımıyorum. Daha sonra askeri 

savcılara teslim olduk. Akıncı'a giderken her hangi bir görevlendirme yapılmadı. Öncesinde 

de benim görevlendirmem yoktu.  Akıncı  üssüne anlattığım şekilde gittim.  Olay günü çok 

yorgundum. Ayrıca olayın şaşkınlığıyla ne olduğunu anlayamadım. 

...Harekat Yıldırım Gizli ibareleri yazılı 5828 4 sayılı mesaj formunu görmedim. Ben 

sadece  il  sıkıyönetim  komutanlarının  yazılı  olduğu  listeyi  gördüm.  Bu  listeyi  görünce 

sıkıyönetim ilan edildiğini anladım. Zaten bu sırada TRT'de sıkıyönetim ilan edildiği haberi 

vardı. Bunun dışında haberim yoktur. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Taha  Fatih  ÇELİK 01/09/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Bu arada  Ulucan 

Meydanında  kalan  personeli  almak  için  gönderdiğim  servis  aracının  araç  komutanı  olan 

Astsubay ismini  hatırlamadığım beni  aradı  bende  kuvvet  komutanının  kışlada  olduğu  ve 

benden haber almadan çıkmamalarını söyledim. Bunun üzerine Albay Murat AĞIR beni aradı 

aynı şeyleri ona da söyledim. Kendisi de "biz buradan çıkıyoruz oraya geliyoruz" dedi. Daha 

sonra ise servisi çağlayan lojmanlarına çektikleri araç komutanı tarafından bana bildirildi.

...15  Temmuz  gecesi  uçtuğunu  bildiğim  kişilerin  bu  örgütün  üyesi  olduklarını 
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düşündüğüm şahıslar; Abdullah YETİK ... Fatih ARMAĞAN ve ifademde yazdırmış olduğum 

isimler  bunların  haricinde  Kurmay  olmaları  ve  komkarsu  sınavını  kazanan  kişilerin 

FETÖ/PDY  içerisinde  bulunma  ihtimalleri  olabileceğini  düşündüğüm  ama  net  olarak 

bilmediğim,  Ertuğrul  ALTUN,  Cengiz  ZIYPAK,  Murat  AĞIR  ....Metin  TÜZEL  isimli 

şahısların  adı  geçen  örgüt  ile  bağlantılı  olduklarını  düşünüyorum.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Mehmet  ŞAHİN  17/11/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Akıncı'da  ben,  Halil 

GÜL,  Fatih  KARAGÖZ,  Murat  AĞIR'la  birlikte  vakit  geçirdik.  Öğle  saatlerinde  merkez 

komutanılığından görevliler gelerek bizi gözaltına aldı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Halil GÜL  24/08/2016 tarihli ifadesinde; "  Saat 04.00 sıralarında Akıncı 

Üssüne gittim. Darbe girişiminin başarı olmadığı anlaşılıyordu. İnsanlar çaresiz bir şekilde 

oturup  konuşuyorlardı.  Orada  Albay  Murat  AĞIR  ...  Binbaşı  Ertuğrul  ALTUN  vardı.  " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Mahmut  ŞAKRAK 17/11/2016  tarihli  ifadesinde;  " saat  21.30-22.00 

sıralarında Albay Murat AĞIR yanında Yarbay Yasin CANDEMİR ve yanlarında üç teğmen 

ile  birlikte  geldiler,  Murat  AĞIR  ve  Yasin  CANDEMİR  ekranlardan  kameralara  baktılar 

Murat  AĞIR terörist  faailiyet  ihtimalinden dolayı  burası  güçlendirildi  ve  emir  komutanın 

kendisinde  olduğunu  söyledi,  '  bundan  sonra  emirlerime  uyun  uymazsanız  vur  emri  var' 

diyerek bizi tehdit etti, ve bizden yanlarında getirdikleri üç teğmenle birlikte kameraları takip 

etmemizi ve birliğe Polis yaklaşması halinde kendisine haber vermemizi emretti Murat AĞIR 

ve  Yasin  CANDEMİRtelaşlı  vaziyette  içeri  dışarı  girip  çıkıp  kameraları  ve  bizi  kontrol 

ediyorlardı.

Yaklaşık yarım saat sonra Murat AĞIR cep telefonları ile kimseyle görüşmeyin diye 

talimat verdi, bir süre sonrada benim ve diğer astsubay arkadaşın telefonlarını aldı ve kapattı, 

ancak  hatırladığım  kadarı  ile  kendi  telefonunun  şarjı  bittiğinden  ismini  Fatma  olarak 

hatırladığım  yanlarında  birlikte  gelen  bayan  teğmenini  telefonunu  Murat  AĞIR‘ın 

kullandığını hatırlıyorum ...  06.00 sıralarında ortamda bir  hareketlilik oldu 8-10 kişilik bir 

rütbeli  grup  üst  katta  bina  çıkışına  doğru  telaşlı  bir  şekilde  geldiler  bu  grup  içerisinde 

hatırladığım kadarı ile okul komutanı Ünsal ÇOŞKUN ... Murat AĞIR, Okan KOCAKURT 

olduğunu hatırlıyorum kameralar incelendiğinde kimlerin olduğu tam olarak tespit edilebilir. 

Ben Murat  AĞIR'a ne olduğunu sordum kendisi  bana birliğin saldırıya  uğradığını söyledi 

kendisinde olan bize ait telefonlarımızı iade etti ve silah alarak kendisi ile birlikte hareket 

etmememi  emretti,  ben  almadım fakat  ikinci  kere  emretmesi  üzerine  ben  odada  bulunan 
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teğmenlerin getirdiği silahlardan bir tanesini alarak kapıdan çıkış yaptık...." şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Emre ERKAN 27/07/2016 tarihli  ifadesinde;  "  Saat 06:00 sıralarında 

Jandarma  Özel  Harekatın  geldiğini  söylediler.  Bu  esnada  Kobra  helikopterin  kalktığını 

gördüm.  Birlik  içerisinde  silah  sesi  duydum  kim  kime  ateş  ettiğini  görmedim. 

Muhtemelenkobra helkopter, Jandarma Özel Harekatı püskürtmek amaçlıkulenin önüne doğru 

ateş  ettiğini  gördüm.  Okul  Komutanı  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN’u  gördüm elinde  silah 

vardı. Albay Murat AĞIR’ın ve Albay Mustafa DURMUŞ’un ellerinde silah vardı,.  Bu üç 

şahsında çatışma olan yere gittiklerini gördüm. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  ALİ TUNÇ AVŞAR 03/11/2016 tarihli ifadesinde; "  ... Yarım saat kadar 

sonra odaya Murat AĞIR odaya girdi.  Ona gündüz Temelli'de birlikte  olduğumuzu evime 

gitmek için niyetlendiğimi, onun için birliğe girdiğimi söyledim, oda sen sabaha kadar burada 

bekle  aklın  başına  gelsin  dedi,  orada  bulunan  teğmenlerin  ve  astsubayların  telefonlarını 

topladı. Odada bir televizyon vardı ancak kapalıydı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Yasin CANDEMİR 25/10/2016 tarihli ifadesinde; " Biz UH1 içerisinde 8-

10 kişi olarak Akıncı'ya gittik. Helikopterde ... Murat AĞIR Albay, Hakan Cafer ARSLAN 

vardı.  Diğerlerini  hatırlayamıyorum.  Orada  helikopterden  indik."  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Serdar  ERCAN  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Daha 

sonrahelikopterlerin  bulunduğu  Akıncı  havaalanına  indik.  İndiğimiz  yerde  çok  sayıda 

helikopter vardı. Orada helikopterlerin bulunduğu yerin yakınında küçük bir bine vardı. Bu 

askeri darbeye gerçekleştiren vatan haini olan ve bu işleri organize eden bütün üst rütbelileri 

orada gördüm. Burada , Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Kara Pilot Albay Uğur KAPAN, Kara 

Pilot  Albay Murat AĞIR ...  Kara Pilot  BinbaşıDeniz ALDEMİR vardı."  şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Osman ÇAYIR 17/07/2016 tarihli  ifadesinde;  "  (  16/07/2016 tarihinde 

sabah saatlerinde Akıncı  Üssünde) Cep telefonum yanımda değildi,  MURAT AĞIR Albay 

arkadaşımın telefonu ile eşimi aradım. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ömer GÜLER 17/07/2016 tarihli  ifadesinde; " Ben de bir  helikoptere 

bindim.  Güvercinlikten  bizim  Akıncı'daki  4.  Ana  Jet  Üssü  Komutanlığına  götürdüm. 
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Helikopterde  hatırladığım kadarıyla  Kara  Havacılık  Komutanlığında  görevli  Murat  AĞIR 

Albay,  Erdoğan ERDEM isimli  nerede görev yaptığını  bilmediğim pilot  albay vardı,  pilot 

Albay Osman ÇAYIR vardı. Başka kişilerde vardı, ancak onların ismini hatırlayamıyorum. " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Ertuğrul ALTUN 24/08/2016 tarihli ifadesinde; "  ... Helikoptere Albay 

Murat  AĞIR,  Astsubay Fatih  KARAGÖZ,  Astsubay İlyas  isimli  şahıs,  Tuğgeneral  Ünsal 

ÇOŞKUN ile birlikte bindim. Bindiğim helikopterin pilotlarını tanımıyordum. Bu yüzden kim 

olduklarını  söyleyemem.  Bindiğim helikopterin kuyruk numarasını  hatırlamıyorum.  Ancak 

markası UH-1 Genel Maksat Helikopteriydi. Helikopterde herhangi bir silah tertibatı yoktu. " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Mehmet  Barış  ÇAYIRLI  27/07/2016tarihli  ifadesinde;  "  Saat:02.00 

sıralarında ... Çıkarken kapının önünde Albay Murat AĞIR’ı gördüm o da karargâhın önünde 

bekliyordu. Yanına gittim. Bir şeyler konuştuk ama ne konuştuğumuzu hatırlamıyorum bu 

arada uçak, helikopter sesleri geliyordu. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Özgür  TOSUN  01/11/2016  tarihli  ifadesinde;  " Saat  05:00-05:30 

sralarında Hakan Cafer ARSLAN Albay beyaz connect bir araçla tekrar nizamiyeye gelmişti. 

Yanında da Murat Ağır Albay vardı. Murat AĞIR üzerindeki rütbeleri ve isimliği sökmüştü. 

Tulumluydu. Bacaklarının arasında kaleşnikof vardı.İbrahim TEPELİ ile bana nizamiyenin 

orada araç içerisinden Murat AĞIR '  Uyumuyorsunuz değil mi, sakın uyumayın, asıl şimdi  

başlıyor,  yüksek  yerlerden  uzak  durun '  şeklinde  şeyler  söyledi.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  İbrahim  TEPELİ  26/07/2016 tarihli  ifadesinde;  " Saat:  06.00 

sıralarında soyadını bilmediğim Albay Hakan... ve Albay Murat AĞIR (Kara 

havacılık okul Komutanı) yanımıza gelerek, asıl olay bundan sonra başlıyor, 

silahlarınızı alın, ateşe karşılık ateş edin, şeklinde emir vererek yanımızdan 

ayrıldılar...

Ben TSK içerisinde yapılanan FETÖ içerisinde eylem ve faaliyetleri 

bulunan şahıslar  hakkında hiçbir  bilgim yoktur,  ancak darbe girişimi  ile 

ilgili  olarak olayın olduğu gece,yukarıda anlatmış  olduğum gibi,  ...  Kara 

Havacılık  Okul  Komutanlığında  görevli  albay  Murat  AĞIR  ...  darbe 

girişimden haberdar olduklarını, birliğe darbe girişimi düzeni aldırdıklarını, 

en  son  helikopterlere  birliğe  ateş  ettirdiklerini  darbe  girişi  içerisinde 
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olduklarını düşünüyorum. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  İrfan  KANTARCI  03/11/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Temelli'ye  inince 

Hakan EROL helikopterden indi ben uçuş defterini yazıyordum, Murat AĞIR bu sırada bir 

servis otobüsünün bizi de almak için beklediğini söyledi, Hakan EROL'da bizim görevimiz 

helikopterleri  Güvercinlik'e  götürmek,  biz  helikopterlerle  gideceğiz  dedi,  bunun  üzerine 

Murat AĞIR otobüs ile oradan ayrıldı dedi." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Bilal BOZDUĞAN 28/07/2016 tarihli  ifadesinde; "...  Daha sonra karşı 

tarafta  saldıranlarında  olduğu  kuleye  yaklaşık  300  metre  uzaklıkta  bulunan  bir  mevzide 

durduk.  Burada  yere  yattık.  Mevzide  Kara  Pilot  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN,  Kara  Pilot 

Albay Murat AĞIR, Kara Pilot Albay Mustafa DURMUŞ, Kara Pilot Kurmay Yarbay Yasin 

CANDEMİR ve kursiyer 4 arkadaşım bulunuyordu. ... helikoptere bindik. Helikopterde Kara 

Pilot Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Kara Pilot Albay Murat AĞIR ... Nuri YÜKSEL ve ben 

bulunuyorduk. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Burak  Han  İLGÜN  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ..Daha  sonra 

helikopter havalandı ve bir müddet uçtuktan sonra bir yer indi ve buranın Akıncı Hava Üssü 

olduğunu öğrendik. ... Buradaki tanıdığım kişiler Uçak Kurul Başkanı Murat AĞIR Albay ... 

ve arkadaşlarım vardı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Cihangir CAN 28/07/2016 tarihli  ifadesinde; " ... Biz kamera odasına 

girip burada beklemeye başladık ardından Albay Murat AĞIR buraya geldi buranın sorumlusu 

benim buranın emir komutası bende nizamiyenin etrafındaki tellere kalabalık yaklaşırsabana 

haber verin, herkes telefonunu ve internetini kapatsın benim haberim olmadan kimse telefon 

kullanmayacak dedi. ... Gece saat 01:00 sıralarında Albay Murat AĞIR’a ben ne olduğunu 

sordum bana sıkıyönetim ilan edildi dedi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Çağatay Taha ÇOLAKOĞLU 28/07/2016 tarihli  ifadesinde;  " ....Saat 

23.30 sıralarında cep telefonumla konuşurken Uçak kurul başkanı Albay Murat AĞIR geldi ve 

beni  telefonla  görüşürken  gördü  ve  telefonları  kapatmamızı  söyledi.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Muhterem  YAMAN  28/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Saat  06:00 

sıralarında ben pistin çevresinde beklerken arkadaşlarımdan biri bana Emre ERKAN isimli 

komutanımızın beyaz ısuzu bir araçla birliğimize saldırı olduğunu söyledi ve komutanımız 
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Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN'un o tarafa koştuğunu görünce bizde o yöne doğru mevzi aldık 

ve kademe kademe ilerledik. Burada bizimle birlikte Albay Murat AĞIR ,Okul komutanımızın 

ismini bilmediğim yaveri, Albay Mustafa DURMUŞ'un burada bulunduğunu ve karşı yöne 

doğru ateş ettiklerini ve yine havada bulunan bir helikopterin karşı yöne doğru ateş ettiğini 

gördüm. 

Şüpheli Fatma İNCE 28/07/2016 tarihli ifadesinde; " Ben eşimle cep telefonu ile 

mesajlaştığım esnada yanıma Albay Murat AĞIR geldi. Sen kendini ne zannediyorsun seni 

tutuklatırım dedi. Benim ve yanımda bulunanların telefonlarını aldı. Ben Karargah önünde 

silah ile nöbet tutmaya başladım. Yanıma Murat AĞIR benim telefonumun ekran kilidini bana 

açtırdı. Telefonum ile görüşmüş olabilir. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Alican KOÇ 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " ... Nöbet sırasında Astsubay 

Temel Kursu Bölük Komutanı Yüzbaşı Erdem ( Erdem ARIKAN ) özel aracı ile karargahın 

önüne gelerek aracından 5-6 tane G-3 piyade tüfeği çıkartarak orada bulunan rütbelilerden 

Albay  Murat  AĞIR’a  bir  adedini  verdi.  Diğer  silahları  kimin  aldığını  hatırlamıyorum.  " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Murat  GÜLERDİ  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  Daha  sonra 

okulumuzdan bir helikopter daha geldi ve orada 8 kursiyer olmuştuk. Burada bir çok rütbeli 

vardı ama bir çoğunun ismini bilmiyorum. Bildiklerim Döner Kanat Kurulu Başkanı Uğur 

Albay, Sabit Kanat Kurul Başkanı Murat AĞIR Albay ... Hayri GÜR ( Halil GÜL ) Yarbay 

vardı. Bir F-16 uçağı bulunduğumuz yeri bombaladı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Mikail  AYDOĞAN  28/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "...  ben  de  kara 

havacılık komutanlığı binasının önüne giderken yolda albay Murat AĞIR’ı gördüm ve o da 

benim aracıma bindi, daha sonra kara havacılık komutanlığı binasının önüne Albay Murat 

AĞIR  ile  birlikte  gittik,  Albay  Murat  AĞIR  yanımdan  ayrıldı  fakat  nereye  gittiğini 

bilmiyorum. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Nuri  YÜKSEL 27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Akabinde  Sabit  Kanat 

Kurul  Başkanı  Murat  AĞIR yanımıza  geldi  ve  yanımda duran  Cihangir  CAN ile  birlikte 

Murat AĞIR Albaya neler olduğunu sorduk. O da bize ''Sıkıyönetimin ilan edildiğini, TRT'de 

bildiri  okunduğunu, bu saatten sonra telefonu kullanmamamız gerektiğini,  kullananı Vatan 

Haini olarak ilan edeceğim'' dedi. ... Cumhurbaşkanımız halkı sokağa davet ediyordu ve bunu 

gören Murat Albay selalar okunup, halkın sokağa çıkmasından dolayı sinirlenip televizyonu 
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kapattı ve kameraları takip etmemizi emretti. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ömer  Faruk  TÜRKMEN  28/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Hava 

aydınlandı.  ...  Benim sağımda yerde mevzilenmiş  şekilde  Okul  Komutanımız Tuğgenaral 

Ünsal ÇOŞKUN, yanında emir astsubayı, Kurul Başkanı Albay Murat AĞIR vardı.Solumda 

görsem tanıyabileceğim Albay rütbesinde  birisi  vardı.  İlerden ateş  sesi  geliyor,  fakat  kim 

olduğunu  görmüyorduk.  Albay  Murat  AĞIR  Okul  Komutanına  "benim  atıcılığım  iyi  ben  

vururum"  dedi.Elinde  G-3  ile  çömelik  vaziyette  2-3  el  ateş  etti.  Daha  sonrada  emir 

astsubayıda kalaşnikof ile atış yaptı.  ....  Daha sonra Cougar helikopter kulenin ön tarafına 

inip, kulede bulunan arkadaşlarım Osman TEKE, İbrahim MERT , Burak Han İLGÜN , Murat 

GÜLERDİ ile yanlarında tanımadığım kişileri helikoptere alıp oradan uzaklaştı.  " şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:27'de, Albay Murat AĞIR’ın uçuş kıyafetli olarak 

karargah binasına girdiği, daha sonra Albay Mustafa DURMUŞ ile birlikte harekat merkezi 

koridorunda görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:39'da, Albay Murat AĞIR, Yüzbaşı Emre ERKAN 

ve  Yarbay Yasin  CANDEMİR’in  uçuş  kıyafetlive  uzun  namlulu  silahlarlakarargah  binası 

önünde görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 23:17'de, Albay Murat AĞIR’ın uçuş kıyafetli silahlı bir 

şekildegenel evrak kısmı koridorunda görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 02:21'de, Albay Barış ÇAYIRLI’ın, uçuş kıyafetli ve 

tabancalı olarak karargah binasına giriş yaptığı ve hemen sonrasında Albay Murat AĞIR ile 

birlikte binadan çıkış yaptığı,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 05:55'de, Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Albay Mustafa 

DURMUŞ, Yarbay Yasin CANDEMİR, Albay Hakan Cafer ASLAN, Albay Murat AĞIR ile 

kışla nöbetçilerinden Üstçavuş Mahmut ŞAKRAK’ın silahlı olarak karargah binasından çıkış 

yaptıklarının görüldüğü belirtilmiştir. 

Şüpheli  Murat  AĞIR'ın  Ankara  İli  Etimesgut  İlçesi  Erler  Mahallesi  Küme Evleri 

Sunalp  Apartmanı  No:43/8  adresinde  22/07/2016  tarihinde  Ankara  Batı  1.  Sulh  Ceza 

Hakimliği'nin  2016/2018  D.  İş  sayılı  kararı  uyarınca  arama yapılmış  ve  bir  kısım dijital 

materyale el konulmuştur.
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Ankara  Batı  Cumhuriyet  Başsavcılığı  tarafından  26/07/2016  tarihinde  Kara 

Havacılık  Komutanlığındayapılan  aramada;  Kara  Pilot  Albay  Murat  AĞIR'a  ait  21 

numaralı Sabit Kanat Kurul Başkanı odada, Karteks dolabı içerisinden 1 adet VZOR 50 cal. 

7,65 marka B 86979 seri nolu tabanca, tabancaya ait l adet şarjör veiçerisinden çıkan 3 adet 

MKE 7,65 mm çaplı fişekile digital materyaller ele geçirildiği belirtilmiştir.

Kara Havacılık Komutanlığı  tarafından yapılan idari  soruşturma sonrasında 

düzenlenen "İdari ve Disiplin Soruşturma Heyetinin Olayla İlgili Personel Hakkındaki 

Değerlendirmesi  ve  Kanaati  Çizelgesinde;  Şüpheli  Murat  AĞIR'ın,  karargah  önünde 

silahlı  olarak  görevli  olduğu (G3 P.Tf.ile  teçhiz  edili),  Kurs  Tabur Komutanılğı  personeli 

kursiyer  Teğmenleri  koordine  ederek  yönlendirdiği,  faaliyetler  boyunca  Kurmay  Başkanı 

odası,  Harekat  Merkezi  ve Nöbetçi  Amirliği  odasına muhtelif  defalar  ve zamanlarda girip 

çıktığı, sık sık karargaha gelip gittiği, faaliyetlere fiilen iştirak ettiği, nizamiyede silahlı (G3 

P.Tf.ile teçhiz edilmiş olarak) bulunduğu, yanında Binbaşı Ertuğrul ALTUN'un da olduğu, 

nizamiyeyi  kontrol  altında bulundurduğu ve yanındaki  silahlı  kursiyer  teğmenleri  sevk ve 

idare ettiği, saat 22.00-22.30 civarında Kara Havacılık Komutanlığı karargah binasına gelerek 

nöbetçi  astsubaylara  kontrolün  artık  kendisinde  olduğunu söylediği,  22.30  civarında  Kara 

Havacılık  Komutanlığı  Karargahına  geldiği,  emirlerine  uymayanlar  hakkında  vur  emri 

olduğunu söyleyerek nöbetçi personeli tehdit etttiği,  sabah 06.00 civarında Kara Havacılık 

Komutanlığı  karargah  binasından  kaçarken  görüldüğü,  Darbe  Teşebbüsü  kapsamında  icra 

edilen faaliyetlere  katıldığı,  667 sayılı  Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden 

çıkarıldığı belirtilmiştir. 

Şüpheli Murat AĞIR'ın kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0505 646 36 79 ve 

0534 521 55 46 numaralı telefon hatları için Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin 30/11/2016 

tarih  ve  2016/4565 D.  iş  sayılı  kararı  ile  5271 Sayılı  CMK'nun 135/6.  maddesi  uyarınca 

iletişim tespiti kararı verilmiştir.

Şüpheli Murat AĞIR'ın kullanmakta olduğu 0505 646 36 79 numaralı telefon 

hattının iletişim bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe girişiminde bulunulan 15/07/2016 

tarihinde  şüphelinin  cep  telefonunun  gece  boyunca  Güvercinlik  Kışlasının  bulunduğu 

mevkiideki baz istasyonlarından sinyal verdiği, saat 07:14'den itibaren ise Kazan ilçesinde 

bulunan  baz  istasyonlarından  sinyal  vermeye  başladığı,  şüphelinin  cep  telefonunun  gece 

boyunca açık olduğu, internet erişiminde bulunduğu anlaşılmıştır. 

Şüpheli Murat AĞIR, 16 /07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.
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Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan tüm deliller ile birlikte şüpheli Murat AĞIR'ın eylemleri değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Murat AĞIR'ın, Kara Havacılık Okulu Öğretim Başkanlığı  Sabit  Kanat 

Uçuş Eğitim Kurulu Başkanı olarak Albay rütbesiyle görev yaptığı, 

Şüphelinin,  şüpheli  Taha  Fatih  ÇELİK'in  01/09/2016  tarihli  ifadesinin  içeriği, 

Şüphelinin, askeri darbe girişimi kapsamındaki faaliyetleri, sıralı komutan ve amirleri dışında 

başka asker kişilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış biçimi ile birlikte 

nazara  alındığında,  şüpheli  Murat  AĞIR'ın  Fetullahçı  Terör  Örgütü  üyesi  olduğunun 

anlaşıldığı,

Şüphelinin,  Fetullahçı  Terör  Örgütü mensubu askerler  tarafından planlanan askeri 

darbeden önceden haberdar olduğu, 

Şüphelinin  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler  tarafından  planlanıp 

gerçekleştirilecek  askeri  darbe  kapsamında  kendisine  verilecek  emir  ve  talimatları  yerine 

getirmek  üzere  15/07/2016  tarihinde  saat  21:30  -  22:00 sıralarında  Temelli  Meydanından 

otobüsle Güvercinlik Kışlasına giriş yaptığı,

Şüphelinin,  şüpheli  Erdem  ARIKAN'ın  getirdiği  G-3  piyade  tüfeklerinden  bir 

tanesini  Karargah  binası  önünde  ondan  aldığı  ve  gece  boyunca  bu  silahla  faaliyette 

bulunduğu, 

Şüpheli  Murat  AĞIR  Albay'ın,  saat  22.00  sıralarında  yanında  şüpheli  Yasin 

CANDEMİR  ve  üç  teğmen  ile  birlikte  kamera  odasına  geldiği,  orada  bulunan  şüpheli 

Mahmut  ŞAKRAK'a  emir  komutanın  kendisinde  olduğunu  söylediği,  'bundan  sonra 

emirlerime  uyun  uymazsanız  vur  emri  var'  dediği,  üç  teğmenle  birlikte  kameraları  takip 

etmelerini  ve  birliğe  Polis  yaklaşması  halinde  kendisine  haber  vermeleri  talimatı  verdiği, 

yarım  saat  sonra  gelerek  orada  bulunanlara  sıkıyönetimin  ilan  edildiğini,  TRT'de  bildiri 

okunduğunu, bu saatten sonra telefonu kullanmamalarını, kullananın Vatan Haini olarak ilan 

edileceğini söylediği, cep telefonları ile kimseyle görüşmeyin diye talimat verdiği ve orada 

bulunanların cep telefonlarını kapattırdığı,

Şüpheli  Murat  AĞIR'ın,  şüpheli  Hakan  Cafer  ARSLAN Albay ile  birlikte  beyaz 

renkli  Ford Connect araç ile Saat 05:00-05:30 sıralarında Fidanlık Nizamiyesine gittikleri, 

şüphelinin  bacakları  arasında  uzun  namlulu  silah  bulunduğu  ve  orada  bulunan  şüpheliler 

Özgür TOSUN ile İbrahim TEPELİ'ye Uyumuyorsunuz değil mi, sakın uyumayın, asıl şimdi  

başlıyor,  yüksek  yerlerden  uzak  durun,  silahlarınızı  alın,  ateşe  karşılık  ateş  edin ' 

şeklindetalimatlar verdiği,

Şüpheli Özgür TOSUN'un 01/11/2016 tarihli beyanına göre, şüpheli Murat AĞIR'ın 
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olay  gecesi  üzerinde  bulunan  tulumunda  rütbe,  isimlik  ve  pecini  bulunmadığı,  sökülmüş 

olduğunun anlaşıldığı, askeri darbe girişimi kapsamında faaliyette bulunan Fetullahçı Terör 

Örgütü mensubu askerlerin büyük bir kısmının olay gecesi tanınmamak ve bilinmemek için 

aldıkları  talimat  doğrultusunda  pec,isimlik  ve  rütbelerini  sökerek  faaliyette  bulundukları, 

şüpheli Murat AĞIR'ın da örgütsel tavır göstererek benzer şekilde davrandığı, 

Şüphelinin, 16/07/2016 tarihinde saat 05:55'de şüpheliler Ünsal ÇOŞKUN, Mustafa 

DURMUŞ, Yasin CANDEMİR ve Hakan Cafer ARSLAN ile birlikte Karargah binasından 

çıktıklarının güvenlik kamerası görüntüleri ile tespit edildiği, 

Sabah  saat  06:00  sıralarında,  Jandarma  Özel  Kuvvetler  tarafından  askeri  darbe 

girişimine  karşı  Kara  Havacılık  Komutanlığı  kışlasına  operasyona  başlanılması 

üzerineşüpheliler Ünsal ÇOŞKUN, Mustafa DURMUŞ ve İlyas BARUT ile birlikte şüpheli 

Murat AĞIR'ın daellerinde silahlarla jandarmanın giriş yaptığı Kule bölgesine gittikleri,  bu 

sırada uçuş hattından kalkan bir Kobra helikopterin kule tarafında bulunan jandarmaya doğru 

ateş ettmeye başladığı, bunun üzerine şüpheli Ünsal ÇOŞKUN ve beraberindekilerin siper 

aldıkları ve Jandarmanın bulunduğu tarafa doğru silahlarla ateş ettikleri, şüpheli Ömer Faruk 

TÜRKMEN'in  beyanına  göre  mevzi  aldıkları  yerden  önce  şüpheli  Murat  AĞIR  Albay'ın 

"benim atıcılığım iyi ben vururum" dediği ve elinde bulunan G-3 tüfek ile çömelerek 2-3 el 

jandarmaya doğru ateş ettiği, sonrada şüpheli İlyas BARUT'un uzun namlulu silah ile aynı 

yöne  ateş  ettiği,  şüpheli  Ünsal  ÇOŞKUN'un  talimatı  ile  O'nun  ve  şüpheli  Yasin 

CANDEMİR'in  kullandıkları  UH-1  helikoptere  şüpheliler  Ertuğrul  ALTUN,  Fatih 

KARAGÖZ, İlyas BARUT, Ömer Faruk TÜRKMEN, Nuri YÜKSEL, Bilal BOZDUĞAN, 

Muhterem YAMAN ile birlikte şüpheli Murat AĞIR'ın da bindiği, birlikte helikopterle Akıncı 

Hava Üssüne gittikleri,

Şüphelinin,  Güvercinlik  kışlasından seri  numaralarına bakmaksızın  aldığı  kendine 

zimmetli olmayan G-3 tüfeği de Akıncı üssüne götürdüğü,

Askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine şüphelinin 16/07/2016 

tarihinde Akıncı Hava Üssünde kolluk güçlerine teslim olduğu,

Şüphelinin,  askeri  darbe  girişiminde  bulunulduğu  gece  Güvercinlik  kışlasında  ve 

sabahleyin  Akıncı  üssüne  gittiklerinde  orada  kendisi  gibi  pilot  olduğu  için  ya  da  Kara 

Havacılık  Komutanlığında  bir  şekilde  birlikte  çalıştıkları  için  tanıdığı  başka şüpheliler  ile 

etkileşim içerisinde  bulunduğu,  birçok  şüphelinin  ifadesi  ile  belirlenmiş  olmasına  rağmen 

şüphelinin  17/07/2016  tarihli  ifadesinde  olay  gecesi  birlikte  oldukları,  Akıncı'ya  gittikleri 

helikopterde  bulunan  ve  Akıncı  Üssünde  karşılaştığı  hiçbir  askeri  şahsın  isminden 

bahsetmediği,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  diğer  askerleri  bu  şekilde  isimlerini 

vermeyerek  korumaya  ve  onların  bu  eylemlerden  dolayı  soruşturulmalarını  engellemeye 

çalıştığı,  şüphelinin  bu  tutumunun  bir  kısım  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarının 
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soruşturma kapsamında gösterdikleri örgütsel tutum ve davranış niteliğinde olduğu, 

Şüphelinin, gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi olduğunu 

bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu 

olan  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ettiği,  askeri  darbe 

girişimininde bulundukları, şüphelinin askeri hiyerarşi ve tanımlı görevleri dışında Fetullahçı 

Terör Örgütü mensuplarından askeri darbe planlaması kapsamında aldığı yasal olmayan emir 

ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüphelinin,  olay  sabahı  Güvercinlik  Kışlasına  operasyon  düzenleyen  Jandarma 

birliğinde görevli müştekiler Mustafa AKPINAR ve Birol ALTAY'ın bulundukları jandarma 

aracına doğru silahla ateş ettiği  eylemin kasten nitelikli  şekilde insan öldürmeye teşebbüs 

suçunu oluşturduğu, 

Şüpheli  Murat  AĞIR'ın, soruşturmaya  konu  eylemlerinin,  Silahlı  Terör  Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  ve  2  kez  nitelikli  şekilde 

kasten insan öldürmeye teşebbüs etmek suçlarını oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-9- Şüpheli Hakan Cafer ARSLAN'ın ( Albay ) Eylemleri : 

Şüpheli  Hakan  Cafer  ARSLAN  17/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "Ben  Kara 

Havacılık  okul  komutanlığında  Albay olarak  görevliyim disiplin  subayıyım olay tarihinde 

yemek yediğim sırada komutanlıktan Ünsal ÇOŞKUN paşa beni aradı ve Genelkurmaydan 

direktif geldi disiplin subayı olarak seni davet ediyorum dedi birlikte yanına gittiğimde emir 

geldiğini  emir  gereğince  4.Ana jet  üs  komutanlığına  (  Kazan  Akıncı  üssüne )  gideceğini 

söyledi  bende  neden  gideceğimi  sorduğumda  oranın  tahliye  işlemleri  olduğunu  söyledi 

helikopter ile birlikte Akıncı üssüne geldik komutan karargah binasına girdi bizde kapının 

önünde  onu  bekledik  benim yanımda  tanıdığım hiç  kimse  yoktu.  Ben  bulunduğum süre 

içerisinde hiç kimseyi alıkoymadım ayrıca alıkonmuş kişi veya kişileri görmedim ve onların 

seslerini de duymadım dedi,

Olaylardan ertesi gün askeri savcının geldiğini duyunca haberim oldu dedi 

Kayseri Sümer orta okulu ve sümer lisesinde devlet okullarında okudumFETÖ/PDY 

cemaati ve örgütlenmesi ile hiç alakam olmamıştır.

Akın  ÖZTÜRK'ü eski  komutanımız  olması  nedeni  ile  tanıyorum görüşmüşlüğüm 

yoktur. Ayrıca Hakan KARAKUŞ'u da tanımıyorum.
863/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



Tahliye sırasında Ünsal  paşa'nın emri  ile  verilen Kaleşnikof  silah ile  havaya ateş 

ettim benim yanımda 5-6 kişi  daha havaya ateş etti.  Daha sonra da askeri  savcıya teslim 

oldum hiç direnmedim dedi,

Ben  kimseye  hedef  alarakateş  etmedim  Akıncı  üs  bölgesinden  hiç  ayrılmadım 

Ankara  da  meydana  gelen  olaylara  karışmadım  ben  devletimi  seviyorum  yöneticileri  de 

seviyorum devletime karşı ve yöneticilere karşı ve polislere ve halka karşı suç işlemem söz 

konusu  olamaz  ben  suçsuzum.  Olaylardan  hiç  haberim  yoktur  ben  suçsuzum  "  şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Mehmet ŞAHİN 17/11/2016 tarihli ifadesinde; " ...  BenÜsteğmen Ömer 

EGE'ye kışlaya saldırı olacağı konusunda herhangi bir emir ya da talimat vermedim. Benim 

odamda bir ara Hakan Cafer ARSLAN vardı. Ömer EGE'ye bu talimatı o vermiş olabilir. 

.... Kara Havacılık İstihbarat Şube Müdürü olan Özgür SARICA izinde olduğu için 

yerine  Albay Hakan  Cafer  ARSLAN'ı  ben  görevlendirmiştim.  İstihbarat  Şube  Müdürlüğü 

görevine o tarihte Hakan Cafer ARSLAN bakıyordu. Darbe öncesinde kışlaya saldırı olacağı 

konusunda bir toplantı yaptığımızı hatırlamıyorum. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli İbrahim TEPELİ 26/07/2016 tarihli ifadesinde; "... yaklaşık 10-15 sonra 

Fort Connect marka araç ile nöbetçi bulunduğum nizamiye ye Kara Havacılık İstihbarat Şube 

Müdürlüğünde çalışan soyadını bilmediğim Albay Hakan.... ( Hakan Cafer ARSLAN ) kendisi 

yalnız olarak geldi, telaşlı bir şekilde, Ani Müdahale Mangası nöbetçi Uzman Çavuş soy adını 

bilmediğim İsmail....  Uzman çavuş,  beni ve nizamiyede bulunan kamera nöbetçi astsubayı 

astsubay çavuş  Özgür  TOSUN’u yanına  çağırdı,  bizlere,  Kara  Kuvvetleri  Komutanlığının 

denetlemesi var buranın emniyetini biz alacağız, hemen itfaiyeden bir itfaiye aracı çağırdı, 

nizamiye giriş kapısını kapatarak,  giriş çıkışların yasak olduğunu, bizlerin de tam teçhizat 

kuşanarak silah almamız emrini verdi, ani müdahale mangasını mevzilendirdi. Bundan sonra 

Serkan  Yüzbaşınıza  mutlak  itaat  edeceksiniz,  telefonların  yasak  olduğunu  ve  toplanması 

şeklinde emir verdi ... Gelmiş olduğu fort connect arabaya tekrar binerek yanımızdan ayrıldı, 

aracı  kendisi  kullanıyordu,  normalde  bu  Hakan...  Albay  bizleri  denetlemeye  aynı  araçla 

gelirdi,  aracı  sürekli  bir  er  kullanırdı,  ancak  bu  geldiğinde  yalnızdı  ve  aracı  kendisi 

kullanıyordu, ben bu duruma çok şaşırmıştım. ... helikopterlerin havalanmasından yaklaşık, 1-

1,5 saat sonra Hakan .... Albay yine fort connect araç ile yalnız kendisi kullanarak yanımıza 

geldi, bu sefer Serkan YILDIZ Yüzbaşıya ve bizlere dışarıdan gelen herkesi vurun emri verdi, 

hemen aceleci bir şekilde tekrar yanımızdan ayrıldı.

.. Saat: 06.00 sıralarında soyadını bilmediğim Albay Hakan... ve Albay Murat AĞIR 

yanımıza gelerek, asıl olay bundan sonra başlıyor, silahlarınızı alın, ateşe karşılık ateş edin, 
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şeklinde emir vererek yanımızdan ayrıldılar ...

Ben TSK içerisinde yapılanan FETÖ içerisinde eylem ve faaliyetleri 

bulunan şahıslar  hakkında hiçbir  bilgim yoktur,  ancak darbe girişimi  ile 

ilgili olarak olayın olduğu gece,yukarıda anlatmış olduğum gibi, bütün gece 

fort connet araç ile dolaşan soyadını bilmediğim Hakan... Albay .......alay 

nöbetçi  amiri  Yüzbaşı  Talha  ...  soyadını  ÇELİK  olarak  bildiğim  rütbeli 

personelin  darbe  girişimden  haberdar  olduklarını,  birliğe  darbe  girişimi 

düzeni aldırdıklarını, en son helikopterlere birliğe ateş ettirdiklerini darbe 

girişi içerisinde olduklarını düşünüyorum." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Osman ONGUN 26/07/2016tarihli  ifadesinde;  "  Ben 15.07.2016 günü 

saat  21.45  sıralarında  land  aracı  ile  askerlerimi  alarak  nöbet  değişikliği  için  Fidanlık 

Nizamiyeye gittim askerleri indirdim, ben land araç ile Güney bölge yoluna devriyeye çıktım, 

o sırada 2-3 dakika gitmeden beyaz renkli bir connect geldi ve bizi durdurdu, siz kimsiniz 

diye sordu, bende nöbetçi olduğumu devriye attığımı söyledim, kim olduğunu ben karanlık 

olduğu  için  göremedim  ancak  bana  İstihbarat  Albayı  olduğunu  söyledi,(  Hakan  Cafer 

ARSLAN )'  İŞİD tehlikesi olabilir dikkatli ol ben devriye atıyorum' dedi." şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Ercan URAL 11/10/2016 tarihli  ifadesinde;  "  Nizamiyedeki  asker  bizi 

nizamiyeden içeri aldı. Saat 01:00-02:00 sıralarıydı. "Oraya bir ring servisi gelecek. Onunla 

hangara götürecekler" dedi. 5-10 dakika sonra beyaz renkli bir Connect marka askeri plakalı 

araç  geldi.  Aracı  bir  Albay  kullanıyordu.  Kendisini  hukuk  müşaviri  olarak  bize  tanıttı.  

Gideceğimiz yeri bilmiyordu. "Bana tarif edin sizi götüreyim" dedi. Ona tarif ederek bizim 

görev yaptığımız hangara her zaman gittiğimiz yoldan bizi götürdü. Arabayı kullanan bu kişi 

biz arabaya bindiğimizde bize "Genelkurmaya FETÖ'cüler saldırmış. Dikkatli olun." demişti. 

Ben arabayı kullanan ve rütbesini bize Albay olarak söyleyen bu kişiyi ben daha önce hiç 

görmemiştim.  Gece  karanlıktı.  Bu  nedenle  görsem  tanıyamam.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  İlyas  BARUT  29/11/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  Ben  tam  araca 

binecekken beyaz renkli Connect marka aracıyla Hakan Cafer ARSLAN Albayı gördüm. O 

hemen  nizamiyenin  kapılarını  kapatıyoruz,  tatbikat  var,  kuvvet  komutanının  emri  diye 

söyledi." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ali  Tunç AVŞAR 03/11/2016 tarihli  ifadesinde;  " Oraya beyaz connect 
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içerisinde Hakan Cafer ARSLAN Albay geldi, yukarı çıkıp bir kaç dakika kadar sonra yanıma 

tekrar geldi, tutuklu olduğumu söyledi beni connecte iki teğmenin arasına beni oturttu, bu 

teğmenlerin kim olduğunu hatırlayamıyorum araçla bizi karargaha götürdü aracı da Hakan 

Albay  kullanıyordu.Hakan  Albay  teğmenlerle  birlikte  beni  karargahta  girişte  sağ  tarafta 

kamera izleme odasına götürdü, orada 3 tane kursiyer  teğmen iki tanede nöbetçi  astsubay 

vardı, onlara bu arkadaş tutuklu başka bir oda yokmu dedi. Bir oda gösterdiler ancak orada 

kablolar  ,  bilgisayarlar  vardıorası  olmaz  dedi  bunun  üzerine  beni  teğmenlerin  ve  nöbetçi 

astsubayların olduğu odaya oturttular. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Cihangir CAN 28/07/2016 tarihli  ifadesinde;  " .Saat  23:30 sıralarında 

ismini bilmediğim görsem tanıyabileceğim bir Albay bizim bulunduğumuz odaya Astsubay 

Ali Tunç AVŞAR’ı getirerek bunu gözetim altında tutacaksınız bu polislerle ilgili soru soruyor 

dedi. Ardından bu astsubay kenara geçip oturup bekledi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Yunus AYDOĞAN 30/11/2016 tarihli  ifadesinde; "  Ben bir  ara  kuleye 

tekrar girdiğimde oraya okul komutanı olan Ünsal ÇOŞKUN'un girdiğini gördüm. Yanında da 

bir  tane  subay vardı.  Bu  subayın  kim olduğunu  bilmiyorum.  İçeriye  Albay Hakan  Cafer 

ARSLAN  olduğunu  zannettiğim  üzerinde  kamuflaj  olan  isimliği  bulunmayan  birisi  daha 

oturuyordu.  Bana  çay  ver  dediler.  Bende  çay  servisi  yapıyordum.  ...  Başlangıçta  ben 

televizyonu açmıştım. Ancak Ünsal ÇOŞKUN kuleye gelince televizyonu kapatmışlardı. Bir 

ara Hakan Cafer ARSLAN Albay ile Oğuz YALÇIN Albay televizyonda TRT kanalını açtılar 

ve  o  sırada  TRT'de  dizi  vardı.  TRT'de  darbe  bildirisini  yayınlanacağını  söylediler,  onun 

yayınlanmasını beklediler. Bir süre sonra TRT'de sıkıyönetim bildirisi yayınlandı. " şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Yasin CANDEMİR 25/10/2016 tarihli ifadesinde; " Biz UH1 içerisinde 8-

10 kişi olarak Akıncı'ya gittik. Helikopterde Ünsal ÇOŞKUN, Mustafa DURMUŞ, Ertuğrul 

ALTUN, Murat AĞIR Albay,  Hakan Cafer ARSLAN vardı.  Diğerlerini  hatırlayamıyorum. 

Orada helikopterden indik. Motor susturuldu. Bir minibüs gelip Ünsal ÇOŞKUN'u aldı. O 

gitti.  Biz orada kaldık.  Orada Ümran TAŞ, Serdar ERCAN Üsteğmen ile  bizim birlikteki 

kursiyer teğmenlerden birkaçı vardı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Murat  BOLAT 20/07/2016  tarihli  ifadesinde;  " Ben  odadan  çıkarken 

Disiplin subayı  olan Taner  Albayı  (  Hakan Cafer ARSLAN) gördüm ve durumu anlattım. 

Kendisi de bana 'emirlere uyacaksın'dedi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 
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Şüpheli  Taner  BEKTAŞ  18/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  bir  süre  nizamiyede 

bekledikten  sonra  beyaz  bir  Ford  Connect  marka  araç  içeriden  nizameyeye  geldi,  aracın 

içerisinde  askeri  kıyafetli  üç  kişi  bulunmaktaydı,  Kıdemli  Başçavuş  Ercan  URAL  ile 

yaptıkları görüşmede şoförün kendisini Askeri Hukuk Müşaviri Albay olarak tanıttığı ve bizi 

birliğimize bırakacağını söylemesi üzerine bu araca binerek hareket ettik,  bu esnada aracı 

kullanan ve kendini Albay olarak tanıtan kişi bize hitaben “Polisler ve FETÖ’cüler birleşerek 

şerefsizler Genelkurmayı basmış, nizamiyeye gelen kim olursa vurun” şeklinde söyledi, daha 

sonra bizi birliğimize bırakarak ordan ayrıldı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Mehmet Semih ÜSKAYA 18/10/2016 tarihli ifadesinde; " "Tekrar binaya 

girdim. Kurmay başkanının odasına geçtim. Oradan Genelkurmay Bölgesindeki bir faaliyetten 

bahsediyorlardı.  Bu  sırada  oraya  Hakan  Albay  geldi.  Kendisi  okul  çevre  emniyetin 

sağlandığını,  gerekli  takviyeyi  yaptığını,  silahları  dağıttığını  söyledi,  .....  Bu Hakan Albay 

isimli asker Hakan Cafer ARSLAN mıdır değil midir bilemiyorum. Ancak siz istihbarat Albay 

dediniz. Muhtemelen o kişidir.

Ben Hakan Cafer ARSLAN'a kendisi de silahlı olduğu için "komutanım bizesilah 

vermeyecek misiniz" dedim. O da 'valla ben bilmem. Bana ne emir verirlerse onu yapıyorum.  

Zaten güvendiğimizkişilere silah veriyoruz, demek ki güven telkin etmemişsiniz' dedi. Ben de 

'beni o zaman neden burada tutuyorsunuz. Ben gideyim' dedim. O da 'bu saatten sonra kimse  

dışarı çıkamaz' dedi. Bu konuşmalar aramızda koridorda oldu. Başka duyan olup olmadığını 

bilemiyorum." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Mehmet  SÜMER  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ardından  bizim 

olduğumuz yerden helikopterlerin  kalktığını  gördüm. Tahmini  10 S-70 marka helikopterin 

kalktığını gördüm. Ben burada beklerken Connect tipi beyaz araçla yanıma geldi bana hitaben 

simülatör binasının arka tarafının emniyetinin alınması gerektiği buraya bir araç gönderilmesi 

gerekiyor dedi. Bende bir araca binerek buraya gittim. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Serdar ERCAN 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " Birlik içerisinde araç ile 

gece boyu dolaşıp bizleri  kontrol eden Askeri  kıyafetli  tanımadığım ve ismini bilmediğim 

Albay rütbeli komutanı ( Hakan Cafer ARSLAN............) gördüm. Bizlerin durumunu nasıl 

hareket ettiğimizi sürekli olarak kontrol ediyordu. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Mehmet  Barış  ÇAYIRLI  27/07/2016tarihli  ifadesinde;  "  Kurmay 

başkanının odasına girdiğimde Disiplin Subayı Hakan ….( Hakan Cafer ARSLAN ) ve birkaç 

kişi  daha  vardı.  Kim olduklarını  hatırlamıyorum.  Kurmay başkanına  hitaben  'Mehmet  ne 
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oluyor ne tür bir  pisliğin içine bulaştırdın beni' dedim. O da bana yer gösterip oturmamı 

istedi. Bana hitaben 'komutanım ben sizi anlıyorum. Bu Genelkurmay Başkanımızın emridir.  

Bizde bu işi yapacağız. Kara, Deniz, Hava, Jandarma Komutanlıkları hatta Emniyet bile işin  

içerisinde' dedi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Serkan YILDIZ 27/07/2016tarihli ifadesinde; " Saat: 22.00 sıralarında ... 

Nizamiyeye  geçtikten  sonra  ismini  sonradan  öğrendiğim  Cafer  Albay  (  Hakan  Cafer 

ARSLAN  )  geldi.  Bana  hitaben  'Genelkurmay  Başkanının  emri  olduğunu,  terör  tehdidi  

olduğunu  buranın  güvenliğini  almamız  gerektiğini,  nizamiyede  bulunan  personelin  cep  

telefonlarını toplamamı' söyledi. Böyle bir tehdit karşısında telefonların toplanmasının bana 

mantıksız  geldiğinden  ben  telefonları  toplamadım.  Çünkü  kimsede  telsiz  yoktu,  bir  şey 

olduğunda  irtibat  kuracağımız  tek  şey  telefondu.  Cafer  Albay  arada  bir  gelip  dikkatli 

olmamamızı, mevzi almamızı ve nizamiye girişlerini kapatmamızı emretti. Bende A.M.M.’nın 

aracını nizamiye girişine çektirdim. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Rıza  YÜKSEL 14/10/2016 tarihli  ifadesinde;  "  ... Serkan  YILDIZ, 

kursiyer teğmenlerini nizamiye girişinde belli yerlere mevzilendirdi. Yarım saat sonra Albay 

yada Yarbay rütbesinde bir askerin kullandığı, üzerinde kamuflajlı olan beyaz bir Connect ile 

oraya geldi. Orada bulunan Serkan YILDIZ Yüzbaşıyı göstererek 'Bundan sonra bu bölgenin 

sorumlu  komutanı  Serkan  YILDIZ'dır.  Onun  emir  ve  komutalarına  riayet  edin.  Kara 

Kuvvetleri genelinde bir tatbikat var' dedi.

Saat  23:00  den sonra  beyaz  Connect  arabayla  aynı  Albay tekrar  gedi  ve  Serkan 

Yüzbaşı  ve  çevresindeki  teğmenlere  15  şehidimiz  olduğunu,  polislerin  de  buraya 

gelebileceğini,  içeriden  yada  dışarıdan  giriş  çıkışın  kesinlikle  olmayacağını  söyledi  ve 

oradakilere atış serbest emri verdi." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Özgür  TOSUN  01/11/2016  tarihli  ifadesinde;  "  .... Hava  kararmak 

üzereydi. Hakan Cafer ARSLAN Albay beyaz bir connect ile nizamiyeye geldi. Ben yanlarına 

gittim.  Hakan  Cafer  ARSLAN  Albay,  kuvvet  denetlemesi  olduğunu,  isimlerimizi  tek  tek 

komutanlığa  bildireceğini,  biraz  canlanmamız  gerektiğini  söyledi.  Sonra  Serkan  YILDIZ 

Yüzbaşıya  'emir  komuta  sende'  dedi.  Telsiz  olup  olmadığını  sordu.  Telsiz  olmadığını 

öğrenince 'bana cepten ulaşamazsın, telsizi niye almadın' diye kızdı. Ani müdahale mangasını 

oraya çağırdı. Serkan YILDIZ'a 'herkesi bir yere mevzilendir. İtfaiyeyi getirt. Kapının önüne  

koy' dedi. Ayrıca bizdeki telefonları da toplamasını söyledi. Kendisi oradan ayrıldı. ...30-45 dk 

sonra Hakan Cafer ARSLAN Albay yeniden aynı araçla geldi. Yanında yine kimse yoktu. 

Serkan  YILDIZ ile  bir  şeyler  konuştu.  Sonra  araçla  oradan  ayrıldı.  Ben  de  onu görünce 
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İbrahim  Astsubayın  yanına  gittim.  Ona  komutanın  ne  dediğini  sordum.  O  da  bana, 

komutanınınateş  serbest  dediğini  söyledi.  Biz  bunu  duyunca  orada  zincirle  bağlı  bulunan 

nöbet silahı olan kaleşnikoflardan birini ben diğerini de İbrahim yerinden aldık. Ben silahı 

aldıktan sonra tekrar nöbet tuttuğum konteynırın içine girdim. Ben odada benimle birlikte 

bulunan silahlı teğmene ne olup bittiğini sorduğumda o da bir şey bilmediğini söylemişti. 

...Saat 05:00-05:30 sralarında Hakan Cafer ARSLAN Albay beyaz connect bir araçla tekrar 

nizamiyeye gelmişti. Yanında da Murat AĞIR Albay vardı. Murat AĞIR üzerindeki rütbeleri 

ve isimliği sökmüştü. Tulumluydu. Bacaklarının arasında kaleşnikof vardı.İbrahim TEPELİ 

ile bana nizamiyenin orada araç içerisinden Murat AĞIR 'Uyumuyorsunuz değil  mi, sakın  

uyumayın, asıl şimdi başlıyor, yüksek yerlerden uzak durun' şeklinde şeyler söyledi." şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Emre  TEMİZKAN 28/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Beklediğim yerde 

sivil  ve resmi araçların geçtiğini  gördüm, sonra beyaz renkli  resmi plakalı  bir  araç geldi, 

içinde  ismini  bilmediğim  ancak  daha  sonra  İstihbarat  Şube  Amiri  Yarbayın  olduğunu 

öğrendiğim  kişi  bana  hitaben  'Jandarma  Genel  Komutanlığı  basıldı,  16  şehidimiz  var,  

durumun ciddiyetini  hala anlamadınız mı' diyerek kızgın bir  şekilde askerlerin mühimmat 

alarak  birlik  sınırlarına  dağılmasını  emretti.  Askerler  mühimmat  aldıktan  sonra  hazır  kıta 

manga komutanı askerleri görev yerlerine dağıttı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Hüseyin ZENGİN 28/07/2016 tarihli ifadesinde; "Ben burada beklerken 

beyaz  bir  fort  connect  marka  bir  araçla  gelen  Albay rütbesinde  ilk  kez  gördüğümismini 

bilmediğim bir komutan bu bir tatbikat emirlere uymayan olursa yargılatırım kimse telefon 

kullanmayacak dedi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Tolgahan AKBUĞA 28/07/2016 tarihli  ifadesinde;  "  ...Yaklaşık  1 saat 

sonra beyaz bir  ford connect marka araç nizamiyeye geldi. İçinden rütbesini Albay olarak 

tahmin ettiğim kamuflajlı bir subay indi. O da çok telaşlı ve sinirli gözüküyordu ve bizden 

Serkan Yüzbaşıya karşı mutlak suretle itaat etmemizi, aksi taktirde Vatana İhanetten işlem 

yapacağını söyledi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  İbrahim  MERT  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Gece  saat:  02:30 

sıralarında bizim yanımıza Kara havacılıkta Adli Müşavir olduğunu söyleyen peltek konuşan 

bir  Albay geldi bu şahsı ilk kez gördüm üzerinde kamuflaj  vardı.  Bu şahsı tekrar görsem 

tanıyamam yüzünü  kısa  süre  gördüm ve  hava  karanlıktı  burada  Meydan  Harekat  Taburu 

önünden bir Astsubayı aldı bu şahsın kim olduğunu bilmiyorum daha sonra ben ve Murat 
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GÜLERDİ’yi  de  yanına  aldı  birlikte  bu  şahsın  geldiği  araca  bindik  bizi  Kara  Havacılık 

Merkez Komutanlığı  binası  önüne gittik  astsubayı  burda  bıraktık  bu şahıslar  araçta  kendi 

aralarında konuşuyordu Albay olan şahıs Astsubay’a 'Sen neden saçma sapan konuşuyorsun' 

dedi oda kendini savundu 'Ben saçma sapan konuşmadım'  dedi. Daha sonra bu Albay bizi 

tekrar  aldığı  Meydan Harekat  Taburu önüne geri  bıraktı  ve bu araçla  gitti  bu şahsın  kim 

olduğunu bilmiyorum." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Selim GÖREN 27/07/2016 tarihli ifadesinde; "   Akabinde beyaz renkte 

Ford Connect bir araçla ismini bilmediğim bir kamuflajlı Albay geldi. Serkan Yüzbaşımızı 

göstererek  mutlak  itaat  etmemizi  aksi  takdirde  yargılanacağımızı  söyledi.  Daha  sonra 

nizamiye önünde beklemeye başladım. Tolgahan AKBOĞA arkadaşım yanıma geldi ve 'Tabur 

komutanının telefon kullanımını yasakladığını, kullananların vatana ihanetle yargılanacağını' 

söyledi." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Bilgehan GÖRGÖZ 12/10/2016 tarihli ifadesinde; " ...O sıralarda nöbet 

değişimi  için  gelen  askerlerden  ismini  hatırlamadığım  bir  kısım  asker  yanlarına  beyaz 

Connect aracın içerisinde rütbeli bir komutanın geldiğini, içeriye herhangi bir sivil yada polis 

girerse  onları  vurma emri  verdiğini,  benim kendilerine  poşetli  verdiğim mühimmatları  da 

açtırdığını ve tüfeklere taktırdığını söyledi. Ben tekrar bu şarjörleri alıp bir sonraki nöbetçilere 

verdiğimde silahlara takmamaları, hücum yeleklerinde taşımaları ve herhangi bir sivil yada 

polise ateş etmemeleri talimatı verdim" şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Tanık Mikail YAVUZ 26/07/2016 tarihli ifadesinde; " 15 Temmuz 2016 tarihinde 

18.00 sıralarında Kurmay Başkanının emriyle Hakan Paşa'nın emir uzmanını evine götürdüm. 

... Aşağıya indiğimde Beyaz Ford Connect aracımın başında Albay Hakan Cafer ARSLAN'ı 

gördüm. Bana aracımın anahtarını, telefonumu ve yanındaki muhafız P.Er Ali Çetinkaya'nın 

silah ve mühimmatını emniyet denetlemesi olduğunu söyleyerek istedi. Aracı çalıştırarak gitti. 

Bizi de depoya gitmemizi söyledi." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Mikail YAVUZ,Kara Havacılık Komutanlığı tarafından yapılan idari tahkikat 

kapsamında  11/08/2016  tarihinde  verdiği  ifadesinde; Kara  Havacılık  Kurmay 

Başkanlığında şoför ve haberci olarak askerlik yaptığını, 11/07/2016 tarihinden itibaren olay 

gününe kadar Kurmay Yarbay Mehmet Şahin'in gece yarılarına kadar mesaiye devam ettiğini 

gözlemlediğini,  bununla  birlikte Albay  Hakan  Cafer  ARSLAN,  Kurmay  Yarbay  Mehmet 

DEMİRHİSAR,  Kurmay Yarbay Ümran TAŞ ve  Emir  Astsubayı  Fatih  KARAGÖZ'ün de 

Kurmay Başkanı ile birlikte bu süre zarfında mesaiye kaldığını gördüğünü, bu süre zarfında 
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Mehmet ŞAHİN'den haberci odasında beklememesi, kapıyı kimsenin dinlememesi ve içeriye 

kimsenin  girmemesi  yönünde  emirler  aldığını,  14/07/2016  tarihinde  Binbaşı  Okan 

KOCAKURT,  Yarbay Özcan  KARACAN ve  Yarbay Halil  GÜL'ün saat  20:00  sıralarında 

karargahtan çıkış  yaptıklarını,  Kurmay Başkanı Mehmet ŞAHİN'in ise  o gece makamında 

yattığını belirtmiştir. 

Tanık Ömer TAŞINIR'ınalınan ifadesinde; "Onbaşı olarak görev yapıyorum. 15 

Temmuz  tarihinde  3  nolu  kulede  21.00-23.00  arası  nöbetçiydim.  Helsin  binasının  içinde 

hareketlilik vardı. 3-5 personel mevzilendi. Düdük çaldım. AMM'yi aradım. Mevziye geçtim. 

O sırada beyaz ford connet  marka araç ile  Hakan Cafer ASLAN geldi.  Kulenin etrafında 

mevzilenen silahlı kişilere müdahale edilmemesini söyledi " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

TanıkVedat  SİLİTALAY  26/07/2016  tarihliifadesinde; "Saat  00:00  sıralarında 

benim  devrem  olan  İstihbarat  Albay  Hakan  Cafer  ASLAN'ın  eşi  benim  eşimi  arayarak 

kocasına ulaşamadığını, telefonlara cevap vermediğini söyledi. Ben de bunun üzerine kendi 

cep telefonumdan Albay Hakan Cafer ASLAN'ı arayarak, neden telefona cevap vermediğini 

sordum. Kendisi  Kışla Disiplin Subayı idi.  Asker savunması aldığını ve bir  takım disiplin 

işlemleri  yaptığını,  kışlada fazla  mesaiye  kaldığını,  telefonunu kapatacağını  söyledi.  Daha 

sonra  duyduğuma  göre  kendisi  olay  gecesi  burada  güvenlik  güçlerinin  kışlaya  girmesini 

engellemek için çevreye kursiyer subaylar ile başlarında rütbeli personel yerleştirmiş. Onlara 

tatbikat  olduğunu  söyleyerek  gelenlere  ateş  etmesini  emretmiş."  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur.

Tanık  Muhammet  Mustafa  Bakar 27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "15/07/2016 

tarihinden  önce  ben  karargah  binasında  görev  yaptığım  için  sıra  dışı  olarak  bildiğim  ve 

gördüğüm  olaylar  bunlardır.  Daha  sonra  olaylara  katılan,  atıldığını  medyadan  veya 

birliğimden duyduğum ve şu an gözaltında olduğunu duyduğum Kurmay Başkanı Mehmet 

ŞAHİN, Albay Hakan Cafer ARSLAN, Binbaşı Okan KOCAKURT devamlı gecelere kadar 

karargah  binasında  toplantı  yapıyorlardı.  Ayrıca  yukarıda  anlattığım şahısın  gece  23.00'te 

karargahta bulunması garipti. Gecenin 23.00 ünde hiç ziyaretçi geldiğini görmedim. Bizim 

birlikten  değil  başka  bir  birliktendi.  Bu  olaylarla  ilgili  bir  toplantı  olabilecegini 

düşünüyorum." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık Ali AYDOĞAN 26/07/2016 tarihli ifadesinde;  "Hakan Albay birlik dışından 

değil  birlik  içinden yukarıda belirttiğim araçla  geldi  ve hemen arkasında iki  tane Binbaşı 

vardı. Sonradan öğrendiğim kadarı ile Ertuğrul ALTUN Binbaşı, diğeri de Okan KOCAKURT 
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Binbaşıymış. Biz tatbikat olduğunu öğrenince tedbir aldık. Yeleklerimizi, başlığımızı giydik, 

silahımızı aldık " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık Özgür SARICA 26/07/2016 tarihli  ifadesinde; "18/07/2016 -  02/08/2016 

tarihleri  arasında kalacaktım.  Ben istihbarat şube müdürlüğüne baktığım için ben gittikten 

sonra vekalet normalde başka bir şube müdürüne verilirdi. Ancak bir şube müdürüne değil, 

Disiplin Subayı olan Albay Hakan Cafer ARSLAN'ın yerime bakabileceğini Cafer ARSLAN 

ve benim bulunduğum ortamda Kurmay Yarbay Mehmet ŞAHİN tarafından bize söylendi. 

Bizde  bunun  üzerine  personel  şube  müdürümüz  olan  Taner  SEZER  Albay'a  bu  şekilde 

planlandığını bildirdik.

Cuma  günü  yani  15/07/2016  günü  öğle  saatlerinde  aynı  ortamda  bulunduğumuz 

sırada Kurmay Başkanı Mehmet ŞAHİN'in de bulunduğu bir ortam daHakan Cafer ARSLAN 

bana  "sen  git  daha  ne  bekliyorsun,  alışveriş  yap"  diye  bana  söyledi.  Ben  pazartesi  tatile 

çıkacağımı, zamanım olduğunu, ihtiyacım olmadığını kalacağımı söyledim. Hatta bu sırada 

Cafer  Albay "  Ya  bu  bana  güvenmiyor"  gibi  şaka  yollu  söylenmişti.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur.

Tanık Soner Bekir CAN, Kara Havacılık Komutanlığı tarafından yapılan idari 

tahkikat  kapsamında  09/08/2016  tarihinde  verdiği  ifadesinde; Olay  günü  saat  20:00 

sıralarında  önceden  tanıdığı,  disiplin  Subayı  Albay  Hakan  Cafer  ARSLAN'ın  Emir 

Astsubayı'nın masasında sivil kıyafetli ve elinde poşetle oturduğunu gördüğünü, Albay Vedat 

SEVEN'in sivil kıyafetli ve sırt çantalı geldiğini, birlikte Okul Komutanı'nın makam odasına 

geçtiklerini, 20 - 25 dakika içeride kaldıklarını, kapıyı kapattıklarını, içeriden dolap karıştırma 

sesine benzeyen sesler duyduğunubelirtmiştir

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü, saat: 21:39'da,Albay Hakan Cafer ASLAN’ın İsth.MEBS. 

koridorunda sivil kıyafetli, sonrasında harekat şube koridorunda kamuflajlı ve silahlı olarak, 

Yarbay Mehmet ŞAHİN ile birlikte görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 23:28'de, Albay Hakan Cafer ASLAN’ın kamuflajlı ve 

uzun namlulu silahla KaraHavacılık Komutanlığı 1 nolu nizamiyesinde görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 00:58'de, Albay Hakan Cafer ASLAN’ın Ford Connect 

marka askeri plakalı bir araçla yanında Astsubay Ali Tunç AVŞAR, Teğmen İbrahim MERT 

ve kursiyer teğmen olduğu düşünülen toplam 3 askeri şahısla karargah binasına geldiği ve 

burada  Yarbay  Yasin  CANDEMİR  ile  görüştükten  sonra  Astsubay  Ali  Tunç  AVŞAR’ı 
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karargaha bıraktıktan sonra araçla uzaklaştığı,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 03:40'da, Başçavuş Fatih KARAGÖZ,Yarbay Hakan 

EROL,  Albay  Hakan  Cafer  ASLAN  ve  Yarbay  Murat  BOLAT’ın  uçuş  kıyafetli  olarak 

karargah binasına koridorunda görüştükleri,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 05:50'de, Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Albay Mustafa 

DURMUŞ, Başçavuş İlyas BARUT, Yüzbaşı Emre ERKAN, Teğmen Nuri YÜKSEL, Teğmen 

Cihangir CAN, Yarbay Yasin CANDEMİR, Binbaşı Okan KOCAKURT, Albay Hakan Cafer 

ASLAN, Yarbay Özcan KARACAN, Yarbay Mehmet  ŞAHİN ve Binbaşı  Mehmet  Semih 

ÜSKAYA’nın  karargah  binası  giriş  holünde  toplandıkları,  aralarında  değerlendirme 

yaptıklarının görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 05:55'de, Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Albay Mustafa 

DURMUŞ, Yarbay Yasin CANDEMİR, Albay Hakan Cafer ASLAN, Albay Murat AĞIR ile 

kışla nöbetçilerinden Üstçavuş Mahmut ŞAKRAK’ın silahlı olarak karargah binasından çıkış 

yaptıklarının görüldüğü belirtilmiştir. 

Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'nın 27/07/2016 tarih ve 2016/2569 sayılı 

uzmanlık raporunda;  Hakan Cafer ARSLAN'a ait olduğu belirtilen sol el ve yüz svapları 

üzerinde atış artıklarının tespit edildiği belirtilmiştir.

Şüpheli  Hakan  Cafer  ARSLAN'ın  Ankara  ili  Etimesgut  ilçesi  Erler  Mahallesi 

Çağlayan Lojmanları No:166/2 adresinde Ankara Batı 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 22/07/2016 

tarih  ve  2016/2032  D.  İş  sayılı  kararı  uyarınca  22/07/2016  tarihinde  arama  ve  elkoyma 

işlemleri yapılmıştır.

Şüpheli  Hakan  Cafer  ARSLAN'a  ait  Kara  Havacılık  Komutanlığı  Merkez 

Karargah  Binası  2.  katında  bulunan  odada  yapılan  arama  sonucu  düzenlenen 

24/07/2016  tarihli  arama  ve  el  koyma  tutanağında; Şüphelinin  kişisel  eşyalarının 

toplandığı  siyah  çöp  poşeti  içerisinde  2  adet  Kara  Havacılık  Komutanlığı  Güvercinlik 

Tesislerinin uydu görüntülerinin basılı bulunduğu A4 kağıdı, bu kağıtlardan birisinde uydu 

görüntüsü üzerinde komutanlık karargahı, helikopter hangarları, nizamiye giriş nöbet kulesi 

ve bazı nöbet kulelerinin kırmızı kalemle işaretlenerek çizimler yapıldığı belirtilmiştir.

Kara Havacılık Komutanlığı  tarafından yapılan idari  soruşturma sonrasında 

düzenlenen "İdari ve Disiplin Soruşturma Heyetinin Olayla İlgili Personel Hakkındaki 

Değerlendirmesi ve Kanaati Çizelgesinde; Şüpheli  Hakan Cafer ASLAN'ın, faaliyetler 

boyunca Kurmay Başkanlığı odası, Harekat Merkezi ve Nöbetçi Amirliği odasına muhtelif 
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defalar ve zamanlarda girip çıktığı, Kara Havacılık Komutanlığına ait Ford Connect aracını 

yalnız  kullandığı,  faaliyetlere  fiilen  iştirak  ettiği,  akşam  mesai  bittikten  sonra  kendi  ve 

muhafızın cep telefonu, aracın anahtarı, üç şarjör ve mühimmat ile Kaleşnikof piyade tüfeğine 

el koyarak emniyet denetlemesi olduğunu, depoya inmeleri gerektiğini söylediği, nizamiye 

bölgesinde  alarm  verdiği,  Fidanlık  Nizamiyesinde  nöbetçi  personele  Yüzbaşı  Serkan 

YILDIZ'a  mutlak  itaat  edilmesi  gerektiğini  söylediği,  Kara  Havacılık  Komutanlığı 

Karargahbinasında bulunduğu ve sabah 06.00 civarında binadankaçarken görüldüğü, Darbe 

Teşebbüsü  kapsamında  icra  edilen  faaliyetlere  katıldığı,667  sayılı  Kanun  Hükmünde 

Kararname ile kamu görevinden çıkarıldığı belirtilmiştir. 

Şüpheli Hakan Cafer ARSLAN'a ait Sony marka 355686253294950 imei numaralı 

telefon üzerinde yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda 02/01/2017 tarihli bilirkişi raporu 

düzenlenmiştir. 

Şüpheli Hakan Cafer ARSLAN'ın adına kayıtlı olan / kullanmakta olduğu 0 544 838 

19 68, 0 544 838 20 03, 0 546 838 19 80, 0 531 334 57 43, 0 505 780 65 24 ve 0 505 780 65  

43  numaralı  telefon  hatlarıiçin  Ankara  9.  Sulh  Ceza  Hakimliği'nin  28/11/2016  tarih  ve 

2016/2406 D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti 

kararı verilmiştir.

Şüpheli Hakan Cafer ARSLAN'ın kullanmakta olduğu0 544 838 19 68 numaralı 

telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe  girişiminde  bulunulan 

15/07/2016 tarihinde cep telefonunun saat 19:00 sıralarından başlamak üzere saat 05:27'ye 

kadar  Güvercinlik  Kışlası  civarındaki  baz  istasyonlarından  sinyal  verdiği,  daha  sonraki 

saatlerde  Kazan  ilçesinde  bulunan  baz  istasyonlarından  sinyal  verdiği,  şüphelinin  cep 

telefonunun  gece  boyunca  açık  olduğu,  internet  erişiminde  bulunduğu,  şüphelinin  olay 

gecesiaskeri darbe girişimine iştirak eden şüpheliler Ünsal ÇOŞKUN, İlyas BARUT ve Yasin 

CANDEMİR ile telefon iletişimi içerisinde olduğu görülmüştür.

Şüpheli  Hakan  Cafer  ARSLAN,  17/07/2016  tarihinde  yakalanarak  gözaltına 

alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Hakan  Cafer  ARSLAN'ın  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Hakan  Cafer  ARSLAN'ın, Kara  Havacılık  Komutanlığında  Disiplin 
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Subayı olarak Albay rütbesiyle görev yaptığı,

Şüphelinin, askeri darbe girişimi kapsamındaki faaliyetleri, askeri darbe girişimine 

yönelik toplantılara katılmış olması, yine şüphelinin sıralı komutan ve amirleri dışında başka 

asker  kişilerden  emir  ve  talimatlar  alması  şeklindeki  örgütsel  davranış  biçimi  ile  birlikte 

nazara  alındığında,  şüpheli  Hakan  Cafer  ARSLAN'ın  Fetullahçı  Terör  Örgütü  üyesi 

olduğunun anlaşıldığı,

Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askerler tarafından gerçekleştirilecek askeri darbe 

girişimi için hem sivil mekanlarda hem de askeri birliklerde planlama toplantıları yapıldığı, bu 

kapsamda  Kara  Havacılık  Komutanlığında  şüpheli  Mehmet  ŞAHİN  Yarbay'ın  odasında 

yapılan  darbe  hazırlık  toplantılarına  şüpheliler  Mehmet  DEMİRHİSAR  Yarbay,  Ümran 

TAŞYarbay, Okan KOCAKURT, Fatih KARAGÖZ Astsubay  ile birlikte şüpheli Hakan Cafer 

ARSLAN  Albay'ın  da  katıldığı,  şüphelinin  askeri  darbe  girişiminden  önceden  haberdar 

olduğu,

Kara  Havacılık  Komutanlığı  Kurmay  Başkanlığı  İstihbarat  veİstihbarata  Karşı 

Koyma Şube Müdürlüğü görevini tanık Özgür SARICA Yarbay'ın yürüttüğü, Fetullahçı Terör 

örgütü  mensubu  askerlerin,  askeri  darbe  planı  kapsamında  askeri  darbe  girişiminde 

bulunulacak  15/07/2016  tarihinde  Kara  Havacılık  Komutanlığı  Güvercinlik  Kışlasının 

kontrolünü  tamamen  ele  geçirmek  için  18/07/2016  -  02/08/2016  tarihleri  arasında  izin 

kullanacak olması  nedeniyle  görevinden ayrılacak olan Yarbay Özgür SARICA'nın  yerine 

genel  uygulamaların  aksine  disiplin  subaylığı  yapan  şüpheli  Hakan  Cafer  ARSLAN'ı 

görevlendirdikleri,

Şüphelinin,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler  tarafından  planlanıp 

gerçekleştirilecek  askeri  darbe  kapsamında  kendisine  verilecek  emir  ve  talimatları  yerine 

getirmek  üzere  15/07/2016  tarihinde  mesai  bitimi  görev  yaptığı  Güvercinlik  Kışlasından 

ayrılmadığı,

Şüphelinin,  saat  22:00  sıralarında  Kara  Havacılık  Komutanlığında  askeri  darbe 

faaliyetinin başlaması üzerine Ana Nizamiyeye gittiği, kapıları kapattırdığı, 

Şüphelinin,  Saat  23:00'ten  beyaz  Connect  arabayla  Fidanlık  Nizamiyesine  gittiği, 

orada bulunan şüpheli Serkan YILDIZ Yüzbaşı ve çevresindeki kursiyer teğmenlere polislerin 

gelebileceğini,  içeriden yada dışarıdan giriş çıkışın kesinlikle olmayacağını ,  atışın serbest 

olduğu emrini verdiği, bu talimat üzerine nizamiyede bulunan şüpheliler İbrahim TEPELİ ve 

Özgür  TOSUN'un  zincirle  bağlı  bulunan  nöbet  silahı  olan  kaleşnikofları  alarak 

mevzilendikleri,

Şüphelinin, saat 23:00 sıralarında Uçuş kulesine gittiği, orada şüpheli Oğuz YALÇIN 

Albay  ile  birlikte  televizyonda  TRT  kanalını  açtıkları,  TRT'de  darbe  bildirisini 

yayınlanacağını söyledikleri, bu bildirinin yayınlanmasını bekledikleri, söyledikleri gibi bir 
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süre sonra TRT'de askeri  darbe bildirisinin yayınlandığı, şüphelinin darbe bildirisinin TRT 

televizyonunda  yayınlanacağı  zamanı  bilecek  kadar  askeri  darbe  planlamasından  haberdar 

olduğu, 

Şüphelinin,  Albay  rütbesinde  olmasına  rağmen  kışlaya  çağrılan  Astsubayları 

kullandığı Ford Connect arac ile oradan alıp görev yapacakları yerlere taşıdığı, bu şekilde 

şüpheliler  Ercan  URAL ve  Taner  BEKTAŞ'ı  hangar  bölgesine  götürdüğü,  şüphelinin  bu 

davranışının askeri gereklilikler ve genel uygulamalar dışında şüpheliler arasında örgütsel bir 

dayanışmanın varolduğunu gösterdiği,

Şüphelinin,  gece  boyunca  Ana  Nizamiye,  Fidanlık  Nizamiyesi,  Meydan  Harekat 

Taburu gibi bölgelere kullandığı beyaz renkli Ford Connect arac ile giderek orada askeri darbe 

kapsamında görevlendirilen askerlere emir ve talimatlar verdiği, onları sürekli kontrol ettiği, 

bu  bölgelerde  bulunan  şüpheliler  Serdar  Ercan,  Serkan Yıldız  gibi  askeri  personele  diğer 

askerlerin  cep  telefonlarını  toplamaları,  mevzi  almaları,  nizamiye  girişlerini  kapatmaları 

emirlerini  verdiği,  bu  bölgelerde  bulunan  personele  askeri  darbe  kapsamında  sonradan 

görevlendirilen subayların emrine mutlak itaat etmeleri emir ve talimatı verdiği,

Şüphelinin,  görev  tanımı  dışında  kendisine  ait  olmayan  silahla  olay  gecesi 

Güvercinlik  Kışlasında  kendisine  verilen  yasadışı  emir  vetalimatları  yerine  getirdiği, 

kendisinin de yasadışı emir ve talimatlar verdiği, olay gecesi askeri darbecilerin kullandıkları 

helikopterlerin kalktıkları Güvercinlik kışlasının darbeciler açısından güvenliğini sağladığı, 

Şüphelinin, Sabah saat 05:50 sıralarında, Jandarma Özel Kuvvetler tarafından askeri 

darbe  girişimine  karşı  Kara  Havacılık  Komutanlığı  kışlasına  operasyona  başlanılması 

üzerineşüpheliler Ünsal ÇOŞKUN, Mustafa DURMUŞ, İlyas BARUT, Cihangir CAN, Yasin 

CANDEMİR, Okan KOCAKURT,Özcan KARACAN, Mehmet ŞAHİN, Emre ERKAN ve 

Mehmet  Semih  ÜSKAYA ile  birlikte  Karargah  binası  holünde  yapılan  değerlendirmelere 

katıldığı, 

Şüphelinin,  16  Temmuz  2016  günü,  saat:  05:55'de,  şüpheliler  Ünsal 

ÇOŞKUN,Mustafa DURMUŞ, Yasin CANDEMİR, Murat AĞIR ile Mahmut ŞAKRAK’ın 

silahlı olarak karargah binasından çıktıklarının güvenlik kamera görüntüleri ile tesbit edildiği,

Şüphelinin, karargah binasından çıktıktan sonra elinde uzun namlulu silahla Meydan 

Harekat Bölgesinden olduğu bölgeye gittiği, orada jandarma Özel Kuvvetler   ile çatışmaya 

girdikleri,

Şüpheli'den alınan sol el ve yüz svapları üzerinde atış artıklarının tespit edildiğinin 

belirtilmesine, şüphelinin 'Tahliye sırasında Ünsal paşa'nın emri ile verilen Kaleşnikof silah  

ile havaya ateş ettim' şeklindeki ikrarı ile birlikte nazara alındığında şüphelinin askeri darbe 

kapsamında askeri darbeye karşı operasyon düzenleyen jandarmaya ateş ettiğinin belirlendiği,

Şüphelinin,  şüpheli  Ünsal  ÇOŞKUN'un  Akıncı  Hava  Üssü'ne  gidilmesi  talimatı 
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vermesi  üzerine  şüpheliler  Ünsal  ÇOŞKUN  ve  Yasin  CANDEMİR'in  kullandıkları  UH-1 

helikoptere  Murat  AĞIR,  Mustafa  DURMUŞ,İlyas  BARUT,  Ertuğrul  ALTUN,  Muhterem 

YAMAN, Bilal BOZDUĞAN ve Nuri YÜKSEL ile binerek Akıncı üssüne gittikleri, 

Şüphelinin odasında kişisel eşyalarının bulunduğu siyah poşeti içerisinde 2 adet Kara 

Havacılık  Komutanlığı  Güvercinlik  Tesislerinin  uydu  görüntüleri  bulunan  2  adet  A4 

büyüklüğünde  kağıt  ele  geçirilmesi,  bu  kağıtlardan  birisinde  uydu  görüntüsü  üzerinde 

komutanlık  karargahı,  helikopter  hangarları,  nizamiye  giriş  nöbet  kulesi  ve  bazı  nöbet 

kulelerinin  kırmızı  kalemle  işaretlenerek  çizimler  yapılmış  olmasına  göre  şüphelinin  olay 

gecesi  askeri  dabe  kapsamında gerçekleştirilecek  olan  askeri  hareketliliğe  ilişkin  önceden 

planlar üzerinde çalıştığı, bu tür yapılan çalışma toplantılarına katıldığının anlaşıldığı,

Kara  Havacılık  Komutanlığında  yapılan  aramada  ele  geçirilen  üzerinde  Mehmet 

ŞAHİN ismi bulunan ajandanın içerisinden çıkan Güvercinlik  Kışla Komutanlığı Temmuz 

2016 ayı nöbet çizelgesinin arka kısmında el  yazısı  ile;  "1- Kışla Nöb. A: (Kışla Nöbetçi  

Amiri)-Perşembe-Cuma: Yasin CANDEMİR -C.tesi : Veli UYAR 2-Görüntü izleme merkezi :  

Hakan Cafer Aslan (Emniyeti görüş)  3-Kh.Bl. Kışla Hizmet Des. Tb. Buğra Ütgm4-Kışla  

alarm seviyesi --> kırmızıya çıkarılacak Meydan Hrk. Tb. Sevk ve idaresi ele geçirilecekKışla  

hizmet Tb. " yazılarının kırmızı kalemle yazıldığı, yazının alt kısmında mavi renkli kalem ile 

çizilmiş  kroki  bulunduğu,  askeri  darbe  öncesi  yapılan  hazırlıklar  aşamasında  tutulduğu 

anlaşılan bu nottan şüpheli Hakan Cafer ARSLAN'ın askeri darbe girişimi kapsamında olay 

gecesi görüntü izleme merkezinin kontrolünü sağlamakla görevlendirildiğinin anlaşıldığı, 

Şüphelinin, gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi olduğunu 

bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu 

olan  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ettiği,  askeri  darbe 

girişimininde bulundukları, şüphelinin askeri hiyerarşi ve tanımlı görevleri dışında Fetullahçı 

Terör Örgütü mensuplarından askeri darbe planlaması kapsamında aldığı yasal olmayan emir 

ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli Hakan Cafer ARSLAN'ın,  soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı Terör 

Örgütü üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük 

Millet  Meclisini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  kısmen  veya  tamamen  yapmasını 

engellemeye teşebbüs etmek ve Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya 

görevlerini  yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını 

oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-10- Şüpheli Okan KOCAKURT'un ( Binbaşı ) Eylemleri :
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Şüpheli Okan KOCAKURT 25/07/2016 tarihli ifadesinde; "  Ankara Kara Harp 

Okulunda okuyarak 2001 yılında Teğmen rütbesi ile mezun oldum. Okul bitince 1 yıl Kara 

Havacılık okulunda Pilotaj kursu görerek Uçak Pilotu diploması aldım, İstanbul Samandıra 

4.Kara Havacılık Alay Komutanlığında çalıştım, 2012-2014 yılında Kara Harp akademisini 

kazandım, Kara Havacılık Komutanlığına atanarak, Harekat Plan Subayı olarak görev yaptım, 

2016  genel  atamaları  Harekat  Eğitim  Şube  Müdürü  oldum,  2  haftadır  bu  görevi 

yürütmekteyim. Binbaşı Rütbesindeyim. 

15.07.2016  günü  saat  07:30  sıralarında  Kara  Havacılık  Komutanlığına  geldim. 

Geldikten  sonra  akşam  saatlerine  kadar  mesai  arkadaşlarım  Binbaşı  Ertuğrul  ÇIRMIK, 

Yüzbaşı  Fatma  KARADAĞ ve  diğer  arkadaşlarla  birlikte  görevimizin  başındaydık.  Kara 

Havacılık Okulunda Harekat Merkezi de bana bağlıydı, Uçakların iniş ve kalkışları hakkında 

bilgileri direk Harekat Merkezi görevlileri Kara Havacılık Komutanı Hakan ATINÇ’a bilgi 

veriyorlardı.

17:30  sıralarında  Genelkurmaydanbir  emir  gelerek  tüm  Türkiye  üzerinde  Askeri 

Uçuşların yasaklandığı telefon emri geldi, bizde Genelkurmayı arayarak bu emri teyit ettik, 

akabinde Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki ÇOLAK’ın Kara Havacılık Komutanlığına 

geldiğini  söylediler.  Komutanımız  Hakan  ATINÇ  onu  koridorda  karşıladı,  acilen  Kara 

Kuvvetleri  Komutanına  uçak  hazırlatmamızı  söylediler.  Normalde  Uçak  talepleri  olduğu 

zaman  önceden  bilgi  verirlerdi,  bizde  güvenlik  kontrollerini  yaparak  Uçağı  hazırlatırdık, 

acilen Uçak istenildiği için güvenlik kontrolleri yapılmadan uçağı hazırladık, Kara Kuvvetleri 

Komutanı ile birlikte, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı İhsan UYAR, 4.Kolordu Komutanı 

Korgeneral  Metin  GÜRAK  ve  Ankara  Merkez  Komutanı  vardı,  Uçağa  binmeden 

Amerika’dan gelen CH-47 CHİNOK marka yük helikopterine bakmak için Hangarların oraya 

doğru  gittiler,  yaklaşık  2  saat  orada  kaldılar  hazırlamış  olduğumuz  uçağa  binmediler. 

Hangarların  orada  yalnız  konuştular  yanlarına  kimse  alınmadı  bu  şekilde  emir  vermişler. 

Genelkurmayın  uçuşların  yasaklanması  ile  ilgili  verdiği  emirden  sonra  Malatya'dan  gelen 

Atak helikopterleri ve Eğitim Uçuşu yapan uçaklarımız havada bulunuyordu, bende kuleyle 

görüşüp tüm uçaklarımız insin dedim. Bunlara Temelli tarafında bulunan yedek havalimanına 

insinler  diyerek,  garajdan  servis  aracı  ile  personeli  alın  talimatı  verdim,  ancak  Atak 

helikopterlerin inip inmediğini bilmiyorum, bu helikopterlerin mühimmatlı olup olmadığını 

bilmiyorum.  Komutanlar  uçağa  binmeden  karargahtan  ayrıldılar,  darbe  teşebbüsü  onlar 

ayrıldığında daha başlamamıştı.

Komutanlar  gittikten  sonra  Kara  Havacılık  Komutanlığı  Kurmay Başkanı  Yarbay 

Mehmet ŞAHİN beni odasına çağırarak dostum askeriye içerisinde bazı hareketlilik olacak 

komutanların  yeri  değişecek,  bazıları  görevden  alınacak  hükümette  de  bazı  değişiklikler 

olabilir  bu  emir  Genelkurmay  Başkanının  direk  emri  dedi,  sen  şimdi  Komutanın  emir 
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astsubayı Fatih KARAGÖZ’le birlikte Kara Havacılık Komutanı Hakan ATINÇ’ı arka tarafa 

alın sakinleştirin direnirse kelepçeleyin dedi. Bende Fatih KARAGÖZ ile birlikte Tümgeneral 

Hakan ATINÇ’ın  odasına  giderek  Komutanım TSK yönetime  el  koydu siz  bu  yönetimde 

yoksunuz bize zorluk çıkarmayın sizi arka odaya alalım dedik, oda neden böyle yapıyorsunuz 

dedi,  yaptığımızın  yanlış  olduğunu  söyledi,  bizde  kendisine  kelepçe  taktık  ancak  birkaç 

dakika sonra kelepçesini çözdük, emir astsubayını başında bırakarak ben ayrıldım. Mehmet 

ŞAHİN  bana  sen  Harekat  Merkezinde  kal  telefonlara  sen  bak  gerekirse  fişlerini  çıkart, 

televizyonlar açık kalsın dedi, bu esnada Harekat Merkezine bir mesaj gelerek TSK içerisinde 

emir komuta değişti, yeni yönetim diyerek bir yazının geldiğini kurye bana bildirdi, bende 

içeriğine  bakmadan  gelen  yazıyı  Yarbay  Mehmet  ŞAHİN’e  gönderdim.  Ben  harekât 

merkezinde  beklerken  Ankara  semalarında  jetler  ve  helikopterler  uçunca  tanıdık  asker 

arkadaşlar beni telefonla aradı bende evlerinde kalmalarını, TSK içerisinde bir hareketlilik 

olduğunu söyledim. Bu arada bizim hava meydanlarından bazı helikopterlerin havalandığını 

gürültülerinden dolayı anladım, kimin havalandığı hakkında bilgi sahibi değilim. Bu konu ile 

ilgili harekât merkezine kimse bilgi vermedi, benim kendi şubemde rütbeli personelle irtibat 

kurmak ve haberleşmek için kurduğum HRK-16 isimli whatsapp grubu oluşturmuştum, ben 

bu gruptan  kendi  arkadaşlarıma  evden  çıkmamaları  hakkında  uyarılarda  bulundum.  Onun 

haricinde  darbe  teşebbüsünde  Yurtta  Sulh  isimli  whatsapp  grubu  hakkında  bilgi  sahibi 

değilim.

Ben  Harekat  merkezinde  beklerken  televizyonlardan  darbe  ile  ilgili  ilk  haberler 

düşmüştü,  internete  girerek  Genelkurmay içindeki  çatışma  görüntülerini  ve  ölen  askerleri 

görünce  bulunduğum  yerden  ayrıldım  nizamiye  ye  geldim,  kendimi  toparlamaya 

çalışıyordum, olan olayların neden bu şekilde geliştiğini anlamadım, sabaha kadar nizamiyede 

bekledikten  sonra  05.30  sıralarındaMehmet  ŞAHİN  beni  telefonla  arayarak  orada  ne 

gezdiğimi  odama gelmemi söyledi.  Ben de yanına gittim bana orada  ne yapıyorsun dedi, 

nöbetçi  amiri  olan Pilot Yarbay Özcan KARACAN’dan görevi almamı söyledi ben almak 

istemediğim  için  yorgun  olduğumu  şimdi  bu  görevi  alamayacağımı  söyledim,  oda  biraz 

istirahat et dedi. 15 dakika sonrakışlanın bir yerinden JÖH’lerin girdiğini ve iki teğmeni esir 

aldığını söylediler, Mehmet ŞAHİN, Özcan KARACAN ve bazı Teğmenleri alarak JÖH’lere 

karşı  mevzi  aldılar  ben  geride  kalarak  saklandım,  Silah  sesleri  karşılıklı  geliyordu,bir 

helikopterin JÖH’lere doğru ateş etiğini gördüm. Nizamiyede bulunan bir askere hemen aracı 

alıp arka tarafımızda şehir merkezi tarafına doğru gitmemizi söyledim, yanımızda bulunan 

Sivil demir fabrikasına doğru gittik, ben karargahtan çıkarken sivil kıyafetlerimi giymiştim, 

askerde  sivildi,  kendi  kilitli  çekmecemde  bulunan  Altın  ve  paralarımı  alarak  ayırıldım. 

Fabrikanın yanına geldiğimizde resmi otoyu bırakmıştık, servis kalkarken bizi de almalarını 

rica ettik, onlarda olur dedi, askere 50 TL vererek sen memlekete veya nereye istersen oraya 
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git  dedim,  bende  Yenimahalle  de  inerek  yaklaşık  2-3  saat  yaya  dolaştım,  sonra  Anteres 

AVM’ye  giderek  bir  bisiklet  ve  çadır  malzemeleri  alarak  kendim  bisikleti  sürerek  ve 

Kamyonlara binerek Alanya’ya kadar gittim. Çadır kurduğum yerde yapılan GBT sorgusu 

sonucunda görevli  memurlar  beni  alarak  TEM şube Müdürlüğüne teslim ettiler.  Meydana 

gelen  Darbe  teşebbüsünden  önceden  haberim  yoktu,  o  gün  işe  geldikten  sonra  Mehmet 

ŞAHİN’in söylemesinden sonra öğrendim, durumun böyle olacağını bilseydim kesinlikle bu 

iştirakin içinde olmazdım, ben kimseye ateş  etmedim, ateş etme talimatı  vermedim. Uçan 

Helikopter ve Uçaklardan kesinlikle bilgim yoktur, uçmaları hakkında bir talimatım olmadı. 

Sabah  saatlerinde  beni  cepten  Albay  Ali  AKTÜRK  telefonla  arayarak  Dalamanda  2 

Helikopter  olduklarını  yakıtlarının  olmadığını  Dalamanın  kendilerine  yakıt  vermediğini 

söyledi, bende duruma bir anlam veremediğim için konuyu Yarbay Mehmet ŞAHİN’e anlattı. 

O da  bana  Denizli  Çardak  ilçesine  gitmelerini  veya  araziye  inmelerinisöyledi  daha  sonra 

Dalamanı aradığını yakıt vereceklerini söyleyerek iletmemi söyledi, Albay Ali AKTÜRK ile 

tekrar  konuştuğumuzda  bir  helikopterin  Çardağa  gittiğini  diğerinin  Dalaman'da  kaldığını 

söyledi.Ben  o  helikopterlerin  neden  orada  olduğu  hakkında  bir  bilgi  sahibi  değilim, 

muhtemelen  bu  helikopterler  Skorsky  marka  İstanbul’dan  hareket  etmiş  helikopterlerdir, 

yükleri veya ne taşıdıkları hakkında bilgim yoktur. 

Benim yaşantım ve öğrenciliğim boyunca hiçbir cemaat ile bir  bağlantım olmadı, 

FETÖ/PDY’nin  Türk  Silahlı  Kuvvetleri  içerisinde  yapılanması  ile  ilgili  bir  bilgi  sahibi 

değilim,  benim  bildiklerim  tamamen  görsel  ve  yazılı  basındandır.  Onun  haricinde  TSK 

içerisinde tanıdığım bildiğim hiçbir cemaatçi yoktur. Üzerimden çıkan 1 dolar 2009 yılında 

evlendiğim zaman dağıtmak için 100 doları 1’er dolar olarak yaptırdım paralardır. Kasada 

kilitli  olduğu için o zamandan itibaren kalmıştı,üstümde zapt edilen paraların yanında aile 

birikimimiz olan altınlar ve dövizler vardı bu dolarlardan 4 adet 1 er dolar, 3 adet 100’er 

dolar şeklindeydi, Fetulah GÜLEN’i hayatım boyunca görmedim kendisini basın haricinde 

tanımam,  benim  bir  cemaat  ile  bağlantım  yoktur,  tek  hatam  komutanım  olan  Mehmet 

ŞAHİN’e inanmış olmamdır." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Mehmet ŞAHİN 17/11/2016 tarihli  ifadesinde;  "Saat  21:00 sıralarında 

Korgeneral Metin GÜRAK ayrıldı. Kendisini bende yolcu ettim. O ayrıldıktan sonra Hakan 

ATINÇ Paşa kendi odasına geçti,  Ünsal ÇOŞKUN da hemen arkasından Hakan ATINÇ'ın 

odasına girdi. Daha sonra da Mustafa DURMUŞ, Okan KOCAKURT ve Fatih KARAGÖZ'de 

aynı odaya girdiler. Ben o esnada harekat merkezinde bulunuyordum. 

Şüpheliye,  tanık  Muhammet  Mustafa  Bakar'ın  ifadesinin  kendisi  ile  ilgili  kısmı 

okundu soruldu: Benim kendisine tablo hediye ettiğim kişi daha önce 1. Kara Havacılık Alay 

Komutanlığında tabur komutanlığı yapmış olan yarbay Ümran TAŞ'dır. Ancak bu tabloyu ben 
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darbe öncesinde hangi gün verdiğimi hatırlamıyorum. Saat 20:00 sıralarında böyle bir tablo 

verdiğimi hatırlıyorum. Biz darbeden önce Hakan Cafer ARSLAN, Okan KOCAKURT ile 

gece yarılarına kadar bir toplantı yapmadık. Ümran TAŞ da böyle bir toplantıya katılmak için 

gelmemişti.  Ümran  TAŞ'ın  o  gece  neden  askeri  birlikte  olduğu  ve  kimlerle  görüştüğü 

konusunda bir fikrim yoktur. Olay akşamı Ünsal ÇOŞKUN bize sıkıyönetim kararını tebliğ 

edince  bende  hizmet  eri  olan  Muhammet  Mustafa  Bakar'ı  oradan diğer  askerlerin  yanına 

gönderdim.

Şüpheliye,  şüpheli  Mehmet  Barış  ÇAYIRLI'nın  ifadesinin  kendisi  ile  ilgili  kısmı 

okundu  soruldu:  Ben  olay  akşamı  Mehmet  Barış  ÇAYIRLI  ile  telefonda  konuşmadım. 

Kendisine karargahta ihtiyacımızm olduğu ve haber merkezine geçmesi talimatı vermedim. 

Okan KOCAKURT binbaşıyada dışarıda olan personeli karargahı çağırması konusunda bir 

talimat  vermedim. Kimseyi  o gece mesaiye çağırmadım. Yukarıda belirttiğim gibi gelmek 

isteyenleri de engelledim.

Şüpheliye, şüpheli Okan KOCAKURT'un ifadesinin kendisi ile ilgili kısmı okundu 

soruldu: Ben olay gecesi binbaşı Okan KOCAKURT'u odama çağırarak "dostum Askeriye  

içerisinde bazı hareketlilik olacak Komutanların yeri değişecek, bazıları görevden alınacak  

Hükümette de bazı değişiklikler olabilir bu emir Genelkurmay Başkanının direk emri dedi,  

sen şimdi Komutanın emir astsubayı Fatih KARAGÖZ’le birlikte Kara Havacılık Komutanı  

Hakan  ATINÇ’ı  arka  tarafa  alın  sakinleştirin  direnirse  kelepçeleyin"  şeklinde  bir  emir 

vermedim.  Yine  Okan  KOCAKURT'a  "sen  Harekat  Merkezinde  kal  telefonlara  sen  bak  

gerekirse  fişlerini  çıkart,  televizyonlar  açık  kalsın"  şeklinde  emir  vermedim.  Ayrıca  saat 

05:30  sıralarında  kışlanın  kontrolünü  almaya  gelen  JÖH'lerle  ben  herhangi  bir  çatışmaya 

girmedim... Ben olay gecesi Dalaman'a giden helikopterlerle ilgili kimseyle görüşmedim. Bu 

helikopterlerin  yakıt  ikmali  yapılması  konusunda kimseye talimatım vermedim.  Ayrıca bu 

helikopterlerin  Denizli  Çardak'a  inmeleri  konusunda  Okan  KOCAKURT'a  da  birşey 

söylemedim. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Doğan  GÜVEN  25/10/2016  tarihli  ifadesinde;  "Ben  daha  sonra 

kameraların  bulunduğu  odama  geçtim.  Askerler  bir  ara  dışarı  sandalye  götürdüler  onu 

gördüm. Dışarı baktığımda Ertuğrul Binbaşının yanında iki kişinin daha olduğunu gördüm. 

Oturuyorlardı. İki kişiden birisi kurmay binbaşı idi, birisi yüzbaşı idi. İsimlerini bilmiyorum. 

Görsem tanıyamam. Yüzbaşı kamuflajlıydı, binbaşı tulumluydu. Binbaşı Okan KURT ( Okan 

KOCAKURT)olabilir.  ...  İlerleyen  zamanda  oraya  bir  beyaz  connect  geldi.  Ertuğrul 

Binbaşıyla yanındaki Okan Binbaşı ve diğer rütbeli o connecte bindiler ve birliğin içine doğru 

hareket  ettiler.  Onlar  ayrıldıktan sonra silahlı  bulunan teğmenlerde  kendi  kurs  bölgelerine 

doğru gittiler. Biz nizamiyede kaldık. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 
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Şüpheli  Anıl KORKMAZ 13/10/2016 tarihli ifadesinde;  "Saat 22:00 sıralarında 

nöbet  odasına  Okan  KOCAKURT  heyecanlı  bir  şekilde  geldi.  Birliğe  bir  terör  saldırısı 

olacağından bahsetti. Bize silahlarımızın olup olmadığını sordu. Biz de olmadığını söyledik. 

Sonra  odadan  ayrıldı.  Bizler  şaşırdık.  Çünkü  beklemediğimiz  bir  şeydi.  Normal  rutin 

işlerimizi yapmaya devam ettik. Bizim nöbet tuttuğumuz yerin kapısı devamlı açık olur. Okan 

KOCAKURT Binbaşı 10-15 dakika sonra tekrar geldi. Elinde bir tabanca vardı. Odada ben ve 

Mehmet  Semih  ÜSKAYA binbaşı  vardık.  Bizlerin  telefonlarını  aldı.Okan  KOCAKURT 

Binbaşı  bize "Türk Silahlı  Kuvvetleri  yönetime el  koymuştur.  Normal emir  komuta zinciri  

devam etmektedir.  Direnen olursa etkisiz  hale getirilecektir.  Telefonlar çalarsa,  telefonları  

açmayın" dedi. Telefonların soketlerini çekti. O sırada helikopter sesleri gelmeye başladı.

Okan KOCAKURT bana,  "Akıncı Üssüne gideceğiz" dedi. Ben de kendisine daha 

önce hiç Akıncı Üssüne gitmediğimi, nasıl gidileceğini bilmediğimi söyledim. Akıncı Üssüne 

orada bulunan kamuflajlı  birisini  götüreceğimiz söylendi.  Bu konuşmaların olduğu yer  30 

metre kadar bir odaydı ve yukarıda belirttiğimiz kişilerde bu odadaydı. Okan KOCAKURT 

binbaşıuçuşu planlamam için bana daha önce aldığı cep telefonumu verdi. Ben uçuş kaskımın 

da  olmadığını  söyledim.  Bir  şekilde  Akıncı  Üssüne gitmemeye  çalışıyordum.  Daha sonra 

silahlı  bir  kursiyer  teğmen  ile  birlikte  çantamı  almak  üzere  beni  döner  kanat  kuruluna 

gönderdi. Biz bu teğmen ile çantamı almaya gittik. Oradan çantamı ve kaskımı alıp tekrar 

hareket  merkezine  geldim.  Okan  bu  kez  bana  Akıncı'ya  değil  Zırhlı  Birliklerin  üzerine 

gideceğimiz söyledi. Okan KOCAKURT Binbaşı ile birlikte uçuş hattına gittik. Orada UH1 

helikopterine bindik.  Helikopteri  ben kullandım. O yanıma oturdu.  Zırhlı  birliklere  uçtuk. 

Kalkarken telsize ben kuleye bilgi verdim. Saat 23:00 civarıydı. Helikopterle gideceğimiz yeri 

Okan  Binbaşı  bana  tarif  etti.  Helikopterlerin  ışıklarını  Okan  binbaşının  talimatı  ile 

söndürdüm. Zırhlı  birliklerde atış  alanı  diye söylediği  bir  yere  helikopteri  indirdim.  Daha 

sonra oraya biz indikten 10 dakika sonra land rover geldi. Okan binbaşı helikopterden indi. 

Helikopter  çalışıyordu.  Araçtan  gelen  mühimmatı  helikoptere  yüklediler.  Sonra  tekrar  biz 

Güvercinlik'e döndük. Land roverın plakasını bilmiyorum. Bu araçta kimlerin de olduğunu 

bilmiyorum. Tanımadığım asker kıyafetli kişilerdi.

Biz helikopterle Güvercinlik'te taarruz hangarlarının önüne indirdim. Okan Binbaşı 

helikopterdeki  mühimmatın  bir  kısmını  oraya  indirdi.  Daha  sonra  da  helikopteri  kara 

havacılık  karargahı  binasının  önüne  götürdüm.  Kalan  mühimmatı  da  Okan  binbaşı  orada 

indirdi. Mühimmat indirdiğimiz yerlerde mühimmatları teknisyenler aldılar. Bu teknisyenlerin 

kimler olduğunu ve hangarın önünde kimlerin bulunduğunu ben göremedim. Daha sonra ben 

helikopteri stop ettirdim."

Askeri darbeye fiilen katılmam konusunda asker yada sivil kişiden talimat almadım. 
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Ben  sadece  Okan  KOCAKURT'un  talimatı  doğrultusunda  mühimmat  getirdim"  şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Mehmet  Semih  ÜSKAYA 18/10/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Saat  21:00 

sıralarında Harekat Eğitim Şube Müdürü Binbaşı Okan KOCAKURT geldi. Biraz aramızda 

konuştuk. Sonra kapıyı kilitledi. Odaya giriş çıkışın yasak olduğunu söyledi. Benim ve odada 

bulunan üsteğmen Anıl KORKMAZ'ın cep telefonlarını istedi. Biz de ne olduğunu sorduk. 

Bize çok gizli bir olay olduğunu, şimdi söyleyemeyeceğini belirtti. Biz de cep telefonlarımızı 

kendisine  verdik.  Hatta  benim cep  telefonum başka  bir  odadaydı.  Oradan  alıp  kendisine 

verdim. Ayrıca ben de nöbetçi subay telefonu vardı. Onu da verdim. OKAN KOCAKURT 

rütbe olarak benden düşüktür. Ancak kendisi kurmay olduğu için benim üstüm olur, dedi.

Şüpheliye kendisinin nöbetçi subay olmasına rağmen hem o gün nöbetçi olmayan 

hem dekendi sıralı amirlerinden olmayan bir askerden neden emir ve talimat aldığı soruldu: 

Okan KOCAKURT çok gizli  bir  durum olduğunu bize söylediği  için biz  bu şekilde Anıl 

Üsteğmen ile birlikte onun istediğini yaptık, dedi.

Okan KOCAKURT da bizimle birlikte odaydı. Bir şey bekler gibiydi. 5 dakika sonra 

kapıyı  birisi  çaldı.  Kapı  aralığından Okan KOCAKURT bir  zarf  aldı.  Açtı.  Bize  dönerek 

"Şuanda Türk Silahlı kuvvetleri yönetime el koymuştur ve sıkıyönetim ilan edilmiştir. Buranın  

emir  komutası  benim sorumluluğumdadır.  Aksi  halde  duran ve  davrananlarla  ilgili  savaş  

hukuku  kuralları  uygulanacaktır."  dedi.  Bu  sırada  dışarıdan  bir  gürültü  geldi.  Ama  ne 

olduğunu anlayamadım. Ben de biranda şoka girdim. Ben de emri göreyim dedim. Bana emri 

verdi. Üstünde çok gizli yazıyordu. Ben bu emrin kriptolu gelmesi gerektiğin ve bu emri ilk 

önce  Kara  Havacılık  Komutanının  görmesi  gerektiğini  söyledim.  O da  "galiba  siz  olayın 

farkında  değilsiniz"  dedi.  Benim  gördüğüm  metin  daha  sonradan  TRT'de  okunan  metne 

benziyordu. Ayrıca 2 tane görevlendirmeye ilişkin eki vardı. Ben askeri hattan Genelkurmay 

harekat  merkezini  aramak istedim.  Okan bana  silahını  gösterdi.  "Bu saatten  sonra hiçbir  

telefon  bağlantısı  olmayacak,  sadece  gelen  telefonlara  bakacaksınız"  dedi.  Ben  yukarıda 

söylemeyi  unuttum.  Okan  bizim  telefonları  topladıktan  sonra  dışarıdan  birisine  vermişti. 

Kime verdiğini göremedim, dedi.

Okan Binbaşı odada bulunan televizyonu açtı. Haberlere baktı. Bu sırada haberlerde 

Boğaziçi  Köprüsü'nün  askerler  tarafından  trafiğe  kapatıldığını  gördüm.  Bu  sırada  aynı 

yöntemle içeri bir daha zarf geldi. Bu zarfa baktı. Bu da aynısıymış dedi. Ben kendisine ne 

yapıyoruz diye hafifçe sarılarak belinde silahı yokladım. Dolu olduğunu anladım. Kurmay 

Başkanına gitmek istediğimi söyledim. O da bana "madem gideceksin, al şu zarfı da götür" 

dedi. ben o zarfı alıp Kurmay Başkanına götürdüm. 

Odada  ben  Anıl  Üsteğmene  kaş  göz  işareti  yaptım.  O  da  ne  işareti  yaptığımı 
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anlamadı. Ben içeri girdiğimde kapıyı açık bırakmıştım. Okan KOCAKURT da odadaydı.

... Saat 22.30 sıralarında Okan KOCAKURT bir yere uçacağını söyleyerek oradan 

ayrıldı. Uzun bir süre ortalıkta yoktu. Sonradan geldi." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Deniz ALDEMİR 20/07/2016 tarihli ifadesinde; "...  Benden başka orda 

olanlar  da  vardı.  Bu  şahıslar  iseYarbay  Mehmet  ŞAHİN,  Binbaşı  Okan  KOCAKURT, 

Başçavuş  Fatih  KARAGÖZ de nöbetçi  amirinin  odasında  idiler.  Ben  bu ismini  saydığım 

şahıslar  ile  birlikte  nöbetçi  amirliğinde  beklerken  kışla  nöbetçi  amir  olan  Yarbay  Özcan 

KARACAN  hava  araçlarını  Akıncı  hava  üssüne  götürmemizi  emretti."  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Murat  BOLAT 20/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Daha  sonra  bu  Alay 

Komutan  Yardımcısı  Yarbay Halil  GÜLve  Yarbay Özcan  KARACAN ile  Kara  Havacılık 

Komutanlığının  Ankara  yönündeki  OPET  benzinliğinde  buluştuk.  Yanlarında  ise  kara 

Havacılık Harekat Eğitim Şube müdürü Binbaşı Okan KOCAKURT da vardı. İki araç halinde 

Ankara  istikametine  seyir  haline  geçtik  daha  sonra  bizim bu sivil  araçlara  bir  araç  daha 

katıldı.  Tam olarak açık adres bilgilerini  bilmediğim Ostim semti olarak hatırladığım yere 

giderek orda bulanan bir sitenin içine girdik ve bu sitedeki bir daireye hep birlikte çıktık. Bu 

dairenin içine Alay Komutan Yardımcısı Yarbay Halil GÜLve Yarbay Özcan KARACAN , 

ben, Okan KOCAKURT ile birlikte girdik. Girdiğimiz evde isimlerini bilmediğim ama asker 

olduğu belli  olan tahminime göre özel kuvvetlerden olan 4 kişi  daha vardı.  Bu kişiler  ile 

birlikte  bir  odaya  girdik.  Diğer  odalarda  da  insanların  olabileceğini  düşündüm.  Odaya 

girdikten sonra Halil Yarbay bana sen otur bi çay iç biz son koordinasyonu yapacağız dediler. 

Ve  konuşmaya  başladılar  benim  şahit  olduğum  konuşmaları  size  başlıklar  halinde 

söyleyeceğim.

... Bu planları biz 14.07. 2016 tarihinde gece saatlarinde konuştuk. Yapılan bu plan 

uygulamaya 16.07.2016 günü gece 03:00 da devreye girecekti yani darbenin başlangıcı 16 

Temmuz  gece  03:00  da  olacaktı.  Her  şey  eş  zamanlı  başlayacaktı.Bu  konuşmalarda 

Cumhurbaşkanı  İzmir  çiğli'ye  götürülecekti.  Bu  esnada  Binbaşı  Okan  KOCAKURT özel 

kuvvetçi  olduğunu  düşündüğüm  şahsa  Çiğliden  sonra  Cumhurbaşkanının  nereye 

götürüleceğini  sordu  ama  bi  özel  kuvvetçi  şahısOkan  KOCAKURT'a  orasını  karıştırma 

diyerek  bilgi  vermedi.  İzmir  ilindeki  cougarların  pilotları  ise  bildiklerim  Albay  Zeki 

GÖÇMEN Albay Murat DAĞLI, Yarbay Murat BAĞ olduğu söylendi.

...  Benim  şahit  olduğum  bu  planlar  Kara  Havacılık  Komutanlığını  ilgilendiren 

planlardı.  Ama  Hava  Kuvvetlerinin  planlarından  haberim  yoktu.  Bu  şekilde  konuşmalar 

olduktan sonra Alay Komutan Yardımcısı Yarbay Halil GÜL , Yarbay Özcan KARACAN, ben 
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ve Okan KOCAKURT bu ikametten ayrıldık." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Mahmut  ŞAKRAK 17/11/2016  tarihli  ifadesinde;  ". ..  16.07.2016 

günüsaat 01.00 sıralarında bir adet UH- 1 helikopteri VİP pistine iniş yaptı bende ne oluyor 

diye  odadan  çıkıp  baktığımda  helikopterden  Okan  KOCAKURT’un  inip  binaya  girdiğini 

gördüm bana hitaben 'helikopterden üç adet mühimmat kutusu indirdim onları içeri alın' 

diye söyledi bende asker yok mu onlar taşısın diye cevap verdim, askerin olmadığının ve 

kamera nöbetçisi ile sen al dile emir vermesi üzerineAbdurrahman CERİT ile birlikte üç kutu 

mühimmatı  bina  içerisine  aldık,  bu  mühimmatları  kışla  nöbetçi  amiri  odasında  kursiyer 

teğmenlerin  tüfek  şarjörlerine  doldurduklarını  gördüm.  Bundan  dolayı  bu  mühimmatların 

uzun namlulu tüfek mühimmatı olduğunu anladım. 

Sabah saat 06.00 ya kadar normal rutin nöbet faaliyetinde bulundum sadece sigara 

içmek için dışarı çıkıp giriyordum, 06.00 sıralarında ortamda bir hareketlilik oldu 8-10 kişilik 

bir rütbeli grup üst katta bina çıkışına doğru telaşlı  bir şekilde geldiler bu grup içerisinde 

hatırladığım kadarı ile okul komutanı Ünsal ÇOŞKUN, Astsubay Fatih KARAGÖZ, Özcan 

KARACAN, Yasin CANDEMİR, Murat AĞIR, Okan KOCAKURT olduğunu hatırlıyorum 

kameralar incelendiğinde kimlerin olduğu tam olarak tespit edilebilir. 

.. ben elimde bulunan tüfeğin emniyetini aldıktan sonra odada bir yere koydum ve 

yanımda bulunan Abdurrahman CERİT ile birlikte Jandarmanın gelmesini beklerken Albay 

Mehmet Barış ÇAYIRLIve arkasından da Okan KOCAKURT’un çıkış yaptığını gördüm,bu 

şahıslar çıkarken 'burası emniyetli değil burayı terk edin' diyerek ayrıldılar." şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

Tanık Hüseyin Burak ŞAHİN 26/07/2016 tarihli ifadesinde; "... 3-4 dakika sonra 

Okan KOCAKURT Binbaşı elinde tüfeğini, tabancası da göğüs hizasında takılı bir vaziyette 

askeri araç ile geldi. 3-5 er dışarıda kapının önünde sigara içiyorlardı bu erlere Titan aracını 

nizamiyeye  götürmeleri  emrini  verdi.  Yanına  giderek  askerlerin  tek  başına  yanına 

gidemeyeceğini ekip olması gerektiğini söyledim ve bende araca bindim. Land Rover bir araç 

ve  Titan  bir  araç  ile  ana  nizamiyede  gittik.  Giderken  bize  Ertuğul  binbaşı'nın  emrine 

gideceğimizi Okan KOCAKURT binbaşı söyledi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Mehmet SÜMER 27/07/2016 tarihli ifadesinde;"  Saat 11:00 sıralarında 

birlik  içerisindeki  binada  odamın  bulunduğu  koridorda  gezindiğim sırada  ,Kara  havacılık 

karargahı  hareket  şube  müdürü  olan  Kurmay  Binbaşı  Okan  KOCAKURT yanıma  geldi. 

Kendisi benim birinci komutanım değildir ancak aynı yerde olduğumuzdan kendisini tanırım 

çok fazla samimiyetim bulunmaz. Kendisi yanıma gelerek bana Akşam 22:00 den itibaren 
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birliğimize  saldırı  olması  yönünde  çok  güçlü  duyum  alındığını  ,Emniyet  tedbirlerin 

uyguladığımızı gerektiğini ,bu bilginini çok gizli bir bilgi olduğunu kimseyle paylaşmamamız 

gerektiğini  söyledi.  Bana  da  kaza  durumunda  kullandığımızitfaiye  bölgesinin  emniyetini 

almamı söyledi. Bende kendisine inanarak tamam dedim.

Görevden  saat  17:00  sıralarında  çıktım  ikametime  gittim  ardından  saat  20:30 

sıralarında birliye geri döndüm bir saat kadar odamda oyalandıktan sonra itfaiye bölgesine 

doğru gittim. Ben oraya vardığımda Okan KOCAKURT binbaşı itfaiyeye geldi. Bana hitaben 

bir  nolu  nizamiye  ve  fidanlık  nizamiyeye  saldırı  olması  durumunda  oranın  tıkanması 

maksadıyla birer tane itfaiye ile bu bölgenin kapatılmasını isteyerek araçları buraya sevk etti 

ve buradan ayrıldı ve ben kendisin bir daha görmedim. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Fatih  KARAGÖZ  17/07/2016  tarihli  ifadesinde;"  ... Ardından  silahlı 

vaziyette bizim birlikte görev yapan binbaşı Okan KOCAKURT, Albay Mustafa DURMUŞ 

birlikte  geldiler,  "komutanı  burada  alıkoyacağız,  komutanın  yerine  kara  havacılık  

komutanlığına, Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN vekalet edecek" 

dediler. Okan KOCAKURT ve Mustafa DURMUŞ birlikte geldiler. Okan KOCAKURT'un 

elinde yanılmıyorsam beylik silahı olan tabanca vardı. Bu sırada saat kaçtı hatırlamıyorum 

ancak Kara Kuvvetleri Komutanı akşam 20.00 gibi gelmişti. Bir iki saat kaldı. Bu olaylar o 

gittikten  sonra  oldu.....  Ben  aynı  zamanda  kara  havacılık  komutanının  korumasıyım ama 

mesai sırasında silahı üzerimizde taşımıyoruz, silahım çantamdaydı. O nedenle komutanımın 

alıkonulmasına  müdahale  edemedim.  Ancak  gelen  şahıslarla  komutanımın  can  sağlığının 

sağlanması  konusunda  görüştüm.  Binbaşı  Okan  KOCAKURT  ardından  Kara  Havacılık 

Komutanı  Hakan ATINÇ'ı  plastik  kelepçeyle  kelepçeledi.  Sonra  Hakan ATINÇ'ı  dinlenme 

odasına  götürdüler.Orada  ben kendilerinden  kelepçeleme olayını  kesmelerini  istedim.  Ben 

komutanımın yanında olacağımı söyledim. Ardından Okan KOCAKURT'a Hakan ATINÇ'ın 

kelepçelerini  açtırdım.  Sonra  ben  kendisinin  yanında  bulundum.  16/07/2016  tarih  sabah 

saatlerine  kadar  komutanım Hakan  ATINÇ'ın  yanındaydım.Bütün  bu  süre  boyunca  Albay 

Mustafa  DURMUŞ'ta  Kara  Havacılık  Kom.  Hakan  ATINÇ'ın  yanındaydı.  Okan 

KOCAKURT'u dinleme odasına geçtikten sonra görmedim, o yanımızda yoktu.

Hakan  ATINÇ'ın  alıkonulması  işleminde  bir  katkım  olmadı.  Hakan  ATINÇ'ı 

alıkoyanlarda  Güvercinlikte  görevli  olan  Binbaşı  Okan  KOCAKURT ile  Albay  Mustafa 

DURMUŞ'tur.  Elinde silahla Okan KOCAKURT geldi.  Hakan ATINÇ'ı plastik kelepçe ile 

kelepçeleyen kendisiydi, Hakan ATINÇ'ın başında bekleyen Albay Mustafa DURMUŞ'tu. " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Osman ONGUN 26/07/2016tarihli ifadesinde; "..., kayıp olan askerimin 
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adını hatırlamıyorum ancak askerim bana Havacılık Karargahında görevli olduğunu öğrendiği 

Okan  Binbaşı  isimli  kırmızı  çelenkli  komutanın  kendisini  zorla  götürdüğünü  aracı 

kullandırdığını  kendisine  nizamiyeden  çıkamayınca  zorla  tel  örgülere  sürdürdüğünü  ve 

çıkınca 50 TL para vererek memleketine gitmesini söylediğini ve Okan BİNBAŞI'nın ( Okan 

KOCAKURT) kaçarken elinde hem tabancası hem de 1 adet Kaleşnikof tüfeğin olduğunu 

tüfeği  kaçarken  attığını  söyledi,  bunun  üzerine  ben  olaylarla  ilgili  tutanak  tuttum,  nöbeti 

devrettim, aynı gün yani 16.07.2016 günü saat 18.00 sıralarında izinde olanlar dahil olmak 

üzere herkes arandı ve birlikte yoklama alındı, kimlerin olmadığı tespit edildi.

Ben bu yaşanan darbe girişimi içerisinde; ... askerimin bana anlattığına göre Kara 

Havacılık komutanlığında çalıştığını öğrendiğim soyadını bilmediğim Kurmay Binbaşı Okan ( 

Okan  KOCAKURT)  ...  hafif  toplu  bir  Yüzbaşı  ve  Kara  Pilot  Yüzbaşı  Zafer  DOLU nun 

olduğunu düşünüyoru. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Yasin  CANDEMİR 25/10/2016  tarihli  ifadesinde;  "....  Sonra  da  Kara 

Havacılık karargahına gittim. Orada Okan KOCAKURT Binbaşı ile görüştüm. Yanında 5-10 

dk  muhabbet  ettik.  Biz  Okan  ile  akşam  ki  yapılacak  darbeyle  ilgili  herhangi  bir  şey 

konuşmadık, dedi.

Saat 22:30 sıralarında tekrar karargah binasına geldiğimde bir ara Fatih KARAGÖZ 

Astsubayı üst katta gördüm. Hakan Atınç Paşanın nerede olduğunu sordum. O da makamda 

olduğunu söyledi. Ünsal ÇOŞKUN'u sordum. Kurmay başkanının yanında olduğunu söyledi. 

Kurmay  Başkanının  odasına  gittim.  Odada  Ünsal  ÇOŞKUN,  Mehmet  ŞAHİN,  Okan 

KOCAKURT, Özcan KARACAN vardı. Ünsal ÇOŞKUN'un yanına giderek "komutanım ne 

oluyor" diye sordum. O da sıkıyönetim ilan edildiğini, Genel Kurmay Başkanının emriyle 

kendisinin Kara Havacılık Komutanı ve kışlanın komutanı olduğunu, derhal yerime geçmemi 

söyledi. Teğmenlerle birlikte bana verdiği göreve devam etmemi emretti." şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli Mehmet Barış ÇAYIRLI 27/07/2016tarihli ifadesinde; " 15.07.2016 günü 

saat:21.15/21.30 sıralarında Kara Havacılık Kom. Harekât ve Eğitim Şube Müdürü Binbaşı 

Okan KOCAKURT beni arayarak 'Komutanım Yarbay Mehmet ŞAHİN’in emri ile arıyorum.  

Genel Kurmay Başkanlığı ve diğer büyük karargâhlara bir terör saldırısı bekleniyor, tavsiyem  

beylik tabancanızı da yanınıza alarak birliğe katılın' dedi. 'Yarbayım şu anda komutan ile  

görüşme halinde sizlerin de mesaiye katılmanızı söylememi emretti' dedi. ... Bu görüşmeden 

yaklaşık  5/10  dakika  sonra  Kurmay  Başkanı  Yarbay  Mehmet  ŞAHİN’i  arayarak  durumu 

sorduğumda Binbaşı Okan KOCAKURT’un söylediklerini tekrar etti. 

Bende emir gereği haber merkezine geçtim. Emri yerine getirmemin sebebi adı geçen 
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şahsın  Kurmaybaşkanı  olması  hasebiyledir.  Ben  odamdan  çıkıp  haber  merkezinin  olduğu 

binaya  geldiğimde  binanı  önünde  Yarbay  Yasin  CANDEMİR’in  silahlı  olarak  beklediğin 

gördüm.  Kendisi  ile  konuştum bana  nereye  gittiğimi  sordu.  Bende  haber  merkezine  diye 

cevap verdim." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Serkan  YILDIZ  27/07/2016tarihli  ifadesinde;  "  Sonra  saat:23.00 

sıralarında Binbaşı Okan KOCAKURT beni arayarak bir ihtiyacımızın olup olmadığını sordu. 

Bende bir araçla nizamiyeyi kapattığımızı söyledim. O da ikinci araç olarak itfaiye aracını 

gönderebileceğini söyledi, bende kabul ettim. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Soner  GÖKÇE  10/08/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Gün  aydınlandığında 

yanımdakilerle  birlikte  S-70  Helikopter  Hangarına  doğru  gittik,  giderken  Binbaşı  Okan 

KOCAKURT’u gördüm.  Elinde  uzun  namlulu  silahı  ve  üzerinde  çelik  yeleği  vardı.  Bize 

hitaben  'nereye  gidiyorsunuz'  diye  bağırdı.  Kendisine  orta  tabura  gittiğimizi  söyledik, 

aracımızı kontrol etti ve gitmemize izin verdi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Mikail YAVUZ,Kara Havacılık Komutanlığı tarafından yapılan idari tahkikat 

kapsamında  11/08/2016  tarihinde  verdiği  ifadesinde; Kara  Havacılık  Kurmay 

Başkanlığında şoför ve haberci olarak askerlik yaptığını, 11/07/2016 tarihinden itibaren olay 

gününe kadar Kurmay Yarbay Mehmet Şahin'in gece yarılarına kadar mesaiye devam ettiğini 

gözlemlediğini,  bununla  birlikte  Albay  Hakan  Cafer  ARSLAN,  Kurmay  Yarbay  Mehmet 

DEMİRHİSAR,  Kurmay Yarbay Ümran TAŞ ve  Emir  Astsubayı  Fatih  KARAGÖZ'ün de 

Kurmay Başkanı ile birlikte bu süre zarfında mesaiye kaldığını gördüğünü, bu süre zarfında 

Mehmet ŞAHİN'den haberci odasında beklememesi, kapıyı kimsenin dinlememesi ve içeriye 

kimsenin  girmemesi  yönünde  emirler  aldığını,  14/07/2016  tarihinde  Binbaşı  Okan 

KOCAKURT,  Yarbay Özcan  KARACAN ve  Yarbay Halil  GÜL'ün saat  20:00  sıralarında 

karargahtan çıkış  yaptıklarını,  Kurmay Başkanı Mehmet ŞAHİN'in ise  o gece makamında 

yattığını belirtmiştir. 

Tanık Umut RAHATLAR 26/07/2016  tarihli  ifadesinde; "  ...  Bir  ara  heykelin 

arkasından Okan KOCAKURT Binbaşıodama gitcep telefonumu ve cüzdanımı al dedi. Bende 

telefon ve cüzdanı kendisine getirdim. O da bir telefon görüşmesi yaptı. Hemen içeriye girip 

sivil kıyafetlerini giyindi.Bana arabayla 4 nolu kuleye git dedi.Elinde kaleşnikof vardı. Bir de 

14 lü tabancası vardı. Bir yere geldiğimizde arabayı dağa sür dedi. Bende arabanın arazi aracı 

olmadığını dağa gidemeyeceğimi söyledim. Emrediyorum sür dedi.  Sana emrediyorum sür 

dedi.  4 numaralıkulenini oraya geldiğimizde bana silahı al  in dedi.  Bende silahı aldım ve 
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indim. Bu arada bana silahı at senihelikopterler vurur dedi. Sonra pazar günü silahı geri aldık.  

O sırada işçilerin denk geldiği servis aracına bindik. yenimahallede indik. Bana 50 tl para 

verdi. Burası çok karışacak dedi. Ve gitti. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Tanık Ertuğrul ÇIRMIK,Kara Havacılık Komutanlığı tarafından yapılan idari 

tahkikat kapsamında 09/08/2016 tarihinde verdiği ifadesinde; Binbaşı rütbesi ile görev 

yaptığını, 14-15 Temmuz için Okan KOCAKURT'dan 1 - 2 saatlik izin istediğini, kendisine 

"komutanım siz 2 gün mesaiye gelmeyin" dediğini, 15/07/2016 tarihinde saat 15:00 sıralarında 

yapmakta olduğu çalışmanın kalan evrak işlemleri için kışlaya geldiğini, kendisini mesaide 

gören Okan KOCAKURT'un "komutanım niye geldiniz, boşverin bu evrakları" gibi laflarla 

mesaiyi terk etmesini istediğini, evraklar ile ilgili çalışmasının mesai sonrasına sarktığını, bu 

durumu  gören  Okan  KOCAKURT'un  3  -  4  defa  odasına  gelip  mesaiyi  terk  etmesini 

söylediğini, mütakiben Kurmay Başkanı Yarbay Mehmet ŞAHİN'in odasına geldiğini "Okan 

personeli  niye  mesaiye  bırakıyorsun"  dediğini,  kendisinin  de  "Okan  ile  alakası  yok,  bir  

evrağım var,  onu  hazırlamam lazım"  dediğini,  son  olarak  Okan  KOCAKURT'un  odasına 

geldiğini,  kendisine  "komutanım  Kara  Kuvvetleri  Komutanı  birliğe  geliyor,  odalarda  

dolaşacakmış"  dediğini,  kendisinin  de  bunun  üzerine  odasına  düzenleyip  çalışmasını 

tamamlamasına mütakip saat 20:20 sıralarında mesaiyi terk ettiğini belirtmiştir.  "  şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Tanık  Soner  DOĞAN,Kara  Havacılık  Komutanlığı  tarafından  yapılan  idari 

tahkikat  kapsamında  09/08/2016  tarihinde  verdiği  ifadesinde;  Olay  akşamı Kuvvet 

Komutanı karargah binasına geldiğinde binada bir koşuşturma ve telaş olduğunu, Mehmet 

ŞAHİN, Okan KOCAKURT, Özcan KARACAN ve Mustafa DURMUŞ'un telaşlı bir şekilde 

koşuşturduklarını, Özcan KARACAN'ın ağlalayarak silahını Okan KOCAKURT'a verdiğini 

ve  "alın  şunu elimden,  yoksa  kaza  çıkacak"  diyerek  Mehmet  ŞAHİN'in  odasına  girdiğini 

belirtmiştir. 

Tanık Özgür SARICA 26/07/2016 tarihli ifadesinde; " Cuma günü hem Harekat 

şube müdürü olan Okan KOCAKURT'a ve Kara Pilot Yarbay Mehmet ŞAHİN'e ulaşamadım. 

Habercileri  okulda  toplantıda  olduğunu  söylediler.  Ben  tören  toplantısı  olabileceğini 

düşündüm. Ancak bu her iki şahısta şu an tutuklu olduklarından ve daha sonra darbe günü 

duyduğum  yaptıkları  şeylerden  darbeyi  planlama  amaçlı  toplantılar  olduğunu  şu  an 

değerlendiriyorum.  Ancak  o  zaman  ben  tören  için  toplantı  yaptıklarını  düşüyordum.  Bu 

şahısların ikisi de tutukludur. Toplantıyı da tutuklu bulunan Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN'un 

makamında  yaptıklarından  bu  kişilerin  bulunduğundan  darbe  toplantısı  olduğunu 
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düşünüyorum" şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Tanık Muhammet Mustafa Bakar 27/07/2016 tarihli  ifadesinde; "  15/07/2016 

tarihinden  önce  ben  karargah  binasında  görev  yaptığım  için  sıra  dışı  olarak  bildiğim  ve 

gördüğüm  olaylar  bunlardır.  Daha  sonra  olaylara  katılan,  atıldığını  medyadan  veya 

birliğimden duyduğum ve şu an gözaltında olduğunu duyduğum Kurmay Başkanı Mehmet 

ŞAHİN, Albay Hakan Cafer ARSLAN, Binbaşı Okan KOCAKURT devamlı gecelere kadar 

karargah  binasında  toplantı  yapıyorlardı.  Ayrıca  yukarıda  anlattığım şahısın  gece  23.00'te 

karargahta bulunması garipti. Gecenin 23.00 ünde hiç ziyaretçi geldiğini görmedim. Bizim 

birlikten  değil  başka  bir  birliktendi.  Bu  olaylarla  ilgili  bir  toplantı  olabilecegini 

düşünüyorum." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü, saat: 18:28'de, Yarbay Özcan KARACAN, Yarbay Mehmet 

ŞAHİN, Binbaşı Mehmet Semih ÜSKAYA, Binbaşı Okan KOCAKURT ve Başçavuş Fatih 

KARAGÖZ’ ün Harekat Merkezi Koridorunda görüldükleri,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 19:16'de, Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Binbaşı Okan 

KOCAKURT ve Başçavuş İlyas BARUT’ un harekat şube koridorunda görüldükleri,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  21:39'da,  Binbaşı  Okan  KOCAKURT’un,  çalışma 

odasına girdiği, koltuk altı tabanca kılıfı takılı vaziyette çıkış yaptığının görüldüğü,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  21:44'de,  Tümgeneral  Hakan  ATINÇ’ın  odasında 

bulunduğu esnada, emir Astsubayı Başçavuş Fatih KARAGÖZ‘ün odasından çıkarak alt kata 

doğru  bir  işaret  yaptığı,  sonrasında  alt  kattan  Yarbay  Özcan  KARACAN,  Binbaşı  Okan 

KOCAKURT  ve  Yarbay  Mehmet  ŞAHİN‘in  makam  odası  girişine  geldikleri,  üst  katta 

bulunan harekat merkezi koridorundan ise Albay Mustafa DURMUŞ’unmakam odası girişine 

geldiği,sonrasında Yarbay Özcan KARACAN‘ın makam giriş  kapısını tuttuğu, diğerlerinin 

emir  astsubayodası  tarafından  giriş  yaptıkları,  daha  sonrasında  U/H  Tekns.Bçvş.İlyas 

BARUT’ un da aynı odaya giriş yaptığı,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  22:12'de,  Yarbay  Yasin  CANDEMİR’in  harekat 

merkezi koridorunda cep telefonu kullandığı esnada, Binbaşı Okan KOCAKURT ile birlikte 

görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:46'de, Binbaşı Okan KOCAKURT ve Kr.Plt.Ütğm. 

Anıl  KORKMAZ’ın uçuş  kıyafetli  olarak  harekat  merkezi  koridorundan geçerek  karargah 

binasından çıktıkları,
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15 Temmuz 2016 günü, saat:  22:47'de,  Tuğgeneral  Ünsal ÇOŞKUN ve Başçavuş 

İlyas  BARUT’un  makam  aracıyla  karargah  binasına  geldiği  esnada,  Binbaşı  Okan 

KOCAKURT ile  kimliği  tespit  edilemeyen  sivil  kıyafetli  ve  sırt  çantalı  şahsın  yanlarına 

geldiği, sonrasında harekat merkezine beraber girdikleri,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:56'de, Kimliği tespit edilemeyen sivil kıyafetli ve 

sırt  çantalı  şahsın,  Binbaşı  Okan  KOCAKURT  nezaretinde  harekat  merkezi  karşısındaki 

odaya  girdiği,  şahsın  bir  süre  sonrayüzbaşı  rütbesi  takılı  kamuflaj  kıyafetle  odadan 

çıktığınıngörüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 23:37'de, Binbaşı Okan KOCAKURT ve Kr.Plt.Ütğm. 

Anıl  KORKMAZ’ın  uçuş  kıyafetli  ve  kask  çantası  ile  karargah  binasında  görüldükleri, 

sonrasında VIP apronusağ kapıdan muhtemel uçuş maksatlı çıkış yaptıkları,

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  01:04'de,  Binbaşı  Okan  KOCAKURT  ve 

Kr.Plt.Ütğm.Anıl  KORKMAZ’ın  uçuş  kıyafetli  ve  kask  çantası  ile  muhtemelen  uçuştan 

geldikleri, karargah binasına VIP apronusağ kapıdan giriş yaptıklarının görüldüğü, 

16 Temmuz 2016 günü, saat: 01:14'de, Binbaşı Okan KOCAKURT’un uçuş kıyafetli 

ve elinde tabanca ile harekat merkezi koridorunda görüldüğü, 

16 Temmuz 2016 günü, saat: 01:23'de, Binbaşı Okan KOCAKURT‘un uçuş kıyafetli 

ve  uzun  namlulu  silahla,  plakası  tespit  edilemeyen  askeri  araçla  karargah  binasından 

ayrıldığının görüldüğü, 

16 Temmuz 2016 günü, saat: 05:50'de, Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Albay Mustafa 

DURMUŞ,  Başçavuş  İlyas  BARUT,  Kr.Plt.Yzb.Emre  ERKAN,  İs.Tğm.Nuri  YÜKSEL, 

P.Tğm.Cihangir CAN, Yarbay Yasin CANDEMİR, Binbaşı Okan KOCAKURT, Albay Hakan 

Cafer  ASLAN,  Yarbay Özcan  KARACAN,  Yarbay Mehmet  ŞAHİN  ve  Binbaşı  Mehmet 

Semih ÜSKAYA’nın  karargah  binası  giriş  holünde  toplandıkları,  aralarında  değerlendirme 

yaptıklarının görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 06:05'de, Binbaşı Okan KOCAKURT’un tabanca ile, 

P.Er.Umut  RAHATLAR  olduğu  düşünülen  şahsın  uzun  namlulu  silahla,  tel  örgülerden 

atlayarak  kaçtıklarının  görüldüğü,  (P.Er.Umut  RAHATLAR olduğu  düşünülen  şahsın  sivil 

kıyafetli olarak 22:20’de Hava Ulaştırma Grup Komutanlığı hangar girişinde de görüldüğü) 

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  06:50'de,  Binbaşı  Okan  KOCAKURT’un  sivil 

kıyafetlerini  giyerek,  tabanca  ve  uzun  namlulu  bir  silahla,  kimliği  belirlenemeyen  sivil 

kıyafetli  bir  şahısla  birlikte  Ford  Connectmarka  askeri  plakalı  bir  araçla  karargah 

binasındanuzaklaştıklarının görüldüğü belirtilmiştir.

Kara Havacılık Komutanlığı Güvercinlik Uçuş Kulesinde bulunan ses kayıtları 
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üzerinde bilirkişi tarafından yapılan çözüm tutanakları ve ses teşhis işlemleri sonucu 

düzenlenen  03/01/2017  tarihli  bilirkişi  raporunda  şüpheli  Okan  KOCAKURT'a  ait 

olduğu değerlendirilen konuşmalar şu şekildedir:

15/07/2016 tarihindesaat 18:29’deki telefon konuşma kaydı;

...

Okan KOCAKURT : "Çabuk söyle dostum çabuk"

Ömer DERELİOĞLU : " Komutanım uçuşlar kesildi mi meydanda"

Okan KOCAKURT : "Evet uçuşlar kesildi meydanda "

Ömer DERELİOĞLU :  " Kayseriden gelen helikopterler  var,  Temelli'deki  uçaklar  

var ama komutanım."

Okan KOCAKURT : "nerde şu an uçuştamı"

Ömer DERELİOĞLU : " ..."

Okan KOCAKURT : "Tamam Temelli'ye insin uçaklar yerde beklesin, Kayseriden  

gelen helikopterler nerede "

Ömer DERELİOĞLU : " Komutanım şu an rotoda ilerliyorlar "

Okan KOCAKURT : "Nerde kaç mil mesafe, kaç dakika"

Ömer DERELİOĞLU : " Onu bilmiyorum net şu an "

Okan KOCAKURT :  "Tamam  Temelli'ye  yönlendir  onlarda 

Temelli'ye gitsin haber verirsin"

Ömer DERELİOĞLU : " Tamam Temelli'ye gidecekler"

Okan KOCAKURT : "Tamam şey yaparız, sen 49 11 demisin"

Ömer DERELİOĞLU : " ..."

Okan KOCAKURT : "Tamam bir şey olursa sana bilgi veririm ben,  

şu an herkes Temelli’ye yönlensin"

Ömer DERELİOĞLU :  " Tamam  komutanım  Temelli'ye  

yönlendiriyorum ben"

15/07/2016 tarihindesaat18:45’deki telefon konuşma kaydı;

Ömer DERELİOĞLU : " Üsteğmen Ömer"

Okan KOCAKURT : " Binbaşı Okan KOCAKURT, Temelli  de motor sustursun  

tüm trafikler"

Ömer DERELİOĞLU :  "  Bütün  trafikler  Temelli  de  motor  sustursun,  tamam  

komutanım"
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Okan KOCAKURT : " Buraya  gelmek  yok,  orda  motor  sustursunlar.  Araç  

gönderilir buradan araçlar personel dağılır."

Ömer DERELİOĞLU : " Anlaşıldı komutanım ben bu şekilde ikaz ediyorum. Motor  

susturuyorlar"

Okan KOCAKURT :  "  Ayrılmasınlar  hava  araçlarının  başından  ama  motor  

sustursunlar, trafikler orada beklesinler. "

Ömer DERELİOĞLU : " Tamam komutanım"

Okan KOCAKURT : " Tüm Türkiye’de uçuşlar durduruldu çünkü"

Ömer DERELİOĞLU : " tamam komutanım"

Okan KOCAKURT : "  Muhtemelen  personel  şey  yapcağız.  Bir  tane  teknisyen  

arkadaş kalır başında hava araçlarının, Temelli de orda otobüsle buraya getiririz"

Ömer DERELİOĞLU : " Tamam komutanım ben şimdi ikaz ediyorum."

15/07/2016 tarihindesaat 22:00’daki telefon konuşma kaydı; 

M. Semih ÜSKAYA  : " Binbaşı Semih"

Ömer DERELİOĞLU : "Üsteğmen Ömer Komutanım, ee bizle teması olmayan bir  

tane S70 çalıştırdı ama"

Okan KOCAKURT : " kim kim arıyordu "

M. Semih ÜSKAYA  : " Üsteğmen Ömer komutanım "

Okan KOCAKURT : " nereden arıyorsun Ömer "

M. Semih ÜSKAYA  : " 4911 meydan hareket tan komutanım "

Okan KOCAKURT : " tamam Ömer sıkıntı yok bizim bilgimiz dahilinde "

M. Semih ÜSKAYA  : " bilginiz dahilinde, tamam komutanım kuleyle  

teması yok bilginiz olsun"

Okan KOCAKURT : " biliyorum biliyorum komutanımız emir verdi kardeşim"

Kara Havacılık Komutanlığı  tarafından yapılan idari  soruşturma sonrasında 

düzenlenen "İdari ve Disiplin Soruşturma Heyetinin Olayla İlgili Personel Hakkındaki 

Değerlendirmesi  ve  Kanaati  Çizelgesinde;  Şüpheli  Okan  KOCAKURT'un, faaliyetler 

boyunca  Emir  astsubaylığı  odası,  Kurmay  Başkan  odası,  Harekat  Merkezi  ve  Nöbetçi 

Amirliği odasına muhtelif defalar ve zamanlarda girip çıktığı, faaliyetlere fiilen iştirak ettiği, 

olayların  başlangıcında  silahsızken  Kara  Havacılık  Komutanını  enterne  eden  ekiple 

Komutanlık  makamına  girmeden  önce  koltuk  altı  kılıfı  ile  silah  kuşandığı,  23:10-01:00 

saatleri arasında uçuş kaskını ve Kara Pilot Üsteğmen Anıl KORKMAZ'ı yanına alarak uçuş 
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hattına VIP kapısının yan tarafından gittiği, muhtemelen uçmuş olabileceği, 01:00 civarında 

VIP apron önüne inen bir hava aracı olduğu değerlendirilen vasıtadan fener tutarak gelen kişi 

ile  kapıdan  giriş  görüntülerinin  zaman  uyumu  gösterdiği;  getirdiği  mühimmatları  Kışla 

Nöbetçi  Amirliği  odasına  aldırttığı,  olay  günü  nöbetçisini  değiştirmek  için  kendi 

sorumluluğunda  olmamasına  rağmen  çarşamba  gününden  itibaren  gayret  sarfettiği,  sabah 

kendisi  ile  aynı  faaliyetlerde  bulunan  darbecilerin  kaçmasına  müteakip  saklandığı  büstün 

arkasından çıkıp Connect araçla tel  örgülerden atlamak suretiyle kaçtığı,  yanında giderken 

askeri de zorla tel örgülerden atlayarak kaçmaya zorladığı,nizamiye bölgesinde alarm verdiği, 

saat  22.15-22-30  civarında  itfaiye  bölgesine  gelerek,  titan  ve  kırım  kurtarma  aracının 

nizamiye bölgesine gitmesini emrettiği,Kara Havacılık Komutanlığı Karargah önüne inerek 

mühimmat  getiren  UH-1  helikopterinden  indiği,  sabah  07.15  civarında  Kara  Havacılık 

Komutanlığı karargah binasından sivil  kıyafetle kaçtığı,  Darbe Teşebbüsü kapsamında icra 

edilen faaliyetlere  katıldığı,  667 sayılı  Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden 

çıkarıldığı belirtilmiştir. 

Kara Havacılık Komutanlığı'nın 25/07/2016 tarihve 74635218 - 4100-1618243 - 

16  sayılı  cevabi  yazısında;  15/07/2016  tarihinde  Malatya'dan  gönderilen  atak 

helikopterleriyle  ilgili  düzenlenen/T129 taarruz  helikopteri  birlik  arası  muvazenesi  konulu 

emri içeren belgenin, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yazılacak benzer bir yazı kullanılmak 

üzere  Pilot  Binbaşı  Mehmet  Akif  BOZKURT tarafından  yazılan  metnin  bilgisayar  ortak 

ağından alınarak, 6. Maddede belirtilen hava araçlarının Malatya - Ankara arası intikali için 

uygun görülen tarihin,  emrin onay kısmının ve dağıtım kısmının değiştirildiği,  karanet ağı 

evrak yönetim sistemi üzerinden emir olarak yayınlandığı, emri yayınlayanın Harekat Eğitim 

Şube Müdürü Binbaşı Okan KOCAKURT olduğu belirtilmiştir. 

Şüpheli  Okan  KOCAKURT'un  Ankara  İli  Çankaya  İlçesi  Cevizlidere  Mahallesi 

1226.  Sokak  No:9/14  adresinde  25/07/2016  tarihinde  Ankara  1.  Sulh  Ceza  Hakimliği'nin 

2016/3833 D. İş sayılı kararı uyarınca arama işlemi yapılmıştır. Bir takım dijital materyal ile 

B34152254E seri numaralı 1 Amerikan Doları banknotu ele geçirilerek el konulmuştur. 

Şüpheli  Okan  KOCAKURT'un  Ankara  ili  Çankaya  ilçesi  Cevizlidere  Mahallesi 

1226.  Sokak  No:9/14  adresinde  bulunan  adresinde  Ankara  1.  Sulh  Ceza  Hakimliği'nin 

24/07/2016  tarih  ve  2016/3833  D.  İş  sayılı  kararı  uyarınca  25/07/2016  tarihinde  yapılan 

aramada,  bir  takım  dijital  materyal  ile  B34152254E  seri  numaralı  1  Amerikan  Doları 

banknotu ele geçirilerek el konulmuştur. 

Şüpheli Okan KOCAKURT 23/07/2016 tarihinde Alanya'da yakalandığında üzerinde 
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E12453270E, K13954282A, L29538240M, L00699643Q seri  numaralı  4 adet  1 Amerikan 

Doları banknotu, LB17516663N, LD62993410B ve LF62599434F seri numaralı 3 adet 100 

Amerikan Doları banknotu ele geçirilmiştir.

Şüpheli Okan KOCAKURT'un kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0541 259 44 

71  numaralı  telefon  hattı  için  Ankara  6.  Sulh  Ceza  Hakimliği'nin  20/10/2016  tarih  ve 

2016/5364 D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti 

kararı verilmiştir.

Şüpheli Okan KOCAKURT'un kullanmakta olduğu 0 541 259 44 71 numaralı 

telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Şüpheli  Okan  KOCAKURT'un  telefon 

numarasının 14/07/2016 tarihinde saat 23:14'de askeri darbe toplantısı yaptıkları Yenimahalle 

ilçesi Serhat Mahallesinde bulunan baz istasyonlarından sinyal verdiği, 15/07/2016 tarihinde 

saat  18:30  sıralarından  itibaren  Güvercinlik  kışlasının  bulunduğu  mevkiideki  baz 

istasyonlarından  sinyal  vermeye  başladığı,  saat  00:19  -  00:35  arasında  Zırhlı  Birlikler 

Komutanlığının  bulunduğu  mevkiideki  baz  istasyonlarından  sinyal  verdiği,  bu  zaman 

diliminde şüphelinin UH-1 helikopterle mühimmat almak için Zırhlı birlikler komutanlığına 

gittiğinin  anlaşıldığı,  saat  22:49,  03:58,  04:12,  04:16,  04:21  ve  04:22'de  askeri  darbe 

kapsamında Dalaman'da faaliyette bulunan Ali AKTÜRK adına kayıtlı telefon numarası ile 5 

kez  irtibat  kurduğu,  şüphelinin  cep  telefonunun  saat  07:30  sıralarına  kadar  Güvercinlik 

Kışlasının  bulunduğu  mevkiideki  baz  istasyonlarından  sinyal  verdiği,  daha  sonra  başka 

mahallerden sinyal vermeye başladığı, şüphelinin olay akşamı askeri darbe faaliyetine kendisi 

ile birlikte iştirak eden Yasin CANDEMİR, Ertuğrul ALTUN, Hakan EROL, Serkan YILDIZ, 

Mehmet SÜMER, Uğur KAPAN, İbrahim ZENGİN veMehmet ŞAHİN ile telefon irtibatının 

bulunduğu, şüphelinin gece boyunca internet erişiminde bulunduğu görülmüştür. 

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Okan  KOCAKURT'un  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli Okan KOCAKURT'un, Kara Havacılık Komutanlığı Kurmay Başkanlığı 

Harekat Eğitim Şube Müdürü olarak Kurmay Binbaşı rütbesi ile görev yaptığı, 

Şüpheli Okan KOCAKURT'un askeri darbe faaliyeti kapsamındaki eylemleri, darbe 

toplantılarına katılması, kendisi gibi askeri darbe toplantısına katılan bir kısım şüphelilerin 

beyanları,  şüphelinin  üzerinde  ve  evinde  yapılan  aramalarda  Fetullahçı  Terör  Örgütü 

mensuplarının  birbirlerini  tanımakta  kullandıklarının  değerlendirildiği  1  Amerikan  doları 

banknotunun  ele  geçirilmesi  birlikte  gözönünde  bulundurulduğunda  şüphelinin  Fetullahçı 
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Terör Örgütü üyesi olduğu, 

15/07/2016  tarihinde  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler  tarafından 

gerçekleştirilmesi  planlanan askeri  darbe girişiminin Kara Havacılık  Komutanlığı  ile  ilgili 

kısımlarının planlama toplantıları Kara Havacılık komutanlığında görev yapan şüphelilere ait 

Güvercinlik  kışlasında  bulunan  odalar  ile  şüpheli  Muhammet  BARAN'a  ait  Ankara  İli 

Yenimahalle İlçesi Aşağı yahyalar Mah. 978. Cadde Saray sitesi no:10/29 adresinde bulunan 

evde  yapıldığı,  bu  adreste  14/07/2016  tarihinde  yapılan  toplantıya  şüpheli  Okan 

KOCAKURT'un da  şüpheliler  Halil  GÜL, Özcan KARACAN, Murat  BOLAT ile  birlikte 

katıldığı, bu toplantı sırasında Fetullahçı Terör Örgütü mensubu bir askerin yapılacak olan 

askeri  darbe  girişiminde  Kara  Havacılık  Komutanlığını  ilgilendiren  planlamalar  ile  ilgili 

bilgiler  verdiği,  Cumhurbaşkanının,  Başbakan'ın,  İçişleri  Bakanının  ve  MİT Müsteşarının 

rehin  alınma  planlamalarını  anlattığı,  şüpheli  Okan  KOCAKURT'un  bu  kişiye 

Cumhurbaşkanının  rehin  alındıktan  sonra  nereye  götürüleceğini  sorduğu,  bu  kişinin  de 

'orasını  karıştırma'  diye  cevap  verdiği,  toplantı  bitiminde  şüpheli  Okan  KOCAKURT'un 

şüpheli Murat BOLAT ile birlikte aynı araçla evden ayrıldığı, Kara Havacılık Komutanlığında 

şüpheli Mehmet ŞAHİN Yarbay'ın odasında yapılan darbe hazırlık toplantılarına da şüpheli 

Okan  KOCAKURT'un  şüpheliler  Hakan  Cafer  ARSLAN  Albay,Mehmet  DEMİRHİSAR 

Yarbay,  Ümran  TAŞYarbayile  birliktekatıldığı,  şüphelinin  askeri  darbe  girişimine  yönelik 

toplantılara  katılması,  askeri  darbe  girişiminde  görev  verilen  bir  kısım  personeli  göreve 

çağırması  gözönünde  bulundurulduğunda  askeri  darbe  girişiminden  haberdar  olduğunun 

anlaşıldığı, 

Askeri  darbe kapsamında olay akşamı faaliyette bulunmak üzere Malatya 2. Kara 

Havacılık  Alayından  Atak  helikopterlerinin  Ankara'ya  getirilmesinin  planlandığı,  bu 

kapsamda bu helikopterlerin Ankara'ya getirilebilmesi için önce şüpheliler Murat BOLAT ve 

Özcan  KARACAN'ın  Malatya  2.  Kara  Havacılık  Alayında  görevli  Binbaşı  Engin 

KİLERCİOĞLU  ve  Yüzbaşı  Memduh  KARAGÖL’ü  telefonla  arayıp  zorladıkları,  Pilot 

Binbaşı  Mehmet  Akif  BOZKURT  tarafından  yazılan  metnin  benzer  nitelikteki  bir  yazı 

bilgisayar ortak ağından alındığı, bu yazının 6.maddesinde belirtilen hava araçlarının Malatya 

- Ankara arası intikali için uygun görülen tarihin, emrin onay kısmının ve dağıtım kısmının 

değiştirildiği,  karanet  ağı  evrak  yönetim  sistemi  üzerinden  şüpheli  Binbaşı  Okan 

KOCAKURT tarafından emir olarak yayınlandığı, bu emre istinaden Malatya'dan 2 Atak ve 

bu  UH-1  helikopterin  olay  akşamı  Ankara'ya  geldikleri,  bu  Atak  helikopterlerinden  bir 

tanesinin indiği Temelli  Meydanında bozulduğu, diğerinin ise Güvercinlik Meydanına iner 

inmez mühimmat yüklenerek uçuşa gittiği, 

Şüpheli Okan KOCAKURT Binbaşı'nın, Harita Hava Grup Komutanlığında Yüzbaşı 

rütbesiyle görev yapan şüpheli  Mehmet SÜMER'e15/07/2016 tarihinde askeri darbe girişimi 
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kapsamında akşam saat 22:00'de Güvercinlik Kışlasında bulunması talimatı verdiği,

Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askerlerin askeri darbe faaliyeti kapsamında olay 

akşamı kendileriyle fikir ve eylem birliğinde bulunmayan bir kısım askeri personeli değişik 

gerekçelerle izin vererek mesai saatleri içerisinde askeri birlikten gönderdikleri, bu kapsamda 

şüpheli  Okan KOCAKURT'un 15/07/2016 tarihinde kendisinden 1 -  2  saatlik  izin isteyen 

tanıkErtuğrul ÇIRMIK'a 'komutanım siz 2 gün mesaiye gelmeyin' dediği, tanığın devam eden  

çalışması  nedeniyle  15/07/2016  tarihinde  saat  15:00  sıralarında  kışlaya  geldiği,kendisini 

mesaide  gören  şüpheli  Okan  KOCAKURT'un  'komutanım  niye  geldiniz,  boşverin  bu  

evrakları'  gibi sözler söyleyerek tanık Ertuğrul'un mesaiyi terk etmesini sağlamaya çalıştığı, 

tanık  Ertuğrul  ÇIRMIK'ın  çalışmasının  mesai  sonrasına  sarktığını  gören  şüpheli  Okan 

KOCAKURT'un 3 -  4 defa odasına gelip  mesaiyi  terk etmesini söylediğini,  şüpheli  Okan 

KOCAKURT'un tanık Ertuğrul ÇIRMIK'ı ikna edip askeri birlikten gönderemeyince durumu 

Kurmay Başkanı Yarbay Mehmet ŞAHİN'e bildirdiği, şüpheli Mehmet ŞAHİN'in deşüpheli 

Okan KOCAKURT ile birlikte tanık Ertuğrul ÇIRMIK'ın odasına geldiği ve 'Okan personeli  

niye mesaiye bırakıyorsun' dediği, tanık Ertuğrul'un 'Okan ile alakası yok, bir evrağım var,  

onu  hazırlamam  lazım' dediği,  daha  sonra  şüpheli  Okan  KOCAKURT'un  tekrar  odasına 

gelerek  tanık  Ertuğrul  ÇIRMIK'a  'komutanım  Kara  Kuvvetleri  Komutanı  birliğe  geliyor,  

odalarda  dolaşacakmış' dediği,  bunun  üzerine  de  tanık  Ertuğrul  ÇIRMIK'an  saat  20:20 

sıralarında mesaiyi  terk ettiği,  şüphelinin askeri  darbe faaliyetine başlanacağı zaman tanık 

Ertuğrul ÇIRMIK'ın Güvercinlik kışlasından bulunmamasını temine çalıştığı, 

Şüpheli Okan KOCAKURT'un askeri darbe girişimi öncesinde hazırlık faaliyetleri 

olarak kendisine verilen emir ve talimatları yerine getirdiği,

15/07/2016 tarihinde askeri hareketliliği ilişkin yapılan ihbar üzerine Genelkurmay 

Başkanı'nın  bütün  uçuşların  ikinci  bir  emre  kadar  durdurulması  emrini  vermekle  birlikte 

yerinde  gerekli  denetimler  yapmak  üzere  Kara  Kuvvetleri  Komutanını  Kara  Havacılık 

Komutanlığı'na  gönderdiği,  Kara  Kuvvetleri  Komutanı  burada  yaptığı  denetimlerde  hava 

araçlarının durumlarının kendisine rapor edilmesini istediği, şüpheli Okan KOCAKURT'un o 

sırada  Malatya'dan  Ankara'ya  gelmekte  olan  2  Atak  ve  1  UH-1  helikopterin  Kuvvet 

Komutanından  saklanması  için  şüpheli  Ömer  DERELİOĞLU'na  saat18:29’deki  telefon 

konuşmasında 'Tamam Temelli'ye yönlendir onlarda Temelli'ye gitsin haber verirsin' şeklinde  

talimat verdiği,  bu helikopterlerin iniş  meydanları olan Güvercinlik yerine Temelli Ulucan 

Meydanına  inmelerini  sağladığı,  bu  şekilde  bu  helikopterlerin  Kuvvet  Komutanından 

saklandığı, 

Kara  Kuvvetleri  Komutanı  ile  beraberindekilerin  Güvercinlik  kışlasından 

ayrılmalarından  sonra  Kara  Havacılık  Komutanlığında  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu 

askerler  tarafından  askeri  darbe  faaliyetine  başlandığı,  bu  kapsamda  saat:  21:44'de, 
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Tümgeneral  Hakan  ATINÇ  odasında  bulunduğu  esnada,  Fatih  KARAGÖZ‘ün  odasından 

çıkarak  alt  kata  doğru  bir  işaret  yaptığı,  sonrasında  alt  kattan  Özcan  KARACAN,  Okan 

KOCAKURT  ve  Mehmet  ŞAHİN‘in  makam  odası  girişine  geldikleri,  üst  katta  bulunan 

harekat merkezi koridorundan ise Mustafa DURMUŞ’un makam odası girişine geldiği, Özcan 

KARACAN‘ın  makam  giriş  kapısını  tuttuğu,  tüm  bu  hareketliliğin  güvenlik  kamera 

görüntüleri ile tesbit edildiği, Tümgeneral Hakan ATINÇ'ı rehin almak için şüpheliler Mustafa 

DURMUŞ  Albay,   Okan  KOCAKURT  Binbaşıve  Fatih  KARAGÖZAstsubay'ın  odaya 

girdikleri,  şüpheliler Mustafa  DURMUŞ  Albay,   Okan  KOCAKURT  Binbaşı'nın  elinde 

silahlar olduğu, şüpheli Mustafa DURMUŞ'un silahı müşteki Hakan ATINÇ'a doğrulttuğu, 

şüpheli Okan KOCAKURT'un tabancasını müştekinin kafasına dayayarak 'Ellerinizi masanın  

üzerine  koyun,  yolun  sonuna  geldiniz,  buraya  kadardı' dediği,  saatini  çıkarttırdığı  ve 

bileklerinden  plastik  kelepçe  ile  ellerini  öndenkelepçelediği,  şüpheli  Fatih 

KARAGÖZ'ündışarı çıkıp tepside bir bardak su ve yanında beyaz büyük bir hap getirdiği, 

müşteki Hakan ATINÇ'tan bu hapı içmesinin istenildiği, müştekinin içmeyi kabul etmediği, 

şüphelilerin  müştekiyi  komutan  makam odasından  kapıyla  geçişli  olan  dinlenme  odasına 

götürdükleri ve sabaha kadar orada tuttukları,

Şüpheli  Okan  KOCAKURT'un  müşteki  Hakan  ATINÇ  Tuğgeneralin  rehin 

edilmesinden  sonra  Türkiye  genelindeki  Kara  Havacılık  uçuşlarının  takibinin  yapıldığı 

Harekat merkezine geldiği, Harekat Merkezine getirilen Sıkıyönetim Direktifinin bulunduğu 

zarfı  açtığında  orada  bulunanşüpheliler  Mehmet  Semih  ÜSKAYA ve  Anıl  KORKMAZ'a 

"Şuanda Türk Silahlı kuvvetleri yönetime el koymuştur ve sıkıyönetim ilan edilmiştir. Buranın  

emir  komutası  benim sorumluluğumdadır.  Aksi  halde  duran ve  davrananlarla  ilgili  savaş  

hukuku kuralları uygulanacaktır." dediği, kendisinden kıdemli olan şüpheli Mehmet Semih 

ÜSKAYA ile Üsteğmen rütbesinde olan şüpheli Anıl KORKMAZ'a talimatlar verdiği, 

Şüpheli Okan KOCAKURT'un elinde tüfeği ve tabancasıyla bir askeri araçla itfaiye 

takımına gittiği,  orada bulunan titan aracını nizamiyeye götürülmesi talimatı  verdiği,  aracı 

götürecek askerlere de şüpheli Ertuğrul ALTUN'un emrine gideceklerini söylediğini, 

Şüpheli  Okan KOCAKURT Binbaşı'nın,  gündüzleyin gelmesi  için talimat  verdiği 

şüpheli  Mehmet SÜMER ile  itfaiye takımında buluştuğu ve ona askeri  darbe kapsamında 

yapacağı faaliyetlere ilişkin talimatlar verdiği, 

Şüpheli  Okan  KOCAKURT'un,  olay  gecesi  askeri  darbe  kapsamında  faaliyette 

bulunan  helikopterlerde  kullanılmak  üzere  mühimmat  gereksinimi  oluştuğunda  kendisine 

askeri darbeyi yöneten şüphelilerce verilen talimat doğrultusunda şüpheli Anıl KORKMAZ 

ile birlikte UH/1 helikoptere binerek Zırhlı Birlikler Komutanlığı atış alanına gittikleri, oraya 

darbeci  başka  askerlerce  getirilen  mühimmatı  alarak  helikopter  ile  Kara  Havacılık 

Komutanlığı'na  getirdikleri,  mühimmatın  bir  kısmını  taarruz  hangarına  bir  kısmını  ise 
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Karargah binasının önüneindirdikleri, şüpheli Okan KOCAKURT'un talimatıyla mühimmatı 

şüpheli Mahmut ŞAKRAK ve nöbetçi olan Abdurrahman CERİT ile birlikte askerlerin bina 

içerisine taşıdıkları,  şüphelinin getirdiği bu mühimmatları  daha sonra kursiyer  teğmenlerin 

tüfeklerinin şarjörlerine doldurdukları, 

Şüpheli  Okan  KOCAKURT'un,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında  akşam  saat 

22:00'de  Güvercinlik  Kışlasında  bulunması  talimatı  verdiği  şüpheli  Mehmet  SÜMER  ile 

itfaiye bölgesinde buluştukları, şüpheli Okan KOCAKURT'un ona gerekli talimatları vererek 

oradan ayrıldığı, 

Şüpheli Okan KOCAKURT'un, Jandarma Özel Kuvvetler tarafından askeri darbe 

girişimine  karşı  Kara  Havacılık  Komutanlığı  kışlasına  operasyona  başlanılması  üzerine 

şüpheliler  Ünsal  ÇOŞKUN,  Mustafa  DURMUŞ,  İlyas  BARUT,  Emre  ERKAN,  Cihangir 

CAN, Yasin CANDEMİR,Hakan Cafer ARSLAN, Özcan KARACAN, Mehmet ŞAHİN ve 

Mehmet  Semih  ÜSKAYA ile  birlikte  Karargah  binası  holünde  yapılan  değerlendirmelere 

katıldığı, 

Askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  ve  bir  kısım  şüphelilerin 

helikopterlerle  ve  araçlarla  kışladan  ayrılmaları  üzerine  şüpheli  Okan  KOCAKURT'un 

üzerindeki tulumu çıkarıp sivil kıyafetleri giydikten sonra er Umut RAHATLAR'ın kullandığı 

araçla 4 nolu kulenin bulunduğu yere gittikleri, orada tellerden atlayıp yola çıktıkları, şüpheli 

Okan KOCAKURT'un elinde taşıdığı kalaşnikof silahı attığı, şüpheli Okan KOCAKURT'un 

olay günü 06:54'de tel örgülerden atlayarak kaçtığının güvenlik kamerası görüntüleri ile tespit 

edildiği,şüpheli  Okan KOCAKURT'un er Umut RAHATLAR ile birlikte yoldan geçen bir 

servis  aracına  binip  Yenimahalle'ye  gittikleri,  şüphelinin  daha  sonra  saklanmak  üzere 

Alanya'ya gittiği ve 23/07/2016 tarihinde orada yakalandığı,

Şüphelinin,  olay  akşamı  UH-1  helikopter  ile  Güvercinlik'den  Zırhlı  Birliklere 

giderken kalkışta ve dönüşte de Güvercinlik meydanına inişte uçuş kulesinden izin almadığı 

ve bilgi vermediği, helikopter uçuşları için daha önceden verilmiş olan yasal hiçbir emir ve 

talimata riayet etmediği, yasal emir ve talimatlar dışında uçuşlar gerçekleştirdiği, 

Şüphelinin, gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi olduğunu 

bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu 

olan  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ettiği,  askeri  darbe 

girişimininde bulundukları, şüphelinin askeri hiyerarşi ve tanımlı görevleri dışında Fetullahçı 

Terör Örgütü mensuplarından askeri darbe planlaması kapsamında aldığı yasal olmayan emir 

ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Okan  KOCAKURT'un,  soruşturmaya  konu  eylemlerinin,  Silahlı  Terör 

Örgütü üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük 

Millet  Meclisini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  kısmen  veya  tamamen  yapmasını 
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engellemeye  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya 

görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve müşteki Hakan 

ATINÇ'a  yönelik  olarak  Kişiyi  Hürriyetinden  Yoksun  bırakmak  suçlarını  oluşturduğu 

anlaşılmıştır. 

5-11- Şüpheli Yasin CANDEMİR'in ( Yarbay) Eylemleri:

Şüpheli  Yasin CANDEMİR 25/10/2016 tarihli  ifadesinde;  "  Ben 1998 Yılında 

Harp Okulu'ndan mezun oldum. ... 2015 Yılında Kara Havacılık Okulu Öğrenci ve Kurslar 

Tabur komutanı olarak yarbay rütbesiyle atandım. Bu görevi yapıyorken 2016 Yılı Haziran 

Ayında  Kara  Harp  Okulu'na  Öğrenci  Temini  2.  Seçim  Aşaması  faaliyetlerinde 

görevlendirildim.

...Ben  yukarıda  belirttiğim  gibi  15/07/2016  tarihinde  Kara  Harp  Okulu'nda 

görevliydim.  Ancak  1  gece  öncesinde  Okul  Komutanı  Ünsal  ÇOŞKUN  beni  cep 

telefonumdan  aradı.  Cuma  gününden  için 'Kara  Kuvvetleri  Komutanına  arza  çıkacağız,  

karargah bir çalışma yapıyor, bu konuyla ilgili destek vermen gerek' dedi. Ben de konuyu 

sordum. O da 'Kara Havacılık kursiyerlerinin daha iyi nasıl yetiştirilir, daha iyi nasıl pilot  

yetiştirilir o konuyu komutana arz edeceğiz, senin desteğine ihtiyacımız var' dedi.

Ben bu durumu Kara Harp Okulu'nda beraber çalıştığımız kısım amirine bildirdim. O 

da tamam dedi. Bunun üzerine 15/07/2016 tarihinde saat 07:30 sıralarında Kara Havacılık 

Komutanlığı'na giriş yaptım. Sivildim. Odama çıktım. Üzerime tulum giydim. Benim yerime 

vekaleten  tabura  Erdoğan  TOSUN Binbaşı  komuta  ediyordu.  Tabur  içtima  aldıktan  sonra 

bölük  komutanları  Yüzbaşı  Emre  ERKAN,  Yüzbaşı  Erdem ARIKAN ve  Tabur  Komutan 

Vekili  Binbaşı  Erdoğan  TOSUN  benim  odama  geldiler.  Erdoğan  Binbaşı  bana  neden 

geldiğimi sordu. Ben ona Okul Komutanımızla aramızdaki konuşmayı söyledim. O da konuyu 

hatırladığını, konuyla ilgili gerekli cevabı yazdıklarını söyledi. Daha sonra ben 08:30-09:00 

sıralarında okul komutanı Ünsal ÇOŞKUN'un makam odasına gitmek üzere oradan ayrıldım. 

Yürüyerek oraya gittim. Odasında yalnızdı. Bana emri Sonay Binbaşının bulunduğu Harekat 

Şube çalışıyor, onlara yardımcı ol dedi. İkinci bir emir olarak da hafta sonuna yönelik olarak 

kışlaya ve helikopterlere bir sabotaj olacağına dair ciddi duyum var, Hakan ATINÇ paşanın 

emriyle  bu  gece  kışla  emniyet  sistemini  takviye  edeceğiz  dedi.  Ben  kendisine  kışla 

emniyetiyle ilgili bizim bir görevimiz olmadığını söyledim. O da 'Size fazla iş düşmeyecek,  

siz  içeride bulunacaksınız' dedi.  Ben kendisine silah  ve mühimmat  dağıtacak mıyım diye 

sordum. O da 'Evet dağıtacaksın, ancak hazır kıta ve AMM var. Size fazla iş düşmeyecek' dedi. 

Aramızda 10-15 dakika kadar konuşma oldu.  Konuşmasında herhangi  bir  darbe konusunu 
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gündeme getirmedi. Ben onun üzerine oradan ayrıldım. 3. kattaki Sonay GÜLER Binbaşının 

bulunduğu  Harekat  Şubeye  gittim.  Şube  müdürü  olan  Albay  Nadir  GÜNDÜZ'ün  yanına 

uğradım.  5-10  dakika  kaldım.  Sonra  Sonay  Binbaşının  odasına  gittim.  Odada  Sonay 

Binbaşıdan başka Yasin ATÇEKEN Binbaşı ile okulun psikoloğu olan Burcu hanım vardı. 

Komutanımızın  yukarıda  belirttiği  emriyle  ilgili  1  saat  kadar  konuştuk,  çalışma  yaptık. 

Oradan  ben  bankaya  işim nedeniyle  gittim.  Sonra  da  Kara  Havacılık  karargahına  gittim. 

Orada Okan KOCAKURT Binbaşı ile görüştüm. Yanında 5-10 dk muhabbet ettik. Biz Okan 

ile akşam ki yapılacak darbeyle ilgili herhangi bir şey konuşmadık.

Öğle  sıraları  olmuştu.  Ben  oradan  ayrılıp  kendi  odama  gittim.  Öğle  yemeğini 

kimlerle  birlikte  yediğimi  hatırlamıyorum.  Öğle  sıralarında  odama  bölük  komutanlarını 

çağırdım.  Onlara  Ünsal  ÇOŞKUN'un  bana  bahsettiği  görevden  bahsettim.  Bana 'Bizim 

görevimiz olacak mı'  diye sordular.  Emre ERKAN'a teğmenleri  akşam için okul komutanı 

emri doğrultusunda planlama yapmasını istedim. Erdem ARIKAN'a da cumartesi  ve pazar 

günlerine yönelik olarak astsubaylarla ilgili planlama yapmasını emrettim, dedi.

Şüpheliye  kendisinin  15/07/2016  tarihinde  Harp  Okulu'nda  görevlendirilmiş 

olmasına  rağmen  tarih  itibariyle  kendi  emrinde  olmayan  Erdem  ARIKAN'a  ve  Emre 

ERKAN'a neden bu şekilde talimat verdiği, yine tarih itibariyle görevde olmamasına rağmen 

neden kışlaya saldırı olacağı istihbaratına dayanarak olay tarihinde kışlada kaldığı soruldu: 

Ben  Bölük  Komutanlarına  Okul  Komutanının  emrini  ilettim.  Normalde  Tabur  Komutan 

vekilliğine Erdoğan TOSUN bakıyordu. Bölük komutanlarına normalde onun emir vermesi 

lazımdı. Ben yardım maksadıyla gelmiştim.

Öğleden  sonra  ben  bir  ara  Ünsal  ÇOŞKUN'u  telefonla  makamından  aradım. 

Kendisine ulaşamadım. Bunun üzerine Sonay Binbaşıya sordum. Sonay Binbaşı bana okul 

komutanının Kuvvet Komutanlığına gittiğini söyledi. Ben Okul Komutanının emir astsubayı 

olan İlyas  BARUT Astsubayı  resmi  makam cep telefonundan aradım. Telefonu kapalıydı. 

Anladım  ki  komutanlığa  giriş  yapmışlardı.  Ünsal  ÇOŞKUN  gelmeden  de  ben  birlikten 

ayrılmak istemedim. Saat 18:30 sıralarında Kara Kuvvetleri Komutanının kışlaya giriş yaptığı 

söylendi. Ben de taburun önüne çıktım. Komutanımızın araçla hangarlar bölgesine gittiğini 

gördüm. Kendim odamda bekledim. O arada Ünsal ÇOŞKUN'u cep telefonundan rahatsız 

etmiş olmamak için arayamadım. O öğlen yukarıda belirttiğim kişiler dışında fazla bir rütbeli 

personelle görüşmedim.

Saat 21:30 sıralarına kadar odamda bekledim. O sıralarda Kara Kuvvetlerinde görev 

yapan Bilal AKYÜZ Albay cep telefonundan beni aradı. Cep telefonunda bana 'Yasin Genel  

Kurmay'da  çatışma  çıktı.  Genel  Kurmay  Başkanımızı  tutukladılar,  Kuvvet  Komutanı  ile  

Kurmay  Başkanını  da  tutukladılar.  Burada  yaralılar  var.  Buraya  acilen  helikopter  

göndermeniz lazım' dedi. Ben kendisine beni niye aradınız demeye kalmadan telefonu kapattı. 
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Ben de hemen komutanlarımızdan birisini aradım. Aradığım kişi ya Ünsal ÇOŞKUN'du ya da 

Mehmet ŞAHİN'di. Ona bana telefonda gelen bilgiyi ilettim. O da  'Tamam haberimiz var,  

gönderiyoruz,  sen  teğmenleri  yerlerine  gönderdin  mi' dedi.  Ben  de  daha  henüz 

göndermediğimi söyledim. O da bana 'Derhal teğmenleri yerlerine gönder' dedi. Ben hemen 

teğmenlerin  olduğu  gazino  katına  çıktım.  Bölük  komutanları  da  yanımdaydı.  Onlara 

'Arkadaşlar şuan çok ciddi bir durum var'  diyerek bana telefonda gelen bilgiyi kendilerine 

söyledim. Olayın tam olarak ne olduğunu bilmediğimi,  sizi  normalde başka bir  amaç için 

topladım. Hakan Paşanın emri ile bu gece kışla emniyet sistemini güçlendirmek için burada 

bulunuyorduk. Ama olay şuan çok başka boyuta taşındı. Ne olduğunu bilemiyorum. O yüzden 

bana  4'erli  5'erli  gruplar  yapın  dedim.  Onlar  da  gruplar  yaptılar.  Herkesi  bir  bölgeye 

görevlendirdim. Hemen depoya inip oradan bölük komutanlarının emriyle silahlarını almaları 

talimatı  verdim.  Onlar  da  oradan  gidip  bölük  komutanlarının  nezaretiyle  silahları  aldılar. 

Ayrıca ikmal astsubayı Dursun ERGEN'in odasından mermiler aldılar. Ben bu dağıtım işleri 

olurken son kısımda orada bulunuyordum.

Mermilerin bulunduğu ikmal astsubayının odasının anahtarının da bulunduğu tüm 

anahtarlar bendeydi. Ben burada mühimmat olduğunu gündüz Dursun ERGEN Astsubaydan 

öğrenmiştim. Dursun astsubay atışa gidilmediği için taburun mühimmatının kendi odasında 

olduğunu bana söylemişti. Ben de bu odanın anahtarını bölük komutanlarından birisine verdi. 

O da oradaki mühimmatı teğmenlere dağıttı.

Ben 3-4 teğmen ile birlikte karargah binasına gittim. Teğmenlerin hepsi tulumlu idi. 

Ellerinde G-3 tüfekleri vardı. Şarjörlerin takılı olup olmadığını hatırlamıyorum. Ben karargah 

binasının önüne gittim ve gece boyunca silahlı teğmenlerle beraber karargah binasının önünde 

bekledim.

Karargah binasının  önüne gidip  orada  gece  boyunca  nöbet  tutma talimatını  bana 

kimse vermedi. Ben kendiliğimden karargah binasının önüne gidip nöbet tuttum. Yanımda 

teğmenler de vardı. Ben teğmenlere herhangi bir talimat vermedim. Ben Ünsal ÇOŞKUN'un 

gündüzden verdiği 'karargahta da teğmenler bulunsun' talimatı üzerine teğmenleri karargahın 

girişi,  sağı  ve  solu  olmak  üzere  yerleştirdim.  Hatta  kendilerine  ara  ara  dinlenmek  için 

odalarına gidip oturmalarını söyledim. Sonra diğer teğmenleri gönderdiğim yerlere gittim. Bir 

kısmını kontrol ettim.

Saat 22:30 sıralarında tekrar karargah binasına geldiğimde bir ara Fatih KARAGÖZ 

Astsubayı üst katta gördüm. Hakan ATINÇ Paşanın nerede olduğunu sordum. O da makamda 

olduğunu söyledi. Ünsal ÇOŞKUN'u sordum. Kurmay başkanının yanında olduğunu söyledi. 

Kurmay  Başkanının  odasına  gittim.  Odada  Ünsal  ÇOŞKUN,  Mehmet  ŞAHİN,  Okan 

KOCAKURT, Özcan KARACAN vardı. Ünsal ÇOŞKUN'un yanına giderek 'komutanım ne  

oluyor' diye  sordum.  O  da  sıkıyönetim  ilan  edildiğini,  Genelkurmay  Başkanının  emriyle 
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kendisinin Kara Havacılık Komutanı ve kışlanın komutanı olduğunu, derhal yerime geçmemi 

söyledi. Teğmenlerle birlikte bana verdiği göreve devam etmemi emretti.

Ben sıkıyönetim ilan etmeye TBMM'nin yetkili olduğunu, Genelkurmay Başkanının 

böyle bir yetkisinin olmadığını biliyordum.

Şüpheliye  darbe  olduğunu  öğrenmesine  rağmen  neden  darbeci  askerlerden  olan 

Ünsal ÇOŞKUN'un emrini dinlediği soruldu: Ben Genelkurmay'ın yetkili olmamasına rağmen 

sıkıyönetim ilan ettiğini öğrenince can korkusuyla bölük komutanlarını arayarak teğmenlerin 

ve bölük komutanlarının emniyette olup olmadıklarını teyit ettim. Emniyetteydi hepsi.

Olay akşamı benim üzerimde tabancam vardı. O şekilde karargah binasının önünde 

durdum.  Bazen  de  nöbetçi  amir  odasında  tv  ye  baktım.  Sabah  saat  05:00-05:30'a  kadar 

binanın  önünde ve nöbetçi  amir  odasında  bekledim. Yukarı  kata  çıkıp  yukarıda isimlerini 

belirttiğim rütbeli askerlerle görüşmedim.

Eşim 15/07/2016 tarihinde saat 20:30 sıralarında Denizli'den Çanakkale'ye devrem 

olan  Mustafa  ERCAN'ı  ziyarete  gideceklerdi.  Ben  de  saat  23:30  sıralarında  kendilerini 

aradım. İzmir'e gelmek üzerelermiş, ben İzmir'de inin geri eve dönün dedim. Onlar da İzmir'e 

otobüsten indiler. Kayınbiraderim kendilerini oradan alarak tekrar Denizli'ye arabayla bıraktı. 

Ben o gece bir daha eşimle görüşmedim. Gündüz de gözaltına alındığım için görüşemedim. 

Daha  doğrusu  telefonum  06:30  sıralarında  bozuldu.  Ben  eşimle  gece  boyunca  bir  defa 

mesajlaştım.

Saat  05:00 sıralarına  kadar  karargahta  bekledikten  sonra  benim yanımda bulunan 

teğmenler  ile bölük komutanlarına,  depoya silahlarını ve mühimmatlarını  bırakmalarını ve 

serbest olduklarını  söyledim. Karargah binasındaki  3 tane teğmen oradan ayrıldılar.  05:30 

sıralarında  kuleden  Serdar  ERCAN  Üsteğmen  beni  aradı. 'Komutanım  Meydan  Harekat  

Nizamiyenin oradaki 2 teğmeni jandarmalar almış' dedi. Ben de 'mukavemet ettiler mi' diye 

sordum. O 'etmemişler' diye cevap verdi. Ben de bunun üzerine Ünsal ÇOŞKUN'un yanına 

gittim. Durumu anlattım. O da 'ben tamam onlarla konuşmaya gidiyorum' dedi ve jandarmaya 

doğru İlyas BARUT, Mustafa DURMUŞ Albay ellerinde G-3 tüfeklerle jandarmaya doğru 

gittiler. Ben teslim olmaya gittiklerini düşündüm. Ben de 5 dakika kadar sonra arkalarından 

gittim.  Çünkü İlyas  BARUT beni  telefondan  arayıp 'gelmiyor  musun' diye  sordu.  Benim 

elimde de bir G-3 tüfeği vardı. Bunu teğmenlerden birisinden almıştım. Bizim jandarmaya 

teslim olmaya gittiğimizi düşünüyordum. Ben karargahtan yürümeye başladığımda 1 kobra 

helikopteri taarruz hangarı tarafından kalkarak Meydan Harekata doğru yöneldi.

Önden giden Ünsal ÇOŞKUN ve beraberindekiler helikopter park yerini geçtikten 

sonra karşı taraftan birkaç el ateş sesi geldi. Bu sırada helikopter de kuleye doğru gidiyordu.  

Helikopter  Meydan Harekat  Taburunun orada 2-3 tur  attı.  Jandarma tarafından atış  sesleri 

artmaya  başladı.  Helikopter  de  bunun  üzerine  gelen  araçların  önüne  doğru  ateş  etti.  O 
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aradaCougar helikopteri de Meydan Harekata yakın bir yere indi. Meydan Harekattan bir grup 

helikoptere koşarak bindi. Cougar ve kobra helikopterler oradan ayrıldılar. Bir sessizlik oldu. 

Arada tek tük silah sesleri gelmeye başladı.

Ünsal ÇOŞKUN ve beraberindekilerin gerisinde Ertuğrul ALTUN Binbaşı vardı. Ben 

kendisini telefonla aradım. Siz mi ateş ediyorsunuz dedim. O da 'Yok biz ateş etmiyoruz' dedi. 

Ortalık sessiz olunca Ünsal ÇOŞKUN ayağa kalktı. Biz kendisine ne yapacağız dedik. O da 

kaçalım dedi. Nereye gideceğiz dedik. O da oradaki UH-1 helikopteri çalıştırdı. Biz de ona 

bindik. Oradan Akıncı Üssüne gittik.

Benim  G-3  piyade  tüfeği  vardı.  Şarjörü  vardı.  Ancak  kimseye  sıkmadım,  ateş 

etmedim.  Tabancayı  da  o  akşam  hiç  kullanmadım.  Jandarmaya  giden  grup  içerisinden 

jandarmaya doğru ateş edeni ben görmedim. Benden önce ateş edilmişse bir şey diyemem.

Biz UH-1 içerisinde 8-10 kişi olarak Akıncı'ya gittik. Helikopterde Ünsal ÇOŞKUN, 

Mustafa  DURMUŞ,  Ertuğrul  ALTUN, Murat  AĞIR Albay,  Hakan Cafer  ARSLAN vardı. 

Diğerlerini hatırlayamıyorum. Orada helikopterden indik. Motor susturuldu. Bir minibüs gelip 

Ünsal  ÇOŞKUN'u  aldı.  O  gitti.  Biz  orada  kaldık.  Orada  Ümran  TAŞ,  Serdar  ERCAN 

Üsteğmen ile bizim birlikteki kursiyer teğmenlerden birkaçı vardı.

Yarım saat kadar bekledikten sonra havadaki uçak pisti ateş edince biz tellere doğru 

kaçtık.  Biz Ümran TAŞ ile birlikte tellerin oradan atlayıp yola çıktık.  Oradan jandarmaya 

teslim olduk. Cep telefonum yanımdaydı. Jandarmaya teslim ettik. Sonra da tutuklandım.

Ben bölük komutanlarına teğmenlerle saat 21:45 te toplantı yapacağımı ve hepsinin 

hazır olması gerektiğini bölük komutanlarına emrettim.

Ben Ali SERT Teğmene mühimmatları alırken 'Sen kulenin en tepesine çık. Oranın  

emniyetini al' demedim. Ancak başlarındaki üsteğmene söylemiş olabilirim.

Şüpheliye,  şüpheli  Erdem  ARIKAN'ın  sorgu  ifadesindeki  kendisiyle  ilgili  kısmı 

soruldu: Ünsal ÇOŞKUN ile 15/07/2016 tarihinde sabahleyin görüştüğümüzde kendisi bana 

"haftaya yapılması planlanan kapı makinalı tüfek atışı için mühimmatı aldınız mı" diye sordu. 

Ben de atış emri karargahtan yazılmadığı için alaydan mühimmat alınmadığını söyledim. O da 

"atış  emri  yazılacak,  mühimmatı  alırsınız,  gerekirse  emir  hazırlansın  ben  karargahtan  

dönmesen bile sen alay komutan yardımcısı Halil GÜL ile görüş" dedi. Ben de o akşam saat 

16:30  sıralarında  Halil  GÜL ile  görüşmeye  gittim.  Halil  GÜL odasındaydı.  Ona  durumu 

anlattım. Ben "emir hazır, ancak Ünsal ÇOŞKUN hala gelmediği için imzalanamadı." dedim. 

O da "emir  hazırsa ikmal subayına söylerim"  dedi.  İkmal  astsubayının  yanına gitti  geldi. 

"Tamam halledecekler" dedi.  Ben yanından ayrıldım ve daha sonra birliğe giderek Erdem 

ARIKAN'a  mühimmat  işinin  halledildiğini,  oradan  alınabileceğini  söyledim.  Kendisine 

mühimmatları alması konusunda talimat vermedim. Erdem ARIKAN'da bixi mühimmatlarını 

getirdi. Bunları taburun deposuna koyduk, dedi.
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Saat  21:30  sıralarında  beni  Muzaffer  KARTOPU  Albay  aradı.  Bana "Yasin,  biz  

helikopterleri tahliye ediyoruz, siz de atış için mühimmat varmış, okul komutanının emriyle  

onları biz alıyoruz" dedi. Ben de "tamam komutanım, gelin alın" dedim ve Ünsal ÇOŞKUN'u 

cep telefonumla aradım. Teyit ettim ve bunun üzerine Muzaffer KARTOPU Albay geldiğinde 

bana mühimmatları götürecek bir araç bulabilir misin dedi. Biz de askeri araç yoktu. Yardımcı 

olması  için  Erdem ARIKAN'a  söyledim.  Onun  aracı  mühimmatları  gönderdik.  Normalde 

askeri bir mühimmat sivil bir araçla taşınmazdı. Ancak olay acil olduğu için biz de çözüm 

bulduk.

Mühimmatların olduğu deponun anahtarı Erdem ARIKAN ya daEmre ERKAN'dadır. 

Ben o akşam Erdem ARIKAN'a mühimmatları Muzaffer Albaya vermesini söyledim. Ancak 

anahtarlar bende değildi.

Şüpheli Yasin CANDEMİR'e Dursun ERGEN'in ifadesinin kendisiyle ilgili kısımlar 

soruldu:  Tekin  TAŞDEMİR'in  uçuş  kaskı  koridorda  açıkta  duruyordu.  Erdoğan  TOSUN 

akşam giderken kaskı  Tekin'in  alacağını  söyledi.  Ben de Dursun Başçavuşa  saat  20:00'ye 

kadar  gelirse  kaskı  ben  Tekin  Binbaşıya  veririm.  Gelmezse  kaskı  senin  odaya  bırakırım, 

anahtarı da sana bırakırım, dedim. Kendisi nöbet yerine gitti.  Odasının anahtarını da bana 

verdi.  Dursun  ERGEN'in  odasında  teğmenlere  dağıtılan  mühimmatlar  vardı.  Sonra  ben 

Dursun  ERGEN'den  aldığım  anahtarla  bu  kapıyı  açtırdım  ve  mühimmatları  teğmenlere 

dağıttırdım.

Şüpheliye,  tanık Ahmet Atakan YİĞİT'in  kendisiyle  ilgili  beyanları  soruldu: Olay 

günü benim yanımda kamelyada kollarında pars olan kimse yoktu. Ben odama mühimmat 

taşınması talimatı vermedim. 

Şüpheliye  tanık  Yunus  IŞIK'ın  ifadesindeki  kendisiyle  ilgili  kısımları  okundu. 

Soruldu: Ben olay günü gündüzleyin Tekin TAŞDEMİR Binbaşı ile herhangi bir görüşme 

yapmadım. Diğer belirttiği isimler olan Emre ERKAN ve Erdem ARIKAN ile görüştüm.

Benim gece boyunca ara ara durduğum kışla nöbetçi amirliği odasında 1 sandık MG3 

mermisi vardı. Bunlar şerit şeklinde olur. Ancak bixi mayon basma aparatını görmedim.

Ben 15/07/2016 tarihinde Serdar TAŞÇI Astsubayı  tersleyerek atışın olduğunu ve 

kendilerinin bir işi halledemedikleri şeklinde bir ifadede bulunmadım.

Şüpheliye, Uğur KURT'un ifadesindeki kendisiyle ilgili kısım okundu. Soruldu: Ben 

olay akşamı  1  defa  ana  nizamiyeye  teğmenleri  kontrole  gittim.  Ertuğrul  ALTUN Binbaşı 

oradaydı.

Şüpheliye  eşi  hakkında  2010  Yılındaki  KPSS  sınavıyla  ilgili  bir  soruşturma 

yürütülüp  yürütülmediği  soruldu:  Benim eşim 2001  Yılında  Balıkesir  Üniversitesi  Kimya 

Bölümü'nden mezundur. Kendisi ile babamın isimlerini hatırlamadığım arkadaşları vasıtasıyla 
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tanıştım. İlk Ankara'da görüştük. Yaklaşık 1 yıl sonra evlendik. Benim eşim Fetullahçı Terör 

Örgütü mensubu değildir. Ben de Fetullahçı Terör Örgütü mensubu değildir. Bizim evliliğimiz 

Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının kendi aralarında yaptıkları evliliklerden birisi değildir. 

Eşimin KPSS soruşturması kapsamında şüpheli olması konusunda herhangi bir bilgi sahibi 

değilim. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  İlyas  BARUT 29/11/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Kalkan  Cougar  kuleye 

doğru gitti. Oradan da bu helikoptere binenler oldu, kimlerin bindiğini bilemiyorum. Cougar 

kalkıp Akıncıa doğru gitti, Ünsal ÇOŞKUN bana biz de fabrika tarafındaki uçuş hattındaki 

UH-1'e doğru gidelim dedi. Orada bulunan 8 - 10 kişi bir UH1'e bindik. Ünsal ÇOŞKUN sağ 

tarafa pilot koltuğuna, sol tarafa pilot koltuğuna da Yasin CANDEMİR bindiler " şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Emre ERKAN 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " Benim Tabur komutanım 

olan Kara Pilot Kurmay Yarbay Yasin CANDEMİR,darbe tarihi olan 15.07.2016 tarihinden 

yaklaşık 2hafta kadar önce kendisi Hava Harp okulunda veRamazan bayramından sonrada 

Kara Harp okuluna astsubay seçmeleri olduğu için görevlendirilmişti. 

Ancak kendisi Askeri darbe tarihi olan 15.07.2016 günü saat 08:00 sıralarında Kara 

Havacılık  Okulu  Komutanlığına  geldi.  Yarbay  Yasin  CANDEMİR,  bana  vediğer  bölük 

komutanı Kara Pilot Yüzbaşı Erdem ARIKAN’a birlikte bulunduğumuz esnada 'Bu gün Genel  

Kurmaydan  gelen  gizli  emre  göre,  birliğimize  yönelik  bir  terör  saldırısı  olabilir,  hava  

araçlarına  sabotaj  yapılabilir.  Hazırlıklı  olun' dedi.  Bunu  da  kendisine  Okul  Komutanı 

Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN söylemiş olduğunu bizlere söyledi. 

Yarbay Yasin CANDEMİR 7.  Dönem kursiyerleri  toplayıp  saat  21:30 da  birlikte 

hazır  olmamızı  söyledi.  Ben de  7.  Dönem kursiyerlerini  saat  21:30 da  topladım.Zaten  7. 

Dönem kursiyerlerin ders başarısızlığı sebebiyle hafta sonu etüde bırakacaktım. Yarbay Yasin 

CANDEMİR bana 6.  Dönem kursiyer  Üstteğmen Alican  KOÇ’u da çağırmamı söylemesi 

üzerine kendisi çağırdım geldi. 

Yarbay Yasin CANDEMİR kursiyerleri toplayıp biraz konuştu. Ben dışarıda olduğum 

için  ne  konuştuğunu  bilmiyorum.  Aradan  beş  dakika  geçtikten  sonra  Yarbay  Yasin 

CANDEMİR tabur komutanı bağırdı ve bana silahlığı aç dedi.Ben de silahlığı açıp kursiyer 

teğmenlere  G3  silahlarını  dağıttım.  Tabur  komutanı  Yarbay Yasin  CANDEMİR’in  yanına 

geldiğimde  orada  mermiler  dağıtılıyordu  açık  olan  mermi  kutusundan  herkes  mermilerini 

alıyordu.  Bütün Teğmenler birliğin çevresinde emniyet  almaya göndermişler  benim tabura 

depodan  geldiğimde  5-6  kişi  vardı.  Benve  yanımda5  kursiyer  Kara  Havacılık  karargahı 

yanında bulunan hangardan başlayarak Orta Genel Maksat Helikopter Taburuna kadar ben 
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teğmenleri yerleştirdim.

Biz hangarlara gittiğimizde sikorski helikopterler hep havalanıp uçmuştu.Saat 22:30 

sıralarında Yarbay Yasin CANDEMİR benden 5-6 tane tüfek daha getirmemi istedi ve bende 

getirdim  kendisine  verdim.  Ben  saat  24:00  sıralarında  yanına  gittim,  ben  kendisine  ne 

olduğunu yoksa  darbe  mi  olduğunu sordum,  odabilmediğini  anlamadığını  söyledi.  Yarbay 

Yasin CANDEMİR bizlere  telefon ile  kimseyle  konuşmayacaksınız,  mesaj  atmayacaksınız 

dediği için telefonlara bakmadım. Bir tek kendisinin bizleri aradığı zaman telefonlarını açtık." 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Erdem ARIKAN 19/07/2016 tarihli ifadesinde; "15.07.2016 günü Kara 

Pilot  Kurmay  Yarbay  Yasin  CANDEMİR  Kara  Harp  Okulu  personel  alımında  görevli 

olmasına  rağmen  Kara  Havacılık  Okuluna  mesaiye  geldi.  Okul  Komutanı  ile  görüşmesi 

neticesinde  havaya  atışın  bugün  yetişemeyeceğini  ama  cumartesi  günün  yapılabileceğini 

öğrendiğini,  üzerimize  düşenin  yapılmasını,  cumartesi  günü  mühimmat  aramak  ile 

uğraşılmaması için bugünden mühimmat tedarikinin gerçekleştirilmesi ve depoda muhafaza 

edilmesini  söyledi.  Havaya  atış  eğitimi  için  4000  adet  mayonsuz  bixi,  1000  adet  izli 

mayonsuz bixi mermisi alınmasına dair atış isteği emrini içerin resmi evrakı almadanKara 

Pilot Kurmay Yarbay Yasin CANDEMİR’in verdiği talimat üzerine Kara Pilot Yarbay Halil 

GÜL’ün makamına giderek alınacak mühimmatlar ile ilgili görüştüm. Benim aşağıya inmemi 

söyledi. 15-20 dakika sonra ismini hatırlayamadığım mühimmat astsubayı Renault EUROPA 

marka  siyah  bir  askeri  araçla  geldi,  Yarbay  Halil  GÜL  ve  mühimmat  astsubayı  bana 

mühimmatı  teslim  etti.  Ben  birliğe  tabur  komutanının  resmi  aracı  ile  saat:17.15-17.20 

sıralarında  bu  mühimmatı  getirdim.  Kara  Pilot  Kurmay  Yarbay  Yasin  CANDEMİR’e 

mühimmatların  alındığı  ile  ilgili  bilgi  verdim.  Ayrıca  gün  içerisinde  Yasin  CANDEMİR 

komutandan o gece için kursiyer teğmenlerinde gece eğitimlerinin olduğunu duydum. 

Ancak  saat:17:00’ye  geçmesi  nedeni  ile  mayona  dizecek  personel  olmadığını 

söyledim. Tabur komutanı Yasin CANDEMİR bana ' tamam o konuyu ben görüşeceğim' dedi 

ve görüşme sonlandı.5-6 dakika sonra Kara Pilot Kurmay Yarbay Yasin CANDEMİR’e beni 

telefonla aradı veyanına çağırarak Alay Nöbetçi Amiri Kara Pilot Yarbay Özcan KARACAN 

ile  görüştüğünü  nizamiyede  nöbet  tutan  Uzmançavuş’un  mayon  dizme  işini  bildiğini 

öğrendiğini ve Özcan YARBAY’dan bize yardımcı olmasını istediğini söyleyerek kendi resmi 

aracını  kullanarak bu uzman çavuşu alıp  getirmem konusunda emir  verdi.  Yola çıkmadan 

Özcan  KARACAN  ile  park  yerinde  karşılaştım.  Birlikte  nizamiyeye  gittik.  Kendisi 

nizamiyede indi. Bende isminin Ali AYDOĞAN olduğunu öğrendiğim Uzmançavuş’ı alarak 

birlikte  depoya  geçtik.  Daha  sonra  ikimiz  birlikte  saat  20:30’a  kadar  3600 tane  mermiyi 

mayona dizdik. Ara sıra bizi kontrole gelen Tabur Komutanı Yasin CANDEMİR’e mayonun 
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bir kısmını dizdiğimizi söyledim. Yasin CANDEMİR’de bana kendi özel arabamla uzman 

çavuş Ali AYDOĞAN’ı görev yerine bırakarak kışladan ayrılabileceğim emrini verdi. Ben 

tekrar üzerimi değişmek için odama döndüm. 

Bu  arada  Kara  Pilot  Kurmay Yarbay Yasin  CANDEMİR’in  koridordaki  hararetli 

emredersiniz komutan diyerek telefon konuşmasını duydum. Daha sonra kendisi yüksek sesli 

bana bağırarak hemen deponun anahtarını ver, sende aracını hemen deponun önüne çek, gece 

eğitimine  sende  katılacaksın  dedi.  Ben  ilk  kez  böyle  bir  emirle  karşılaştım.  Acil  durum 

olduğunu düşündüm ve hiç şüphelenmedim.Sonra tabur komutanı ile alt kata inerken orada 

Kara Pilot Albay Muzaffer KARTOPU ile karşılaştık. Ben, 06 AAZ 245 plakalı kendi adıma 

kayıtlı  aracımın  yanına  gittim.  Onlarda  birlikte  depoya  geçtiler.  Deponun  önüne  çekip 

aracımdan indiğimde niye  yavaş  hareket  ediyorsun diye  bana  bağırıyordu.  Bende seri  bir 

şekilde  hareket  ederek  Tabur  Komutanı  Yasin  CANDEMİR  ile  Albay  Muzaffer 

KARTOPU’un yanına gittim. Mühimmatları birlikte benim aracımın bagajı ve arka koltuğuna 

yerleştirdik.  Komutanımın emri  üzerine Muzaffer  KARTOPU ile  birlikte  mühimmatı  Orta 

Genel Maksat Hücum Helikopter Tabur Binası önüne tahmini saat:21.00 sıralarında bıraktık. 

Araca  bindiğimde  kışlaya  bir  saldırı  olabileceğinden  dolayı  mühimmatın  aktarıldığını 

düşündüm.  Çünkü  ben  mühimmatı  bırakırken  helikopterlerin  çalıştırılamaya  başladığını 

anladım.Helikopterlerin  çalıştırılma  talimatını  kimin  verdiğini  bilmiyorum.Tabur 

Komutanımız Yasin CANDEMİR çok sinirli ve gergin olduğundan mühimmatın ne maksat ile 

kullanılacağını da sormadım. 

... O sırada beni Yasin CANDEMİR’in aradığını gördüm. Kendisini aradığımda bana 

'sen benim telefonlarımı niye duymuyorsun, Kara Havacılık Komutanlığı Karargah Binasına  

gel' dedi. Karargah binasına yanına gittim bana üç adet dolu G3 tüfeği şarjörü verdi ve geri 

mevzime gönderdi. Mevziye aracımla giderken beni iki tane asker durdurdu, bana 'komutanım 

ordu yönetime el koymuş diyorlar, ailemiz soruyor, doğrumu' dedi. Ben de kendilerine 'ne  

alakası  var  saçmalamayın,  öyle  şeymi  olur' dedim.  Döndüğümde  mevzilendirdiğim 

teğmenlere dolu şarjörlerden birer adet verdim.

... Daha sonra tabur komutanı beni tekrar arayarak yanına gelmemi istedi ve bana 

tekrar mermi verdi. Bu sırada Yasin CANDEMİR’in yanında üsteğmen Anıl KORKMAZ’da 

vardı. Bana hitaben hemen Anıl’ı alıp Döner Kanat Kuruluna götürmemi bağırarak emretti. 

Ben  Anıl  ile  birlikte  Döner  Kanat  Kurulu’na  gittim.  Bir  süre  kaskını  almasını  bekledim, 

geldikten sonra Anıl KORKMAZ’ı Kara Havacılık Komutanlığı Karargah Binasının önüne 

kendime  ait  özel  aracımla  bıraktım.  Onu  bıraktıktan  sonra  tekrar  telsiz  parkına  gittim.  " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Serdar ERCAN 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " 15.07.2016 Cumagünü 
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saat 16:30 sıralarında Kurs Tabur komutanı Kurmay Yarbay Yasin CANDEMİR bana saat 

21:00 sıralarındaKurs Taburundaolmam gerektiğini kendisine Genelkurmay'dangizli bir emir 

geldiğini bunu kendisine okul komutanı Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN'un ilettiğini söyledi. Ben 

de 20:50 de mesaiye geldim üzerimi değiştirdim saat 21:00 sıralarında kus tabur komutanı 

Yasin CANDEMİR'in odasına gittim.  Yanında kurmay Yarbay Ümran TAŞ vardı birşeyler 

konuşuyorlardı.  Ben içeri  girdiğimde sustular ve bana saat 22:00 de gazinoda teğmenlerle 

birlikte toplanın diye emir verdi. 

Biz gazinoda kursiyer teğmenlerle toplandığımızda saat 22:00 sıralarında koşarak ve 

bağırarak gelen komutanımız Yasin CANDEMİR bize hitaben Genelkurmayı bastılar çabuk 

birliğin  emniyetini  alın  dedi  ve  bizi  gruplara  bölerek  kursiyerlere  silah  dağıttı.  Ben silah 

almadım ve yanımdaki kursiyerlerle meydan harekat taburuna gittik.

...Ardından  sosyal  medyadan  16.07.2016  Cumartesi  günü  saat  02:00  sıralarında 

askeri  darbe  girişimi  olduğunu  öğrendimBizlerin  kimlerden  koruduğu  bir  türlü 

öğrenememiştir biz bulunduğumuz yerde durumu koruduk ve bekleyemeye devam ettik ben 

arada  bir  kuleye  çıktım.  Kara  Pilot  Kurmay Yarbay Yasin  CANDEMİR beni  gece  sıksık 

arayarak  emirler  verdi  durumları  sordu,  kursiyerlerin  cep  telefonu  ile  kimseyle  iletişime 

geçmemesi gerektiğini geçen olursa vatan hainliğinden işlem yapacağını söyledi veben de 

kursiyer Teğmenlere emri ilettim. 

Daha sonraHelikopterlerin bulunduğu Akıncı hava alanına indik. İndiğimiz yerde çok 

sayıda  helikopter  vardı.  Orada  helikopterlerin  bulunduğu  yerin  yakınında  küçük  bir  bina 

vardı. Bu askeri darbeye gerçekleştiren vatan haini olan ve bu işleri organize eden bütün üst 

rütbelileri orada gördüm. Burada, Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN ... Kara PilotKurmay Yarbay 

Yasin  CANDEMİR  ...  Kara  Pilot  BinbaşıDeniz  ALDEMİR  vardı.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Dursun  ERGEN  21/11/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Tabur  Komutanımız 

Yasin  CANDEMİR  bana;  ...  akşam  mesai  bitiminden  15  dakika  kadar  önce  tabur 

komutanınnda  duran  odaların  toplu  anahtarının  nerede  olduğunu  sordu,  bende  Erdoğan 

Binbaşıda  olduğunu  söyleyince  kendisine  getirmemi  söyledi.  Bende  anahtarları  almaya 

gittiğimde  arkamdan  kendisi  de  geldi  ben  Erdoğan  TOSUN’dan  anahtarları  alarak  Yasin 

CANDEMİR’e verdim. Birlikte odadan çıkıp giderken; bütün anahtarlar tamam mı diye sordu 

bende; sadece benim odamın anahtarının olmadığını söyledim. Kendisi de; bu konuda emir 

verdiğini  bütün  anahtarların  olması  gerektiğini  niçin  tamamlanmadığını  sordu.  Ben  de 

kimsenin suçu olmadığını, odamın anahtarını yeni değiştirdiğimi çoğaltamadığımı söyleyince; 

bugün nöbetçi olmasan seni gönderip anahtarı çoğalttırırdım diye söyledi. Kendisi odasına 

gitti  ben  de  odama  gittim.  Bir  süre  sonra  odama  elinde  kask  çantası  ile  geldi  Tekin 
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TAŞDEMİR binbaşının gece uçuşu olduğunu, kaskın benim odamda kalmasını,  kendisinin 

saat 20:00’ye kadar orada olacağını, Tekin Binbaşının gelirse kaskı vereceğini, saat sekize 

kadar  gelmezsi  odayı  açıp  kaskı  vermemi  söyleyerek  elindeki  kaskı  odama  bıraktı, 

bilgisayarımı  açtırdı,  gelen  evraklara  baktı,  teğmenlerle  ilgili  tulum  yazışmasını  neden 

yapmadığımı  sorduktan  sonra  tecrübe  aktarım  defterlerinden  kaç  tane  kaldığını  sordu 

hatırlamadığımı, arşiv odasında durduğunu odayı açayım söyleyeyim diye söyledim birlikte 

odaya girdik bu esnada Erdoğan TOSUN Binbaşı da geldi, komtanım iyi akşamlar, bir şey 

yoksa  ben  çıkıyorum  iyi  akşamlar  diyerek  çıktıktan  sonra  Yasin  Yarbay;  arşiv  dolabını 

göstererek bunun içinde ne var diye sordu bende açıp evrakları gösterdim, karteks dolabını 

gösterdi  ne  olduğunu sordu,  kırtasiye  malzemelerinin olduğunu söyleyerek açmak istedim 

gerek  yok  dedi.  Subay temel  kurs  bölüğünün pazartesi  yapacağı  atış  için  almış  olduğum 

mühimmatın  nerede  olduğunu  sordu.  Ben  de  öğleden  sonra  12:00-14:00  arası  atışa 

gideceklerini  Emre ERKAN Yüzbaşının söylediğini  saat  14:00 gibide benim okul  harekat 

şubeye gittiğimi, 16:45 gibi döndüğümü bu yüzden mühimmatı teslim edemediğimi üzerimde 

kaldığını, bu sebeple mühimmatı emniyetle muhafaza ettiğimi söyledim. Kendisi de; istersen 

mühimmatı benim odama getir karteks dolabına kilitleyebilirsin diye söyledi. Ben de nöbetçi 

olduğumu, sabah kendi karteks dolabıma kilitleyip çıkacağımı söyledim. Yasin Yarbay çıkıp 

gitti, bende iç odayı kilitledim anahtarı cebime koydum odadan çıkarken yine geldi anahtarı 

alarak kapımı kilitledi ve birlikte tabur binasından çıkmıştık. 

Ben  bu  darbe  girişimden  sonra  18  Temmuzda  askeri  savcıyla  odama  gittiğimde 

odamın dış kapısının kilitli olduğunu gördük savcıyla birlikte kapıyı zorlayarak açtık içeriye 

girdiğimizde  mühimmatın  bulunduğu  arşiv  odasının  balta  ile  kırılmış  ve  mühimmatın 

alındığını  gördük.  Ben  odamın  dış  kapı  anahtarını  tabur  komutanımız  olan  Yasin 

CANDEMİR’e vermiştim ve tek anahtar ondaydı. Ben bu yaşananlardan sonra 15 Temmuz 

akşam saatlerinde Yasin CANDEMİR’in odama gelerek mühimmatın odamda olduğunu teyit 

etmek istediğini  ve dış  kapının  anahtarını  bir  bahaneyle  almak istediğini  anladım.  Çünkü 

kaskını odama bırakarak odamın anahtarına ulaştı benim odamın anahtarı yukarıda da izah 

ettiğim gibi toplu anahtarların içerisinde yoktu ben bu anahtarı Yasin CANDEMİR’e istemesi 

üzerine  vermiştim,  mühimmatın  olduğu  arşiv  anahtarı  da  sadece  bendeydi  o  gece  ben 

saklandığım için beni bulamadıklarından odayı kırmak zorunda kalmışlar. " şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Mahmut ŞAKRAK 17/11/2016  tarihli  ifadesinde;  " saat  21.30-22.00 

sıralarında Albay Murat AĞIR yanında Yarbay Yasin CANDEMİR ve yanlarında üç teğmen 

ile  birlikte  geldiler,  Murat  AĞIR  ve  Yasin  CANDEMİR  ekranlardan  kameralara  baktılar 

Murat  AĞIR terörist  faailiyet  ihtimalinden dolayı  burası  güçlendirildi  ve  emir  komutanın 
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kendisinde  olduğunu  söyledi, 'bundan  sonra  emirlerime  uyun  uymazsanız  vur  emri  var' 

diyerek bizi tehdit etti, ve bizden yanlarında getirdikleri üç teğmenle birlikte kameraları takip 

etmemizi ve birliğe Polis yaklaşması halinde kendisine haber vermemizi emretti Murat AĞIR 

ve  Yasin  CANDEMİRtelaşlı  vaziyette  içeri  dışarı  girip  çıkıp  kameraları  ve  bizi  kontrol 

ediyorlardı.

... Sabah saat 06.00 ya kadar normal rutin nöbet faaliyetinde bulundum sadece sigara 

içmek için dışarı çıkıp giriyordum, 06.00 sıralarında ortamda bir hareketlilik oldu 8-10 kişilik 

bir rütbeli grup üst katta bina çıkışına doğru telaşlı  bir şekilde geldiler bu grup içerisinde 

hatırladığım kadarı ile okul komutanı Ünsal ÇOŞKUN, Astsubay Fatih KARAGÖZ, Özcan 

KARACAN, Yasin CANDEMİR, Murat AĞIR, Okan KOCAKURT olduğunu hatırlıyorum 

kameralar incelendiğinde kimlerin olduğu tam olarak tespit edilebilir. " şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Ahmet  Semih  BACANAK  28/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ... Tabur 

komutanımız Yasin CANDEMİR çok heyecanlı bir şekilde içtima alınan gazinomuza geldi ve 

'Hemen  ışıkları  kapatın,  bu  gece  hepiniz  ölebilirsiniz,  hemen  telefonları  toplayın,  Genel  

Kurmay Başkanlığına çok ciddi bir saldırı oldu, başlarımızın hepsi tehdit altında, bu saatten  

sonra bizim dışımızda telefonunu kullananlara, dışarı ile iletişime geçene Vatan Hainliğinden  

işlem  yaparım,  bir  sonraki  saldırı  da  bizim  birliğimize' dedi.  O  karışıklıkta  bu  emirlere 

yağdırırken telefonlarımızı toplamayı unuttu. 

Akabinde  bizi  dörderli  beşerli  rastgele  gruplara  ayırdı  ve  bu  grupları  kışlanın 

nizamyelerine  görevlendirdi.  Tabur  komutanı  Kurmay  Yarbay  Yasin  CANDEMİR  herkes 

silahlarını  alsın  dedi.Daha  sonra  depodan  bölük  komutanı  bizlere  seri  numaralarına 

bakılmaksızın G3 marka silah verdi. Daha sonra tabur komutanımızın odasının önüne geldik 

ve herkese 15 er adet mühimmat dağıtıldı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Bilal BOZDUĞAN 28/07/2016 tarihli ifadesinde; "  Tabur komutanımız 

Yasin  CANDEMİR  telaşlı,  heyecanlı  bir  şekilde  içtima  alınan  gazinomuza  geldi ve 

''Arkadaşlar  Genel  Kurmay  Başkanlığına  saldırı  var,  bizim  bulunduğumuz  yerde  ilk  

saldırabilecekleri  yerler  arasında,  bütün başlarımızı  almaya  çalışıyorlar,  bugün gerekirse  

öleceğiz, bu durumu şaka zannetmeyin, şimdi size silah ve mühimmat vereceğim, bu saatten  

sonra bizim aramamız dışında telefonunu kullananlara Vatan Hainliğinden işlem yaparım '' 

dedi.Akabinde bizi  dörderli  beşerli  gruplara rastgele ayırdı ve başımıza üst  rütbeli  birisini 

görevlendirdi.  Beni  Bölük Komutanı  Emre ERKAN Yüzbaşının yanına verdi.  Daha sonra 

bizlere mühimmat ve seri numaralarına bakılmaksızın G3 marka verdiler.

... Bölük Komutanı Emre ERKAN Yüzbaşı gün aydınlandığı zaman yanıma geldi ve 
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bana hitaben  “Bilal  Geliyorlar” dedi  ve ben “Komutanım kim geliyor,  neler  oluyor” diye 

sordum, o da bana “Kulenin oradan beyaz Isuzu geliyor” dedi. Bunu söylemesi üzerine ben 

kamyonete binmiş silahlı teröristler geldiğini düşündüm. Hemen yakınımda olan karargahtan 

Tabur komutanı  Kurmay Yarbay Yasin  CANDEMİR geldi  ve onunla beraber  yaklaşık bir 

buçuk kilometre  uzaklığımızdaki  kuleye  doğru ilerlemeye  başladık.  Giderken silah  sesleri 

geliyordu  ve  havada  duran  Helikopteri  bizi  destekler  nitelikte  tarıyordu.  Şu  aşamada 

bulunduğum yer ateş edilen noktaya silah menzilinin yetmeyeceği kadar uzaktı. Daha sonra 

karşı tarafta saldıranlarında olduğu kuleye yaklaşık 300 metre uzaklıkta bulunan bir mevzide 

durduk.  Burada  yere  yattık.  Mevzide  Kara  Pilot  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN,  Kara  Pilot 

Albay Murat AĞIR, Kara Pilot Albay Mustafa DURMUŞ, Kara Pilot Kurmay Yarbay Yasin 

CANDEMİR  ve  kursiyer  4  arkadaşım  bulunuyordu.  Bu  esnada  karşımızda  kimse 

bulunmuyordu.  Akabinde  okul  komutanı  Kara  Pilot  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN  geri 

çekilmemizi  emretti.  Bir  UH-1  Helikopterine  kadar  geri  çekildik  ve  okul  komutanı 

bulunduğumuz yerin güvenliğini Akıncı Üssünün sağlayacağını söyledi ve yine kendisinin 

emriyle helikoptere bindik. Helikopterde Kara Pilot Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Kara Pilot 

Albay Murat AĞIR, Kara Pilot Albay Mustafa DURMUŞ, Kara Pilot Kurmay Yarbay Yasin 

CANDEMİR, Okul Komutanının yaveri ismini bilmediğim Astsubay, yine ismini bilmediğim 

bir  Binbaşı,  iki  tane  er  ve  kursiyer  arkadaşlarımdan  Muhterem  YAMAN,  Ömer  Faruk 

TÜRKMEN,  Nuri  YÜKSELve  ben  bulunuyorduk.  Normal  şartlarda  bu  kadar  kişi  bu 

helikopter için fazlaydı. Helikopteri okul komutanı Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN kullanıyordu 

ve  kendisi  bizimde  canımızı  tehlikeye  atarak,  helikopteri  zemine  sürterek  kalkış  yaptı. 

Buradan Akıncı Üssüne gittik. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Burak Han İLGÜN 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " Saat 22.00 da Tabur 

komutanımız  Yasin  CANDEMİR  telaşlı  bir  şekilde  içtima  alınan  gazinomuza  geldi  ve 

'Arkadaşlar  Genel  Kurmay Başkanlığına  saldırı  var,  bizim bulunduğumuz  yere  de  saldırı  

olabilir, bütün büyükbaşları istiyorlar, bu durumu şaka zannetmeyim durum çok ciddi'  dedi. 

Akabinde bizi dörderli beşerli altışarlı gruplara rastgele ayırdı ve görev yerlerimizi söyledi.

... (Akıncı Hava Üssünde ) Burada en az 10 adet her çeşit helikopter vardı. Yaklaşık 

20-30  tane  rütbeli  pilot,  özel  kuvvetler  personeli  vardı.  Toplamda  70-80  personel  vardı. 

Buradaki tanıdığım kişiler Uçak Kurul Başkanı Murat AĞIR Albay, Helikopter Kurul Başkanı 

Uğur KAPAN Albay,  Tabur Komutanımız Yasin CANDEMİR ...  Bilal  BOZDAĞ vardı. " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Cihangir  CAN  28/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  Yarbay  Yasin 

CANDEMİR çok heyecanlıbir şekilde içeri girdi bağırarak 'ışıkları kapatın silahlı kuvvetler  
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saldırı altında Genelkurmay saldırı altında başlarımızı almaya çalışıyorlar bugün gerekirse  

öleceğiz  dedi.' ardından  ışığı  tekrar  açtılar.  Sonra  Komutanımız  Yasin  CANDEMİRaynı 

gazino içinde bizi gruplara ayırdı ve benimle yanımda bulunan Fatma İNCE ile birlikte kara 

havacılıkta bulunan kamera odasına gönderdi. Biz koşarak kamera odasına gittik. 

... Saat 23:00 sıralarında Fatma ve bana YarbayYasin CANDEMİR silah mühimmat 

getirdi. 

... 05:00 sıralarında Yarbay Yasin CANDEMİR’in telefonla konuştuğunu telefondaki 

kişiye  'ne  oldu  sızmışlar  mı  teğmenleri  esir  mi  alıyorlarmış  tamamkapat  kapat'  dediğini 

duydum. Ardından buraya Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN geldi biri Ünsal ÇOŞKUN'A hitaben 

ne yapacağız komutanım çatışacak mıyız diye sordu. Ünsal ÇOŞKUN dateğmenleri bırakın 

diyerek bizden silahları aldılar ve dışarı çıktılar. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Çağatay Taha ÇOLAKOĞLU 28/07/2016 tarihli ifadesinde; " Saat 21.45 

de kurs taburu üstündeki gazinoda toplandık kısa bir süre sonra tabur komutanı geldi. Yanında 

kim  olduğunu  hatırlamıyorum.  Yasin  CANDEMİR  heyecanlı  ve  telaşlıydı.  Bize 

Genelkurmaya saldırı olduğunu bir sonraki hedefin ise bizim birliğimiz olan Kara Havacılık 

komutanlığı olduğunu söyledi ancak kimin saldırdığından bahsetmedi ve konunun çok ciddi 

olduğunu  şaka  olmadığını  bugün  herkesin  ölebileceğini  söyledi.  Bizi  dörtlü  ve  yedişerli 

gruplara ayırdı, ben dörtlü grubun içine düştüm. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Emre NAZLIGÜL 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " Saat:22:15 sıralarında 

Tabur  Komutanı  Yasin  CANDEMİR  telaşlı  bir  şekilde  gazinoya  gelip 'Çabuk  ışıkları  

söndürün, şaka değil, genelkurmay karargâhı silahlı terör örgütlerince basıldı, şuan başlar  

alınıyor, Sıradaki hedef Kara Havacılık olabilir' dedi, akabinde gazinoda buluna bizleri 5-6 

kişilik  gruplara  böldü,  daha  sonra  bize 'Telefonlarınız  yanınızda  mı  diye' sordu, 

telefonlarımızın yanımızda olduğu söyleyince bize 'Bu saatten sonra dışarıyla haberleşen  

olursa hakkında vatan hainliğinden işlem yaparım' dedi. Biz korku içinde beklerken Tabur 

Komutanı  Yarbay  Yasin  CANDEMİR  Bölük  komutanı  Emre  ERKAN’a 'Depodan 

arkadaşlara  silah  dağıtın' diye  emir  vermesi  üzerine  biz  depoya  inip  silahları  aldık,  Bu 

esnada Bölük komutanı Yüzbaşı Emre bize 'Teröristler Polis ve Asker kıyafeti giymiş şeklinde  

saldırabilirler' dedi.Silahlarımız aldıktan sonra Tabur Komutanının odasından herkes mermi 

ve şarjör  aldı,  bende bir  adet  şarjör  ve 15 tane  mermi aldım ve şarjörümü doldurdum. " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Tolgahan AKBUĞA 28/07/2016 tarihli ifadesinde; " Tabur komutanımız 

913/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



Yasin  CANDEMİR çok heyecanlı  bir  şekilde  içtima alınan  gazinomuza geldi  ve  'Işıkları  

kapatın, bu gece hepiniz ölebilirsiniz, hemen telefonları toplayın, Genel Kurmay Başkanlığına  

çok ciddi  bir  saldırı  oldu,  Genel  Kurmay Başkanını  esir  almaya çalışıyorlar,  bir  sonraki  

hedefte  bizim  birliğimiz  olabilir,  bu  saatten  sonra  benim  aramalarım  dışında  telefonunu  

kullananlara  Vatan  Hainliğinden  işlem  yaparım' dedi.  Daha  sonra  bizi  dörderli  beşerli 

rastgele gruplara ayırdı, benim grubum dört kişilikti. Grubumda Teğmen Hüseyin ZENGİN, 

Mahir Furkan HASDEMİR, Selim GÖREN ve ben bulunuyorduk. Tabur komutanımız Yasin 

CANDEMİR Yarbay depoya gidip silah almamızı emretti.  Daha sonra depoya gittiğimizde 

Bölük  Komutanı  Emre  ERKAN  Yüzbaşı  bize  seri  numaralarına  bakmaksızın  bizlere  G3 

marka silah verdi. Daha sonra tabur komutanımızın odasının önüne geldik ve herkese 12 şer 

adet mühimmat dağıtıldı. Akabinde tabur komutanımız kendi aracımla diğer üç arkadaşımı da 

alıp Fidanlık Nizamiyesine gitmemizi emretti. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Mahir  Furkan  HASDEMİR  28/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  21:45 

sıralarında Tabur Komutanı Yarbay Yasin CANDEMİR yanımıza telaşlı bir şekilde geldi. Bize 

dönerek  herkes  söyleyeceklerimi  iyi  dinlesin,  Genelkurmay  Başkanlığına  terör  saldırısı 

olacak,  birliklere  saldırı  olacak  dedi  ve  bizden  birliğin  emniyetini  almamızı  istedi.  Sizin 

göreviniz birliğin emniyetini almak dedi. Bizi ve oluşturduğu grubu görev yerlerine gönderdi. 

Beni  fidanlık  nizamiyeye  (beton  farikasının  olduğu  yer)  gönderdi.  Bizim  gruba  fidanlık 

nizamiye  de emrine gireceğimiz komutanın numarasını  vererek arayın  komutanınızı  oraya 

gidin  dedi.  Daha  sonra  silah  deposundan  G3  piyade  tüfeği  aldım  Tabur  Komutanının 

odasından 12 adet mermi alarak tekrar görev yerime geçtim. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Mustafa ÖZKARDEŞLER 28/07/2016 tarihli ifadesinde; " Biz gazinoda 

beklerken  saat:  22.00  sıralarında  dışarıdan  Tabur  Komutanımızın  heyecanlı  bir  şekilde 

gazinoya  Kara  Pilot  Üsteğmen  Serdar  ERCAN  ile  birlikte  geldi.  Geldiğinde 'arkadaşlar  

Genelkurmay  Başkanlığına  saldırı  oldu,  TSK  tehlike  altında,  ilk  buraya  gelecekler  ve  

saldıracaklar, buranın çevre güvenliğini almamız gerekiyor, başlarımız tehlike altında, şu an  

durum çok ciddi, çok kritik, gerekirse bu gece hepiniz öleceksiniz, telefonla dışarıdan sivil  

birisiyle  görüşürseniz  sizi  vatan  haini  sayarım,  herkes  silah  deposuna  gitsin  silahlansın' 

şeklinde emir verdi. Bunun üzerine silah deposuna giderek bize rast gele G-3 piyade tüfeği, 

bir  şarjör ve 15 adet fişek verildi.  Bizi  eliyle  işaret  ederek Piyade Teğmen Ahmet Semih 

BACANAK,  Kara  Havacılık  Teğmen  Emre  NAZLIGÜLOĞLU  ve  Teğmen  Volkan 

CESUR’un  da  bulunduğu  isimleri  sayarak  bizi  İstanbul  Yolu  üzerinde  bulunan  ve 

kullanılmayan  eski  nizamiyeye 'burası  önemli  bir  nokta  oraya giderek  görünmeyecek  bir  

şekilde  emniyetini  alın'  şeklinde  emir  verdi.  15  adet  dağıtılan  G-3  fişeğini  şarjörlerimize 

doldurduk. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 
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Şüpheli  Müslim  ÇAĞIRICI  28/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Saat:22:15 

sıralarında Tabur Komutanı  Yasin  CANDEMİR telaşlı  bir  şekilde gazinoya gelip 'TSK’ya 

Darbe yapılıyor, Çabuk ışıkları söndürün, şaka değil,  Genelkurmay karargâhı silahlı terör  

örgütlerince basıldı, şuan başlar alınıyor, İlk hedef Kara Havacılık olabilir, Birliğimiz çok  

önemli bir konumda' dedi, akabinde gazinoda buluna bizleri 5-6 kişilik gruplara böldü, daha 

sonra  bize  'Telefonlarınız  yanınızda  mı  diye' sordu,  telefonlarımızın  yanımızda  olduğu 

söyleyince bize 'Bu saatten sonra dışarıyla haberleşen olursa hakkında vatan hainliğinden  

işlem yaparım' dedi. Biz korku içinde beklerken Tabur Komutanı Yarbay Yasin CANDEMİR 

Bölük komutanı  Emre ERKAN’a  'Depodan arkadaşlara  silah  dağıtın' diye  emir  vermesi 

üzerine biz depoya inip silahları aldık, Tabur Komutanının odasından herkes mermi ve şarjör 

aldı,  bende  bir  adet  şarjör  ve  12  tane  mermi  aldım ve  şarjörümü doldurdum.  Bu durum 

karşısında  ben  ve  arkadaşlarım  şaşırmıştık.  Tabur  Komutanı  ayırdığı  grupları,  personelin 

kendi özel araçlarıyla emretmiş olduğu Meydan Harekât Taburu, Fidanlık Nizamiye ve 1 nolu 

Nizamiyeye gitmemizi emretti. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Muhterem  YAMAN 28/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ardından  buraya 

Kara Pilot  Yarbay Yasin  CANDEMİR çok heyecanlıve  terli  bir  şekilde  bizim olduğumuz 

kısma girdi ve bağırarak 'Bugün çok önemli bir görev icra edeceğiz Genel Kurmay ve Kuvvet  

komutanlıklarına saldırı var burası da öncelikli bir birlik olduğu için buranın emniyetini biz  

sağlayacağız kesinlikle  kimse telefonların açmıyor açanları  vatan haini  ilan ederim' dedi. 

Daha  öncesinde  diğer  birliklerden  de  öğrendiğimiz  kadarıyla  tatbikat  olacağı  duyumu 

aldığımızdan  bunun  bir  tatbikat  gereği  olduğunu  düşündük  ancak  Komutanımız  Yasin 

CANDEMİRciddi ciddi bağırıp çağırmaya devam ederek bize silah dağıtılması emrini verdi. 

Burada bulunan Emre ERKAN yüzbaşı bize G3 piyade silahı dağıttı ve Yasin CANDEMİR 

kendi odasında bulunan mühimmattan bizlere dağıttı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ali  SERT  11/10/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Tabur  komutanımız  Yasin 

CANDEMİR  bir  anda  gazinoya  girdi.  Heyecanlı  bir  hali  vardı.  Bize 'Bugün  gerekirse  

öleceğiz. Genelkurmaya saldırdılar. Diğer komutanlıklara da saldırıyorlar. Buraya da saldırı  

olabilir. Burayı koruyacağız.' dedi. Bizi 4-5 kişilik gruplara ayırdı. Benim olduğum gruba, 'siz  

kulenin  olduğu  bölgeyi  koruyacaksınız' dedi.  Bizim  başımıza  Serdar  ERCAN  Üsteğmeni 

verdi. Benden başka bizim grupta Kazım HAMZAÇEBİ, Osman TEKE, Burak Han İLGÜN, 

Murat  GÜLERDİ  ve  İbrahim  MERT  vardı.  Yasin  CANDEMİR  Yarbay  bizim  gruptaki 

teğmenlerin hepsine bu şekilde görev verdi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 
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Şüpheli Fatma İNCE 28/07/2016 tarihli ifadesinde; "  Tabur Komutanımız Kara 

Pilot  Kurmay Yarbay Yasin  CANDEMİR gelerek  bize  Genel  Kurmay Başkanlığına  terör 

örgütü tarafından saldırıldığını, 'başlarımızı ele geçirdiler, bizim birliğimizde saldırabilirler' 

diyerek bizleri nizamiyelere dağıttı. Beni ve arkadaşım Teğmen Cihangir CAN ve Teğmen 

Nuri YÜKSEL’e siz aşağıya Karargaha binasına gidin dediler. Ben ağlayınca tabur komutanı 

yanıma  geldi.  Korktum  ve  ağladığım  için 'bu  bir  eğitim' dedi.  Ben  rahatladıktan  sonra 

arkadaşlarımla karargaha gittim. Tabur komutanı gelerek beni kamera odasına geçirdi. Sen 

burada astsubaylar ile otur kameraları izle dediler. Bende kameraları izlemeye başladım.  " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Alican  KOÇ  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  Tabur  komutanının 

odasına  girip  komutanım  beni  emretmişsiniz  geldim  dedim.  Bana  hitaben  oğlum  beylik 

tabancan yanında mı dedi bende üzerimde olmadığını evde bıraktığımı söyledim. O da bana 

Genelkurmay Başkanlığına saldırı olmuş, Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları ve sıralı 

amirlerimizi almışlar. Burası kritik bir birlik buraya da saldırı olabilir. Buranın güvenliğini 

almamız  lazım dedi.  Sonra  beni  odadan  dışarı  çıkardı. Kapının  önünde  duran  teğmenleri 

bölük komutanı Emre ERKAN alıp giderken bana silah almamı söyledi bende depoya inerek 

G-3 piyade tüfeği  alarak tekrar  tabur  komutanının odasına geldim.  Bölük komutanı  Emre 

ERKAN geldiğinde  oraya  bulunanlara  mühimmat dağıtıyordu.  Bana da 4 adet  mühimmat 

verdi.  Tabur  komutanı  odasından çıkarak  benimle  gel  dedi.  Bende onu takip  ederek  okul 

karargâhının  önüne  geldik.  Karargâhın  önünde  bir  teğmen  silahlı  olarak  girişte  nöbet 

tutuyordu. Beni de onun yan tarafına nöbete koydu. Odadan çıkarken eline aldığı bir torba 

mühimmatı kapının girişinde bulunan ağacın altına bana koydurdu. Akabinde bana hitaben 

gelenlere buradan benim talimatımla mühimmat dağıtırsın dedi. 

...  Akabinde  beni  Yüzbaşı  Erdem  ile  birlikte  kurs  taburuna  gitmem  için  tabur 

komutanı Yasin CANDEMİR bana emir verdi. Bu esnada Jandarma Binbaşı adını bilmiyorum 

Anıl Üsteğmene hitaben 'bu Akıncı'ya bir UH helikopter götürecek' dedi. Anıl Üsteğmen’de 

kafası ile onayladı. Bu arada benimle birlikte karargah binasında nöbet tutan Teğmen Nuri'ye ( 

Nuri  YÜKSEL )  tabur  komutanı  Yasin  CANDEMİR  tüfeğin  ağzına  mermiyi  sürmesini 

söylemiş.  O  da  emri  yerine  getirdi  ben  bunu  gördüm  ve  Nuri’yi  ikaz  ederek  mermiyi 

namludan  geri  çıkarmasın  ve  tüfeği  boş  hale  getirmesi  söyledim.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli Nuri YÜKSEL 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " Saat 22.00 civarında Tabur 

komutanımız  Yasin  CANDEMİR normalde  sakin  bir  insan  olmasına  karşın,  heyecanlı  ve 

ağlamaklı  bir  şekilde  içtima  alınan  gazinomuza  geldi  ve 'Arkadaşlar  ışıkları  kapatın,  
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perdeleri çekin, TSK'ya darbe yapılıyor, Genel Kurmay Başkanlığına terör saldırısı var, sıralı  

komutanlarımızın  hepsini  alıyorlar,  ikinci  hedef  burası,  bugün  gerekirse  öleceğiz' dedi. 

Akabinde  bizi  4-5  gruba  ayırdı  ve  herkesi  silah  almak  için  depoya  yolladı.  Bölük 

komutanımız  Emre  Yüzbaşı  bize  depodan  G3  marka  silah  aldırdı.  Daha  sonra  Tabur 

Komutanımızın odasından mühimmat aldık ve şarjörlerimize bastık. 

...  Daha  sonra  nöbet  yerimize  Murat  Albay  ve  Yasin  Yarbay  geldiler  ve  burada 

kendilerinin duracaklarını ve bizim içeride oturmamızı söylediler. Bizde içeride televizyondan 

olanları takip etmeye başladık.  ...  Daha sonra Kulede duran bir albay bulunduğumuz yere 

Astsubay Ali Tunç AVŞAR diye birini getirdi ve Yasin Yarbaya teslim etti. Yasin Yarbayda 

yanımıza gelerek ''Bu arkadaş tutuklu burada kalacak dikkat edin'  dedi. Daha sonra Tabur 

Komutanımız  Bölük  Komutanımıza  depodaki  diğer  mühimmatları  ve  şarjörleri  vermesini 

söyledi.  Akabinde  ben  ve  bölük  komutanı  malzemeleri  alıp  görev  yerimize  döndük. 

Mühimmatları  şarjörlere  bastık.  Cihangir  ve  ben  sabaha  kadar  burada  bekledik.  Hava 

aydınlanın  Tabur  Komutanı  içeriye  telefonla  konuşarak  girdi  ve 'Isuzu  kamyonetle  içeri  

girdiler, 4 tane Teğmeni esir aldılar, Jandarmanın nizamiyesinden kuleye girdiler' dedi. Orada 

bütün  komutanlar  karargahın  girişinde  toplandı  ve  ne  yapacaklarını  konuşuyorlardı, 

getirdiğimiz  mühimmatlardan  aldılar.  Bana  da  400-500  metre  ilerideki  personelime 

mühimmat götürmem için talimat verdiler. 

... Bunun üzerine komutanlarımızdan biri UH1 denilen helikopterle gidelim demişti. 

Ne olduğunu anlamamıştım. Ben okulun çevresinde bir yere, okulun arazisi büyük olduğu için 

helikopterle  gideceğimizi  düşündüm.  Sonra helikoptere 13 kişi  bindik  ve  helikopteri  okul 

komutanımız kullanıyordu, yanında Yasin yarbay vardı." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Osman TEKE 28/07/2016 tarihli ifadesinde; "  Daha sonra kendisini üç 

haftadır göremediğimiz Tabur Komutanı Yarbay Yasin CANDEMİR telaşlı ve heyecanlı bir 

şekilde  gazinoya  girdi  bize 'Arkadaşlar  bu  hepimiz  öleceğiz  genel  kurmaya  ve  askeri  

birliklere terörist saldırı var genel kurmay başkanını esir aldılar bütün başlarımızı alıyorlar.  

genel kurmaydan sonra kritik ve önemli bir birlik bu nedenle birliğin emniyetini alacağız' 

dedi.  Ardından  bizi  gruplara  ayırdı,  Ben,  İbrahim  MERT,  Burak  Han  İLGÜN,  Murat 

GÜLERDİ,  Kazım  HAMZAÇEBİ  ve  Ali  SERT’i  Takım  komutanımız  Üsteğmen  Serdar 

ERCAN’ın  emrine  verdi.  Ancak  Serdar  Üsteğmen’in  iki  veya  üç  hafta  önce  Sabit  Kanat 

Kuruluna tayini çıktı bu kurul bizim bulunduğumuz kışladayan binadaydı. Serdar Üsteğmen’i 

nedenle bizim başımıza verdi bilmiyorum. 

Daha sonra Tabur komutanı Yasin CANDEMİR bize  'Herkes depoya insin ve silah  

alsın'dedi. Bizde hemen depoya indik gelişi güzel oradan G-3 marka silah ve birer tane boş 

şarjör aldık. Biz deponun önünde beklerken İbrahim MERT elinde mühimmat ile geldi adam 
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başı  12’şer  adet  G-3  fişeğini  bizlere  dağıttı.  Biz  bu  fişekleri  şarjörlere  doldurduk.  Bize 

Meydan Harekat Taburunun emniyeti görevini vermişlerdi " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Ömer Faruk TÜRKMEN 28/07/2016 tarihli ifadesinde; " Biz otururken 

Tabur komutanı Yasin CANDEMİR terli vaziyette koşarak içeri girdi, herkesi ayağa kaldırdı. 

'Genel Kurmay Başkanımız alındı, diğer bütün başlarımızı alıyorlar, sırada bizim burası var' 

dedi. biz korktuk, kendisi 'Bugün eliniz titremesin , yarın istediğinizi yaparsınız'  dedi. Daha 

sonra bizi grublara böldü. Toplam 30 kişi idik, 6-7 gruba böldü, grubdakilere araban varmı 

diye soruyordu, arabası olanlarla olmayanları harmanlayarak tekrar grup yapıyordu ve bir cep 

telefonu  numarasını  söyleyerek,  bu  numaradan  komutanınızı  arayın,  sizi  nereye  istiyorsa 

oraya gidin talimatı  veriyordu. Bu grublara telefon numarası verdi,  biz beklerken deorada 

bulunan bölük komutanı Yüzbaşı Emre ERKAN’ın emrimize girmemizi istedi. Daha sonra 

'sizlere silah ve gerçek mühimmat dağıtacağım' dedi. Bu esnada 'Cep telefonlarınızı kesinlikle  

kullanmayacaksınız,  kullanan  olursa  vatan  hainliğinden  işlem  yaparım' dedi.  Daha  sonra 

tabur komutanımızın odasından mühimmatları aldık. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Murat GÜLERDİ 27/07/2016 tarihli ifadesinde; "  Saat 22.00 civarında 

Tabur komutanımız Yasin CANDEMİR heyecanlı bir şekilde içtima alınan gazinomuza geldi 

ve 'Arkadaşlar Genel Kurmay Başkanlığına saldırı var, bizim bulunduğumuz yere de saldırı  

olabilir,  üstlerimizi  alıyorlar,  bu şaka değil' dedi.  Akabinde bizi  çok düşünerek 4-5 gruba 

ayırdılar  ve  Emre  Yüzbaşının  yanına  gitmemizi  ve  bize  silah  dağıtacağını  söyledi.Bölük 

komutanımız Emre Yüzbaşı mühimmat deposunun kilidini kırıp bize mühimmat ve G3 marka 

silah  dağıttı.  Benim grubum 6  kişiydi  ve  grubumda  teğmen  arkadaşlarım Osman  TEKE, 

Burak Han İLGÜN, Ali SERT, Kazım HAMZAÇEBİ, İbrahim MERT ve yanımızda takım 

komutanı  olarak  Üsteğmen  Serdar  ERCAN  bulunuyordu.  Arabası  olan  personelin  görev 

yerine arabasıyla gitmesi gerektiğini söyledi. 

... bir müddet uçtuktan sonra bir yere indi ve buranın Akıncı Hava Üssü olduğunu 

öğrendik. Burası çok kalabalıktı ve buradan sayı aldılar. En başta 50 kişi bulunuyordu daha 

sonra özel kuvvetlerden yaklaşık 50 kişi skorsky helikopteri ile geldiler ve sayı 100 e yakın 

olmuştu. Biz korkmaya başlamıştık. Daha sonra okulumuzdan bir helikopter daha geldi ve 

orada 8 kursiyer olmuştuk. Burada bir çok rütbeli vardı ama bir çoğunun ismini bilmiyorum. 

Bildiklerim  Döner  Kanat  Kurulu  Başkanı  Uğur  Albay  ...  Tabur  Komutanımız  Yasin 

CANDEMİR, Okul Komutanımız Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Hayri GÜR ( Halil GÜL ) 

Yarbay vardı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Kemal KİRAZLI 26/07/2016 tarihli ifadesinde; " Biz gazinoda beklerken 
918/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



saat:  22.00  sıralarında  dışarıdan  Tabur  Komutanımızın  bağırma  sesi  geldi  ve  ardından 

gazinoya  geldi.  Geldiğinde  heyecanlı,  korku  dolu  ve  ciddi  bir  tavırla 'arkadaşlar  Genel  

Kurmay Başkanlığına terör saldırısı olduğunu, şu an çok kritik, bu gece sabaha kadar kimse  

konuşmasın, gerekirse bu gece ölebileceğimizi' söyledi. Daha sonra da kursiyerlere dönerek 

üçer ve yedişer kişiler halinde gruplara ayrılmamız emrini verdi. Sonra da her gruba bölük 

içerisinde  farklı  yerlere  gitmeleri  için  emirler  verdi.Tabur  Komutanımız  Yarbay  Yasin 

CANDEMİR beni ve arkadaşım Tankçı Teğmen Müslim ÇAĞIRICI’yı bir kenara ayırdı ve 

bize Kara Pilot Yüzbaşı Erdem ARIKAN’ın numarasını verdi ve aramamızı emretti. Başka 

arkadaşlarımıza da yine bize verdiği gibi telefon numaraları  vererek aramalarını istiyordu. 

Ayrıca herkesin de gitmeden önce silah alması için emir verdi. Ben ve arkadaşım Müslim 

orada iken cep telefonunu aradık ancak kendisi  telefonu açmadı.  Daha sonra biz de silah 

deposuna giderek  G-3  tüfeği  ile  1  adet  boş  şarjör  aldık.  Daha  sonra  Tabur  Komutanının 

odasına  gittiğimizde  kursiyerlerin  hepsine  12  adet  G-3  fişeği  dağıtıldı  ve  şarjörlerimize 

doldurduk. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Kazım HAMZAÇEBİ 16/07/2016 tarihli ifadesinde; "  Tabur Komutanı 

Kara  Pilot  Yarbay  Yasin  ÖZDEMİR  (  Yasin  CANDEMİR)  geldi  ve 'arkadaşlar  Genel  

Kurmay Başkanlığına ve Kuvvet Komutanlığına saldırı var, bu akşam birliğimiz savunacağız  

bu akşam ölebiliriz' dedi. Biz terörist saldırısı olduğunu düşündük. Tabur komutanının emri 

ile bölük komutanı Emre ERKAN ve takım komutanı Kara Pilot Üsteğmen Serdar ERCAN 

tarafından silah ve mühimmat dağıtıldı.

Tabur  komutanı  bana,  Teğmen  Ali  SERT’e,  Teğmen  İbrahim  MERT’e  ve  şuan 

hatırlayamadığım bir iki kişi daha uçuş hattına, meydan harekat bölgesi olarak adlandırılan 

yere geçmemizi ve oranın emniyetini almamızı söyledi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Mehmet  SÜMER  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ardından  bizim 

olduğumuz yerden helikopterlerin kalktığını gördüm. Tahmini 10 S 70 marka Helikopterin 

kalktığını  gördüm.Ben  burada  beklerken  Connect  tipi  beyaz  araçla  Albay  Hakan  Cafer 

ARSLAN yanıma geldi bana hitaben simülatör binasının arka tarafının emniyetinin alınması 

gerektiği buraya bir araç gönderilmesi gerekiyor dedi. Bende bir araca binerek buraya gittim. 

Gittiğimde  burda  Kurs  Tabur  Komutanı  Yasin  CANDEMİR'in  burada  olduğunu  gördüm. 

Kendisi  4  kursiyeri  araziye  dolu  G3  piyade  tüfeği  ile  mevzilendirmişti.  Bana  onların 

mevzilerini  gösterdi  ve  onlarla  birlikte  durmamı  istedi.Bende  burada  birliğinemniyetini 

almakmaksadıylabekledim. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Serkan YILDIZ 27/07/2016tarihli  ifadesinde;  "  Saat:  17.30 sıralarında 
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Emre  ERKAN yüzbaşı  arayarak  kışlada  olup  olmadığımı  sordu  bende  kışlada  olduğumu 

söyledim. Çıkarken yanıma uğrar mısın dedi bende tamam dedim. Oraya gittiğimde Yasin 

Candemir  Yarbayı  gördüm.  Saat:18.00  sıralarında  kurs  taburunda bulunan tabur  komutanı 

Yasin  CANDEMİR  Yarbayın  yanına  gittim  o  da  bana  Binbaşı  Ertuğrul  ALTUN’un 

söylediklerini tekrarladı. Saat:22.00’den itibaren görev almam emrini verdi. 

...  Yarbay  Yasin  CANDEMİR  bulunduğum  nizamiyede  görevli  olan  teğmenlerin 

birini çağırıp mühimmat vererek diğer teğmenlere dağıtması emrini verdi. O da mühimmatları 

getirerek dağıttı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Mehmet  Barış  ÇAYIRLI  27/07/2016tarihli  ifadesinde;  " Bende  emir 

gereği  haber  merkezine  geçtim.  Emri  yerine  getirmemin  sebebi  adı  geçen  şahsın 

Kurmaybaşkanı  olması  hasebiyledir.  Ben  odamdan  çıkıp  haber  merkezinin  olduğu binaya 

geldiğimde binanı önünde Yarbay Yasin CANDEMİR’in silahlı  olarak beklediğin gördüm. 

Kendisi ile konuştum bana nereye gittiğimi sordu. Bende haber merkezine diye cevap verdim. 

" şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Cumali  BOLAT  14/10/2016  tarihli  ifadesinde;  "  O  akşam  ayrıca 

üsteğmen  Serdar  ERCAN'ı  görmüştüm.  Kendisine  ne  olduğunu  sormuştum.Kendisi  bana 

Tabur  Komutanı  Yasin  CANDEMİR'in  kendisini  Meydan  Harakat  Taburunda  emniyet 

göreviyle görevlendirdiğini söylemişti. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ümran  TAŞ29/11/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Kara  Havacılık 

Komutanlığına  vardığımda  doğrudan  Simülatör  Komutanlığının  yanında  Kurs  Tabur 

Komutanı  olan  Yasin  CANDEMİR'in  yanına  gittim.  Kendisine  ben  CH-47'leri  görmeye 

geldiğimi söyledim. Yasin CANDEMİR benim o gün görev yaptığım Kara Harp Okulunda 

geçici görevle çalışıyordu. Ancak kendisinin o gün göreve gelmediğini hatırlıyorum. Kışla 

içerisinde  beni  CH-47  hangarına  götürecek  araç  temin  edemediğimiz  için  ben  hangara 

gidemedim. O sırada Kara Kuvvetleri  Komutanının kışlaya geleceği  söylendi.  Bu nedenle 

kışla içi araç ve personel hareketliliği yasaklandı. Bizde bunun üzerine Yasin CANDEMİR ile 

Kurs  Tabur  Komutanığı  bölgesinde  vakit  geçirdik.  Kimi  zaman  Yasin  CANDEMİR'in 

odasındaydık.  Kimi zaman da dışarıda bahçede idik.  Genelde oraya Yasin CANDEMİR'in 

kendi birliğinin personeli geliyordu. Yabancı personel görmedim. 

... Ben Akıncı üssünde bulunduğum gece boyunca herhangi bir eyleme karışmadım. 

Herhangi bir hava aracı ile uçmadım. Cep telefonum açıktı. Ancak gece boyunca kimseyle 

görüşmedim. Telefon konuşması yapmadım. Hava aydınlanmaya yakın Akıncı üssünden Yasin 
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CANDEMİR ile birlikte tellerden atlayarak Akıncı'dan ayrıldık.  Yakın bir  yerleşim yerine 

giderken  yolda  jandarma  gördük,  onlara  giderek  teslim  olduk. "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli Emre TEMİZKAN 28/07/2016 tarihli ifadesinde; " Saat:22:15 sıralarında 

Tabur  Komutanı  Yasin  CANDEMİR  telaşlı  bir  şekilde  gazinoya  gelip 'TSK’ya  Darbe  

yapılıyor,  Çabuk  ışıkları  söndürün,  şaka  değil,  Genelkurmay  karargâhı  silahlı  terör  

örgütlerince basıldı, şuan başlar alınıyor, İlk hedef Kara Havacılık olabilir' dedi, akabinde 

gazinoda buluna bizleri 5-6 kişilik gruplara böldü, daha sonra bize 'Telefonlarınız yanınızda 

mı diye' sordu, telefonlarımızın yanımızda olduğu söyleyince bize 'Bu saatten sonra dışarıyla  

haberleşen  olursa  hakkında  vatan  hainliğinden  işlem  yaparım' dedi.  Biz  korku  içinde 

beklerken  Tabur  Komutanı  Yarbay  Yasin  CANDEMİR Bölük  komutanı  Emre  ERKAN’a 

'Depodan arkadaşlara silah dağıtın' diye emir vermesi üzerine biz depoya inip silahları aldık. 

Tabur Komutanının odasından herkes mermi ve şarjör aldı, bende bir adet şarjör ve 15 tane 

mermi aldım ve şarjörümü doldurdum. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Galip ŞİMŞEK 28/07/2016 tarihli  ifadesinde; "  Ardından buraya Kara 

Pilot Yarbay Yasin CANDEMİR çok heyecanlıbir şekilde içeri girdi bağırarak 'Genelkurmaya 

saldırı  olduğunu  bizim  okulunda  bu  hedefler  içinde  olduğunu  ve  bizim  okula  da  saldırı  

olabileceğini  söyledi.  Güvenliği  biz  sağlayacağız  içeri  kimseyi  sokmayacağız' dedi. 

Ardındankomutanımız Yasin CANDEMİRaynı  gazino içinde bizi  gruplara ayırdı  ve bölük 

komutanımız Emre ERKAN yüzbaşı bize G-3 piyade silahı dağıttı  mühimmatları da tabur 

komutanımız  Yasin  CANDEMİR odasından  bize  dağıttı.  Benimiçinde  bulunduğum dörtlü 

grup ana nizamiye kısmına gönderildi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Hüseyin ZENGİN 28/07/2016 tarihli ifadesinde; " Ardından buraya Kara 

Pilot Yarbay Yasin CANDEMİR çok heyecanlıbir şekilde içeri girdi bağırarak 'Genelkurmaya 

saldırı var başlarımızı almaya çalışıyorlar bugün gerekirse hep birlikte öleceğiz, Pkk ve işıd  

oraya saldırıyor daha sonraki hedefleri biziz birliğini emniyetini alacağız, emirlere uymayan  

olursa yargılanır' dedi. Ve komutanımız Yasin CANDEMİRaynı gazino içinde bizi gruplara 

ayırdı  ve  bölük  komutanımız  Emre  ERKAN  yüzbaşı  bize  G-3  piyade  silahı  dağıttı 

mühimmatları  da  tabur  komutanımız  Yasin  CANDEMİR  odasından  bize  dağıttı  ve 

benimiçinde bulunduğum dörtlü grubu Fidanlık nizamiyesi kısmına gönderdi.  Gönderirken 

komutanımız bize nizamiyede bulunan Yüzbaşının emrine girmemizi ve birliğin güvenliğini 

almamız istedi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 
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Şüpheli İbrahim Furkan GÜLCAN 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " Daha sonra 

21:45 te bütün 7. Dönem kursiyerler olarak gazinoda toplandık. Yaklaşık 15-20 dakika sonra, 

tabur  komutanımız  Yarbay Yasin  CANDEMİR panik  bir  halde  gazinoya  girdi,  bu  sırada 

yüzünün  renginin  solduğunu  gördük,  o  anda  gazinoda  biz  30  kişiydik,  daha  sonra  tabur 

komutanımız  Yarbay Yasin  CANDEMİR bizi  etrafına  topladı  ve  bize  hitaben  'bugün çok 

önemli ve çok ciddi bir gün, bu işin şakası yok, bugün korkmayın bugün titremeyin, bugün  

hepimiz  öleceğiz,  şimdi  size  gerçek  silah  ve  gerçek  mühimmat dağıtılacak,  genel  kurmay  

başkanlığına baskın oldu, iki noktada çatışmalar devam ediyor, ikinci öncelikli olarakta bizim  

birliğimize saldırı gerçekleştirilmesi bekleniyor, birliğimizi savunacağız'  dedi ve bizi rasgele 

yedişerli ve dörderli gruplara ayırdı, benim ayrıldığım dört kişilik grupta ben teğmen İbrahim 

Furkan GÜLCAN,  teğmen  Çağatay Talha  ÇOLAKOĞLU ve  teğmen  Kerimcan  KAMAN 

vardı. Daha sonra Yarbay Yasin CANDEMİR bize kışla içerisinde özel aracı olan varmı diye 

sordu, daha sonra depodan Yüzbaşı Emre ERKAN'dan rasgele silah ve boş şarjör aldık, bu 

sırada diğer arkadaşlarımızdan tabur komutanımız Yarbay Yasin CANDEMİR’in odasından 

G3 tüfek  mermisi  alacağımızı  öğrendik,  daha  sonraYarbay Yasin  CANDEMİR’in  odasına 

gittik, burada Yüzbaşı Emre ERKAN'ın herkese 12 adet G-3 tüfek mermisi dağıttığını gördük 

ve herkes 12 adet mermi aldı. Daha sonra herkes dağıtılan mermileri boş şarjörlere bastık ve 

nizamiyeye doğru gittik. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli İbrahim MERT 27/07/2016 tarihli ifadesinde; "Daha sonra kendisini üç 

haftadır göremediğimiz Tabur Komutanı Yarbay Yasin CANDEMİR telaşlı ve heyecanlı bir 

şekilde gazinoya girdi bize 'arkadaşlar bu hepimiz öleceğiz genelkurmaya ve askeri birliklere  

terörist  saldırı  var  genel  kurmay başkanını  esir  aldılar  bütün başlarımızı  alıyorlar.  genel  

kurmaydan sonra kritik ve önemli bir  birlik bu nedenle birliğin emniyetini  alacağız' dedi. 

Ardından bizi gruplara ayırdı, Ben, Osman TEKE, Burak Han İLGÜN, Murat GÜLERDİ, 

Kazım  HAMZAÇEBİ  ve  Ali  SERT’i  Takım  komutanımız  Üsteğmen  Serdar  ERCAN’ın 

emrine verdi. Ancak Serdar Üsteğmen’in iki veya üç hafta önce Sabit Kanat Kuruluna tayini 

çıktı bu kurul bizim bulunduğumuz kışla dayan binadaydı. Serdar Üsteğmen’i nedenle bizim 

başımıza verdi bilmiyorum. 

Daha sonra Tabur komutanı Yasin CANDEMİR bize 'herkes depoya insin ve silah  

alsın' dedi. Bizde hemen depoya indik gelişi güzel oradan G-3 marka silah ve birer tane boş 

şarjör aldık ancak takım komutanımız Serdar Üsteğmen almadı. Daha sonra tabur komutanı 

Yasin CANDEMİR buraya gelerek muhimmatların kendi odasında olduğunu buradan adam 

başı  12’ şer  adet  G-3 mermisi  almamızı  emretti.  Bunun üzerine Serdar  Üsteğmen ben ve 

Kazım HAMZAÇEBİ Tabur komutanının odasına gittik. 

...  Buranın  Akıncı  Üssü  olduğunu  inince  öğrendik.  Burda  daha  önce  hiç 
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görmediğimiz çok sayıda Albay ve Yarbay’ın olduğunu gördük bir  süre sonra bizim okul 

komutanı olan Tuğgenaral Ünsal ÇOŞKUN da helikopterle buraya geldi. Bu gördüğüm subay 

grubu içerisindeTabur Komutanımız Kara Pilot Yarbay Yasin CANDEMİR, Kara Pilot Albay 

Mustafa ÇİN, Kara Pilot Yarbay Halil GÜL’ün de bu kalabalık içerisinde olduğunu gördüm. " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli İrfan OKUMUŞ 28/07/2016 tarihli ifadesinde; " Daha sonra kendisini üç 

haftadır göremediğimiz Tabur Komutanı Yarbay Yasin CANDEMİR telaşlı ve heyecanlı bir 

şekilde  gazinoya  girdi  bize 'Arkadaşlar  bu  hepimiz  öleceğiz  genel  kurmaya  ve  askeri  

birliklere terörist saldırı var Genelkurmay başkanını esir aldılar bütün başlarımızı alıyorlar.  

genel kurmaydan sonra kritik ve önemli bir birlik bu nedenle birliğin emniyetini alacağız' 

dedi. Ardından bizi gruplara ayırdı, Başımızda Bölük komutanımız Yüzbaşı Emre ERKAN 

vardı  takım  da  ben,  Ömer  Faruk  TÜRKMEN,  Bilal  BOZDUĞAN,  Muhterem  YAMAN 

bulunuyorduk. Daha sonra Tabur komutanı Yasin CANDEMİR bize 'Herkes depoya insin ve  

silah alsın' dedi. Bizde hemen depoya indik gelişi güzel oradan G-3 marka silah ve birer tane 

boş şarjör aldık.

Daha sonra tabur komutanı Yasin CANDEMİR buraya gelerek muhimmatların kendi 

odasında olduğunu buradan adam başı 12’ şer adet G-3 mermisi almamızı emretti.  Bunun 

üzerine takım halinde Tabur komutanının odasına gittik burada mühimmatların başında Bölük 

Komutanımız  Emre  ERKAN bekliyordu  mühimmatlardan  sayarak  adam başı  12  şer  tane 

aldık.  Bize uçuş hattının emniyeti  görevini  vermişlerdi.  Buraya Yüzbaşı  Emre ERKAN’ın 

şahsi aracı ile gittik. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Yasin  KÖROĞLU  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  21.45  te  gazinoda 

toplandık, Tabur Komutanımız geldi ve bana hitaben 'Binanın etrafını dolaş, bizden olmayan  

biri var ise bana haber ver' dedi. Bende emri uyguladım, herhangi olumsuzluk görmedim ve 

bunu Tabur Komutanımıza  ilettim,  bana  gazinoda beklememi söyledi. "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Volkan CESUR 27/07/2016 tarihli  ifadesinde;  " Saat:22:15 sıralarında 

Tabur  Komutanı  Yasin  CANDEMİR  telaşlı  bir  şekilde  gazinoya  gelip 'Çabuk  ışıkları  

söndürün, şaka değil, Genelkurmay karargâhı silahlı terör örgütlerince basıldı, şuan başlar  

alınıyor, Sıradaki hedef Kara Havacılık olabilir' dedi, akabinde gazinoda buluna bizleri 5-6 

kişilik  gruplara  böldü,  daha  sonra  bize 'Telefonlarınız  yanınızda  mı  diye' sordu, 

telefonlarımızın yanımızda olduğu söyleyince bize 'Bu saatten sonra dışarıyla haberleşen  

olursa hakkında vatan hainliğinden işlem yaparım' dedi. Biz korku içinde beklerken Tabur 
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Komutanı  Yarbay  Yasin  CANDEMİR  Bölük  komutanı  Emre  ERKAN’a  'Depodan 

arkadaşlara  silah  dağıtın' diye  emir  vermesi  üzerine  biz  depoya  inip  silahları  aldık. 

Silahlarımız aldıktan sonra Tabur Komutanının odasından herkes mermi ve şarjör aldı, bende 

bir  adet  şarjör  ve  15  tane  mermi  aldım  ve  şarjörümü  doldurdum."  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli Taha Fatih ÇELİK 01/09/2016 tarihli ifadesinde; ".. 15 Temmuz gecesi 

uçtuğunu  bildiğim  kişilerin  bu  örgütün  üyesi  olduklarını  düşündüğüm  şahıslar;  Abdullah 

YETİK,  ... Yasin  CANDEMİR,  Rıza  AKINCI,  Fatih  ARMAĞAN ve ifademde  yazdırmış 

olduğum isimler " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Tanık  Oğuz  BAYKAL 24/07/2016  tarihli  ifadesinde; "  ...ben  okulda  öğretim 

başkanıyım.  Uçak  kursiyerleri,  helikopter  kursiyerleri  ve  teknisyen  astsubayları  eğitim 

öğretim yönünden bana bağlıdır, olaylardan bir hafta kadar önce Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN 

bana gelerek hava yer atışı yaptırmamız gerektiğini söyledi. Bende kendisine bunun bizim 

görevimiz  dahilinde  olmadığını  uygun  olmadığını  söyledim  .Kurs  tabur  komutanı  Yasin 

CANDEMİR yarbay atış yapacağız diye mühimmat almış.  Yasin CANDEMİR daha sonra 

tutuklandı,  ben  Yasin  CANDEMİR Yarbayın  mühimmat  alıp  dağıttığını  olaylardan  sonra 

öğrendi. Mühimmat alınması işlemi de tutanak ile yapılır. Bu tutanaklar araştırıldığında kurs 

taburunda  bulunabilir.  Kurs  taburundaki  arkadaşlar  bu  hususu  bilirler.  Helikopter  Kurul 

Başkanı  Uğur  KAPAN  darbe  girişiminden  2  gün  önce  kara  pilot  kurmay  albay  Mustafa 

DURMUŞ,  kara  pilot  albay Mustafa  ÇİN,  kara  pilot  albay Erdoğan  ERDEM,  kara  pilot 

binbaşı  Gökhan  ÇİÇEK'e  skorsky  helikopteri  ile  tazeleme  eğitimi  yaptırmış.  Bu  eğitimi 

gündüz  ve  gece  olarak  yaptırmış.  Gölbaşı  tarafında  yaptırmış.  Buna  ilişkin  ses  kayıtları 

alındığında  nereye  gittikleri  nasıl  yaptıkları  öğrenilebilir,  darbe  girişiminden  önce  Uğur 

KAPAN,  Mustafa  ÇİN  ve  Mustafa  DURMUŞ'u  konuşurlarken  gördüğümde  hayırdır  ne 

yapıyorsunuz  bura  da  dediğimde  Mustafa  DURMUŞ  albay  bana  başka  bir  birliğe 

atandığından dolayı  uzun süre  görüşemeyeceğini  ve hasret  giderdiklerini  söyledi.  Mustafa 

DURMUŞ bu konuşmalar sırasında kendisinin korgeneraliğinin garantili olduğunu söyledi. 

Bir sabah kalkıldığında doların 4 TL olacağını söyledi. Bunlardan sadece Gökhan ÇİÇEK'in 

tutuklu olup olmadığını bilmiyorum. Benim bilgilerim bundan ibarettir. " şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

Tanık Fatih  BİRCAN 24/07/2016 tarihli  ifadesinde; "  7.  Dönemde ise  sadece 

Kara Kuvvetleri  Harp okulundan yeni  mezun olanlar vardır. O gün 7.  Döneme silah 

dağıtıldığını  duydum  ben  bunu  vatsapp  grubundan  Mehmet  Fatih  Polat  dan  öğrendim. 
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Kendim herhangi bir şey görmemekle birlikte silahların oradaki bölük komutanı yüzbaşı Emre 

Erkan  tarafından  dağıtıldığını  duydum.  ...  Bizler  kendi  aramızda  konuşmalardan  ve 

duyduklarımızdan,  yaptığımız  değerlendirmeden bölük komutanı  Emre ile  tabur  komutanı 

yarbay  Yasin  Candemir'in  bu  işin  içerisinde  olduğu  ,  yönlendirmenin  onlar  tarafından 

yapıldığını anladık. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Yasin  Candemir'in  eşi  Nursel  Candemir  hakkında  Cumhuriyet 

Başsavcılığımızın  2010/100074  sayılı  dosyasından  2010  Yılında  KPSS'deki  kopya  çekme 

iddialarından dolayı soruşturma yürütülmektedir.

Şüpheli Yasin CANDEMİR'e ait odadan 50 adet MKE yapımı 9 mm çapında fişek 

ele geçirilmiştir.

04/08/2016 tarihli "tutanaktır" başlıklı belgede; 04 Ağustos 2016 tarihinde Yasin 

CANDEMİR'in  şahsı  eşyalarının  toplanması  sırasında  masasında  bulunan  siyah  imzalı 

klasörünün  içerisinde,  birisi  HRK:59909392-3700-74635589-16  ara  numaralı  diğerleri 

numarasız olmak üzere toplam 6 adet 15/07/2016 tarihli hafif makineli tüfek atışı ve hava yer 

atışı konulu imzasız, parafsız yazı ele geçirildiği belirtilmiştir.

Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  Olay  Yeri  İnceleme  Şube  Müdürlüğü  Kimlik 

Tespit  Büro  Amirliği'nin  02/08/2016  tarih  ve  2016/BVI-04768  sayılı  uzmanlık 

raporunda; Defacto  ibareli  yırtık  naylon  poşet  üzerinde  bulunan  parmak  izlerinin  Yasin 

CANDEMİR'in sol orta parmak, sol başparmak, sol işaret parmağı ve sol yüzük parmak iziyle 

aynı olduğu belirtilmiştir. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü, saat: 18:38'de, Yarbay Yasin CANDEMİR’in uçuş kıyafetli 

olarak Kara Havacılık Subay Temel koğuş kapısından giriş yaptığı,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  19:27'de,  Yüzbaşı  Erdem  ARIKAN  ve  nizamiye 

nöbetçisi  Astsubay  Ali  AYDOĞAN’ın  silahlıkta  bulunduğu  esnada  Yarbay  Yasin 

CANDEMİR’in silahlığa geldiği, bir süre sonra çıkış yaptığı, ardından tekrar silahlığa gelerek 

Yüzbaşı Erdem ARIKAN ile koridorda konuştuğu, sonrasında çıkış yaptığı,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  20:15'de  Yarbay  Yasin  CANDEMİR’in  silahlığa 

geldiği,  sonrasında  nizamiye  nöbetçisi  Astsubay  Ali  AYDOĞAN’ın  silahlıktan  ayrıldığı, 
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Yüzbaşı  Erdem  ARIKAN  ve  Yarbay  Yasin  CANDEMİR’in  silahlık  kapısını  kapattıktan 

sonraçıktıklarının görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 21:55'de, Albay Muzaffer KARTOPU, Yarbay Yasin 

CANDEMİR,  Yüzbaşı  Emre  ERKAN  ve  Yüzbaşı  Erdem  ARIKAN’nın  silahlığa  giriş 

yaptıkları,

15 Temmuz 2016 günü,  saat:  21:56'da,  Albay Muzaffer  KARTOPU,Yarbay Yasin 

CANDEMİR, Yüzbaşı Emre ERKAN ve Yüzbaşı Erdem ARIKAN’ın, silahlıktan toplam 18 

kutu mühimmatı aldıktan sonra koşarak çıkış yaptıkları,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:07'de, Yarbay Yasin CANDEMİR(elinde sırt çantası, 

uçuş kıyafetli  ve silahlı  vaziyette)  ve Üsteğmen Alican KOÇ’un (silahlı  ve uçuş  kıyafetli 

olarak) karargah binası girişine geldikleri, bu esnada Yarbay Mehmet ŞAHİN’in de yanlarına 

geldiği, aralarında bir süre konuştuktan sonra, Yarbay Yasin CANDEMİR’in Üsteğmen Alican 

KOÇ ve Teğmen Nuri YÜKSEL’e talimat verdiği, daha sonra karargah binasına giriş yaptığı,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  22:12'de,  Yarbay  Yasin  CANDEMİR’in  harekat 

merkezi koridorunda cep telefonu kullandığı esnada, Binbaşı Okan KOCAKURT ile birlikte 

görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:18'de, Yarbay Yasin CANDEMİR’in karargah binası 

girişinde,  binanın  emniyetini  almakla  görevlendirilen  Teğmen Fatma  İNCE,  Teğmen  Nuri 

YÜKSEL veÜsteğmen Alican KOÇ’a talimat verdiği, 

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:25'de, Albay Barış ÇAYIRLI’nın uçuş kıyafetli ve 

sırt çantalı, Yarbay Yasin CANDEMİR’in uçuş kıyafetli, tabancalı ve sırt çantalı ve Üsteğmen 

Alican KOÇ’un uçuş kıyafetli ve uzun namlulu silah ile karargah binası önünde görüldüğü, 

15  Temmuz 2016 günü,  saat:  22:26'da,  Yüzbaşı  Emre  ERKAN,Kr.Plt.Yzb.Erdem 

ARIKAN, Üsteğmen Alican KOÇ ve Yarbay Yasin CANDEMİR’in uçuş kıyafetli ve silahlı 

olarak karargah binası önünde görüldüğü, 

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:39'da, Albay Murat AĞIR, Yüzbaşı Emre ERKAN 

ve  Yarbay Yasin  CANDEMİR’in  uçuş  kıyafetlive  uzun  namlulu  silahlarlakarargah  binası 

önünde görüldüğü,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  22:42'de,  Teğmen  Cihangir  CAN,  Teğmen  Nuri 

YÜKSEL’in  ve  Yarbay  Yasin  CANDEMİR’in  uçuş  kıyafetli  ve  uzun  namlulu 

silahlarlakarargah binası önünde görüldükleri,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:52'de, Yarbay Yasin CANDEMİR’in, uçuş kıyafetli 

ve silahlı bir şekildegenel evrak kısmı koridorunda görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 00:54'de, Astsubay Köksal ÇİFTÇİ olduğu düşünülen 

sivil  kıyafetli  bir  şahsın  Ford  Connect  marka  askeri  plakalı  bir  araçla  karargah  binasına 
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geldiği ve burada eyleme katıldığı düşünülen Yarbay Yasin CANDEMİR ile görüştükten sonra 

aynı araçla uzaklaştığı,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 00:58'de, Albay Hakan Cafer ASLAN’ın Ford Connect 

marka askeri plakalı bir araçla yanında Astsubay Ali Tunç AVŞAR, Teğmen İbrahim MERT 

ve kursiyer teğmen olduğu düşünülen toplam 3 askeri şahısla karargah binasına geldiği ve 

burada  Yarbay  Yasin  CANDEMİR  ile  görüştükten  sonra  Astsubay  Ali  Tunç  AVŞAR’ı 

karargaha bıraktıktan sonra araçla uzaklaştığı, 

16 Temmuz 2016 günü, saat: 01:10'da, Yarbay Yasin CANDEMİR’in, kışla nöbetçi 

personelinden Üstçavuş Mahmut ŞAKRAK ile birlikte VIP apron sağ tarafına gidip geldikten 

sonra  Üstçavuş  Abdurrahman  CERİT  ile  Üstçavuş  Mahmut  ŞAKRAK’ın  içi  mühimmat 

doluolduğu düşünülen sandıklarıkışla nöbetçi amirliğine taşıdıkları, daha sonra 2 tane askerin 

de aynı işlemi yaptığının görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 02:56'da, Yüzbaşı Erdem ARIKAN ve Yarbay Yasin 

CANDEMİR’in uçuş kıyafetli ve silahlı olarak karargah binası önünde görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 05:50'de, Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Albay Mustafa 

DURMUŞ, Başçavuş İlyas BARUT, Yüzbaşı Emre ERKAN, Teğmen Nuri YÜKSEL, Teğmen 

Cihangir CAN, Yarbay Yasin CANDEMİR, Binbaşı Okan KOCAKURT, Albay Hakan Cafer 

ASLAN, Yarbay Özcan KARACAN, Yarbay Mehmet  ŞAHİN ve Binbaşı  Mehmet  Semih 

ÜSKAYA’nın  karargah  binası  giriş  holünde  toplandıkları,  aralarında  değerlendirme 

yaptıklarının görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 05:55'de, Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Albay Mustafa 

DURMUŞ, Yarbay Yasin CANDEMİR, Albay Hakan Cafer ASLAN, Albay Murat AĞIR ile 

kışla nöbetçilerinden Üstçavuş Mahmut ŞAKRAK’ın silahlı olarak karargah binasından çıkış 

yaptıklarının görüldüğü,

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  06:02'de,  Yarbay  Özcan  KARACAN  ve  Binbaşı 

Mehmet  Semih  ÜSKAYA  birlikte,  Yarbay  Yasin  CANDEMİR  ve  Başçavuş  Fatih 

KARAGÖZ’ün tek tekVIP Apron sağ kapısından, silahlı olarak, koşarak çıkış yaptıklarının 

görüldüğü belirtilmiştir. 

Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  Mali  Suçlarla  Mücadele  Şube  Müdürlüğü'nün 

28/03/2017  tarih  ve  342278  Sayılı  cevabi  yazısında;  Şüpheli  Yasin  CANDEMİR’in  eşi 

Nursel CANDEMİR’in 2010/100076 soruşturma kapsamında FETÖ/PDY’den tutuklu olduğu 

ayrıca 2010/100074 soruşturma kapsamında şüpheli olduğu belirtilmiştir.

Şüpheli Yasin CANDEMİR'in kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0507 274 41 
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04, 0507 274 41 05 ve 0542 274 41 06 numaralı telefon hatları için Ankara 7. Sulh Ceza 

Hakimliği'nin 01/11/2016 tarih ve 2016/2957 D. iş  sayılı  kararı  ile  5271 Sayılı  CMK'nun 

135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı verilmiştir.

Şüpheli  Yasin CANDEMİR'in kullanmakta olduğu 0 507 274 41 04 numaralı 

telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe  girişiminde  bulunulan 

15/07/2016  tarihinde  şüphelinin  saat  19:55,  20:49,  21:45,  23:06,  23:07'de  Dursun

ERGEN ile, saat 19:22, 22:36, 23:14, 23:57, 00:02, 01:31, 01:45, 02:28, 02:30, 02:32, 

02:52, 06:15, 06:51 ve 07:04'deEmre ERKAN ile, saat 17:24, 22:34, 23:44, 03:03 ve 07:12'de 

Erdem ARIKAN ile,  saat  22:19,  22:27,  22:28,  22:30,  22:32,  23:51,  23:59,  00:15,  01:07, 

01:10, 02:05, 02:10, 02:38, 02:39, 02:59, 03:38, 06:10, 06:13, 06:36 ve 06:46'da Ertuğrul 

ALTUN ile,  saat  01:17'de Hakan Cafer  ARSLAN ile,  16/07/2016 tarihinde saat  06:19 ve 

06:28'de  İlyas  BARUT ile,  saat  01:12,  01:34,  01:53,  04:03,  05:38  ve  07:20'de  Mehmet 

SÜMER ile,  saat 17:29'da Murat BOLAT ile, saat 10:05, 19:32, 22:12, 00:19 ve 00:29'da 

Okan  KOCAKURT ile,  saat  22:18,  06:47  ve06:54'de  Özcan  KARACAN ile,  saat  22:29, 

22:37, 23:13, 00:28, 03:01, 03:09, 04:02, 06:01, 06:03, 06:41, 06:41, 07:01 ve07:06:55'de 

Serdar ERCAN ile,  saat 22:44, 23:14, 03:02, 04:11, 04:12, 04:19, 04:26, 06:18, 06:18 ve 

06:27'de Serkan YILDIZ ile, saat 19:32, 19:35, 19:58 ve 20:23'de Ümran TAŞ ile, saat 20:34, 

22:47 ve 23:29'da Yasin CANDEMİR ile, saat 23:06'da Yasin KÖROĞLU ile telefon iletişimi 

içerisinde olduğu görülmüştür. 

Kara Havacılık Komutanlığı  tarafından yapılan idari  soruşturma sonrasında 

düzenlenen "İdari ve Disiplin Soruşturma Heyetinin Olayla İlgili Personel Hakkındaki 

Değerlendirmesi ve Kanaati Çizelgesinde; Şüpheli Yasin CANMEDİR'in, Kara Havacılık 

Komutanlığı  Karargahı  önünde  silahlı  olarak  görevli  olduğu,  Kurs  Tabur  Komutanlığı 

personeli kursiyer Teğmenleri koordine ederek yönlendirdiği, Kurmay Başkanı odası, Harekat 

Merkezi ve Nöbetçi Amirliği odasına muhtelif defalar ve zamanlarda girip çıktığı, faaliyetlere 

fiilen iştirak ettiği, personel temin merkezinde görevli olmasına rağmen mesaiye geldiği, atış 

yapılması ve mühimmat alınması için baskı  yaptığı,  kursiyer teğmenlerle  toplantı  yaparak 

planlı  bir  şekilde  sevk  ve  idare  ederek  silah  ve  mühimmat  dağıttığı,  Kara  Havacılık 

Komutanlığı  karargahı  önünde  nöbet  tuttuğu,  faaliyetleri  koordine  ederek  fiilen  olaylara 

katıldığı, saat 22.00-22.30 civarında Kara Havacılık Komutanlığı karargah binasına gelerek 

nöbetçi astsubaylara kontrolün artık kendisinde olduğunu söylediği, saat 22.30 civarında Kara 

Havacılık  Komutanlığı  Karargahına  geldiği;  sabah  saat  06.00  civarında  Kara  Havacılık 

Komutanlığı  karargah  binasından  kaçarken  görüldüğü,  Darbe  Teşebbüsü  kapsamında  icra 

edilen faaliyetlere  katıldığı,  667 sayılı  Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden 

çıkarıldığı belirtilmiştir. 
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Şüpheli Yasin CANDEMİR, 16/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Yasin  CANDEMİR'in  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Yasin  CANDEMİR'in,  Kara  Havacılık  Okul  Öğrenci  ve  Kurslar  Tabur 

Komutanı olarak Kurmay Yarbay rütbesiyle görev yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  girişimi  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri dışında başka asker kişilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış 

biçimi ile birlikte nazara alındığında, şüpheli Yasin CANDEMİR'in Fetullahçı Terör Örgütü 

üyesi olduğunun anlaşıldığı,

Şüphelinin,  Fetullahçı  Terör  Örgütü mensubu askerler  tarafından planlanan askeri 

darbeden önceden haberdar olduğu, şüpheliye askeri darbe girişimi kapsamında Güvercinlik 

kışlasının giriş ve çıkışlarını teğmenler vasıtası ile kontrol etmek görevi verildiği, 

Şüpheli  Yasin  CANDEMİR'in,  15/07/2016  tarihinde  Kara  Harp  Okulu'nda  geçici 

olarak görevli olmasına rağmen askeri darbe girişimi kapsamında kendisine Fetullahçı Terör 

Örgütü  mensupları  tarafından  verilen  emir  ve  talimatları  yerine  getirmek  üzere  sabah 

saatlerinde  Güvercinlik  Kışlasına  geldiği  ve  orada  gün  boyunca  Kara  Havacılık 

Komutanlığında hazırlık faaliyetlerini kontrol ettiği, 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  Askerler  yaptıkları  toplantılar  sonucunda  askeri  darbe 

planlaması kapsamında faaliyet akşamı G-3 piyade tüfeklerinde kullanacakları mühimmatın 

bir  kısmını  temin  edebilmek  için  Kara  Havacılık  Okulu  Öğretim  ve  Kurslar  Tabur 

Komutanlığı'nın 14/07/2016 tarihinde yapılacak olan Subay Temel Bölük Kursiyerlerinin 2 

nolu Tek Er Muharebe Atışı  İcrasında kullanılacağı gerekçesiyle 13/07/2016 tarihinde 402 

adet G-3 piyade tüfeği mermisi talebinde bulundukları, bu mühimmatın 14/07/2016 tarihinde 

Dursun  ERGEN  tarafından  teslim  alındığı  ancak  atışın  iptal  edilmesi  nedeniyle 

kullanılmadığı,  iade edilmesi  gerekirken18/07/2016 tarihinde planlanan atışta  kullanılacağı 

gerekçeyle  iade  ettirilmediği  ve  birlik  üzerinde  Dursun  ERGEN'in  odasında  muhafaza 

edildiği,  şüpheli  Emre  ERKAN'ın  bu  mühimmatı  Dursun  ERGEN'den  kendi  odasına 

koymasını istediği ancak Dursun ERGEN'in bunu kabul etmediği ve olay akşamı mühimmatın 

Dursun ERGEN'in odasında bulunduğu, şüpheli YasinCANDEMİR'in faaliyette kullanılacak 

olan  bu  mühimmatın  bulunduğu  odanın  anahtarını  uydurma  bahanelerle  şüpheli  Dursun 

ERGEN'den temin ettiği  ve  olay gecesi  bu  mühimmatı  aşağıda  belirtildiği  üzere  kursiyer 
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teğmenlere dağıttığı, 

Şüpheli  Yasin  CANDEMİR'in,  Astsubay  Temel  Kurs  Bölüğündeki  kursiyerlerin 

kıtalarına  gitmeden  önce  hava-yer  atış  eğitimini  gerçekleştirmiş  bir  vaziyette  gitmeleri 

gerektiğini bahane ederek, hafif makinalı tüfek ile 2 nolu güç kazandırma atışı ve K/PMTN 

hava  yer  atışı  yapılmasında  kullanılacağı  temin  edilen  4000  adet  normal  1000  adet  izli 

mermiyi  mayonla şeride geçirilmesi  için şüpheli  Erdem ARIKAN'a talimat  verdiği,  bu işi 

bilen  Ali  AYDOĞAN'ın  bu  iş  için  görevlendirilmesini  sağladığı,  şüpheli  Yasin 

CANDEMİR'in  atışıiki  kişi  yapacak  şekilde  mermilerin  200'lük  olarak  şeride  dizilmesi 

talimatı verdiği, Ali AYDOĞAN ve şüpheli Erdem ARIKAN'ın birlikte depoda mühimmatı 

saat: 20:19’a kadar şeride geçirdikleri, şüpheliler Erdem ARIKAN ve Yasin CANDEMİR ile 

Uzman Çavuş Ali AYDOĞAN'ın depoya giriş çıkışlarının güvenlik kamera görüntüleri  ile 

tesbit edildiği,

Şüpheli  Yasin  CANDEMİR'in  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensupları  tarafından 

planlanan askeri darbe girişimi kapsamında kendisine Kurs Tabur Komutanlığında bulunan 

teğmenler  aracılığı  ile  Güvercinlik  Kışlasının  kontrol  etme  görevi  önceden  verildiğinden 

şüphelinin  Subay  Temel  Kurs  Bölük  Komutanı  olan  şüpheli  Emre  ERKAN'a  7.  dönem 

kursiyer teğmenler ile 6. Dönem Kursiyer Teğmenlerden şüpheli Alican KOÇ'un 15/07/2016 

tarihinde saat 21:00 sıralarında kışlada hazır bulundurulmaları için talimat verdiği, şüpheli 

Emre ERKAN'ın da bu talimat üzerine belirtilen saatte  kursiyer  teğmenlerin kışlada hazır 

bulunmalarını temin ettiği, 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan Kuvvet Komutanı ve beraberindeki heyetin 

saat  21:30  sıralarında  kışladan  ayrılması  üzerine  askeri  darbe  faaliyetine  başlandığı,  bu 

kapsamda şüpheli Yasin CANDEMİR'in tabur yemekhanesinde toplanan kursiyer teğmenlere 

silah dağıtılması için şüpheli Emre ERKAN'a talimat verdiği, şüpheli Emre ERKAN'ın da bu 

talimat  üzerine  seri  numaralarına  bakılmaksızın  gelişi  güzel  kursiyer  teğmenlere  depoda 

bulunan G-3 piyade tüfeklerinden dağıttığı, şüpheli Yasin CANDEMİR'in yukarıda belirtildiği 

gibi  atış  yapılacağı  bahanesiyle  aldırdığı  ancak  atış  yapılmadığı  halde  iade  ettirmediği 

mühimmatı kendi odasında bu kursiyer teğmenlere dağıttırdığı, 

Şüpheli  Yasin  CANDEMİR'in  tüfek  ve  mühimmatla  silahlandırılmış  kursiyer 

teğmenlerden  rastgele  4'erli  5'erli  gruplar  oluşturduğu,  Kursiyer  teğmenlerden  şüpheliler 

Çağatay  Taha  ÇOLAKOĞLU,  Mikail  AYDOĞAN,İbrahim  Furkan  GÜLCAN,  Kerimcan 

KAMAN  veGalip  ŞİMŞEK'den  oluşturduğu  grububaşlarına  şüpheli  Binbaşı  Ertuğrul 

ALTUN'u vererek Ana Nizamiyede, şüpheliler Tolgahan AKBUĞA, Hüseyin ZENGİN, Mahir 

Furkan HASDEMİR ve  Selim GÖREN'den oluşturduğu  grubu,  başlarına  şüpheli  Yüzbaşı 

Serkan YILDIZ'ı vererekfidanlik nizamiyesinde, şüpheliler Ahmet Semih BACANAK, Emre 

NAZLIGÜLOĞLU,  Mustafa  ÖZKARDEŞLER  ve  Volkan  CESUR'dan  oluşturduğu  grubu 
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başlarına  şüpheli  Yüzbaşı  Mehmet  SÜMER'i  vererek  İstanbul  Yolu  üzerinde,  similatör 

binasının arkasında bulunan ve kullanılmayan eskinizamiyede, şüpheliler Bilal BOZDUĞAN, 

Muhterem YAMAN, Ömer Faruk TÜRKMEN, İrfan OKUMUŞ ve Emre TEMİZKAN'dan 

oluşturduğu grubu başlarına şüpheli Bölük Komutanı Yüzbaşı Emre ERKAN'ıvererek uçuş 

hattında,  şüpheliler  İbrahim  MERT,  Kazım  HAMZAÇEBİ,Osman  TEKE,  Burak  Han 

İLGUN,Murat  GÜLERDİ  ve  Ali  SERT'ten  oluşturduğu  grubu  başlarına  şüpheli  Yüzbaşı 

Serdar ERCAN'ı vererek Meydan Harekat Taburunda,şüpheliler Müslim ÇAĞIRICI ve Kemal 

KİRAZLI'yı başlarında şüpheli Yüzbaşı Erdem Arıkan olacak şekilde Kara Havacılık Okulu 

içinde bulunan caminin arka tarafında Telsiz Park alanında, şüpheliler, Cihangir CAN, Fatma 

İNCE ve Nuri YÜKSEL’i Kara Havacılık Karargah binasında, şüpheli Yasin KÖROĞLU ve 

Alican KOÇ'u Tabur binasında görevlendirdiği, görevlendirdiği bu teğmenler ile onları emir 

komutasına verdiği şüphelilere dışarıdan polis veya sivil hiç bir kimsenin içeri alınmaması, 

gerekirse ölünmesi emir ve talimatlarını verdiği, 

Şüpheli  Yasin  CANDEMİR'in,  şüpheliler  Emre  ERKAN,  Muzaffer  KARTOPU 

Albay ve Erdem ARIKAN Yüzbaşı ile birlikte daha onceden helikopterlerde kullanılmak için 

mayonla şeride dizilerek hazırlanmış 18 kutu bixi mühimmatı saat 21:55'te silahlıktan alıp 

taşıdıkları, mühimmat taşınmasının güvenlik kamera görüntüleri ile tesbit edildiği,

Şüpheli Yasin CANDEMİR'in teğmenleri emir komutasına verdiği şüpheliler Emre 

ERKAN,  Erdem ARIKAN,  Ertuğrul  ALTUN,  Serkan  YILDIZ,  Serdar  ERCAN,  Mehmet 

SÜMER ile gece boyunca telefon irtibatı kurarak onlara askeri darbe kapsamında talimatlar 

verdiği, görevlendirdikleri yerlere giderek onları kontrol ettiği, 

Şüphelinin  ayrıca  askeri  darbe  kapsamında  Kara  Havacılık  Komutanlığındaki 

helikopterlerin ve personelin sevk ve idaresinin yapıldığı Karargah binasının askeri darbeciler 

yönünden güvenliğini sağladığı,

Şüpheli Yasin CANDEMİR'in, mühimmat getirmek için olay gecesi Zırhlı Birliklere 

gidecek olan şüpheli Anıl KORKMAZ üsteğmeni uçuşa hazırlık yapmak üzere kaskını alması 

için Döner Kanat Kuruluna götürüp getirmesi için şüpheli Erdem ARIKAN'a talimat verdiği, 

onun da bu talimat uyarınca şüpheli Anıl KORKMAZ'ı istenilen yere götürüp getirdiği, 

Jandarma Özel  Kuvvetler  tarafından askeri  darbe girişimine  karşı  Kara Havacılık 

Komutanlığı  kışlasına  operasyona  başlanılması  üzerine  şüpheli  Yasin  CANDEMİR'in, 

şüpheliler Ünsal ÇOŞKUN, Mustafa DURMUŞ, Emre ERKAN, Cihangir CAN, Hakan Cafer 

ARSLAN,  Özcan  KARACAN,  Mehmet  ŞAHİN,  İlyas  BARUT,  Okan  KOCAKURT  ve 

Mehmet Semih ÜSKAYA ile birlikte sabah saat 05:50 sıralarında Karargah binası holünde 

yapılan  değerlendirmelere  katıldığı,  bu  durumun  güvenlik  kamerası  görüntüleri  ile  tespit 

edildiği, 

Şüphelinin, 16/07/2016 tarihinde saat 05:55'de şüpheliler Ünsal ÇOŞKUN, Mustafa 
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DURMUŞ, Yasin CANDEMİR ve Hakan Cafer ARSLAN ile birlikte Karargah binasından 

çıktıklarının güvenlik kamerası görüntüleri ile tespit edildiği, 

Saat  06:00  sıralarında  şüpheliler  Ünsal  ÇOŞKUN,  İlyas  BARUT  ve  Mustafa 

DURMUŞ'un  ellerinde  uzun  namlulu  silahlarla  operasyon  düzenleyen  jandarmaya  doğru 

müdahale etmek için gittikleri, şüpheli Yasin CANDEMİR'in de arkalarından onların gittiği 

kule  bölgesine doğru elinde uzun namlulu  silahla  gittiği,  bu sırada uçuş  hattından kalkan 

şüpheli  Sadullah  ABRA'nın  kullandığı  Kobra  helikopterden  kule  tarafında  bulunan 

jandarmaya  doğru  ateş  edildiği,  bu  çatışma  ortamı  sırasında  şüpheli  Ünsal  ÇOŞKUN ve 

beraberindekilerin de siper alarak jandarmaya doğru ateş ettikleri, daha sonra şüpheli Ünsal 

ÇOŞKUN'un talimatı ile orada bulunan bir UH-1 helikoptere bindikleri, bu helikopterin pilot 

koltuğuna  şüpheliler  Ünsal  ÇOŞKUN  ve  Yasin  CANDEMİR'in  oturdukları,  şüpheliler 

Ertuğrul ALTUN, Murat AĞIR, Fatih KARAGÖZ, İlyas BARUT, Ömer Faruk TÜRKMEN, 

Nuri  YÜKSEL,  Bilal  BOZDUĞAN,  Muhterem  YAMAN'ın  da  bu  helikoptere  bindikleri, 

şüpheli  Nuri  YÜKSEL'in  beyanında  göre  helikopterin  kalkışı  esnasında  şüpheli  İlyas 

BARUT'un  yere  doğru  helikopterden  uzun  namlulu  silahla  rastgele  ateş  ettiği,  şüpheliler 

Ünsal ÇOŞKUN ve Yasin CANDEMİR'in kullandıkları bu helikopterin Güvercinlik Üssünden 

kalkarak Akıncı Hava Üssüne iniş yaptığı, 

Şüpheli Yasin CANDEMİR'in Güvercinlik Üssünden zimmetsiz ve rastgele aldığı G-

3 piyade tüfeğini de beraberinde Akıncı Hava Üssüne götürdüğü, 

Askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  ve  Akıncı  Hava  Üssünün 

bombalanması üzerine şüpheli Yasin CANDEMİR'in şüpheli Ümran TAŞ ile birlikte tellerden 

atlayarak kaçtıkları, daha sonra jandarma tarafından yakalandıkları, 

Şüpheli  Cihangir  CAN  28/07/2016  tarihli  ifadesinde,  "  05:00  sıralarında  Yarbay 

Yasin  CANDEMİR’in  telefonla  konuştuğunu  telefondaki  kişiye  'ne  oldu  sızmışlar  mı  

teğmenleri  esir  mi  alıyorlarmış  tamam  kapat  kapat'  dediğini  duydum.  Ardından  buraya 

Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN geldi biri Ünsal ÇOŞKUN'A hitaben ne yapacağız komutanım 

çatışacak mıyız diye sordu" şeklindeki beyanından şüpheli Yasin CANDEMİR'in, askeri darbe 

kapsamındaki faaliyetlerle ilgili olarak şüpheli Ünsal ÇOŞKUN'dan talimat aldığı ve yukarıda 

anlatıldığı  üzere  şüpheli  Ünsal  ÇOŞKUN'un  jandarma  ile  çatışmak  üzere  kule  bölgesine 

gittiğinde şüpheli Yasin CANDEMİR'in de silahı ile aynı bölgeye gittiği, 

04 Ağustos 2016 tarihinde Yasin CANDEMİR'in eşyaları arasında HRK: 59909392 - 

3700 - 74635589 - 16 ara numaralı toplam 6 adet 15/07/2016 tarihli hafif makineli tüfek atışı  

ve hava yer atışı konulu imzasız, parafsız yazı ele geçirildiği, mühimmat talep yazısı olan bu 

yazının,  askeri  darbe girişimi kapsamında mühimmat ihtiyaç olduğunda kullanılmak üzere 

önceden hazırlandığının değerlendirildiği,

Şüpheli Yasin CANDEMİR 25/10/2016 tarihli ifadesinde "Saat 21:30 sıralarında ...  
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Kara  Kuvvetlerinde  görev  yapan  Bilal  AKYÜZ  Albay  cep  telefonundan  beni  aradı.  Cep  

telefonunda  bana  'Yasin  Genelkurmay'da  çatışma  çıktı.  Genelkurmay  Başkanımızı  

tutukladılar, Kuvvet Komutanı ile Kurmay Başkanını da tutukladılar. Burada yaralılar var.  

Buraya acilen helikopter göndermeniz lazım' dedi. " şeklinde beyanda bulunduğu, şüphelinin 

ifadesinde  belirttiği  Bilal  AKYÜZ'ün  15/07/2016  tarihindeki  askeri  darbe  girişimini 

yönetenlerden  oluşan  'Yurtta  Sulh'  konseyi  üyesi  olduğu  için  hakkında  Cumhuriyet 

Başsavcılığımızın2016/103566 sayılı dosyasından kamu davası açılan şüpheli Bilal AKYÜZ 

olduğu,  şüpheli  Yasin  CANDEMİR'in  telefon  görüşmeleri  incelendiğinde,  Bilal  AKYÜZ 

adına  kayıtlı  bulunan  0  533  416  24  68  numaralı  telefon  hattından  şüpheli  Yasin 

CANDEMİR'in kullanmakta olduğu0 507 274 41 04 numaralı telefon hattından saat 22:15'de 

arandığı,  şüpheli  Yasin  CANDEMİR'in  askeri  darbe  kapsamında  faaliyette  bulunan  başka 

şüpheliler ile de irtibatlı olduğu ve onlardan emir ve talimat aldığının anlaşıldığı,

Şüphelinin, gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi olduğunu 

bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu 

olan  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ettiği,  askeri  darbe 

girişimininde bulundukları, şüphelinin askeri hiyerarşi ve tanımlı görevleri dışında Fetullahçı 

Terör Örgütü mensuplarından askeri darbe planlaması kapsamında aldığı yasal olmayan emir 

ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Yasin  CANDEMİR'in,  soruşturmaya  konu  eylemlerinin,  Silahlı  Terör 

Örgütü üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük 

Millet  Meclisini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  kısmen  veya  tamamen  yapmasını 

engellemeye  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya 

görevlerini  yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını 

oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-12- Şüpheli Muzaffer KARTOPU'nun ( Albay ) Eylemleri :

Şüpheli  Muzaffer KARTOPU 29/09/2016 tarihli ifadesinde; " Yukarıdaki kimlik 

bilgileri  ve  adres  doğrudur  ve  bana  aittir.  1972 yılında  Tokat  ilinde  doğdum.  İlk  ve  orta 

öğrenimi Tokat ilinde yaptım. Kuleli Askeri Lisesinde okuduktan sonra Kara Harp Okulunu 

bitirdim. 1994 yılında Teğmen olarak Ankara’da göreve başladım. Son 1 yıldır Kara Havacılık 

Okulu Bakım Komutanlığında Bakım Komutanı olarak görev yapmaktayım. 

Benim  görev  yaptığım  yerdeki  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN’dur.  Kendisi  Kara 

Havacılık Okul Komutanıdır ve 1. amirimdir. Bana olaydan yaklaşık 4-5 gün önce Cuma günü 

akşam saatlerinde Ankara ve civarına belirli noktalara personel indirileceğini söyleyerek, bana 
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skorsky kullanıp kullanamadığımı sordu. Bende uzun zamandır sürekli  uçuş yapmadığımı, 

ancak ihtiyaç halinde kullanabileceğimi söyledim. Bunun üzerine bana bu konuştuklarımızın 

dışarıya çıkmamasını, önemli bir konu olduğunu ve kimseye bir şey söylemememi emretti. 

İçeriğini sorduğumda terör ile ilgili bir konu olduğunu söyledi.

Olay günü akşam saat 19.00 sıralarında Kara Havacılık Okuluna Kara Kuvvetleri 

Komutanı ve Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı heyetleri ile birlikte geldiler. Benim 1.Amirim 

Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN  ve  2.  Amirim  Tümgeneral  Hakan  ATINÇ  ile  birlikte  kışla 

içerisinde helikopterlerin bulunduğu hangarlar içerisinde denetlemede bulundu. Aynı zamanda 

uzun bu heyet bir süre diğer hangarda bulunan yeni gelen helikopteri görmeye gittiler. Daha 

sonra  hangardan  çıkarak  uçuş  hattında  ayaküstü  uzun  süre  bir  şeyler  konuştular.  Bu 

konuşmalar esnasında olayların olduğu gün saat21.00 gibi Kara Kuvvetleri Komutanı ve Kara 

Kuvvetleri Kurmay Başkanının araçlarının gittiğini gördüm. Ancak benim amirlerimin gidip 

gitmediğini bilmiyorum. 

Daha  önce  bana  1.  Amirim  Tuğgeneral  ÜnsalÇOŞKUN’un  verdiği  talimat 

doğrultusunda  Kara  Havacılık  Okul  Komutanlığından  arandım.  Çok kısa  cümlelerle  bana 

yapılacak  faaliyet  için  skorsky  helikopterinin  Akıncı  Üssüne  götürüleceğini  söyleyerek 

telefonu kapattı. Bende bunun üzerine hazırlıklarımı yaparak, benim dışarıda olduğum zaman 

içerisinde benim bulunduğum yere gelen ve bana ismi 1. Amirim tarafından verilen ve benim 

kendisini çağırdığım Yarbay Yücel ERSÜREN ile birlikte skorsky helikopteri alarak Akıncı 

Üssüne  gittik.  Bizi  orda  karşılayan  olmadı.  Hiç  kimseyi  görmedim.  Ancak  beklediğimiz 

esnada  basın  yoluyla  Ankara’da  savaş  uçakları  ve  helikopterlerin  uçtuğunu,  İstanbul'da 

askerin köprüleri kapattığını öğrendim. Bende TSK’nın askeri darbe yaptığı fikri oluştu. Ben 

Akıncı yerleşkesine daha önce gitmediğim için giriş ve çıkışlarını bilmiyorum. Bunun içinde 

kışladan çıkış yapmadım.

Saatini  tam olarak bilmiyorum ama saat:00.00 sıralarında kule vasıtasıyla  ben ve 

yanımda  bulunan  pilota  Akıncı  Üssü  üzerinde  çevre  güvenliği  açısından  uçuş  yapmamız 

istendi. Ben de bunun üzerine skorsky helikopterle Akıncı Üssü üzerinde ortalama 5 dakika 

kadar  uçuş  gerçekleştirdim.  Sonrasında  park  yerine  helikopteri  bıraktım  ve  bir  daha  da 

binmedim. Ben helikopterle  Akıncı  Üssünden başka hiçbir  yere  ayrılmadım.  Ankara veya 

civarında  bir  yere  uçmadım.  Sabah  gün  ışıdığında  birlikte  geldiğim  pilot  ile  birlikte  tel 

örgülerin üzerinden atlayarak kışladan çıktık.  Sonrasında Jandarma ekipleri  ile  karşılaştık. 

Durumu anlattık. Bizi İlçe Jandarmaya teslim ettiler. Sonrasında da polise teslim edildik. Ben 

her ne kadar darbe yapıldığını öğrenmiş olsam da, bunun engellenmesi açısından elimden bir 

şey gelmeyeceğini  bildiğim için  bir  girişimde  bulunmadım.  Benim bu darbeyi  planlayan, 

hazırlayan ve yapan kişiler hakkında bilgim yok." şeklinde beyanda bulunmuştur. 
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Şüpheli Erdem ARIKAN 19/07/2016 tarihli ifadesinde; " .. Sonra tabur komutanı 

ile alt kata inerken orada Kara Pilot Albay Muzaffer KARTOPU ile karşılaştık. Ben, 06 AAZ 

245  plakalı  kendi  adıma  kayıtlı  aracımın  yanına  gittim.  Onlarda  birlikte  depoya  geçtiler. 

Deponun  önüne  çekip  aracımdan  indiğimde  niye  yavaş  hareket  ediyorsun  diye  bana 

bağırıyordu. Bende seri bir şekilde hareket ederek Tabur Komutanı Yasin CANDEMİR ile 

Albay Muzaffer KARTOPU’un yanına gittim. Mühimmatları birlikte benim aracımın bagajı 

ve arka koltuğuna yerleştirdik. Komutanımın emri üzerine Muzaffer KARTOPU ile birlikte 

mühimmatı  Orta  Genel  Maksat  Hücum Helikopter  Tabur Binası  önüne tahmini  saat:21.00 

sıralarında bıraktık. Araca bindiğimde kışlaya bir saldırı olabileceğinden dolayı mühimmatın 

aktarıldığını  düşündüm.  Çünkü  ben  mühimmatı  bırakırken  helikopterlerin  çalıştırılamaya 

başladığını  anladım.Helikopterlerin  çalıştırılma  talimatını  kimin  verdiğini  bilmiyorum." 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Fatih TEKKOL 06/10/2016 tarihli ifadesinde; " Bizim normal nöbetimiz 

saat  17:00'de  personelin  tam  manasıyla  birlikten  ayrılması  üzerine  başlar.  Gündüz  rutin 

işlerimizi  yaparız.  Ben  saat  16:00'da  evden  işe  döndükten  sonra  görev  yaptığım hangara 

geldim.  Üzerimi  değiştirip  kıyafetimi  giydim.  Gündüz  görevli  personel  ayrıldı.  Hangarda 

yapılacak tören için askerlere temizlik yaptırdık. Saat 18:00 gibi Muzaffer KARTOPU Albay 

hangara  geldi.  Hangarı  gezdi.  Bende hangar  sorumlusu olduğum için  yanındaydım.  Bana 

atölyenin anahtarının bende olup olmadığını sordu. Bende yok dedim. Bana "yarınki tören 

için  4014  telsizleri  yarına  hazırlayın"  dedi.  Bende  bizim  zimmetimizde  bu  telsizlerin 

bulunmadığını söyledim. Sonra ben rutin faaliyetleri için yanından ayrıldım.

Ben hangar kontrollerini yaparken Gökhan Binbaşının geldiğini ve Muzaffer Albay 

ile birlikte olduğunu gördüm. Ben akşam yemeği için hazırladığımız tostu yerken Gökhan 

ÇİÇEK Binbaşı bizim yanımıza gelerek bize "hangar kapılarını acil açalım, Kara Kuvvetleri  

Komutanı  geliyor,  tören  için  denetleyecek"  dedi.  Bende  tostumu  bırakıp  hangara  gittim. 

Kapıları açtım. Kısa bir süre sonra Kara Kuvvetleri Komutanı ile beraberindeki heyet hangara 

geldi. Hangarda hiçbir helikopter yoktu. Çünkü tören için boşaltılmıştı. Kuvvet komutanı ile 

Muzaffer Albay ve Gökhan Binbaşı konuştular. Ali Kemal Üstteğmende yanlarında idi. Ben 

biraz uzaktaydım. Ne konuştuklarını duymadım. Hatta bir ara ben yandaki koruma hangarının 

kapısını açmak için yan tarafa geçtim. Kuvvet komutanımız yaklaşık orada 10 - 15 dakika 

kaldı. Sonra 1. Alayın hangarına geçtiler. Ben hangar kapılarını kapatırken Muzaffer Albay 

bana bizim birlikte kimlerde 4014 telsizin olduğunu sordu. Bende Hat Bakım Komutanlığında 

olabileceğini söyledim. 4014 telsiz helikoptere takılan ve aynı zamanda el telsizi olarak da 

kullanılabilen bir telsizdir. Ben bunun üzerine Hat Bakımdaki Emre Özgür astsubayı aradım. 

Kendilerinde  bu  telsizin  olup  olmadığını  sordum.  O  da  telsizin  olduğunu  söyledi.  Biz 
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Muzaffer albayla Emre astsubayın atölyesine giderken Gökhan ÇİÇEK Binbaşı beni telefonla 

aradı. Gökhan Binbaşı bana "neredesiniz" dedi, yanımıza geldi. Bu sırada Emre Astsubay beni 

aradı.  Kendilerindeki  telsizin  kriptosunun  güncel  olmadığını,  kullanılamayacağını  söyledi. 

Ben Emre'nin görev yaptığı atölyeden 10'a yakın telsizi aldım. Gökhan ÇİÇEK Binbaşı ile 

birlikte onun aracı ile telsiz  parkına giderek orada yarım saat uğraştıktan sonra telsizlerin 

kriptolarını  güncellettim.  Telsiz  parkının garaj  bölgesinden çıkarken Muzaffer  Albay şahsi 

aracı ile oraya geldi. Gökhan Binbaşı da o araca bindi. Oradan gittiler. ... Muzaffer albay ve 

Gökhan  binbaşıyı  oradan  ayrıldıktan  sonra  bir  daha  hiç  görmedim.  Bende  yarım  kalan 

tostumu yemek için dinlenme odasına geçtim." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Yasin CANDEMİR 25/10/2016 tarihli ifadesinde; " Saat 21:30 sıralarında 

beni Muzaffer KARTOPU Albay aradı. Bana "Yasin, biz helikopterleri tahliye ediyoruz, siz de  

atış  için  mühimmat  varmış,  okul  komutanının  emriyle  onları  biz  alıyoruz"  dedi.  Ben  de 

"tamam komutanım, gelin alın" dedim ve Ünsal ÇOŞKUN'u cep telefonumla aradım. Teyit 

ettim ve bunun üzerine Muzaffer KARTOPU Albay geldiğinde bana mühimmatları götürecek 

bir araç bulabilir misin dedi. Biz de askeri araç yoktu. Yardımcı olması için Erdem ARIKAN'a 

söyledim.  Onun  aracı  mühimmatları  gönderdik.  Normalde  askeri  bir  mühimmat  sivil  bir 

araçla taşınmazdı. Ancak olay acil olduğu için biz de çözüm bulduk, dedi.

Mühimmatların olduğu deponun anahtarı Erdem ARIKAN ya daEmre ERKAN'dadır. 

Ben o akşam Erdem ARIKAN'a mühimmatları Muzaffer Albaya vermesini söyledim. Ancak 

anahtarlar bende değildi." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Ali Kemal EREN 04/10/2016 tarihli ifadesinde; " Saat 18:30 sıralarında 

henüz  birlikten  ayrılmamış  olan  Albay  Muzaffer  KARTOPU  bize  Kara  Kuvvetleri 

Komutanının  birliğimize  geleceğini  söyledi.  Muzaffer  Albay,  Gökhan  ÇİÇEK,  ben,  Fatih 

TEKKOL ve Mehmet KARAKAŞ ile birlikte hangarın önüne çıkıp komutanımızı beklemeye 

başladık.  Hava  kararmamıştı.  Saat  19:00'a  yaklaşıyordu.  Komutanımız  arabayla  geldi. 

Yanında  başka  rütbeliler  de  vardı.  Komutanımızı  Muzaffer  Albay  karşıladı.  Ben  de 

yanındaydım. Komutanımız hangarın içine genel olarak baktı. Sonra bir de 1. Alaya bağlı olan 

yan  hangara  bakmak istedi  ve oradan ayrıldı.  Biz  de  hangara  geçtik.  Muzaffer  Albay ile 

Gökhan Binbaşı dışarıda kaldılar. Komutanın ziyareti sırasında ben olağanüstü bir şey fark 

etmedim ve görmedim." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Talat URAL 18/07/2016 tarihli ifadesinde; ".. İlk uçuşuma özel görev var 

denilerek  emir  geldiği  Albay  Muzaffer  KARTOPU'nun  emri  ile  katıldım,  Albayıma 

sorduğumda ayrıntılarını kendisinin de bilmediğini söyledi." şeklinde beyanda bulunmuştur. 
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Şüpheli  Ertan  DERİN  07/11/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Bu  arada  saat  21:00 

sıralarında  koridorda  Yarbay  Halil  GÜL "Herkes  helikopterlerin  başına  geçsin,  tatbikat  

başlıyor. " dedi. Biz de helikopterlerin yanına gittim. Burada yaklaşık 5-6 helikopter vardı. 

Ben rastgele bir tane helikopterin emniyetini açtım ve pilotlar Albay Muzaffer KARTOPU ve 

Yarbay Yücel ERSÜREN geldi ve bana "Uçuşa hazır mı. Hemen çalıştıracağız" dedi. Ben 

de"Emniyetleri çözdüm hazır" dedim. İki helikopter pilotu ve ben beraber kalkış yaptık ve 15 

dakikalık yolculuktan sonra yerin ismini daha sonradan öğrendiğim Akıncı Hava Üssüne indik 

ve bizimle beraber 4-5 tane daha bizimki gibi Skorsky tipi helikopter de oraya indi ve bize 

orada  Yarbay  Uğur  KAPAN  isimli  şahıs  beklememiz  gerektiğini  ve  tatbikat  için  burada 

olduğumuz, daha sonra tekrar bilgi verileceğini söyledi." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Türker  GÖKDEMİR  27/10/2016  tarihli  ifadesinde;  "  13/07/2016 

tarihinde  aynı  hangarda  çalıştığımız  Ahmet  ÇAM  Astsubay  bana  "seni  Muzaffer  Albay  

çağırıyormuş"  dedi.  Ben  de  "hayırdır"  dedim.  O  da  bana,  Eren  USLU  üsteğmen  ile 

görüştüğünü, Muzaffer KARTOPU Albayın beni çağırdığını, detay bilmediğini söyledi. Bu 

konuşma saat 11:30 sıralarında oldu. Ben de hemen Muzaffer KARTOPU Albayın makam 

odasına gittim. Odada bir asker daha vardı. Beni oturttu. Çay ikram etti. Ben kendisini daha 

önce makamında hiç ziyaret etmemiştim. Muzaffer Albay bana işlerin nasıl gittiğini sordu ve 

ingilizcemin iyi olduğunu söyledi. Benim ailemle ilgili bir takım şeyler sordu. Bu konuşmalar 

bittikten sonra bana "Türker seni niye çağırdım biliyor musun, asıl konuya dönelim" dedi. Ben 

de "bilmiyorum komutanım" dedim. Bana"nöbet defterini açtım, baktım senin ismin geldi" 

dedi.  Bana nöbetimi sordu. Ben de nöbetimi daha önce tuttuğumu söyledim. Bana "cuma 

günkü nöbeti sen tut, örnek bir nöbet tutacaksın, nöbette herhangi bir aksama olmayacak,  

talimatlara uyacaksın, hatta şimdiden nöbetin işlemlerine başla, seni kontrol edeceğim" dedi. 

Bunun üzerine ben oradan ayrıldım. Kendi başteknisyenim olan İdris DURAL'a haber verdim. 

Ona Muzaffer Albayla aramızda geçenleri anlattım. O bana "neden seni seçti" diye sordu. Ben 

de şaşırdığımı ve defterden rastgele seçildiğimi, ingilizcemin iyi olduğunu, başarılı teknisyen 

olduğum  için  seçildiğimi  düşündüğümü  söyledim.  O  da  bana  "tamam,  emir  veriliyorsa  

yapacaksın" dedi." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Engin GÖZ 18/07/2016tarihli ifadesinde; "Saat:18.00 sıralarında benimle 

aynı yerde görevli kıdemli Başçavuş Talat URAL beni aradı fakat ben telefonu duymadığım 

için  açamadım,  bunun  üzerineeşimin  telefonuna  mesaj  yollamış  CH47F  helikopterinin 

toplantısı olacağını ve orada hazır olmamı söylüyordu. Saat:19.30 sıralarında Kara Havacılık 

Okuluna gittim. Sivil kıyafetliydim. Bu helikopter de Türkiye'ye ilk kez alınan bir helikopter 
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olduğu  için  Cumhurbaşkanımıza  tanıtımının  yapılacağı  için  bu  amaçla  çağırıldığımı 

düşündüm.  Koşturarak  geldim.  Astsubay  Talat  URAL bizim  özel  çağırıldığımızı  söyledi, 

burada bekleyeceğiz ve birileri  geldiğinde onları  ağırlayacağımızı söyledi.  Bunu sana kim 

söyledi  diye  sorduğumda  Kara  Havacılık  Okulundaki Albay  Muzaffer  KARTOPU'nun 

kendisine  söylediğini  söyledi.  Saat:21.00  sıralarında  bize  koşarak  uçuş  hattına  acil  gelin 

dediler,  zaten daha önceden de askeri  tulumumuzu giymiştik.  Benim herhangi  bir  silahım 

yoktur, Talat URAL'da 2 tane tabanca varmış, birisini bana verdi, Talat URAL ile birlikte uçuş 

hattına gittik, orada pilotlar helikopterlere malzemeler taşıyorlardı. Kara Havacılılık Okulunda 

Talat URAL ile beklerken pencereden dışarıya baktığımızda Genel Kurmay Başkanlığı ya da 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı filaması olduğunu anladığım makam arabalarının gelip gittiğini 

gördüm, zaten bu makam arabalarının önünde ve arkasında da jemırlı araçlar vardı, koruma 

polis araçları da vardı. Daha sonraMuzaffer KARTOPU'nu bulmaya çalıştık, o sırada benim 

birinci amirim olan Teknik Kurul Başkanı Albay Osman ÇAYIR'ı gördüm. " şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli Zafer DOLU 18/07/2016 tarihli ifadesinde; "Daha sonra sikorsky pilotu 

Albay Halil  GÜL geldi  ve  az  önce  Genel  kurmay Başkanı  ve  İkinci  Başkanını  Akıncıya 

getirdiğini  orada  bulunan  herkese  söyledi.  Burada  yarbay Hakan  EROL,  Albay Muzaffer 

KARTOPU ... Albay Osman ÇAYIR vardı. Daha sonra Uğur KAPAN Güvercinlik ile sürekli 

telefon irtibatı kurdu. 

Hava  aydınlanmak  üzere  iken  tekrar  Binbaşı  Rıza  AKINCI  bana  burda  öleceğiz 

demesi üzerine havalanmadan aralarında Kara Havacılık Kurmay Başkanı Kurmay Yarbay 

Mehmet ŞAHİN’nin de bulunduğu tahmini 10 kişi ile birlikte Akıncı Üssüne devam ettik. 

Oraya indiğimizde Yarbay Hakan EROL, Albay Muzaffer KARTOPU ...  ve Yüzbaşı Taha 

Fatih ÇELİK ‘in de orada olduğunu gördü." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Ersel ERSOY Bilgi Sahibi  olarak alınan 18/07/2016 tarihli  ifadesinde; "  Ben 

yaklaşık 19 yıldır TSK içerisinde görev yapmaktayım. 2005 yıllı yıllarda yeteneği olmayan 

bazı kişilerin pilot ve kurmay olduklarını gördüm. Benden kıdemsiz olan ve benim altımda 

olan kişilerin ödüllendirilerek benim üzerimde yer aldıklarını yaşadım. Tayin Subaylarının üç 

kuşaktır  yaklaşık  dokuz yıldır  Fetö’cü  olduklarını  şu  an  itibari  ile  biliyorum.  Bu şahıslar 

Yarbaylıktan Emekli olan Ali Murat KENDİR(Mitte çalıştığını biliyorum), Albay Muzaffer 

KARTOPU,  Albay Bayram TAŞBAŞI,  Yarbay Özcan KARACAN, Yarbay Hakan  EROL, 

Binbaşı Rıza AKINCI, Binbaşı Mehmet ŞAMCI dır." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Yücel ERSÜREN 10/10/2016 tarihli ifadesinde; "  12/07/2016 tarihinde 
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ben izindeyken Muzaffer KARTOPU albay beni cep telefonumdan aradı. "Kara Havacılık  

Komutanlığı'na gel görüşelim" dedi. Ben de aynı gün öğleden sonra Muzaffer Yarbayın görev 

yaptığı Kara Havacılık Komutanlığı Okul Bakım Komutanlığı'na gittim,

Ben 12/07/2016 tarihinde Muzaffer KARTOPU Albayın odasına gittiğimde odada 

birileri vardı. Onlar ayrıldıktan sonra aramızda sohbet ettik. Ben çıkmaya yakınken Muzaffer 

Kartopu bana, gizli bir görev olacağını, jöhlerle beraber yapılacağını, görevle ilgili birifing de 

cuma  akşamı  Kara  Havacılık  Komutanlığında  verilecek  dedi.  Ben  bununla  ilgili 

görevlendirmeyi komutanlık mı yaptı dedim. O da " evet" dedi.

Normalde  benim  bağlı  bulunduğum  kısmın  amiri  ve  komutanı  Murat  ŞAMA 

Albaydır. Onun da üstünde Kara Havacılık Komutanı vardır. Muzaffer KARTOPU Albayın 

bahsettiği  görevle  ilgili  bana  bu  iki  komutanımdan  da  herhangi  bir  emir  yada  talimat 

verilmedi.  Muzaffer  Kartopu  albay bana  görevin  gizli  olduğunu  söylemesi  nedeniyle  ben 

kendi sıralı komutanıma bunu söylemedim. Bu emri Kara Havacılık Komutanının verdiğini 

düşündüm, dedi.

Ben  daha  sonra  perşembe  günü  Muzaffer  KARTOPU  albayla  telefonla 

konuştuğumuzu hatırlıyorum. Cuma günü saat 19:30 da askeri birlikte olmamı ise, daha önce 

yüz yüze görüştüğümüzde söylemişti. Ben de Muzaffer albayın bahsettiği saatte cuma günü 

Kara  Havacılık  Okul  Bakım Komutanlığı'na  gittim.  Kendisi  hangarın  içerisindeydi.  Bana 

kuvvet komutanının geldiğini, benim odasında beklememi söyledi. Ben de odasına çıktım ve 

yarım saat bir saat bekledim. Odada benden başka kimse yoktu. Sonra Muzaffer Albay odaya 

geldi.  Ben  ne  olup  bittiğini  sordum.  O  da  bana  CH-47  helikopterleri  görmeye  kuvvet 

komutanının geldiğini söyledi. O sırada bir telefon geldi, bana hadi gidiyoruz dedi. Birlikte 

Muzaffer  Albayın  özel  arabasıyla  Helikopter  Tabur  Komutanlığı'na  gittik.  Bize  brifing 

verecek  kimseler  ortalıkta  yoktu.  Bizim  gibi  4-5  kişi  daha  vardı.  Bunların  isimlerini 

hatırlamıyorum. Oradan birisi "JÖHler Akıncı'ya gelecekmiş, oraya gideceğiz" dedi. Muzaffer 

de o sırada  yanımdan ayrılmıştı.  Orada helikopterler  vardı.  Yanılmıyorsam orada  bulunan 

Uğur KAPAN albay bana "ikinci helikoptere geçin" dedi. Ben de belirttiği helikoptere geçip, 

helikopteri hazırladım. O sırada Muzaffer KARTOPU albay tekrar oraya geldi. Uğur KAPAN 

Albay  helikopterler  çalıştırılsın  deyince  ben  helikopteri  çalıştırdım.  Muzaffer  KARTOPU 

albay, ben ve ismini hatırlamadığım bir teknisyen sikorski ile Akıncı'ya geçtik. Bizden başka 4 

helikopter daha vardı. Benim kullandığım skorsky de mühimmat yoktu.

Ben öndeki helikopterleri takip ederek Akıncı'ya gitmiştim ve onların indikleri yere 

ben de helikopteri indirdim. Biz de helikopterden indik. Yarım saat kadar oralarda dolaştık. 

Sonra Uğur KAPAN bizi topladı. Saat 21:00 -22:00 sıralarıydı. Oradan birileri internetten bir 

takım haberler  okudular.Kara Havacılık  Komutanının  tutuklandığı,  Genel  Kurmayın darbe 

yaptığı gibi sözler söylendi. Yine jöhlerin gelmediği söylendi. Ben oralarda dolaştım durdum. 
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Gece ilerleyen saatlerde Uğur KAPAN bana "Helikopterle meydan üzerinde bir tur at" dedi. 

Biz de Muzaffer albay ile birlikte başka bir helikopterle Akıncı Üssünün nizamiye bölgesinde 

bir tur attık. Sonra da geldim. Herhangi bir sıkıntı olmadığını Muzaffer albay iletti. Sabaha 

kadar ortalıkta dolaştık durduk, dedi.

Jöhlerin  meydana  geldiği  söylenince  ben  de  sıcak  silah  teması  olabileceğini 

düşününce  Muzaffer  ile  birlikte  jandarmaya  gidelim diye  tel  örgülerden  çıktık.  Ana  yola 

giderken jandarma bizi yakaladı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Serdar  ERCAN  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Daha 

sonrahelikopterlerin  bulunduğu  Akıncı  havaalanına  indik.  İndiğimiz  yerde  çok  sayıda 

helikopter vardı. Orada helikopterlerin bulunduğu yerin yakınında küçük bir bine vardı. Bu 

askeri darbeye gerçekleştiren vatan haini olan ve bu işleri organize eden bütün üst rütbelileri 

orada gördüm. Burada ... ismini bilmediğim Kara Havacılık Okul Bakım Komutanı Albay .....  

Kara  Pilot  Kurmay  Yüzbaşı  İzzet  ÇAKAN  (  Sivil  kıyafetliydi),Kara  Pilot  BinbaşıDeniz 

ALDEMİR vardı." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Gökhan  ÇİÇEK  24/08/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Normalde  nöbetim 

27/07/2016 tarihi olmasına rağmen bakım komutanı emri ile nöbetim değişti. Ve 15/07/2016 

cuma  günü  nöbetçi  oldum.  O  gün  normalde  binbaşım  Sonay  Güler  nöbetçi  idi.  Bakım 

komutanı  da  Albay  Muzaffer  KARTOPU'dur.  Kendisi  bana  sen  o  nöbeti  tut  eğer  o 

değişmeyikabul etmezse sen onun nöbetini de tut gerekirse 3 nöbet tut diye emretti. Bende 

bunun üzerine kabul ettim.  Zaten bu konuyla ilgili  de Muzaffer Albay bu konuda emirde 

yayınladı. Muzaffer Albay bunu üst yazıyla okul komutanlığına sundu. Okul komutanlığı da 

bunu uygun gördüğünden nöbetim değişmiş oldu. 

Benden helikopteri  götürmemi isteyen kişi  Albay Muzaffer  KARTOPU'dur.  O da 

başka bir helikopterle Akıncı'ya geldi. Sonrasında orada skorsky helikopterlerin birinde uçuş 

ekibine dahil oldu." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Mehmet  ŞAMCI 05/12/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ben Akıncı  üssünde 

olay gecesi gittiğimizde Uğur KAPAN Albay Muzaffer KARTOPU Albay ... Kadir BAYRAM 

Astsubayı  orada  gördüm.  Hangilerinin  uçtuğunu  hangilerinin  uçmadığını  bilemiyorum.  " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Taha Fatih ÇELİK 01/09/2016 tarihli ifadesinde; "... 15 Temmuz gecesi 

uçtuğunu bildiğim kişilerin bu örgütün üyesi olduklarını düşündüğüm şahıslar; ... Muzaffer 

KARTOPU ....Fatih ARMAĞAN ve ifademde yazdırmış olduğum isimler..." şeklinde beyanda 
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bulunmuştur. 

Tanık Huzeyfe ERYİĞİT 25/07/2016 tarihli  ifadesinde; "  Kara Havacılık Okul 

Bakım Komutanlığında vatani hizmetimi yapmaktayım. Ben Albay Muzaffer KARTOPU'nun 

habercisiyim, aynı zamanda lant şoförüyüm. Olay tarihinden iki hafta öncesine kadar Binbaşı 

Gökhan  ÇİÇEK,  Yarbay  Yücel  (soyismini  bilmiyorum)  ve  Hava  ulaştırma  Albay  Oğuz 

(soyismini bilmiyorum) sık sık Albay Muzaffe KARTOPU ile odasında görüşmeye başladılar, 

görüşme  esnasında  cep  telefonlarım  ya  bana  veriyorlardı  ya  da  odanın  dışındaki  haberci 

masasına  bırakıyorlardı.  Odaya  girdiklerinde  konuşurlarken  kapıyı  kapatıp,  televizyonun 

sesini yükseltiyorlardı. Binbaşı Gökhan ÇİÇEK ile Muzaffer KARTOPU ise olaya yakın sık 

sık görüşmeye başladılar" şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Tanık  Özgür  ALTUNDAĞ,  Kara  Havacılık  Komutanlığı  tarafından  yapılan 

idari tahkikat kapsamında 08/08/2016 tarihinde verdiği ifadesinde; 12/07/2016 tarihinde 

birlik  Komutanı  Binbaşı  Gökhan ÇİÇEK'in  kendisini  aradığını  ve eğitim uçuşu için  gece 

görüş gözlüğüne ihtiyaç olduğunu, ayrıca Albay Erdoğan ERDEM'e de 1 adet gece görüş 

gözlüğü verilmesini emrettiği, kendisinin de bu emir uyarınca gözlüğü teslim ettiğini, Gökhan 

ÇİÇEK'in aynı gün öğleden sonra kendisini yanına çağırdığını, gittiğinde Fatih TEKKOL'un 

13/07/2016  tarihindeki  nöbetini  15/07/2016  tarihi  olarak  değiştirmesini  emrettiğini, 

14/07/2016 tarihinde öğleden önce Astsubay Mehmet ARSLAN'ın kendisini cep telefonundan 

arayarak Gökhan ÇİÇEK'in gece görüş gözlüğü istediğini söylediğini, kendisinin de gözlük 

isteyen  kişilerin  Gökhan  ÇİÇEK  ve  Albay  Muzaffer  KARTOPU  olması  nedeniyle 

verebileceğini söylediğini belirtmiştir.

Tanık Ercanay CERAN 26/07/2016 tarihli  ifadesinde;  " Olaylar  olmadan önce 

ayın 13ünde gece uçuşum olduğu için mesaiye gelmiştim. Saat 19:00 sıralarında birliğimizin 

yanındaki  kamelyada  yanımda  Murat  ÖZÇAKMAK,  Anıl  KORKMAZ  ve  adını 

hatırlamadığm bir kaç kişi ile otururken birlik komutanımız Uğur KAPAN'ı gördük. Yanında 

bizim birliğimizden olmayan pilotlar Mustafa ÇİN, Muzaffer KARTOPU ve Gökhan ÇİÇEK 

de vardı. Onlarla konuştuk ve birlikte yemek yedik. Üzerlerinde uçuş tulumu vardı. Birlikte 

tazeleme  uçuşu  yapacaklarını  söylediler.  Bu  bana  garip  geldi.  Çünkü  bu  kişiler  bizim 

birliğimizde çalışmamaktadırlar.  Normalde tazeleme uçuşunu herkes kendi  birliğinde veen 

fazla 3 kişi olarak yapılır. Daha fazla kişi ile tazeleme uçuşu pek görülmüş bir şey değildir.

Ben bu olaylar olduktan sonra eğtim görev istek planı(EGİP)den baktığmda o gün bu 

keşif uçuşuna katılanların arasında kara pilot albay Erdoğan ERDEM'in de adının geçtiğini 

gördüm. O da bu keşif uçuşuna katılmış.
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Bu  kişilerden  Uğur  KAPAN  bizlere  kendisinin  uçuş  yapacağı  güzergahın 

Gölbaşı  ve Temelli  olduğunu söyledi.  Bunu söyleme amacı  bu bölgede  uçuş  yapanların 

çarpışmaya karşı dikkatli olması idi. Daha sonra öğrendiğimiz kadarıyla olay gecesi Gölbaşı 

güzergahında Özel Kuvvetler'e taarruz yapılmış. Aynı şekilde Temelli'deki yedek meydandan 

da mühimmat taşımışlar. Meğer bölgede keşifuçuşu yapıyorlarmış.

Bundan  başka  ilgimi  çeken  anormal  bir  husus  da  tazeleme  uçuşu  normal  UH-1 

helikopteri ile yapıldığı halde bu kişilerin Skorsky helikopter ile tazeleme uçuşu yapışı idi. 

Skorsky helikopter personel taşımak için kullanılıyor olup, sonradan anladığımız üzere o gece 

keşif  uçuşu  yaptıklarıyerlere  tim  indirmek  için  Skorsky  ile  ilgili  bilgilerini  tazelemek 

istemişler." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü, saat: 21:55'de, Albay Muzaffer KARTOPU, Yarbay Yasin 

CANDEMİR,  Yüzbaşı  Emre  ERKAN  ve  Yüzbaşı  Erdem  ARIKAN’nın  silahlığa  giriş 

yaptıkları,

15 Temmuz 2016 günü,  saat:  21:56'da,  Albay Muzaffer  KARTOPU,Yarbay Yasin 

CANDEMİR, Yüzbaşı Emre ERKAN ve Yüzbaşı Erdem ARIKAN’ın, silahlıktan toplam 18 

kutu mühimmatı aldıktan sonra koşarak çıkış yaptıkları, belirtilmiştir. 

Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nın 27/10/2016 tarih ve 2273252 - 16 sayılı 

cevabi  yazısında  ;Kara  Havacılık  Okul  Komutanlığı  Bakım  Komutanlığında  0348  uçuş 

numarası  ile  Cesur01  kodunu  kullanan  pilotlar  Muzaffer  KARTOPU (Albay)  ve  Gökhan 

ÇİÇEK'in (Binbaşı) S-70 tipi helikopter ile Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nın 194 sıra 

numaralı emri üzerine 12/07/2016 tarihinde saat 12:00 - 20:00 arasında eğitim maksatlı uçuş 

yaptığının,

Kara Havacılık  Okul  Komutanlığı  Öğretim Başkanlığı  Döner  Kanat  Uçuş Eğitim 

Kurulunda 0203 uçuş numarası ile Hakan01 kodunu kullanan pilotlar Uğur KAPAN (Albay) 

ve E. ERDEM'in (Albay) ,M. ÇİN (Albay), M. KARTOPU (Albay) S-70 A28 tipi helikopter 

ile Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nın 195 sıra numaralı emri üzerine 13/07/2016 tarihinde 

saat  17:00  -  00:00  arasında  GGG  Eğitim  /  Tazeleme  uçuşu  yaptığının,  kalkış  ve  iniş 

meydanının  Güvercinlik  olduğunun,  uçuş  ekibinde  Y.  YÜKSEL'in  (Astsubay  Çavuş) 

bulunduğunun belirtildiği, 

Kara Havacılık Okul Komutanlığı Bakım Komutanlığında 0329 uçuş numarası ile 

Cesur01 kodunu kullanan pilotlar Muzaffer KARTOPU (Albay),Gökhan ÇİÇEK'in (Binbaşı) 

S-70 tipi  (Skorsky) helikopter ile Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nın 195 sıra numaralı 
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emri  üzerine  13/07/2016  tarihinde  saat  12:00  -  20:00  arasında  eğitim  maksatlı  uçuş 

yaptığının,kalkış ve iniş meydanının Güvercinlik olduğunun, 

Uçuş emrinde Muzaffer KARTOPU (Albay) ve Berkant DOĞRUYOL'un (Binbaşı) 

imzalarının bulunduğu Kara Havacılık Okul Komutanı Ünsal ÇOŞKUN'un ise onayladığı, 

Kara  Havacılık  Okul  Komutanlığı  Bakım  Komutanlığında  07  uçuş  numarası  ile 

Cesur01  kodunu  kullanan  pilotlar  Muzaffer  KARTOPU  (Albay)  veAli  Kemal  EREN 

(Üsteğmen), E. USLU (Üsteğmen), Y. UĞURLUER (Üsteğmen) T182T tipi hava aracı ile 

Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nın 197 sıra numaralı emri üzerine 15/07/2016 tarihinde 

saat  08:00  -  20:00  arasında  eğitim  maksatlı  uçuş  yaptığının,kalkış  ve  iniş  meydanının 

Güvercinlik olduğu belirtilmiştir.

Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nın 17/11/2016 tarih ve 59909392 -  1530 - 

2440218 - 16 sayılı cevabi yazısında,

O348  uçuş  numarası  ile  icra  edilecek  olan  simülatör  uçuşuna  Albay  Muzaffer 

KARTOPU'nun simülatör mahalline gelmemesi nedeniyle uçuşun icra edilemediği,

O329 uçuş numaralı uçuşun ise 13/07/2016 tarihinde 13:50 - 14:50 saatleri arasında 

simülatörde icra edildiğinin, simülatör uçuşlarının yapıldığı güzergahların tespitinin mümkün 

olup olmadığının tespiti için Havelsan A.Ş nezdinde başvuruda bulunulduğu,

O203 numaralı  uçuşun 13041 numaralı  S-70 helikopteri  ile  13/07/2016  tarihinde 

20:16 - 23:05 saatleri arasında icra edildiğinin, uçuş ekibinde ismi bulunan Astsubay Çavuş 

Yakup YÜKSEL'in Albay Uğur KAPAN, Albay Erdoğan ERDEM, Albay Mustafa ÇİN, Albay 

Muzaffer KARTOPU ve Binbaşı Gökhan ÇİÇEK'den oluşan uçuş ekibinin kalabalık olması, 

kendisine  yeterli  kulaklı  olmadığı  gerekçesiyle  Albay  Uğur  KAPAN'ın  kendisini  uçuşa 

almadığını ve bu nedenle de uçuşa katılmadığını beyan ettiğibelirtilmiştir.

Şüpheli  Muzaffer  KARTOPU'nun,  şüpheliler  Mustafa  ÇİN,  Uğur  KAPAN, 

Erdoğan  ERDEM  ve  Gökhan  ÇİÇEK  ile  birlikte  13/07/2016  tarihinde 

gerçekleştirdikleri eğitim uçuşunda kullandıkları helikopterin uçuş güzergahı ile ilgili 

olarak Ankara Hava Trafik Ünitesine bağlı Esenboğa ve Ahlatlıbel Hava Radar Mevzi 

Komutanlığına ait radar görüntüleri üzerinde bilirkişiler tarafından yapılan inceleme 

sonucu düzenlenen 13/03/2017 tarihli  bilirkişi  raporunda; 13 Temmuz 2016 tarihinde 

6666 mod3’lü S-70 13041 kuyruk numaralı S-70 helikopteri 20.16-23.05 saatleri arasında 

uçuş icra ettiği KUTAY (Kara Havacılık Uçuş Takip Yazılımı) vasıtasıyla tespit edilmiştir.

1721 mod3’lü 12089 kuyruk numaralı AH-1P helikopteri 13.07.2016 tarihinde saat 

21:09:46 sularında Ulucan Meydanı güneydoğusunda ilk tespiti yapılmıştır. Müteakiben hava 

aracı Güvercinlik Meydanına iniş yapmak maksadıyla Güvercinlik Meydanına ilerlediği ve 
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saat  21.30  sularında  iniş  yaptığı  değerlendirilmiştir.  Video  görüntüleri  incelendiğinde, 

transponderı kapalı helikopter olduğu değerlendirilen trafiğin 20.45’te Mogan Gölü batısında 

görüldüğü müteakiben TÜRKSAT’ın batısından kat ederek geri döndüğü ve 20.53 sularında 

Sırt Meydanına iniş yaptığı; bir süre beklemeden sonra tekrar 21.10’da kalkarak TÜRKSAT 

tarafına  gittiği,  müteakiben Ulucan meydanına  giderek  indiği  görülmüştür.  KUTAY (Kara 

Havacılık  Uçuş  Takip  Yazılımı)  kule  kayıtları  incelendiğinde  o  gece  uçan  helikopter 

trafiklerinin  Güvercinlik  Meydanı  kalkış  saatleri  değerlendirildiğinde  bahse  konu trafiğin; 

20.16’da  Güvercinlikten  kalkan  HAKAN01  çağrı  adı  ile  uçan  Uğur  KAPAN  ve  ekibi, 

HAKAN27 çağrı kodu ile uçan Cumali BOLAT ve ekibi olabileceği değerlendirilmiştir. 

Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  Mali  Suçlarla  Mücadele  Şube  Müdürlüğü'nün 

28/03/2017  tarih  ve  342278  Sayılı  cevabi  yazısında;  Şüpheli  Muzaffer  KARTOPU’nun 

kardeşi  Rukiye  ÇELİK’in  Bankasya'da  hesabının  bulunduğu  ve  2014  yılında  hesap 

bakiyesinde artış olduğu, ayrıca Rukiye ÇELİK’in Pak Eğitim İş Sendikası, Kültür Eğitim 

Yayın Tic. A.Ş, Nil Eğitim Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirk, Kartalkaya Özel Eğit. 

Sağl.  Bas.Yay.Dağ.Paz.Ajans  Hizm.Tic.  Aş.,  Ahenk  Eğitim  Öğretim  Kurumları  A.Ş.  gibi 

örgütle iltisaklı şirketlerde sosyal güvenlik kaydı bulunduğu belirtilmiştir.

Şüpheli Muzaffer KARTOPU'nun kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0532 526 

17 47 numaralı  telefon hattı  için  Ankara 5.  Sulh Ceza Hakimliği'nin  05/12/2016 tarih  ve 

2016/6332 D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti 

kararı verilmiştir.

Şüpheli Muzaffer KARTOPU, 16/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Muzaffer  KARTOPU'nun  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Muzaffer KARTOPU'nun, Kara Havacılık Okul Bakım Komutanlığında 

Bakım Komutanı olarak Albay rütbesiyle görev yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  askeri  darbe  hazırlık 

toplantılarına  katılmış  olması,  sıralı  komutan  ve  amirleri  olmayan  şüphelilerden  emir  ve 

talimatlar  alması  şeklindeki  örgütsel  davranış  biçimi  birlikte  nazara  alındığında, 

şüpheliMuzaffer KARTOPU'nun Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğunun anlaşıldığı,
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Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askerler tarafından gerçekleştirilecek askeri darbe 

girişimi için hem sivil mekanlarda hem de askeri birliklerde planlama toplantıları yapıldığı, bu 

kapsamda Kara Havacılık Komutanlığında şüpheli Muzaffer KARTOPU'nun odasında yapılan 

askeri  darbeyehazırlık  toplantılarına  şüpheliler  Gökhan  ÇİÇEK,  Oğuz  YALÇIN ve  Yücel 

ERSÜREN'in  katıldıklarının  belirlendiği,  bu  toplantılar  öncesinde  şüphelilerin  cep 

telefonlarını  dışarıda  bıraktıkları,  toplantı  sırasında  ise  kapıyı  kapatıp  bulundukları  odada 

televizyonun sesini açarak konuştuklarının, bu şekilde şüphelilerin teknik takibe karşı önlem 

aldıklarının anlaşıldığı, 

Şüpheli Muzaffer KARTOPU'nun, şüpheliler Mustafa ÇİN, Uğur KAPAN, Erdoğan 

ERDEM ve Gökhan ÇİÇEK ile birlikte 13/07/2016 tarihinde gece uçuşu eğitimi adı altında 

15/07/2016 tarihinde helikopterle uçuş gerçekleştirilecek olan Gölbaşı ve Temelli bölgelerine 

helikopterle  uçuş  gerçekleştirdikleri,  şüphelilerin  bu  uçuşla  olay  gecesi  uçuş  yapılacak 

bölgelere gece keşif uçuşu yaparak askeri darbe hazırlık faaliyetlerinde bulunduklarının ve 

askeri darbe girişiminden haberdar olduklarının anlaşıldığı, 

Fetullahçı  Terör örgütü mensubu askerlerin,  askeri  darbe planı  kapsamında askeri 

darbe girişiminde bulunulacak 15/07/2016 tarihinde Kara Havacılık Komutanlığı Güvercinlik 

Kışlasının kontrolünü tamamen ele geçirmek için nöbet değişiklikleri yaptıkları, bu kapsamda 

Kara Havacılık Okul Komutanlığının 15/07/2016 tarihindeki nöbetçi subayı Binbaşı Sonay 

GÜLER  iken  13/07/2016  tarihinde  şüpheli  Muzaffer  KARTOPU  tarafından  bu  nöbeti 

tutmakla  şüpheli  Gökhan  ÇİÇEK'in  görevlendirildiği,  yine  Kara  Havacılık  Okulu 

KomutanlığıHat  Bakım  Uçuş  Hattı  Nöbetçisi  Astsubay  Kıdemli  Çavuş  Serdar  Savaş 

ULUSOY iken  13/07/2016  tarihinde  şüpheli  Muzaffer  KARTOPU'nun talimatıyla  nöbetçi 

değişikliği yaparak bu nöbet için şüpheli Türker GÖKDEMİR'in görevlendirdiği, 

Askeri darbe faaliyeti kapsamında olay akşamı kullanılacak mühimmat temini için 

şüpheli  Muzaffer  KARTOPU'nun  emri  üzerine  '2.  Nolu  Nizamiye  bölgesi  Doldur  Boşalt 

İstasyonundaki  emniyet  maksatlı  kullanılan  mühimmat  miktarının  arttırılması'  bahanesiyle 

200  adet  G3  piyade  tüfeği  ve  600  adet  kalaşnikof  piyade  tüfeği  mermisi  talebinde 

bulunulduğu, bu talebin istek aşamasında kaldığı, 

Şüpheli  Muzaffer  KARTOPU'nun,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamında  kullanılmak 

üzere helikopterlere takılan ve aynı zamanda da el telsizi olarak kullanılabilen 4014 denilen 

10 kadar  telsizin kriptolarını  güncelletmesi  ve kullanıma hazır  hale  getirmesi  için şüpheli 

Fatih  TEKKOL'a  verilen talimat  üzerince  hazırlanan telsizleri  şüpheli  Gökhan ÇİÇEK ile 

aldıkları, 

Şüpheli Fatih TEKKOL'un, Şüpheliler Muzaffer KARTOPU ve Gökhan ÇİÇEK'in 

talimatları üzerine askeri darbe faaliyeti kapsamında kullanılmak üzere helikopterlere takılan 

ve aynı zamanda da el telsizi olarak kullanılabilen 4014 denilen 10 kadar telsizin kriptolarını 
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güncellettiği, kullanıma hazır hale getirdiği,

Şüphelinin, Skorsky helikopteri kullandığı, Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askerler 

tarafından  planlanıp  gerçekleştirilecek  olan  askeri  darbe  planı  kapsamında  olay  gecesi 

Skorsky marka helikopter kullanacak pilot olarakönceden görevlendirildiği,

Şüphelinin, askeri darbe kapsamında kendisine verilecek emir ve talimatları yerine 

getirmek  üzere  15/07/2016  tarihinde  mesai  bitimi  görev  yaptığı  Güvercinlik  Kışlasından 

ayrılmadığı,

Olay  akşamı  Skorsky  helikopterlerde  kullanılacak  olan  mühimmatın  önceden 

mayonlarla şeritlere aktarıldığı, askeri darbe faaliyetinin başlaması üzerine şüpheli Muzaffer 

KARTOPU'nun, şüpheliler Yasin CANDEMİR, Emre ERKAN ve Erdem ARIKAN ile birlikte 

silahlıktan  önceden  Skorsky  helikopterlerde  kullanılmak  için  mayonla  şeride  dizilerek 

hazırlanmış  18  kutu  bixi  mühimmatı  saat  21:55'tesilahlıktan  alıp  taşıdıkları,  mühimmat 

taşınmasının güvenlik kamera görüntüleri ile tesbit edildiği,

Silahlıktan alınan bu mühimmatın saat 22:00 sıralarında şüpheli Erdem ARIKAN'ın 

06  AAZ  245  plakalı  aracına  yüklendiği,  şüpheliler  Erdem  ARIKAN  ve  Muzaffer 

KARTOPU'nun bu mühimmatı helikopterlere dağıtılmak üzere bu araçla Orta Genel Maksat 

Hücum Helikopter Tabur Binasına götürdükleri, 

Askeri darbe faaliyetinin başlaması üzerine şüpheli Muzaffer KARTOPU'nun, aldığı 

talimat  doğrultusunda  Güvercinlik'teki  helikopter  park  alanında  bulunanönceden  tüm 

bakımları yapılmış ve uçuşa hazır bir şekilde bekletilen kuyruk numarası tespit edilemeyen 

Skorsky S-70 tipi genel maksat helikoptere şüpheli Yücel ERSÜREN ile birlikte pilot olarak 

bindikleri, 

Şüpheliler Muzaffer KARTOPU ve Yücel ERSÜREN'in üzerinde bixi kapı makineli 

tüfeği kurulu ve mühimmat bulunan bu helikopter ile Güvercinlik'teki kuleden izin almadan 

kalkış yaptıkları, Kazan ilçesi Akıncı mevkiine bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 

Akıncı Hava Üssünde daha önceden belirlenmiş bir alana  'yurtta sulh' parolasını kullanarak 

indikleri,

Şüphelinin,  Akıncı  Hava Üssünde kendi  sıralı  amir  ve komutanlarından olmayan, 

askeri  darbeciler  tarafından  Hava  Görev  Komutanı  olarak  atanan  şüpheli  Uğur 

KAPAN'danaldıkları  talimat  doğrultusunda şüpheli  Yücel ERSÜREN ile  birlikte  başka bir 

helikopterleAkıncı Üssünün nizamiye bölgesinde tur attıkları,

Şüphelinin, olay akşamı gerçekleştirdiği başka helikopter uçuşu ya da başka faaliyeti 

bulunup bulunmadığının soruşturma aşamasında belirlenemediği, 

Askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  ve  Akıncı  Hava  Üssünün 

uçaklar  tarafından  bombalanması  üzerine  şüpheli  Muzaffer  KARTOPU'nun tel  örgülerden 

atlayarak Hava Üssündan kaçmaya çalışırken kolluk tarafından yakalandığı, 
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Şüphelinin, Helikopter ile kalkış ya da iniş yaparken uçuş kulesinden izin almadığı 

ve bilgi vermediği, helikopter uçuşları için daha önceden verilmiş olan hiç emir ve talimata 

riayet etmediği, pilotluğunu yaptığı bir helikopter ile başka bir kuvvet komutanlığının üssüne 

gittiği,yasal emir ve talimatlar dışında uçuşlar gerçekleştirip kendisine emir ve talimat verme 

yetkisi bulunmayan kişilerden emir ve talimat aldığı,

Şüphelinin, kendi sıralı amir ve komutanlarından olmayan kişilerden yasadışı emir ve 

talimatlar aldığı, bu emir ve talimatları uyguladığı,

Şüphelinin, olay akşamı Genelkurmay Başkanı tarafından ikinci bir emre kadar bütün 

uçuşların durdurulması emri verildiği halde helikopterle uçuş gerçekleştirerek bu emre karşı 

geldiği, 

Şüphelinin, olay günü gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi 

olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü 

mensubu olan diğer  şüphelilerle  fikir  ve eylem birlikteliği  içerisinde hareket  ettiği,  askeri 

darbe  girişimininde  bulundukları,  şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarından  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  aldığı  yasal 

olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli Muzaffer KARTOPU'nun,  soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı Terör 

Örgütü üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük 

Millet  Meclisini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  kısmen  veya  tamamen  yapmasını 

engellemeye  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya 

görevlerini  yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını 

oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-13-Şüpheli Sezgin UYANIK'ın ( Yarbay ) Eylemleri :

Şüpheli  Sezgin  UYANIK  18/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "2015  yılında  şu  an 

çalıştığım Hava Ulaştırma Hizmet Tabur Komutanlığında çalışmaya devam ettim. Buradaki 

Tabur Komutanı olarak görev yapmaktayım.

Olay günü çalıştığım Hava Ulaştırma Hizmet Tabur Komutanlığına mesaiye normal 

olarak gittim birkaç gün sonrası izine ayrılacağım için kalan işlerimi bitirmek için mesaiye 

kaldım,  ayrıca  mesaide  kalan  ve  bakım yapan  personelin  de  başında  durmak  için  oradan 

ayrılmadım. Bir uçağın iniş  takımını takmamız gerekiyordu bu sebeple geç saatlere  kadar 

kalacaktım işimi tam bitirmeden sivil kıyafetlerimi giydim. 

İşten  çıkmaya  hazırlandığım saat  20:00  sıralarında  Kara  Kuvvetleri  Komutanının 

uçuş yapacağı söylendi biz de B-200 tipi VIP uçağını komutanlık binasının önüne çektik. Bu 
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uçağın askeri gücü yoktur sadece orgeneral rütbesinde uçuş için kullanılmaktadır. Bu talimatı 

birlik komutanım Albay Oğuz YALÇIN bana iletti.  Ben hazırlanan uçak için bir teknisyen 

görevlendirilmesi için Başteknisyen İsmail KARAHAN’a talimat verdim, onun da bu görev 

için Astsubay Ali ASLAN’ı görevlendirdiğini öğrendim.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki ÇOLAK’ın gelme ihtimaline karşın 

üzerime resmi kıyafetleri giydim. Komutan geldiğinde hangarda olan uçak ve helikopterlerin 

görünmesi için kapıların açılması talimatını Nöbetçi Astsubay Sebahattin ŞAHİN öğrenmiş ve 

kapıları açmış, fakat Kara Kuvvetleri Komutanı araçla direk piste girdi ve kışlanın içinde bir 

birime  gitti.  Benim  birliğime  gelmedi  nereye  gittiğini  bilmiyorum.  Komutan  gelmeyince 

hangar kapılarını geri kapattık görevli personel işini bitirerek birlikten ayrıldı. Ben işlerimi 

tamamlamak için bir süre daha kaldım. Kalan evraklarıma bakarken saat 22:00 sıralarında 

Grup Komutanı Albay Oğuz YALÇIN geldi kendisinin komutanlığına çağırıldığını söyledi, 

ancak kimin çağırdığını  söylemedi.  Akabinde Komutanlığa 4 tane daha pilot  geldi.  Gelen 

pilotların üçü Kara Havacılıkta görevli Pilot Binbaşı Deniz ALDEMİR, Pilot Binbaşı Rıza 

AKINCI, Pilot  Albay Osman ÇAYIR’dı diğeri  ise Hava Ulaştırmada görevli Pilot Binbaşı 

Zafer  DOLU’ydu.  Bu  pilotlarla  birlikte  teknisyen  olduklarını  bildiğim  ancak  ismen 

tanımadığım iki kişi daha geldi.

Pilotlar  geldikten  sonra  Pilot  Binbaşı  Deniz  ALDEMİR’i  gördüm.  Genelkurmay 

Başkanını emri ile acil bir görev olduğu gerekçesi ile geldiğini, kendisine de bu haberi Albay 

Halil  GÜL’ün verdiğini  söyledi.  Ben de  Grup Komutanı  Albay Oğuz YALÇIN’ın  yanına 

geldim. "Komutanım acil bir görev varmış bilginiz var mı?" dedim. O da bu haberi kimden 

aldığımı bana sordu. Ben de Pilot Binbaşı Deniz ALDEMİR’den aldığımı söyledim. Kendisi 

de Deniz ALDEMİR’i çağırarak durumu teyit etti. Daha sonra Albay Oğuz YALÇIN derhal 

uçuşa çıkmamızı istedi. 

Kara Havacılık Komutanlığından gelen üç pilot birliğimizde bulunan helikopterlerle 

uçmak  için  hangarlara  gitti.  Pilot  Binbaşı  Deniz  ALDEMİR ile  ben  Cougar  AS-532  tipi 

helikoptere bindik. Bu helikoptere bixi marka otomatik silah takılabilir ancak takılması için 

aparat gerekir ve biz ilk kalkışta helikopter silahsızdı. Pilot Binbaşı Rıza AKINCI ve Pilot 

Binbaşı  Zafer  DOLU  ise  Cougar  AS-532  tipi  Arama  Kurtarma  helikoptere  bindiler,  bu 

helikopter  de  silahsızdı.  Pilot  Albay  Osman  ÇAYIR  karargahta  çalıştığı  için  ben  daha 

tecrübeli olduğumdan uçuşa katıldım. 

Biz  cougar  tipi  helikopterlere  binmek  için  gittiğimizde  skorsky tipi  helikopterler 

çalışır vaziyette ve hangarın dışındaydı. Ancak skorsky tipi helikopterleri kimin çalıştırdığını 

ve  içinde  hangi  pilotların  olduğunu  bilmiyorum.  Skorsky  tipi  helikopterler  1.  Alayın 

kontrolünde olan helikopterlerdi.  Grup Komutanı Albay Oğuz YALÇIN’ın talimatı üzerine 

apar topar kalkış yaptık bu sırada skorsky tipi helikopterler önümüzde idi ve biz onaları takip 
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ettik,  kalkışta  kuleye  bilgi  vermedik.  Normal şartlarda ilk  sıradaki  helikopter  kuleye  bilgi 

verir ancak onun da kuleye bilgi verip vermediğini bilmiyorum. 

Bu  şekilde  kol  halinde  Akıncı  Üssüne  gittik.  Akıncı  üssünde  Pilot  Albay  Uğur 

KAPAN bizi karşıladı ve Genelkurmay Başkanlığının emri ile görev icra edileceğini söyledi. 

Telefonlarımızı kapatmamızı kendisi  dışında kimseden talimat almamamızı söyledi. Benim 

talimatımı  bekleyin  dedi.  Daha  sonra  Hava  Görev  Komutanlığında  olduğu  gibi 

görevlendirmeler olduğunu bu şekilde görev ifa edileceğini söyledi. Bizlere helikopterlerde 

silah olup olmadığını sordu, ben de bizim helikopterlerimizde silah yok dedim bunun üzerine 

kendisi bize siz ambulans görevi yaparsınız dedi. 

Bizleri üç helikopterlik kol halinde Albay Halil GÜL’ün komutasına verdiler. Bizim 

bulunduğumuz kolun liderliğini o yapıyordu. Albay Halil GÜL Akıncı üssünden Kara Harp 

Okuluna gideceğimizi söyledi ve iki adet Cougar tipi bir adet Skorsky tipi helikopter ile Kara 

Harp  Okuluna  iniş  yaptık.  Skorsky  helikopterde  Albay  Halil  GÜL  vardı.  Kara  Harp 

Okulundaki öğrencileri Genelkurmay Başkanlığına götürmemizi söyledi. İki  yer arasındaki 

mesafe  kısa  olduğu  için  ben  bu  talimata  anlam  veremedim.  Yürüyerek  gidebileceklerini 

düşündüm. Üç helikopterle öğrencilerin bir kısmını aldık benim bulunduğum helikopterde 13-

15 kadar öğrenci vardı. Önden kalkan içinde Albay Halil GÜL’ün bulunduğu helikopteri takip 

ettim ve onun indiği noktaya indim. Genelkurmayın içine indiğimizi tahmin ediyorum ama 

emin değilim karanlıktan tespit edemedim. İndiğim yerçok dardı bu yüzden inerken pervaneyi 

ağaca ya da başka bir şeye çarpmış olabilirim. Tekrar ikinci tur için kalktım ve Kara Harp 

Okuluna  gittim  yine  13-15  kadar  öğrenci  aldıktan  sonra  bir  savaş  uçağının  alçak  uçuş 

yaptığını  gördüm  bunun  üzerine  durumdan  şüphelendim  ve  öğrencileri  Genelkurmaya 

götürmek  istemedim.  Helikopterin  telsizinden  Albay  Halil  GÜL’e  helikopterimin  arıza 

verdiğini ve devam etmeyeceğimi söyledim aldığım öğrencileri tekrar Kara Harp Okuluna 

bıraktım akabinde de kullanmış olduğum Cougar helikopterle Albay Halil GÜL’ün talimatı 

üzerine  Güvercinlik  üssüne  döndüm.  Kendisi  yanımda  bulunan  Pilot  Binbaşı  Deniz 

ALDEMİR’e  görevi  beklememizi  ve  kimseden  talimat  almamasını  söyledi.  Gece  yarısı 

bilmediğim  bir  saatte  Güvercinlik  üssüne  indik  10-15  dakika  kadar  sonra  diğer  Cougar 

helikopterde  bulunduğumuz  Güvercinlik  üssüne  geldi.  Ben  hala  yaşadığımız  olayın 

şokundaydım. Albay Halil GÜL’ün içinde bulunduğu Skorsky tipi helikopter bulunduğumuz 

yere gelmedi. İçinde bulunduğum helikopteri kontrol ettiğimde pervanede hasar tespit ettim. 

Yine  de  silahtan  sorumlu  Astsubay  Osman  ONGUN’a  helikopterimizde  silah 

olmadığını  söyledim ve  silah  olsa  iyi  olur  diyerek  iki  adet  Cougar  helikopter  için  silah 

bırakmasını  istedim.  Bunu isterken halen  bir  şeyleri  Genelkurmay Başkanının  talimatı  ile 

yaptığımızı düşünüyordum çünkü kimse ile irtibatımız yoktu. Akıncı üssünden ve Pilot Albay 

Uğur KAPAN’dan gelen talimatlar ile hareket ediyorduk. Astsubay Osman ONGUN bir süre 
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sonra silahları getirdi, geri teslim edeceğimiz düşüncesi ile zimmetsiz olarak silahları teslim 

aldık. Silahların üzerinde mühimmat yoktu. Daha sonra Güvercinlik Üssünde trafo patlama 

sesi geldi ve elektrikler kesildi. Bizim içinde olduğumuz helikopterde de hasar olduğu için 

ambulans  görevi  yapamayacağımız  gerekçesi  ile  hangarda  bulunan  bir  diğer  Cougar  tipi 

helikoptere geçtik ve burada istirahat ettik. 

Hava  aydınlanmaya  yakın  yanımda  bulunan  Pilot  Binbaşı  Deniz  ALDEMİR’i 

komutanlardan  biri  aradı  ve  bir  numara  verdi.  Verdiği  numara  ile  görüşerek  Ankara’ya 

malzeme  getirmemizi  istediler.  Numarayı  ben  kendi  cep  telefonumdan  aradım.  Karşıda 

konuştuğum kişi Çankırı ilindeki birlikte bulunan ismini Yusuf olarak hatırladığım soyadını 

ve rütbesini bilmediğim bir şahıstı.  Şahsa askeri  birliğin yerini sordum o da bana Çankırı 

ilinin  girişinde  stadyumun  yanında  olarak  tarif  etti.  Pilot  Binbaşı  Deniz  ALDEMİR  ve 

Mehmet isimli teknisyen eşliğinde ikinci olarak bindiğimiz Cougar helikopter ile Çankırı iline 

gittik. Oraya gittiğimde bize söyledikleri malzemelerin mühimmat sandığı olduğunu gördüm. 

Yanımda  bulunan  teknisyene  sorduğumda  kendisi  bana  içinde  fişek  olabileceğini  söyledi. 

Aldığımız  malzemenin  mühimmat  olduğunu  görünce  kuşkulandım  ve  mühimmattan 

kurtulmak istedim, bir  yandan da yaşanılanları  basından takip etmeye başladık.  Ankara’ya 

sabah  saatlerinde  geldik  ve  Akıncı  Üssüne  iniş  yaptık.  İniş  yaptığımda  eli  silahlı  özel 

kuvvetlere  benzeyen  timler  gördüm.  Helikopteri  bıraktıktan  sonra  özel  eşyalarımı  alarak 

oradan  derhal  uzaklaştım.  Ağaçların  arasından  nizamiyeye  kadar  geldim.  Nizamiyeden 

çıkınca bir araca otostop çektim. Duran şahsa Batıkent Yenimahalle Araştırma Hastanesine 

bırakmasını söyledim oradan da eve gittim. 

Şüpheli  Sezgin  UYANIK  19/07/2016  tarihli  Sulh  Ceza  Hakimliğinde  verdiği 

ifadesinde;  Olaya  ilişkin  olarak  Terörle  Mücadele  Şube  Müdürlüğünde  vermiş  olduğum 

beyanlarımı tekrar ederim. Benim bu olayla kesinlikle ilgim yoktur. Milletini seven bir şerefli 

subayım.  Olay  günü  saat  22.00  sularında  Oğuz  YALÇIN Albay  acil  bir  görev  olduğunu 

söyledi. Bu sırada birliğimize ifademde belirttiğim diğer pilotlar geldi. Ben kendi kullandığım 

helikopterle Akıncı Üssüne gittim. Yanımda Binbaşı Deniz ALDEMİR vardı. Ben kullanmış 

olduğum  helikopterle  verilen  görev  gereği  Kara  Harp  Okulundan  13  öğrenciyi  Genel 

Kurmaya getirdim. Liderimiz de Yarbay Halil GÜL'dü. Ben ikinci defa sefer yaptığımda alçak 

uçuş yapan uçağı gördüm. Durumdan şüphelendim. Helikopterde arıza olduğu bahanesiyle 

öğrencileri  tekrar  Harp  Okuluna  bıraktım  ve  birliğime  döndüm.  Ben  bu  şekilde  bir 

kalkışmanın içinde  kesinlikle  bilerek  bulunmadım.  Şehitlerimiz  bizim şehitlerimizdir.  Çok 

üzgünüm. Devletine bağlı bir subayım. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Ömer KIZILOVA 07/12/2016 tarihli ifadesinde; " Grup Komutanlığında 
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Oğuz  YALÇIN'ın  toplantı  halinde  olduğunu  öğrendik.  Görebildiğim  kadarıyla  Oğuz 

YALÇIN'ın odasında Sezgin UYANIK Yarbay,  Deniz ALDEMİR Binbaşı,  Osman ÇAYIR 

Albay vardı.

Biz  Sezgin  UYANIK'ın  odasına  girdiğimizde  başlangıçta  odasındaydı.  Telefonla 

konuşuyordu.  Kendisine  bizi  Mehmet  ŞAMCI  Binbaşının  gönderdiğini,  Tayin  Daireden 

geldiğimiz söyledik. Buyurun oturun, bekleyin dedi. Kendisi Oğuz YALÇIN Albayın odasına 

geçti. Birkaç dakika sonra sirenler çaldı. Alarm verildi. Hepsi odadan çıktı. Sezgin UYANIK 

Yarbay bize helikopterleri çekmemiz lazım dedi. Biz de hangi helikopteri çekeceğimizi, ne 

yapacağımızı  sorduk.  Zaten  helikopterlerin  yerini  de  bilmiyorduk.  Sezgin  YARBAY  ile 

birlikte  biz  koşarak uçuş hattına gittik.  Oraya  vardığımızda Sezgin UYANIK Yarbay bize 

hangi helikopterle uçacağımızı gösterdi.  Ben arama kurtarma helikopterinin yanına gittim. 

Hatırladığım  kadarıyla  bu  helikopterin  kuyruk  numarası  10505  idi.  Cougar  marka  idi. 

Helikopterler hangardaydı.

... Önce Sezgin UYANIK Yarbay, Deniz ALDEMİR Binbaşı Osman ÇAYIR Albay 

ve Korkmaz GÜLAL'ın kullandıkları cougar oradan kalkış yaptı. Arkasından da benim içinde 

bulunduğum ikinci cougar kalkış yaptı. Benim gece görüş gözlüğüm ve kaskım yoktu. Nereye 

gideceğimizi bilmiyordum. Pilotlarda gideceğimiz yeri bilmiyordu. Hatta 10 - 15 dakika kadar 

havada gezindik. Sonra helikopteri bir yere indirdiler. Sonra buranın Akıncı üssü olduğunu 

anladım. Bizden başka daha önceden Güvercinlikten kalkan skorskyler ile cougarın olduğu 

yere inmiştik. 

... Korkmaz'ın teknisyenliğini yaptığı 10503 kuyruk numaralı cougarda hazırlık yaptı. 

İki cougar helikopter olarak kalkış yaptık. Ankara istikametine doğru uçuş yaptık. Helikopter 

bir alana indi. Sonradan öğrendiğim kadarıyla burası Harp Okulunun tören alanıymış. Zafer 

DOLU Yüzbaşı 10 ya da 15 kişiyi alacağız dedi. Tören alanında üzerlerinde rütbesi olmayan 

silahlı,  techizatlı  askerler  vardı.  Gördüğüm  kadarıyla  silahlarında  şarjör  yoktu.  Bizim 

helikoptere 10 - 15 kişi kadar bindiler. Diğer helikoptere de aynı şekilde binenler oldu. Ben 

helikoptere binen askerlerden birisine nereye gittiklerini sordum. Onlarda nereye gittiklerini 

bilmiyorlardı.  Sadece  tatbikat  var  dediler.  Oradan  aldığımız  askerleri  Genel  Kurmay 

Başkanlığı binasının oraya biryere indirdik. Bu şekilde Harp Okulundan toplam iki kez Genel 

Kurmay'a  asker  getirdik.  İkinci  dönüşümüzde  yerden  bizim  helikoptere  ateş  edildi.  Ben 

pilotlara "bu nasıl tatbikat, aşağıdan bize ateş ediyorlar" dedim. Onlarda sakin ol, herhangi bir 

sorun yok dediler. Bunun üzerine tekrar harp okuluna gitmedik. Güvercinlik'e geri döndük. ...

...  Sezgin UYANIK Yarbay yanımıza geldi.  Bana helikoptere zırh takalım dedi. 

Bende takılamaz dedim. Bu sırada Sebahattin ŞAHİN hangarda zırh var dedi. Sebahattin ile 

zırh almaya giderken ben kendisine "bırak, ne olacağı belli değil, ne yaptığımız belli değil,  

zırhı takmayalım" dedim. O da tamam dedi. Sonra tekrar Sezgin Yarbayın yanına gittik. Ona 
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zırhı bulamadığımızı söyledik. 

Sezgin UYANIK Yarbay, Sebahattin ŞAHİN Astsubaya depodan bixi dediğimiz kapı 

makinalı  tüfeklerini  getirmesini  söyledi.  Sebahattin  Şahin  astsubayda  Osman  ONGUN 

Astsubayla birlikte depodan toplam 4 tane bixi getirdi. Biz bu sırada hangarda bulunan diğer 

cougarı çıkardık. Bu helikopterin kuyruk numarasını hatırlamıyorum. 4 tane bixiyi iki iki bu 

helikopter  ve benim teknisyenliğimi yaptığımı helikoptere koyduk.  Ancak monte etmedik. 

Yarım saat kadar sonra sonradan çıkardığımız cougar ile Korkmaz GÜLAL, Sezgin UYANIK 

Yarbay ve Deniz ALDEMİR Binbaşı kalkış yaptılar. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Deniz  ALDEMİR  20/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ... Ben  bu  ismini 

saydığım şahıslar ile birlikte nöbetçi amirliğinde beklerken kışla nöbetçi amir olan Yarbay 

Özcan KARACAN hava araçlarını Akıncı Hava Üssüne götürmemizi emretti. Bu emir üzerine 

Yarbay Uğur KAPAN skorskiyi ... Yarbay Sezgin UYANIK cougar tipi malzeme helikopterini 

...Binbaşı  Tekin  TAŞDEMİR  skorskyi  ve  ben  cougar  tipi  malzeme  helikopterini 

havalandırarak Akıncı ana jet üssüne götürdük iniş yaptık.

... Akıncı üssünde çalışan Yarbay Uğur KAPAN 2 adetcougar helikoptere ve s tipi 

helikopterleri  harp okulundan personeli  alarak Genel  Kurmaya indirmemizi  emretti  bunun 

üzerineYarbay Sezgin UYANIK ve benCougar, Yüzbaşı Zafer DOLU, Binbaşı Rıza AKINCI 

cougar helikopterleri, S tipi helikopteri iseYarbay Halil GÜL ve ismini bilmediğim yardımcısı 

ile  birlikte  helikopterleri  havalandırarak  harp  okuluna  indirdik.  Harp  okulundan  askeri 

personeli aldık biraz ilerisin de bulunan Genel Kurmaya indirdik. Personeller helikopterden 

indirdikten  sonra  gördüğüm kadarıyla  bu  şahıslar  Harp  Okulu  öğrencileri  idi.  Ve  bunlar 

piyade silahları ile silahlandırılmıştı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Korkmaz GÜLAL 06/12/2016 tarihli ifadesinde; " Ömer KIZILOVA ile 

biz, Mehmet ŞAMCI Binbaşının talimatı doğrultusunda Sezgin UYANIK Yarbayın makam 

odasına gittik. Gitmeden önce Ulaştırma taburunun yan tarafındaki karargah binasında boş bir 

odada tulumlarımızı giyindik. Ömer'in giydiği tulumu yanında mı getirdiğini, yoksa oradan 

mı  temin  ettiğini  bilmiyorum.  Sezgin  UYANIK Yarbay odada  yalnızdı.  Tatbikat  maksatlı 

geldiğimizi söyledik. Mehmet ŞAMCI Binbaşının ismini söylemedik. O da bize siz burada 

biraz bekleyin dedi. 5 - 10 dakika bekledikten sonra Sezgin UYANIK Yarbay uçuş olduğunu 

söyledi.  Kendisine  neyle  uçacağımızı,  nereye  uçacağımızı,  görevimizin  ne  olduğunu 

sormadık. Bize herhangi bir uçuş emri de göstermedi. Ben Cougar teknisyeniyim. Bu nedenle 

bir  cougar  helikopterle  uçacağımı biliyordum. Bu emir  üzerine biz  koşarak oradan ayrılıp 

ulaştırma bakım hangarına gittik. 

Pilotlar  koşarakgeldiler,  bunlardan  Sezgin  UYANIK Yarbay ve  Deniz  ALDEMİR 
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Binbaşı benim başında durduğum kuyruk numarasını hatırlamadığım cougar helikoptere pilot 

olarak  bindiler.  Onlar  helikopteri  çalıştırdılar.  ...  Ayrıca  bu  helikoptere  Osman  ÇAYIR 

Albayda bindi.

..... Bizim bulunduğumuz helikopter Güvercinlik'den kalkarak Akıncı'ya iniş yaptı. 

Akıncı'da indiğimiz yerde  helikopterler  vardı.  Sezgin  UYANIK, Osman ÇAYIR ve Deniz 

ALDEMİR orada bulunan bir binaya girdiler ......Sezgin Yarbay ile Deniz ALDEMİR bir saat 

kadar  sonra  helikopter  başına  geldiler,  uçacağız  dediler.  Ancak  nereye  gideceğimizi 

söylemediler. Sonra onlarla birlikte helikoptere bindik. Osman ÇAYIR Albay gelmedi. Ömer 

KIZILOVA'nın  teknisyeni  olduğu  helikopterin  pilotları  da  geldiler,  iki  helikopter  birlikte 

Akıncı'dan kalkış yaptık. Harp okulunun tören alanına iniş yaptık. Techizatlı askerler vardı, 

oradan  10  civarında  asker  bizim  helikoptere  bindi.  Onları  oradan  alıp  Genel  Kurmay 

Karargahına götürdük. Onları orada Genelkurmay'ın bahçesine indirdik. Sonra tekrar döndük, 

Harp  Okulundan  yine  aynı  şekilde  10  kadar  techizatlı  askeri  aldık,  yine  Genelkurmay 

karargahına götürüp orada indirdik. İniş yaparken helikopterde bir sarsıntı oldu. Oradan kalkış 

yapıp Kara Havacılık Güvercinlik meydanına iniş yaptık .... Güvercinlik'e indiğimizde saat 

24:00 sıralarıydı.

Bizim kullandığımız cougar helikopter hasarlı olduğundan Sezgin UYANIK Yarbay 

başka bir cougar helikopteri uçuşa hazırlamamızı söyledi. Ömer, ben ve Sebahattin birlikte 

hangardaki  başka  bir  cougar  helikopteri  uçuş  hattına  çıkardık.  Pallerini  açtık,  uçuşa 

hazırladık. Onun da kuyruk numarasını tam hatırlamıyorum, 10503 olabilir. Sezgin Yarbay 

Sebahattin ŞAHİN Astsubaya kapı makineli tüfeğini getir dedi. O da gidip depodan tüfeği 

getirdi, bana verdi, bende bu tüfeği alıp helikopterin arka tarafına koydum. Monte etmedim. 

Bu helikoptere ben, Sezgin UYANIK Yarbay ve Deniz ALDEMİR Binbaşı bindik. Ben Akıncı 

üssüne  tekrar  döndüğümüz  zannediyordum.  Ancak  farklı  bir  istikamete  gittik.  Sonradan 

öğrendiğime göre Çankırı'da bir yere bir alana iniş yaptık. Orada birileri bekliyordu. Onlar 

helikopter  çalışırken  helikoptere  mühimmat  kasaları  yüklediler. Helikopterin  kapısını  ben 

açmıştım. Ancak ne ben ne de pilotlar helikopterden aşağıya inmedik. Helikoptere mühimmat 

yükleyen bu kişiler kimler bilmiyorum. Bu mühimmat yükleme işi 3 - 4 dakika kadar sürdü. 

Yaklaşık 30 kasa kadar  helikoptere mühimmat yüklenmişti.  Oradan hareket ederek Akıncı 

üssüne daha önce iniş yatığımız yere iniş yaptık. Saat 05:00 - 06:00 sıralarıydı. Pilotlar tekrar 

daha önce gittikleri binaya gittiler. Ben helikopter başında kaldım. Mühimmat helikopterin 

içerisindeydi.

...  Ben  düşündüğümde  olay  gecesi  ilk  uçtuğumuz  Cougar  helikopterin  kuyruk 

numarasının  10503 olabileceğini  fark ettim.  İkinci  uçtuğumuz cougar  helikopterin  kuyruk 

numarası ise 10504 olabilir. Biz bu ikinci helikoptere kapı makinalı tüfeği yanında çelik yelek 

de yükledik. Ancak mermi yoktu. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 
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Şüpheli  Osman ONGUN 26/07/2016tarihli  ifadesinde;  "  Ben 15.07.2016 günü 

Hava Ulaştırma Grup Komutanlığı Nöbetçi Amirliğinde nöbetçi idim. .... ben Uçak kısmı saat 

20.00 sıralarında mesaisini bitirip ayrıldığı esnada Hizmet Tabur Komutanı olan Kara Pilot 

Yarbay Sezgin UYANIK'ı gördüm. İlk önce Sezgin UYANIK komutanım sivil kıyafetli idi. 

Kara Kuvvetleri Komutanı geleceği söylendi. Sezgin UYANIK koşa koşa odasına gidip resmi 

kıyafetlerini giydi ....

16.07.2016 günü saat 03.30 - 04.00 sıralarında dışarda tabur komutanım olan Sezgin 

UYANIK ile karşılaştım, komutanım Sezgin UYANIK'a “ne oluyor komutanım” diye sordum, 

bana komutanım Sezgin UYANIK ' biz uçuşta idik, bizde darbe aldık' dedi yani helikopter 

vurulmuş, Sezgin UYANIK panik halinde koşturur gibiydi, ancak ne yapacağını biliyor gibi 

idi,  Sezgin  UYANIK  bana  doğru  dönerek  “emniyet  için  size  emir  veriyorum  gerekirse  

depoların kilidini kırın bana 2 tane silah ve çelik yelek getirin” dedi, bizde emre istinaden 

Sebahattin ŞAHİN Başçavuş, Erdal Başçavuş ve ben depodan 2 adet bixi silah aldık ve birer 

tane  uçuştan  dönen 2  helikopterin  içeresine  attık.  Bu helikopterlerin  kodunu ben bilmem 

Sebahattin  başçavuş  bilir,  benim çünkü  hangar  ve  uçuşlar  ile  bir  alakam yoktur.  Bu  iki 

helikopter 2 adet bixi silahı daha sonra tekrar uçtu, bu helikopterler ile uçanların içerisinde 

benim tanıdığım Tabur Komutanı Kara Pilot Yarbay Sezgin UYANIK, Kara Pilot Yüzbaşı 

Zafer  DOLU, TEKNİSYEN Başçavuş Ömer  KIZILOVA ve teknisyen Korkmaz Başçavuş 

vardı. Bunları net gördüm, birbirleri  ile konuşmuyorlardı,  sadece bize telefon kullanmayın 

diyorlardı, bu 4 kişinin haricinde 2 helikopter ile uçan 4 kişi daha vardı ancak ben onların kim 

olduğunu  bilmiyorum,  bunları  tanımıyorum,  benle  hiç  konuşmadılar,  hatta  ben  silahı 

verdiğime dair  senet  yaptım tabur  komutanım Sezgin UYANIK imzalamadı.  uçmayacağız 

gerek yok dedi, daha sonra uçtular." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Sebahattin  ŞAHİN 26/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ... saat:22:15 

sıralarında Albay Osman ÇAYIR, Yarbay Sezgin UYANIK, Binbaşı Rıza AKINCI, Binbaşı 

Deniz  ALDEMİR,  Yüzbaşı  Zafer  DOLU,  Kıdemli  başçavuş  Korkmaz  GÜLAL,  Kıdemli 

Başçavuş  Ömer  KIZILOVA hangara  geldiler  tabur  komutanımız  Sezgin  UYANIK hangar 

kapısını  açmamı  Acil  Uçuş  çıktığını,  10505  ve  10503  kuyruk  numaralı  Helikopterlerin 

dışarıya  çıkarılmasını  emretti  hepsi  tam  teçhizat  uçuşa  hazır  haldelerdi.  10503  kuyruk 

numaralı helikopteri Yarbay Sezgin UYANIK kullandı yanına hangi pilotu aldığını görmedim 

helikopterin kabin kısmında Albay Osman ÇAYIR ve kıdemli Başçavuş Korkmaz GÜLAL 

helikoptere  binip  hemen  uçtular.  .....  Daha  sonra  saat:04:00  sıralarında  havalanan  iki 

helikopter geri geldi ilk önce 10503 numaralı helikopter park alanına indi ve Yarbay Sezgin 

UYANIK helikopterin  etrafını  kontrol  etmemizi  söyledi  bu  esnada  helikopterin  ana  rotor 
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palinden hasarlı olduğunu tespit ettim daha sonra Yarbay Sezgin UYANIK 10504 numaralı 

helikopteri hangardan çıkartmamızı emretti bende 10504 numaralı helikopterin tecrübe uçuş 

safhasında olduğunu söyledim ve o helikopteri takip eden Başçavuş Ferdi GÖL’ü arayıp tabur 

komutanının helikopteri istediğini hazır olup olmadığını sordum o da hazır olmadığını ama 

tabur  komutanının  insiyatifınde  olduğunu  söyledi  Sezgin  UYANIK  Ferdi  GÖL  ile 

konuştuğumu gördü ve kiminle görüştüğümü sordu bende Ferdi GÖL’ü aradığımı söyledim 

oda bana emir verdiğini ve kimseyle telefon ile görüşmememi söyledi.

Hangardan  10504  kuyruk  numaralı  helikopteri  Başçavuş  Ömer  KIZILOVA  ve 

Başçavuş  Korkmaz  GÜLAL  helikopteri  dışarı  çıkartılar  ve  Yarbay  Sezgin  UYANIK 

helikoptere Başçavuş Osman ONGUN’un zimmetinde olan iki adet bixi ve 6 adet çelik yeleği 

getirmemizi emretti Osman ONGUN kapının kilitli olduğunu söyledi Yarbay Sezgin UYANIK 

gerekiyorsa kapıyı kırın getirin dedi Osman ONGUN ve ben deposuna giderek iki adet bixi ve 

6 adet çelik yelek alıp 10504 numaralı helikoptere 1 adet bixi ve 3 adet çelik yelek ve diğer 

helikopter 10505 e bir bixi ve üç adet çelik yelek verdik mühimmat olmadığı için vermedik 

bizde olmadığını bildiği için istemedi zaten bu arada 10505 numaralı helikoptere Başçavuş 

Ömer KIZILOVA yakıt ikmali yaptı daha sonra Yarbay Sezgin UYANIK bana helikopterlerin 

kapı zırhı olup olmadığını sordu bende bilmediğimi söyledim. Başçavuş Ömer KIZILOVA ile 

hangara  bakmamızı  söyledi  biz  baktık  bulamadık  bu  arada  saat:04:10  sıralarında  birlikte 

elektirikler kesildi ve pilotlar ve teknisyenler olan 10505 numaralı helikopterde Yüzbaşı Zafer 

DOLU  ve  kıdemli  başçavuş  Ömer  KIZILOVA ve  içerisinde  bilmediğim pilot  ile,  10504 

numarada yarbay Sezgin UYANIK ve Başçavuş Korkmaz GÜLAL ve görmediğim pilot ile 

beklemeye  başladılar  yaklaşık  bir  saat  beklediler  bu  süre  içerisinde  Ömer  KIZILOVA ve 

Korkmaz  GÜLAL’ın  yanına  Astsubay  Ömer  GÜLER  ve  yanında  tanımadığım  5  tane 

Astsubay ile birlikte geldiler bu arada Ömer KIZILOVA’ya nereye gittiklerini sordum bana 

Genel Kurmaya personel indirdiklerini söyledi daha sonra 10505 numaralı hava aracı uçuşa 

çıktı  ve 15 dakika sonra geri  geldi  daha sonra Sezgin  UYANIK’ın pilotu  olduğun 10504 

numaralı helikopter uçuşa çıktı ve geri gelmedi sabah saat:07:00 sıralarında bir adet Kobra 

helikopteri  birliği  taramaya  başladı  o  sırada  taruz  hangarının  bulunduğu  yerde  iki  adet 

helikopter çalışmaya başladı ve bizim hangarın önünde bulunan Yüzbaşı Zafer DOLU’nun 

kullandığı helikopter taarruz hangarı önüne gitti oradan helikoptere birileri bindi uzak olduğu 

için kaç kişi ve kim olduklarını görmedim oradan helikopter kalkış yapıp meydan hareket 

Kulesinin önüne iniş  yapıp oradan da personel  aldı  ve orda bulunan üç kobra bir  As-532 

cougara  binip  dört  helikopter  uçuşa  çıktılar  ve  geri  dönmediler  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli Rıza AKINCI 16/07/2016 tarihli ifadesinde; " ... Ben gittiğimde Sezgin 
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UYANIK, Deniz ALDEMİR ve Zafer DOLU uçuş için hazırlardı. Ben en son gitmiştim. Uçuş 

için hazırlandım. 

Birliğe  gittikten  sonra  15  dk.  içerisinde  uçuşa  başladık.  Benim  helikopterimde 

Yzb.Zafer DOLU diğer pilottu. İkinci helikopter de ise Deniz ALDEMİR ve Sezgin UYANIK 

vardı.  Akıncı  Hava Üssüne gitmemiz istendi.  Ben o sırada hazırlandığım için emri  kimin 

verdiğini  bilmiyorum.  Kara  Havacılıktaki  bütün  helikopterler  oraya  gitmişti.  "  şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Uğur  KAPAN  20/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Akıncı  üssünde 

buluştuğumuzda gelen pilotlardan tanıdıklarım .... 9-) Yarbay Sezgin UYANIK ..... 16-) İsmini 

bilmediğim  Malatya'dan  gelen  binbaşı,  Akıncı  üssünde  buluştuk.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Ergün  YAKUT  26/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Akıncı  Hava  Üs 

Komutanlığında Kara Pilot Albay Uğur KAPA ,... Kara Pilot Albay Sezgin UYANIK ....ve 

Kıdemli Başçavuşİlhan OCAKCIOĞLU’nu gördüm." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Mehmet  ŞAMCI 05/12/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ben Akıncı  üssünde 

olay gecesi gittiğimizde Uğur KAPAN Albay ... Sezgin UYANIK Binbaşı ... Kadir BAYRAM 

Astsubayı  orada  gördüm.  Hangilerinin  uçtuğunu  hangilerinin  uçmadığını  bilemiyorum." 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Taha Fatih ÇELİK 01/09/2016 tarihli ifadesinde; " ... 15 Temmuz gecesi 

uçtuğunu bildiğim kişilerin  bu  örgütün üyesi  olduklarını  düşündüğüm şahıslar;  ....  Sezgin 

UYANIK ... Fatih ARMAĞAN ve ifademde yazdırmış olduğum isimler.. " şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

Tanık Murat ŞAMA 26/07/2016 tarihli ifadesinde; " Daha sonra karargah binası 

önüne yanımıza iki sivil iki birliğin personelinden pilot binbaşı geldi. Rıza AKINCI binbaşı 

ve  Deniz  ALDEMİR  binbaşıdır.  Deniz  ALDEMİR  l.  Alay  ağır  yük  helikopter  tabur 

komutanında görevli. Rıza AKINCI kara kuvvetleri tayin dairesi tayin subayı. Bunlar şuanda 

tutukludur.  Teknisyenleri  Korkmaz Gülal başçavuş kuvvet astsubayı,  diğer teknisyen ömer 

KIZILOVA başçavuş tayin dairesinde tayin astsubayıdır. Bunlar bize Sezgin UYANIKYarbay 

ve  Zafer  DOLU  Yüzbaşıyla  2  adet  cougar  helikopteri  ile  harpokulundan  genel  kurmay 

başkanhğına personel taşıdıklarını Çankırıdan mühimmat alıp Akıncıya götürdüklerini daha 
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sonra olay yerinden kendi imkanlarını kullanarak kaçtıklarını, bu olayı da Suriye ile ilgili bir 

mesele  için  uçuşa  çağınldıklarını  ifade  ettiler.  Kendilerine  biz  savcılığa  gönderdik.  Rıza 

AKINCI ve  Deniz  ALDEMİRteknisyenler  Korkmaz GÜLAL,ömer KIZILOVA bu birliğin 

personeli değildirler. Bu helikoptere binme yetkileri yoktur. Dedi. 

Daha  sornra  bana  Sezgin  UYANIK  Yarbay  bir  mesaj  gönderdi.  Mesajın  tarihi 

16/07/2016 saat: 14.51 mesajın.içeriğinde komutanım kimseye ulaşamıyorum. Dün görevliye 

alçak ve lanet olası bir duruma sürüklendik. Uzüntüden öleceğim. Ben Akıncıdan sağ salim 

kaçabildim.  Ne  yapacağımı  bilmiyorum.  605  ve  504  Akıncıdaydı.  İmha  etmemişlerse 

yazıyordu." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü,  saat:  18:33'de,  Yarbay Sezgin UYANIK’ın sivil  kıyafetli 

olarak VIP hangar girişinde görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü,  saat:  18:50'de,  Yarbay Sezgin UYANIK’ın sivil  kıyafetli 

olarak  ve  Nöbetçi  AstsubayÜstçavuş  Sebahattin  ŞAHİNile  birlikte  VIP  hangar  içinde 

görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü,  saat:  18:54'de,  Yarbay Sezgin UYANIK’ın sivil  kıyafetli 

olarak  Nöbetçi  Astsubay Üstçavuş Sebahattin  ŞAHİN ile  birlikte  VIP Hangarı  apronunda 

görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü, saat:  20:35'da,  Yarbay Sezgin UYANIK’ın uçuş  kıyafetli 

olarak VIP hangar girişinde görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 21:00'de, Yarbay Sezgin UYANIK ile Hangar Nöbetçi 

AstsubayıÜstçavuş Sebahattin ŞAHİN’in uçuş kıyafetli olarak VIP hangar içinde görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü, saat:  22:27'de,  Yarbay Sezgin UYANIK’ın uçuş kıyafetli, 

elinde kask çantası ve gece görüş gözlüğü ile VIP hangar girişinde görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü,  saat:  22:32'de,  Yarbay Sezgin  UYANIK’ın  VIP Hangarı 

apronunda uçuş kıyafetli, kask ve gece görüş çantalı olarak görüldüğü, 

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  03:20'da,  Yarbay Sezgin  UYANIK’ın,  VIP hangar 

içinde park halinde bulunan AS-532 Cougar helikopterinin içinden kask çantasına benzer bir 

çantayı alarak hangar kapısından çıkış yaptığının görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 03:25'de, Yarbay Sezgin UYANIK ve uçuş teknisyenleri 

oldukları değerlendirilen şahısların, uçuştan dönen AS-532 Cougar helikopterlerinden inerek 

apronda birlikte yürüdüklerinin görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü, saat:  03:26'de,  Yarbay Sezgin UYANIK’ın uçuş  kıyafetli 
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olarak VIP hangar girişinde görüldüğübelirtilmiştir. 

Hava  Ulaştırma  Grup  Komutanlığı  Şehit  Kara  Pilot  Binbaşı  Yaşar  ERİAN 

Bakım  Hangarına  ait  güvenlik  kamera  görüntüleri  üzerinde  Kara  Havacılık 

Komutanlığı  tarafından  yapılan  inceleme  sonucu  düzenlenen  28/07/2016  tarihli 

tutanakta; 

Saat 22:07'de, Başçavuş Ömer KIZILOVA ve Başçavuş Korkmaz GÜLAL ve Yarbay 

Sezgin UYANIK'ın hangara girdikleri,

Saat  22:08'de,  Albay Osman ÇAYIR arkalarından koşarak  tekrar  hangara  girdiği, 

(Sol elde2xGGG ve tabancalı) müteakiben aprona geçtiği, Yarbay Sezgin UYANIK'ın Hv.Ulş 

Grp.K.lığı binasına doğru koştuğu, 

Saat  22.11'de,  Yarbay  Sezgin  UYANIK'ın  tekrar  hangara  girdiği,  Binbaşı  Deniz 

ALDEMİR aprondan hangar girişi önünden Hv.Ulş.Grp.K.lığı tarafına doğru gittiği, 

Saat  03:06'da,  Yarbay  Sezgin  UYANIK  hangar  apron  kapısından  hangara  giriş 

yaparak Hv.Ulş.Grup K.lığı binasına doğru gittiği,

Saat  03:27'de,  Yarbay  Sezgin  UYANIK  ve  Binbaşı  Deniz  ALDEMİR  hangar 

yanından aprona geçip helikoptere doğru gittikleri belirtilmiştir.

Ankara  Batı  Cumhuriyet  Başsavcılığınca  Akıncı  Ana  Jet  üssünde  bulunan 

helikopterler  üzerinde  yapılan  incelemeler  sonucu  düzenlenen  24/07/2016  tarihli 

tutanakta;10504  kuyruk  numaralı  AS532  Cougar  helikopter  içinde  1  adet  bixi  makinalı 

tüfek, üzerinde Uğur Balduğ yazan kask, Sezgin Uyanık yazan kask, üzerinde M.FGA 5387 

ibaresi bulunan kask, kapalı vaziyette 38 adet ahşap kutu içerisinde makinalı tüfek fişeği, açık 

vaziyette  makinalı  tüfek  fişekleri  bulunduğu,  helikopterde  herhangi  bir  mermi  hasarının 

bulunmadığı belirtilmiştir.

Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün 29/09/2016 tarih ve ALK-

BLS  -  16  -  04696  sayılı  uzmanlık  raporunda;  Sezgin  UYANIK'a  ait  oda  ve  karteks 

dolaptan elde edildiği belirtilen 9x19 mm çapında 5 adet kovan, 9x19 mm çapında 250 adet 

fişek üzerinde yapılan inceleme sonucunda;şüpheli Sezgin UYANIK'dan ele geçirilen 5 adet 

kovanın N16133Z seri numaralı Baretta marka tabanca ile atıldıkları belirtilmiştir.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kara Havacılık Komutanlığı 

Hava Ulaştırma Grup Komutanlığındayapılan aramada;  Sezgin UYANIK 'a aitodada, 2 

adet el yazması A4 kağıdı, 2 adet küçük karton not kağıdı, l0 adet küçük not kağıdı, 5 adet 9 

mm  kovan,  vitrin  dolabından  1  adet  el  yazması  not  kağıdı,  kartex  tabir  edilen  dolap 
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içerisinden 250 adet 9 mm ibareli fişek bulunduğu belirtilmiştir.

Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  Mali  Suçlarla  Mücadele  Şube  Müdürlüğü'nün 

28/03/2017 tarih ve 342278 Sayılı cevabi yazısında; Şüpheli Sezgin UYANIK’ın kardeşi Ali 

ihsan UYANIK’ın 667 Sayılı KHK İle kapatılan Pak Eğitim İş Sendikası üyesi olduğu, ayrıca 

Ali  İhsan  UYANIK’ın  Toros  Özel  Eğitim Hiz  Tur Tic  Aş,  İrfan  Özel  Eğitim Hiz.  İnşaat 

Turizm ve Ticaret A.Ş, Işık Eğitim Hiz. Tur. Tic. A.Ş gibi örgütle iltisaklı şirketlerde sosyal 

güvenlik kaydının bulunduğu belirtilmiştir.

Şüpheli Sezgin UYANIK'ın kullanmakta olduğu / adına kayıtlı bulunan 0 542 357 40 

45  numaralı  telefon  hattıı  için  Ankara  5.  Sulh  Ceza  Hakimliği'nin  18/10/2016  tarih  ve 

2016/5126 D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti 

kararı verilmiştir.

Şüpheli  Sezgin  UYANIK'ın  kullanmakta  olduğu  0  542  357  40  45  numaralı 

telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe  girişiminde  bulunulan 

15/07/2016  tarihinde  saat  15:10'a  kadar  telefonun  Güvercinlik  Kışlası  civarındaki  baz 

istasyonlarından sinyla verdiği, saat 16:21 - 22:31 arasında Gölbaşı ilçesinde aralarında TT 

Uydu  merkezinin  de  bulunduğu  baz  istasyonlarından  sinyal  verdiği,  saat  22:02  -  05:21 

arasında herhangi bir telefon iletişiminde bulunmadığı, saat 05:21'de Yusuf BAYAZIT adına 

kayıtlı  0  534  227  39  42  numaralı  telefonu  aradığı,  bu  telefon  irtibatı  sırasında  Yusuf 

BAYAZIT'ın  telefonunun  Çankırı  ilinden  şüpheli  Sezgin  UYANIK'ın  telefonunun  ise 

Yenimahalle  ilçesindeki  baz  istasyonlarından  sinyal  verdiği,  şüpheli  Sezgin  UYANIK'ın 

Özcan KARACAN'dan aldıkları talimat doğrultusunda mühimmat getirmek için Çankırı'ya 

gitmeden önce orada bulunan ve kendilerine mühimmat verecek olan Yusuf BAYAZIT ile 

telefon  irtibatı  kurduğunun  anlaşıldığı,  Yusuf  BAYAZIT  hakkında  Cumhuriyet 

Başsavcılığımızın2016/103582 sayılı dosyasından askeri darbe kapsamındaki eylemlerinden 

dolayı soruşturma yürütüldüğü anlaşılmıştır. 

Kara Havacılık Komutanlığı  tarafından yapılan idari  soruşturma sonrasında 

düzenlenen "İdari ve Disiplin Soruşturma Heyetinin Olayla İlgili Personel Hakkındaki 

Değerlendirmesi ve Kanaati Çizelgesinde; şüpheli Sezgin UYANIK'ın, kask çantası, GGG 

ve  uçuş  melbusatıyla  faaliyetlere  uçarak  fiilen  iştirak  ettiği,  koğuşlar  bölgesinde  Nöb.A. 

Asb.Kd.Çvş.  Osman  ONGUN'dan  bixi  silahlarını  istediği,  olay  günü  mesai  yapan 

teknisyenlere  yönelik  olarak  "Yoruldunuz  artık,  bırakın  gidin,  pazartesi  devam edersiniz" 

diyerek personeli mesaiden uzaklaştırmaya çalıştığı, Darbe Teşebbüsü kapsamında icra edilen 

faaliyetlere katıldığı, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkarıldığı 
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belirtilmiştir. 

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Sezgin  UYANIK'ın  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Sezgin  UYANIK'ın,  Kara  Havacılık  Komutanlığında  Orta  Tabur  Bölük 

Komutanı olarak Kara Pilot Binbaşı rütbesiyle görev yaptığı,

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri olmayan şüphelilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış biçimi 

ile  birlikte  nazara  alındığında,  şüpheli  Sezgin  UYANIK'ın  Fetullahçı  Terör  Örgütü  üyesi 

olduğunun anlaşıldığı,

Şüphelinin,  Cougar  helikopter  pilotu  olduğu,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu 

askerler  tarafından  planlanıp  gerçekleştirilecek  olan  askeri  darbe  planı  kapsamında  olay 

gecesi Cougar marka helikopter kullanacak pilot olarakönceden görevlendirildiği,

Şüphelinin, askeri darbe girişiminden önceden haberdar olduğu,

Şüphelinin, askeri darbe faaliyetinin başlaması üzerine şüpheli Oğuz YALÇIN'dan 

aldığı talimat doğrultusunda Güvercinlik'te bulunan 10503 kuyruk numaralı Cougar AS-532 

tipi genel maksat helikoptere bindiği ve bu helikopterin pilotluğunu yaptığı, bu helikopterde 

pilot  olarak ayrıca şüpheliler  Deniz ALDEMİR ve Osman ÇAYIR'ın, teknisyen olarak ise 

şüpheli Astsubay Korkmaz GÜLAL'in bulunduğu, 

Bu helikopter  ile  Güvercinlik'ten  kalkarken kuleden izin  almadıkları,  helikopterle 

Akıncı  mevkiine  giderek  orada  bulunan  Akıncı  Hava  Üssü'ne 'yurtta  sulh' paralosunu 

kullanarak indikleri, 

Şüphelinin,  Akıncı  hava  üssünde  kendi  sıralı  amir  ve  komutanlarından  olmayan, 

askeri  darbeciler tarafından Hava Görev Komutanı  olarak atanan şüpheli  Uğur KAPAN'ın 

talimat vermesi üzerine Yarbay Deniz ALDEMİR ile birlikte kullandıkları, şüpheli Korkmaz 

GÜLAL'ın teknisyenliğini yaptığı aynı helikopter ile Harp Okulundan iki kez Genelkurmay'a 

piyade  silahları  ile  silahlandırılmış  Harp  Okulu  öğrencilerini  taşıdıkları,  şüphelilerin 

kullandıkları helikopter dışında bir Cougar ve bir Skorsky helikopterin de aynı şekilde Harp 

Okulu öğrencisini  Genelkurmay'a  taşıdığı,  bu uçuşun kol  liderliğini  şüpheli  Halil  GÜL'ün 

kullandığı helikopterin gerçekleştirdiği, 

Harp Okulu öğrencilerini  taşıdıktan sonra şüpheli  Halil  GÜL'den aldıkları  talimat 

doğrultusunda  diğer  helikopterlerle  birlikte  Güvercinli  meydanına  iniş  yaptıkları,  10503 

kuyruk  numaralı  Cougar  helikopterin  askeri  darbe  girişimine  karşı  müdahalede  bulunan 
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polisler tarafından ateş edilmesi sonucu palinden isabet aldığı ve uçamayacak hale geldiği, 

Şüpheli Sezgin UYANIK'ın telefon iletişim bilgileri incelendiğinde, cep telefonunun 

22:33 - 23:06 zaman aralığında Gölbaşı Mogan gölü TÜRKSAT Özel Kuvvetler Bölgesinde 

bulunan  baz  istasyonlarından  sinyal  verdiği,  yine  şüpheli  Sezgin  UYANIK'ın  olay gecesi 

birlikte  uçuş  gerçekleştirdiği  şüpheli  Deniz  ALDEMİR'in  cep  telefonundan  16/07/2016 

tarihinde  saat  00:46'dan  01:22  sıralarına  kadar  Gölbaşı  Mogan  gölü  TÜRKSAT  Özel 

Kuvvetler  Bölgesinde  bulunan  baz  istasyonlarından  sinyal  verdiği  birlikte 

değerlendirildiğinde, olay akşamı şüpheli Sezgin UYANIK'ın şüpheli Deniz ALDEMİR ile 

birlikte  kullandığı  Cougar  AS-532  Tipi  helikopterle  Gölbaşında  bulunan  Özel  Kuvvetler 

Komutanlığı ile TÜRKSAT Uydu Haberleşme Merkezine uçuş gerçekleştirdikleri anlaşıldığı, 

Şüpheli Sezgin UYANIK'ın, 16/07/2016 tarihinde saat: 03:20'de VIP hangar içinde 

park halinde bulunan AS-532 Cougar helikopterinin içinden kask çantasına benzer bir çantayı 

alarak hangar kapısından çıkış yaptığının güvenlik kamerası görüntüleri ile tespit edildiği, 

Şüphelinin,  uçuş  ekibinde  bulunan  Deniz  ALDEMİR'in  şüpheli  Yarbay  Özcan 

KARACAN'dan cep  telefonu  görüşmesiyle  aldığı  Çankırı’dan  mühimmat  getirilmesi  emri 

üzerine,  Güvercinlik'de  bulunan  10504  kuyruk  numaralı  Cougar  AS-532  tipi  helikopterin 

uçuşa  hazırlanması  için  şüpheliler  Sebahattin  ŞAHİN,  Korkmaz  GÜLAL  ve  Osman 

ONGUN'a talimat verdiği, bu helikoptere bixi makinalı silah ve çelik yelek yüklettiği, 

Şüphelinin, Uçuşa hazırlanan bu helikopter ile aynı uçuş ekibiyle birlikte Çankırı'ya 

gittikleri,  Çankırı'ya  gitmeden  önce  kendilerine  mühimmat  temin  edecek  olan  Yusuf 

BAYAZIT ile telefonda irtibat kurduğu, ondan aldığı bilgi üzerine helikopterle Çankırı İline 

gittikleri,  orada  mühimmat  verecek kişilerle  buluşup oradan aldıkları  30  kasa  mühimmatı 

helikopter ile Akıncı Hava Üssüne getirdikleri,

Şüphelinin, askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine Akıncı Hava 

Üssündeki nizamiyeden çıkarak ayrıldığı ve evine gittiği, 

Şüphelinin, helikopter ile kalkış ya da iniş yaparken uçuş kulesinden izin almadığı ve 

bilgi  vermediği,  helikopter  uçuşları  için  daha  önceden verilmiş  olan  yasal  hiçbir  emir  ve 

talimata riayet etmediği, pilotluğunu yaptığı bir helikopter ile başka bir kuvvet komutanlığının 

üssüne gittiği,yasal emir ve talimatlar dışında uçuşlar gerçekleştirip kendisine emir ve talimat 

verme yetkisi bulunmayan kişilerden emir ve talimat aldığı,

Şüphelinin,  aldığı  talimat  doğrultusunda  kullandığı  helikopterin  ışıklarını  kapatıp 

karartma uygulayarak uçtuğu, kalkış ve iniş yaptığı, helikopterle karartmalı şekilde uçarak 

askeri  darbe  girişimine  karşı  gelen  polislerin  silahlarından  çıkacak  mermilerin  hedefi 

olmaktan korunmayı amaçladıkları, 

Şüphelinin, başka bir askeri birlikte görev yapan ve Hava Ulaştırma Taburuna ait bir 

helikopterde  teknisyen  olarak  görev  yapmaları,  emir,  talimat  ve  yönergelere  aykırı  olan 
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teknisyenler, şüpheliler Ömer KIZILOVA ve Korkmaz GÜLAL'e, yasa dışı emir ve talimat 

vererek Cougar helikopterlerinde teknisyen olarak görev verdiği, 

Şüphelinin,  olay  akşamı  Genelkurmay  Başkanı  tarafından  hava  sahasının  uçuşa 

kapatılmasına ilişkin emir  verildiği  halde helikopterle  uçuş  gerçekleştirerek bu emre karşı 

geldiği, 

Fetullahçı  terör  örgütü  mensuplarının  askeri  darbe  faaliyeti  icrası  sırasında  olay 

gecesi askeri darbe faaliyeti dışında herhangi bir telefon iletişiminde bulunulmamasına dair 

faaliyete katılan askerlere emir ve talimat verdiklerinin değerlendirildiği,  şüphelinin de bu 

emir  ve  talimata  uyarak  olay  gecesi  askeri  darbe  faaliyeti  dışında  telefon  iletişiminde 

bulunmadığının anlaşıldığı, 

Şüphelinin,  pilotluğunu  yaptığı  Cougar  AS-532  tipi  helikopter  ile  Gölbaşı  Özel 

Kuvvetler  Komutanlığına  ve  TÜRKSAT  Uydu  Haberleşme  Merkezi  bölgesine  uçuş 

gerçekleştirmiş  olması,  bu  helikopterden  silahla  ateş  açılması  sonucu  meydana  geldiği 

değerlendirilen tüm ölüm ve yaralanma eylemlerinden 5237 sayılı TCK 37 maddesi uyarınca 

doğrudan  sorumlu  olduğu,  bu  şekilde  TÜRKSAT  Haberleşme  Merkezinde  yaralanan 

müştekiler Abdullah BULUT, Ahmet SARIKAYA, Ahmet ŞEFLEK, Alaettin ALTINTAŞ, Ali 

BOLAT,  Bayram  İNAÇ,  Bilal  Davut  HASETÇİ,  Mehmet  Cemil  ÖZTEGİL,  Cengiz 

DEĞİRMENCİ, Cengizhan SOLAK, Cenk ŞEN, Eray ÜNLÜ, Erdal SÖĞÜNMEZ, Erkan 

KAYA,  Erol  ÖLÇER,  Fatih  AKSOY,  Fatih  Mehmet  KAYABAŞI,  Fatih  POLAT,  Fatih 

ÜNVER,  Güner  GANİ  ,  Hakan  İLHAN,  Halil  ERSOY,  Hüsamettin  DEMİREL,  Halil 

YEŞİLÇİMEN, Hüseyin TÜRKMEN, İbrahim ATİLA, İsmail AÇIKAL, Kadir KARABIYIK, 

Lokman SONSOY, Mahmut BAŞPINAR, Mehmet BAYAR, Mehmet GÖKSEL, Mehmet Ali 

ORTAYATIRTMACI,  Muhammet  Sait  GÜNEŞ,  Muhammet  Emin  SERGİLİ,  Mustafa 

KARADAYI,  Özcan  ŞEN,  Ramazan  TEKTAŞ,  Serdar  GÖZÜM,  Serkan  BİLEN,  Taha 

TETİK,  Tarık  İNCEDERE,  Tarık  Furkan  ERBAY,  Tayfun  ÖĞÜTLÜ,  Turgay  AYÇİÇEK, 

Üzeyir  YAVUZ  ve  Yasin  Burak  KAYA'ya  karşı  işlenen  kasten  nitelikli  şekilde  insan 

öldürmeye teşebbüs suçlarının doğrudan faili olduğu,

Şüphelinin, olay günü gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi 

olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü 

mensubu olan diğer  şüphelilerle  fikir  ve eylem birlikteliği  içerisinde hareket  ettiği,  askeri 

darbe  girişimininde  bulundukları,  şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarından  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  aldığı  yasal 

olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli Sezgin UYANIK'ın, soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı Terör Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 
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teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek, yaralanan her bir müşteki için 

ayrı ayrı olmak üzere toplam 47 kez nitelikli şekilde kasten insan öldürmeye teşebbüs etmek 

suçlarını oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-14- Şüpheli Abdullah ATEŞTEMUR'un( Binbaşı ) Eylemleri :

Şüpheli Abdullah ATEŞTEMUR 17/07/2016 tarihli ifadesinde;  "Ben Kara Pilot 

Binbaşı olarak Güvercinlik üssünde orta taburda bölük komutanı olarak görev yapmaktayım. 

15/07/2016  tarihinde  yıllık  izindeydim.  Antalya  ilinde  bulunuyordum.  Antalya  ilinden 

memlekete  gitmeden  önce  Ankara'ya  uğramaya  karar  verdim.  Ankara'ya  geldiğimde  sicil 

amirim Yarbay Halil  GÜL'e amir  olması  nedeniyle  geldiğimi haber  verdim.  O da nöbetçi 

olduğunu söyleyip çay içmek için yanına çağırdı.  Ailemi eve bırakıp yanına gittim.  Gece 

görev olduğunu söyledi. Görevin içeriğini anlatmadı. Biz de bu şekilde içeriye son dakikada 

söylenen görevler olduğu için ben de ayrıntısını sormadım. Eve gidip yemek yedikten sonra 

saat 21:00 sıralarında Güvercinlik Üssüne sivil kıyafetle geri döndüm. Üsten resmi kıyafetle 

çıkış yasak olduğu için bu şekilde döndüm. Ayrıca üste resmi kıyafetim bulunuyordu. Üsse 

döndükten  sonra  helikopterlerin  başına  gittik.  Helikoptere  bindiğimizde  yanımda  1.  Pilot 

olarak yeni tanıdığım Albay Erdem ERDOĞAN ( ErdoğanERDEM)  vardı. Ben kendisinin 2. 

Pilotu  olarak  skorsky  genel  maksat  helikopterine  bindim.  Helikopterde  tanımadığım  bir 

teknisyen vardı. Hatırladığım kadarıyla 5 helikopter olarak yola çıktık. Yola çıktığımızda 1 

numaralı helikopteri takip edeceksiniz ve helikopterleri Akıncı'ya tahliye edeceksiniz denildi. 

Pilot  sayısı  az  olduğu için  izinden bu şekilde  görevlendirmeler  yapılmaktadır.  Ben de  bu 

yüzden çok fazla sorgulamadım. Bu talimatı veren benim amirim Yarbay Halil Gül'dü. Bu 

şekilde sözlü emir aldığımız için görev belgesi olup olmadığını sorduğumda yok dendi. Acil 

durumlarda sözlü emir ile  yola çıktığımız için ben emri yerine getirdim. Benim bindiğim 

helikopterde  bixi  denilen  silah  ve  mühimmat  yüklüydü.  Bu silah  genel  olarak  her  zaman 

helikopterde bulunur. Genellikle 2 tane olmasına rağmen hatırladığım kadarıyla kullandığım 

helikopterde 1 tane vardı. Akıncı'ya gittik. Gösterdikleri yere saat 22:00 civarında indik. Diğer 

helikopterlerde tanımadığım kişiler ile birlikte Yarbay Halil GÜL, Albay Uğur KAPAN, Albay 

Erdem ERDOĞAN ( ErdoğanERDEM)vardı. Benim yanımda şahsi beylik tabancam dışında 

silah yoktu. Akıncı da ne olduğunu bilmediğim bir hareketlilik vardı. Jetler inip kalkıyordu. 

Bütün bu faaliyetin  Genelkurmay'ın  talimatı  doğrultusunda emir  komuta  zinciri  içerisinde 

görev kapsamında icra edildiğini karşı koyanların tutaklanacağını söylediler. Ancak faaliyetin 

içeriğini yine bilmiyordum. İç güvenlik kapsamında bir yere müdahale edildiğini zannettim. 
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Terminalde  beklerken  televizyondan  faaliyetin  hukuksuz  olduğunu,  darbe  yapıldığını 

öğrendim.Bunun üzerine verilen görevleri yapmayı red ettim. Bu sırada yapılacak işlerle ilgili 

görevlendirmeler  geliyordu.  Bu  görevlendirmeler  isim isim verilmiyordu.  Şu iş  yapılacak 

dendiğinde  birileri  gönüllü  olarak  çıkıyordu.  Ben  bu  işleri  yapmayı  red  ettim. 

MeselaGenelkurmay'a mühimmat taşındı. Ben gitmedim. Öğrenci taşındığını duydum. Ben 

gitmedim. Emirler Uğur KAPAN aracılığıyla geliyordu. Onun emirleri Ünsal ÇOŞKUN'dan 

almış  olduğunu tahmin ediyorum.  Çünkü Ünsal  ÇOŞKUN hepimizin  komutanıydı.  Orada 

yoğun bir karmaşa vardı. Ben bu şekilde verilen işleri yapmadım. İşleri yapmamam nedeniyle 

bana karşı bir zorlama olmadı. Ben ordayken Genelkurmay Başkanının helikopterle getirilip 

götürüldüğünü söylediler. Orada bir karmaşa vardı. Değişik bir ortam olmuştu. Ben kendimi 

geriye  çektim.  Ertesi  gün  öğlen  saatlerinde  teslim  olunacağı  söylendi.  Ben  bir  şeye 

karışmadığım için rahat bir şekilde teslim oldum. 

  Yurtta Sulh Konseyinin ne olduğunu bilmiyorum. Sadece Akıncı'ya girerken 

kol liderinin telsizden çağrı isminin sonuna Yurtta Sulh dediğini duydum. Bu ibareyi ilk defa 

bu şekilde duydum. Bunun dışında bu yapıyla herhangi bir ilgim yoktur. Nasıl örgütlenip nasıl 

eyleme  geçtikleri  ile  ilgili  bilgim  yoktur.  Anlattığım  şekilde  olayların  içinde  kendimi 

buldum.Yine anlattığım şekilde bir kez Güvercinlik'den Akıncı'ya 2. Pilot olarak intikal ettim. 

Mühimmat kullanmadım. Benim emrimde her hangi bir asker yoktu. Genelkurmay başkanı 

götürülüp getirildiğini  duydum.  Yine  bir  yerden Genelkurmay'a  mühimmat  götürüldüğünü 

duydum.  Yine  beklerken  Harp  Okulundan  öğrenci  taşınacağını  duydum.  Yine  Jandarma 

Okullarında yaralı  olduğunu söylediler.  Birisi  gitti.  Ancak kimseyi  getirmediler.  Ancak bu 

intikallerin yapılıp yapılmadığını ya dakim tarafından yapıldığını bilmiyorum. 

Akıncı'da  ben  kimseyi  alıkoymadım.  Alıkonulmuş  kimse  olup  olmadığını 

bilmiyorum. Kimseyi görmedim. Teslim olacağımız sırada karargah binasına gittim. Bunun 

dışında karargah binasına gitmedim. 

  Anlattığım  gibi  Ankara'da  ve  ülke  genelinde  meydana  gelen  anayasal  düzeni 

ortadan kaldırmaya yönelik eylemleri Akıncı üssüne gittiğimde televizyondan öğrendim. Bu 

eylemlerin hiç birine katılmadım. 

 FETÖ/PDY isimli örgüt ile her hangi bir bağlantım yoktur. Ben Atatürkçü bir 

kişiyim. Bunlarla bağlantım yoktur. Her hangi bir talimat almış değilim.

 Güvercinlik'te  anlattığım  şekilde  helikoptere  binerken  verilen  talimatın 

kanunsuz  olabileceğini  düşünmedim.  Daha  sonra  Akıncı'ya  gidince  darbe  yapıldığını 

öğrendim. Yine verilen talimatları yerine getirmedim. Teslim olurken kesinlikle direnmedim. 

Her  hangi  bir  pazarlığa  şahit  olmadım.  Sadece  askeri  savcıların  ve  jandarmanın  gelmesi 

istendi. Bunun dışında başka bir pazarlığa şahit olmadım. 

 Akıncı üssünün girişinde vatandaşların öldürülmesiyle ilgili bir bilgim yoktur. 
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İlk defa şimdi burada duydum. Bu insanların kim tarafından nasıl öldürüldüğünü bilmiyorum. 

Ben beylik tabancamı kesinlikle kullanmadım. Her hangi bir kimseye ateş etmesi yönünde 

talimat vermedim. 

 5828 4 Harekat Yıldırım Gizli ibareli mesaj formunu daha önce görmedim. 

Akıncı'da  mesaj  formu  geldiğini  söylediler.  Genelkurmay'ın  direktifi  doğrultusunda  emir 

komuta zinciri içinde faaliyet icra edildiği söylendi. İlk önce söylenene inandım. Daha sonra 

yapılan faaliyetin kanunsuz olduğunu anlayınca geriye çekildim. Hiçbir faaliyete katılmadım. 

" şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Abdullah  ATEŞTEMUR  Ek  Beyanında; Güvercinlik  Kara  Havacılık 

Komutanlığında  Orta  Taburda  bölük  komutanı  olarak  görev  yaptığını,  17/07/2016  tarihli 

beyanımda belirttiğim gibi olay günü tatildeyken, Antalya'dan Ankara'ya döndüğünde Sicil 

Amiri  Yarbay Halil  GÜL'ün  yanına  gittigini,  gittiğinde  gece  görev  olduğunu  söylediğini, 

ancak  ne  görevi  olduğunu  söylemediğini,  15/07/2016  günü  saat  21.00  sıralarında  Kara 

Havacılık  Komutanlığına  gittiğini,helikopterleri  tahliye  edileceğini  gidilecek  yerin  havada 

söyleneceğini  söylediklerini,  bunun  üzerine  Skorsky  marka  genel  maksat  helikopterine 

bindiğini,  yanında  birinci  pilot  olarak  Albay  Erdem  ERDOĞAN'ın(  ErdoğanERDEM) 

olduğunu, teknisyeni hatırlamadığını, yaklaşık 5-6 helikopter ile yola çıktığını,bir numaralı 

helikopteri takip edin helikopterleri Akıncı üssüne tahliye edeceksiniz diye emir verildiğini, 

bu talimatı Yarbay Halil GÜL'ün verdiğini, emirlerin sözle verildiğini, bindiği helikopterde 

bixi makineli tüfek ve mühimmat olduğunu, saat 22.00 sıralarında Akıncı üssüne gittiklerini, 

diğer helikopterlerde Halil GÜL ve Albay Uğur KAPAN'ı gördüğünü, karanlık olduğundan 

koşa koşa gittiklerini, bu yüzden diğer kişileri göremediğini, jetlerin inip kalktığını, bu sırada 

ne olduğunu bilmediğini, Akıncı Terminal Binasına gittiklerindedarbeyi öğrendiğini, bir görev 

verilmemesi için biraz uzakta kaldığını,bundan dolayı da herhangi bir görev verilmediğini, 

Genelkurmay'a  mühimmat  ve  öğrenci  taşındığını  öğrendiğini,terminal  binasındaki  bütün 

eylemleri  Albay  Uğur  KAPAN'ın  yönettiğini,  onun  da  emirleri  Tuğgeneral  Ünsal 

ÇOŞKUN'dan aldığını düşündüğünü, çünkü üs komutanının Ünsal ÇOŞKUN olduğunu, daha 

sonradan  gittiklerifilo  binasında  da  Ünsal  ÇOŞKUN'u  gördüğünü,  herhangi  bir  eyleme 

karışmadığını, daha sonra teslim olduğunu, mühimmat kullanmadığını,emrinde herhangi bir 

asker olmadığını belirtmiştir.

Şüpheli Murat BOLAT 20/07/2016 tarihli ifadesinde; "Alay Komutan Yardımcısı 

Yarbay Halil GÜL ve Yarbay Özcan KARACAN’ın odaya beni çağrmaları üzerine gittim ben 

kendilerine  'Ne yapıyorsunuz' diye sordum onlarda bana yapılacak olan darbeyi kast ederek 

'Pilotların  ve  teknisyenlerin  hazır  olduklarını' söylediler......Görebildiğim  kadarı  ile  bu 
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listede ... Binbaşı Abdullah ATEŞTEMUR'un isimlerini bu liste skorkyleri kullanacak şahıslar 

olarak gözlerimle gördüm. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Erdoğan  ERDEM  17/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Olay  gecesi 

helikopterle  arazide  uçuş  yaptım.  Ancak  tam olarak  nerede  uçuş  yaptığımı  bilemiyorum. 

Gözaltına  alınma  sırasında  darp  edildim.  Kafama  darbe  aldım.  Bu  nedenle  nerede  uçuş 

yaptığımı ve saatini  hatırlamıyorum. Uçuş yaptığım helikopter  genel  maksatlı  olduğu için 

yüklü  değildi.  Uçuş  sırasında  herhangi  bir  silah  kullanmadım.  Binbaşı  Abdullah 

ATEŞTEMUR,  teknisyen  Ahmet  olan  soy  ismini  bilmediğim  personel  vardı.  Araziden 

yaralıları olan bir tim alıp geldim. Helikopterin numarasını hatırlamıyorum. Sonu 84 olabilir. 

Kullandığım  helikopter  tahsisli  değildir.  Görev  verildiğinde  uçuş  eğitimi  aldığımıztüm 

helikopterlerle uçma yetkimiz vardır. " şeklinde,

24/08/2016 tarihli ifadesinde ise" ..... Uçakların, helikopterlerin emniyetli bir yere 

taşınacağı söyleniyordu. Pilot olduğum için ihtiyaç olup olmadığını sordum. Uçuş hattında 

pilota  ihtiyaç  olacağı  söylendi.  Kaskımı  gözlüğümü aldım.  Piste  gittim.  Binbaşı  Abdullah 

ATEŞTEMUR'un olduğu skorsky helikoptere ikinci pilot olarak bindim. Ben rütbem itibari ile 

birinci pilottum."şeklinde beyanlarda bulunmuştur.

Şüpheli Ahmet YENGİL 26/07/2016 tarihli ifadesinde; " .... Ben piste geldiğimde 

Pilot  Albay  Erdoğan  ERDEM,  Pilot  Binbaşı  Abdullah  ATEŞTEMUR  helikopteri  uçuşa 

hazırlıyorlardı. Ben de bu helikoptere bindim. ... Kısa sürede hep birlikte havalandık ve hep 

birlikte Akıncı Üst Komutanlığına iniş yaptık.

...bir askeri birliğe iki helikopter olarak iniş yaptık. İniş yaptığımız yerde hazır olarak 

bekleyen  rütbeleri  takılı  olmayan,  ancak  rütbeli  özel  kuvvet  olduğunu  tahmin  ettiğim 12 

kişilik  timden  7  kişi  bizim  helikoptere,  diğer  5  kişi  de  diğer  helikoptere  bindiler.  Bu 

timdekilerin  tamamı  silahlı  ve  teçhizatlı  idi.  Silahları  M-16  tarzı  tam  olarak  markasını 

bilmediğim silahlardı ve tam teçhizatlılardı. Helikoptere bindikten sonra bizim helikopterde 

bulunan 7 kişilik timdeki tim komutanı olduğunu tahmin ettiğim şahıs kulağıma eğilerek bana 

bixi  silahı  çalışıyor  mu,  silahçı  var  mı  diye  sordu.  Bende  silahçı  olmadığını  söyledim. 

İçlerinden  bir  tanesi  bixiyi  gerekirse  ben  kullanırım  dedi.  Pisten  havalandıktan  sonradan 

Türksat olduğunu öğrendiğim yere giderek TÜRKSAT binasının arka tarafında bir boş alana 

iniş  yaparak  2 helikopterdeki  toplam 12 kişilik  timi  oraya  bıraktık  ve  tekrar  havalanarak 

Akıncı pistine döndük.

...Yaklaşık iki üç saat Akıncı’da bekledikten sonra pilotlarımız gelerek helikoptere 

bindiler. Yine aynı şekilde iki helikopter olarak uçuşa geçtik. Daha önce bırakmış olduğumuz 

tim personelini bıraktığımız yerin biraz açığında boş bir  alanda iniş  yaparak aldık.  Ancak 
966/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



aldığımız personel beş tanesi bizim helikoptere diğer helikoptere ise beş kişi bindi. İki kişi 

zayiatlarının olduğunu söylediler. Tekrar Akıncı’ya iniş yaptık. Personelleri orada indirdik. 

Pilotlarla birlikte karargaha gittiler. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Zafer DOLU 18/07/2016 tarihli ifadesinde;"Daha sonra sikorsky pilotu 

Albay Halil  GÜL geldi  ve  az  önce  Genelkurmay Başkanı  ve  İkinci  Başkanını  Akıncı'ya 

getirdiğini  orada  bulunan herkese  söyledi.  Burada  ......  Binbaşı  Abdullah  ATEŞTEMUR .. 

vardı...  Hava aydınlanmak üzere iken ...  tahmini 10 kişi  ile birlikte Akıncı Üssüne devam 

ettik. Oraya indiğimizde ... Binbaşı Abdullah ATEŞTEMUR ... ve Yüzbaşı Taha Fatih ÇELİK 

‘in de orada olduğunu gördüm" şeklinde beyanlarda bulunmuştur.

Şüpheli Mehmet ŞAMCI 05/12/2016 tarihli ifadesinde; "Ben Akıncı üssünde olay 

gecesi  gittiğimizde  Uğur  KAPAN  Albay  ....  Abdullah  ATEŞTEMUR  Binbaşı  ....  Kadir 

BAYRAM  Astsubayı  orada  gördüm.  Hangilerinin  uçtuğunu  hangilerinin  uçmadığını 

bilemiyorum." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Osman  ÇAYIR  17/07/2016  tarihli  ifadesinde;  " ertesi  gün  sabah  jet 

uçaklarının  Akıncı  üs  Havaalanı  kalkış  pistini  silahla  taramaları  olayını  görünce  o  zaman 

şüphelendim yanımda Binbaşı Abdullah ATEŞTEMUR ile birlikte komutanların yanına gittim 

neler  olduğunu  sordum,  halkın  zarar  görmemesi  için  teslim  olacaklarını  söyleyince  bu 

kişilerin  o  zamana  kadar  yanlış  içerisinde  olduklarınıancak  o  zaman  anladım."  şeklinde 

beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Ali ERCAN 18/02/2017 tarihli ifadesinde; "   ... bende tek olarak Süper 

Kobra ile havalandım ve Akıncı'ya iniş yaptım. .... Yine Akıncı’da; .. Abdullah ATEŞTEMUR, 

Serdar ERCAN, Tekin TAŞDEMİR’i gördüm. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Ahmet  SEREYİM 27/03/2017  tarihli  ifadesinde;  "  ...Akıncı'da  bizden 

başka Abdullah ATEŞTEMUR, Halil GÜL gibi başka pilotlar da vardı. Yaklaşık 20kadar pilot 

vardı. Orada Uğur KAPAN albay da vardı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ergün  YAKUT  26/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "Akıncı  Hava  Üs 

Komutanlığında ..... Kara Pilot Binbaşı Abdullah ATEŞTEMUR .... Kıdemli Başçavuşİlhan 

OCAKCIOĞLU’nu  gördüm.  Gece  boyunca  helikopterler  ve  savaş  uçakları  sürekli  inip 

kalkıyorlardı." şeklinde beyanda bulunmuştur.
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Tanık  Kamil  AYDIN  25/07/2016ifadesinde; 15/07/2016  tarihinde  saat  15:50 

sırasında  Halil  GÜL'ün  kendisini  arayarak  uçuş  için  gelip  gelemeyeceğini  sorduğunu, 

kendisinin  gidemeyeceğini  söylediğini,  olaylardan  sonra  whatsap  üzerinden  yoklama 

yaptığını,  Halil  GÜL,  Mehmet  Fatih  ARMAN(Mehmet  Fatih  ARMAĞAN)  ve Abdullah 

ATAŞDEMİR'in ( Abdullah ATEŞTEMUR'in ) cevap vermediklerinibelirtmiştir.

Şüpheli  Abdullah  ATEŞTEMUR  soruşturmaya  konu  eylemleri  nedeniyle 

tutuklandıktan sonra 18/07/2016 tarihinde götürüldüğü Sincan 2 Nolu F Tipi  Kapalı  Ceza 

İnfaz Kurumu'nda yapılan kontrolde üzerinde B50935776K seri numaralı 1 Amerikan Doları 

banknotu  ele  geçirilmiş  ve  adli  emanete  alınmıştır.  Askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

yürütülen soruşturmalarda Fetullahçı terör örgütü mensuplarının birbirlerini tanımak amacıyla 

üzerlerinde 1 Amerikan Doları taşıdıkları tespit edilmiştir. 

10/10/2016  tarihli  tespit  tutanağında;  Akıncı  4.  Ana  Jet  Üs  Komutanlığı'nda 

bulunan  güvenlik  kameralarında  yapılan  incelemede  143.filo  koridoru  güvenlik  kamerası 

görüntülerinde  saat  09:39:34  -  09:39:52  zaman  aralığında  Abdullah  ATEŞTEMUR'un 

koridorda yürürken görüldüğü belirtilmiştir. 

Şüpheli Abdullah ATEŞTEMUR'un adına kayıtlı / kullanmakta olduğu 0 533 643 38 

08,0 532 774 41 16, 0 530 017 20 44 ve 0 536 416 46 10numaralı telefon hattı için Ankara 8. 

Sulh Ceza Hakimliği'nin 30/11/2016 tarih ve 2016/4568 D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı 

CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı verilmiştir.

Şüpheli  Abdullah  ATEŞTEMUR'un  kullanmakta  olduğu  0533  643  38  08 

numaralı  telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe  girişiminde 

bulunulan 15/07/2016 tarihinde şüphelinin telefon hattının gece saat 24:00 sıralarına kadar 

Kazan ilçesindeki  baz  istasyonlarından sinyal  verdikten  sonra,  saat  01:00 sıralarına  kadar 

Gölbaşı ilçesindeki aralarında Gölbaşı Uydu Haberleşme Merkezinin de bulunuğu değişik baz 

istasyonlarında sinyal verdiği, daha sonra tekrar Kazan ilçesindeki baz istasyonlarından sinyal 

vermeye  başladığı,  saat  03:56'dan  itibaren  tekrar  Gölbaşı  ilçesindeki  aralarında  Uydu 

Haberleşme Merkezinin de bulunduğu değişik baz istasyonlarından sinyal  verdikten sonra 

saat 05:00'den itibaren tekrar Kazan ilçesi Sarayköy'den sinyal vermeye başladığı, bu telefon 

hattından saat 00:54 -05:02 arasında Eray UÇKUN adına abonelik kaydı bulunan 0544 315 66 

21 numaralı telefon hattı ile 11 kez iletişime geçtiği, ilk iletişim olan saat 00:54'teki iletişim 

sırasında  şüpheli  Abdullah  ATEŞTEMUR'un  telefonunun  Kazan  civarındaki  birbaz 

istasyonundan sinyal verdiği, buna karşılık Eray UÇKUN adına kayıtlı telefon hattının ise 
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Gölbaşı Uydu Haberleşme Merkezi civarındaki baz istasyonundan sinyal verdiği, şüpheli Eray 

UÇKUN'un Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda tabur komutanı olarak yarbay rütbesi ile görev 

yaptığı  ve  hakkında  askeri  darbe  girişimine  konu  suçlardan  dolayı  Cumhuriyet 

Başsavcılığımızın  2016/177016  sayılı  dosyasından  soruşturma  yürütüldüğü,  Abdullah 

ATEŞTEMUR'un  olay  tarihinde  helikopterle  Özel  Kuvvetler  Mensubu  mensubu  askerleri 

Özel Kuvvetler Karargahından TÜRKSAT Haberleşme Merkezine götürme aşamasında Özel 

Kuvvetlerde görevli Eray UÇKUN ile irtibat halinde bu eylemi gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. 

Abdullah  ATEŞTEMUR'un  ayrıca  olay  gecesi  şüpheliler  Ahmet  SEREYİM  ve  Osman 

ÇAYIRLI ile telefon iletişimi içerisinde olduğu anlaşılmıştır. 

Şüpheli  Abdullah  ATEŞTEMUR,  16/07/2016  tarihinde  yakalanarak  gözaltına 

alınmıştır.

 

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Abdullah  ATEŞTEMUR'un  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli Abdullah ATEŞTEMUR'un, Kara Havacılık Komutanlığında Orta Tabur 

Bölük Komutanı olarak Kara Pilot Binbaşı rütbesiyle görev yaptığı, 

Şüphelinin  üzerindeFetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarının  birbirlerini  tanımakta 

kullandıklarının değerlendirildiği 1 Amerikan Doları ele geçirilmesi, şüphelinin askeri darbe 

faaliyeti kapsamındaki faaliyetleri, sıralı komutan ve amirleri dışında başka asker kişilerden 

emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış biçimi ile birlikte nazara alındığında, 

şüphelinin Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğunun anlaşıldığı,

Şüphelinin, yıllık izinde olmasına rağmen Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askerler 

tarafından planlanıp gerçekleştirilecek askeri darbe kapsamında kendisine verilecek emir ve 

talimatları yerine getirmek üzere 15/07/2016 tarihinde iznini keserek Ankara'ya döndüğü,

Şüphelinin,  Skorsky  helikopter  pilotu  olduğu,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu 

askerler  tarafından  planlanıp  gerçekleştirilecek  olan  askeri  darbe  planı  kapsamında  olay 

gecesi Skorsky marka helikopter kullanacak pilot olarakönceden görevlendirildiği,

Şüphelinin,  şüpheli  Halil  GÜL'den aldığı  talimat  doğrultusunda  olay akşamı  saat 

21:00 sıralarında sivil kıyafetli olarak Güvercinlik'te bulunan Kara Havacılık Komutanlığı'na 

geldiği, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyetinin  başlaması  üzerine  aldıkları  talimat 

doğrultusundaGüvercinlik'teki  helikopter  park  alanında  bulunan,  önceden  tüm  bakımları 
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yapılmış ve uçuşa hazır bir şekilde park alanında bekleyen 10984 kuyruk numaralı, Skorsky 

S-70  tipi  genel  maksat  helikoptere  şüpheli  Erdoğan  ERDEM  ile  birlikte  pilot  olarak 

bindikleri, bu helikopterin teknisyenliğini ise şüpheli Ahmet YENGİL'in yaptığı, 

Şüphelinin, şüpheli Erdoğan ERDEM ile birlikte üzerinde bixi kapı makineli tüfeği 

kurulu ve mühimmat bulunan bu helikopter ile Güvercinlik'teki kuleden izin almadan kalkış 

yaptıkları, Kazan ilçesi Akıncı mevkiine bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait Akıncı 

Hava Üssüne 'yurtta sulh' parolasını kullanarak indikleri, 

Şüphelinin,  Akıncı  Hava Üssünde kendi  sıralı  amir  ve komutanlarından olmayan, 

askeri darbeciler tarafından Hava Görev Komutanı olarak atanan şüpheli Uğur KAPAN'dan 

aldıkları  talimat  doğrultusunda aynı  helikopter  ve  aynı  uçuş  ekibiyle  Gölbaşı'nda  bulunan 

Özel  Kuvvetler  Komutanlığı  Oğulbey  kışlasına  gittikleri,  oradan  aldıkları  silahlı  ve  tam 

teçhizatlı özel kuvvet mensubu 7 kişilik timden oluşan darbeci askerleri Gölbaşında bulunan 

Türksatyerleşkesine  götürdükleri,helilopterdeki  darbeci  askerlerden  oluşantimi  orada 

indirdikten sonra helikopter ile Akıncı Hava üssüne döndükleri,

Şüphelinin  olay  gecesi  helikopterle  uçuş  gerçekleştirdiği  TÜRKSAT  Uydu 

Merkezine gittiğinde şüpheli Eray UÇKUN ile telefon iletişimi halinde bulunduğu, şüpheli 

Eray  UÇKUN'un  da  askeri  darbe  kapsamında  başka 

birlikte  faaliyet  gösterdiği  gözetildiğinde  şüphelinin  askeri  darbe  kapsamında  başka 

birliklerde görevli personel ile de telefon irtibatında bulunduğunun anlaşıldığı, 

Şüphelinin, bu uçuştan2-3 saat geçtikten sonra aynı uçuş ekibive aynı helikopter ile 

Gölbaşında  bulunan  TÜRKSAT  yerleşkesine  daha  önce  bıraktıkları  Özel  Kuvvetler 

Komutanlığı  personelinden  oluşan  timi  almak  için  gittikleri,  götürdükleri  timdeki  darbeci 

askerlerden ikisi  Türksat'ta  öldürüldüğünden geri  kalan 5 askeri  helikoptere alarak Akıncı 

Hava üssüne döndükleri,

10984 kuyruk numaralı  S-70 Skorsky helikopter  içinde,  yatağında takılı  vaziyette 

BS-2594  seri  numaralı  makinalı  tüfek  ve  bu  tüfeğe  bağlı  çok  miktarda  boş  kovan  ile 

helikopterde  mermi  hasarı  bulunması  nedeniyle  bu  helikopterden  TÜRKSAT Haberleşme 

Merkezinde bulunanlara ateş edildiğinin anlaşıldığı, 

Şüpheli her ne kadar olay gecesi Güvercinlik'ten Akıncı üssüne gittiğini ve bir daha 

görev  almadığını  belirtmiş  ise  de,  kullandığı  telefona  ilişkin  konum ve  iletişim bilgileri, 

şüpheliler  Ahmet  YENGİL ve  Erdoğan  ERDEM'in  ifade  içeriklerine  göre  bu  beyanının 

gerçeği yansıtmadığı, 

Şüphelinin, helikopter ile kalkış ya da iniş yaparken uçuş kulesinden izin almadığı ve 

bilgi  vermediği,  helikopter  uçuşları  için  daha  önceden verilmiş  olan  yasal  hiçbir  emir  ve 

talimata riayet etmediği, pilotluğunu yaptığı bir helikopter ile başka bir kuvvet komutanlığının 

üssüne gittiği,yasal emir ve talimatlar dışında uçuşlar gerçekleştirip kendisine emir ve talimat 
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verme yetkisi bulunmayan kişilerden emir ve talimat aldığı,

Şüphelinin, olay akşamı Genelkurmay Başkanı tarafından ikinci bir emre kadar bütün 

uçuşların durdurulması emri verildiği halde helikopterle uçuş gerçekleştirerek bu emre karşı 

geldiği, 

Şüphelinin,  aldığı  talimat  doğrultusunda  kullandığı  helikopterin  ışıklarını  kapatıp 

karartma uygulayarak uçtuğu, kalkış ve iniş yaptığı, helikopterle karartmalı şekilde uçarak 

askeri  darbe  girişimine  karşı  gelen  polislerin  silahlarından  çıkacak  mermilerin  hedefi 

olmaktan korunmayı amaçladıkları, 

Şüphelinin,  askeri  darbe girişimi başarısız olduğundan Akıncı Hava Üssüne gelen 

kolluk görevlileri tarafından yakalandığı,

Şüphelinin, olay gecesi gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi 

olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü 

mensubu olan diğer şüphelilerle fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket ederek, askeri 

darbe  girişimininde  bulundukları,  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  darbe  girişiminin 

başarıya ulaşması için kendisine verilen yasal olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüphelinin, pilotluğunu yaptığı helikopterden açılan ateş sonucu meydana gelen tüm 

ölüm ve yaralanma eylemlerinden 5237 sayılı TCK 37 maddesi uyarınca doğrudan sorumlu 

olduğu,  bu  şekilde  şüphelinin  Skorsky  helikopterle  uçuş  gerçekleştirdiği  belirlenen 

TÜRKSAT Haberleşme  Merkezinde  yaralanan  sivil  müştekiler  Abdullah  BULUT,  Ahmet 

SARIKAYA, Ahmet ŞEFLEK, Alaettin ALTINTAŞ, Ali BOLAT, Bayram İNAÇ, Bilal Davut 

HASETÇİ,  Mehmet  Cemil  ÖZTEGİL,  Cengiz  DEĞİRMENCİ,  Cengizhan  SOLAK, Cenk 

ŞEN, Eray ÜNLÜ, Erdal SÖĞÜNMEZ, Erkan KAYA, Erol ÖLÇER, Fatih AKSOY, Fatih 

Mehmet KAYABAŞI, Fatih  POLAT, Fatih  ÜNVER, Güner  GANİ ,  Hakan İLHAN, Halil 

ERSOY, Hüsamettin DEMİREL, Halil YEŞİLÇİMEN, Hüseyin TÜRKMEN, İbrahim ATİLA, 

İsmail  AÇIKAL,  Kadir  KARABIYIK,  Lokman  SONSOY, Mahmut  BAŞPINAR,  Mehmet 

BAYAR, Mehmet  GÖKSEL,  Mehmet  Ali  ORTAYATIRTMACI,  Muhammet  Sait  GÜNEŞ, 

Muhammet Emin SERGİLİ, Mustafa KARADAYI, Özcan ŞEN, Ramazan TEKTAŞ, Serdar 

GÖZÜM, Serkan BİLEN, Taha TETİK, Tarık İNCEDERE, Tarık Furkan ERBAY, Tayfun 

ÖĞÜTLÜ, Turgay AYÇİÇEK, Üzeyir YAVUZ ve Yasin Burak KAYA 'ya karşı işlenen kasten 

nitelikli şekilde insan öldürmeye teşebbüs suçlarının doğrudan faili olduğu;

Şüpheli Abdullah ATEŞTEMUR'un, soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı Terör 

Örgütü üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük 

Millet  Meclisini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  kısmen  veya  tamamen  yapmasını 

engellemeye  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya 

görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek, yaralanan her bir 

müşteki için ayrı  ayrı olmak üzere toplam 47 kez nitelikli şekilde kasten insan öldürmeye 
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teşebbüs etmek suçlarını oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-15- Şüpheli Ahmet SEREYİM'in ( Binbaşı ) Eylemleri ;

Şüpheli  Ahmet  SEREYİM  18/07/2016tarihli  ifadesinde;  "Ben  Malatya  ilinde 

bulunan 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığında Helikopter Pilotu olarak görev yapıyorum. 

15/07/2016  tarihinde  sabah  saatlerindeKara  Kuvvetleri  Komutanlığından  daha  önceden 

tanıdığım Binbaşı Mehmet ŞAMCI aradı,  ben o esnada Adapazarı'nda izinde idim. Acilen 

Ankara'ya  gelmem  gerektiğini,  bir  uçuş  olabileceğini  söyledi.  Ben  ayrıntı  sorduğumda, 

"Ayrıntısını  söyleyemem,  ayrıntısına  gerek  yok,  Kara  Havacılık  Komutanı  seni  çağırıyor" 

dedi.  Aynı  gün  öğlen  saatlerinden  otobüsle  Ankara'ya  geldim.  Eryaman'da  bir  müddet 

dolaştım.  Tekrar  Mehmet  ŞAMCI ile  görüştüm.  Beklememi,  akşam saat  8:00  gibi  birliğe 

gelmemi söyledi. 

Ben de saat 21:00'a doğru Güvercinlik'te bulunan askeri üsse geldim. Kalabalık bir 

grup beklememe rağmen fazla kimse yoktu,  orada gördüğüm tanımadığım bir  kimse bana 

"helikopterlerin  alınıp,  Akıncı  Üssü'ne götürülmesi  gerektiğini"  söyledi.  O ana kadar  olan 

bitenden  de  haberim  yoktu,  ben  skorsky  helikopter  pilotuyum.  Helikopterlerin  oraya 

gittiğimde  fazla  helikopter  olması  gerekmesine  rağmen  2  tane  helikopter  vardı.  Birisi 

çalışmak  üzereydi.  Diğerine  binmeye  gittiğimde  Malatya'dan  tanımış  olduğum  Gürşay 

Binbaşı'yı ( Gürçay BAYLAR)gördüm. Onunla o helikopteri çalıştırıp,Akıncı Üssü'ne gittik. 

İç  güvenlik  ile  ilgili  bir  konu  olduğunu  düşünüyordum.  Akıncı  Üssü'ne  gittiğimizde  çok 

sayıda  helikopter  vardı,  darbe  gibi  birşey  olacağını  o  zaman  anladım.  Genelkurmay 

Başkanı'nın orada olduğunu Halil GÜL Yarbay bana söyledi ve Genelkurmay Başkanı'ndan 

emir aldıklarını söyledi.

Sonra  orada  beklemeye  başladık.  Benim kullandığım helikopter  herhangi  bir  atış 

kabiliyeti olan helikopter değildi, nakliye helikopteri idi. Orada beklemeye başladık. Birkaç 

tane uçuş oldu,  ben de uçuş  yaptım.  Kara Harp Okulu'nda,  Hava Harp Okulu öğrencileri 

olduğunu ve onları Etimesgutta bulunan askeri üsse götürmemiz gerektiği söylendi. 

... Akıncı Hava Üssü'ne gece geldiğimde darbe gibi bir şey olduğunu anladım ancak 

Genelkurmay Başkanının  da  orada  olduğu  ve  ondan  emir  alındığı  söylendiği  için  oradan 

ayrılma  ihtiyacı  hissetmedim.  FETÖ/PDY terör  örgütü  ile  doğrudan  ya  da  dolaylı  hiçbir 

bağlantım yoktur. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Ahmet  SEREYİM  24/08/2016   tarihli  ifadesinde;"Ben  Malatya'da  ki 

2.Kara  Havacılık  Alay  Komutanlığında  helikopter  pilotu  olarak  görev  yaparım.  Skorksy 
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helikopterlerini  kullanırım.15/07/2016 günü Adapazarın'da izinliyken Kara Havacılık Tayin 

Subayı  olan  Binbaşı  Mehmet  ŞAMCI  beni  aradı.  Acilen  Ankara'ya  gelmem  gerektiğini 

söyledi.  Eşimi memlekete  gönderip Ankara'ya  gittim.  Bu olay aynı  gün içinde  oldu.  Saat 

21.00 sıralarında Güvercinlik'teki üsse gittim. Kalabalık bir grup bekliyordu ancak sakindi ve 

2 tane helikopter vardı. Helikopterlerin yanında Binbaşı Gürçay BAYLAR'ı gördüm. Birlikte 

aynı helikoptere bindik. Ayrıca bir teknisyen vardı. Onu tanımıyorum. Bindiğim helikopterin 

kuyruk numarasını hatırlamıyorum. İçinde yükümüz yoktu. Sadece 3 kişiydik. Makineli tüfek 

olup  olmadığını  hatırlamıyorum.  Bu  şekilde  Akıncı  üssüne  gittik.  Saat  22.00  sıralarında 

Akıncı  Üssüne  vardık.  Yarbay  Halil  GÜL  ile  görüştüm.Bizden  önce  birçok  helikopter 

Akıncı'ya  gelmişti  park  halinde  duruyorlardı.  Bizde  park  ederek,  indik  Terminal  binasına 

gittik. Halil GÜL'ün dışında, Albay Uğur KAPAN'ı gördüm. 

Saatini  tam  hatırlamıyorum.  Albay  Uğur  KAPAN  bana  Kara  Harp  Okulunda 

öğrencileri Etimesgut Hava Meydanına tahliye etmemiz talimatını verdi. Yine Skorsky marka 

kuyruk numarasını hatırlamadığım bir helikopter ile Kara Harp Okuluna gittim. Diğer pilot 

Yarbay Yakup YAYLA'ydı.  Bakım personelini  hatırlamıyorum.  Öğrencileri  alıp  Etimesgut 

Hava  meydanına  bıraktık.Bu  şekilde  2  sefer  yaparak  öğrencileri  taşıdım.  Öğrenciler  çok 

kalabalıktı.  Bu  ikinci  bindiğim  helikopter  ilkinden  farklıydı.  Hatırlayabildiğim  kadarı  ile 

makineli  tüfek  tertibatı  yoktu.  İkinci  seferden  sonra  artık  bu  eyleme  son  verme  kararı 

verdik.Akıncı  Üssüne saat  02.00 sıralarında döndük. Döndükten sonra Terminal  binasında 

beklemeye başladık.  Sabah hava aydınlanırken adını  tam olarak hatırlayamadığım bir  filo 

binasına  gittik.  Akın  ÖZTÜRK'ü cep  telefonu ile  konuşurken sonradan gördüm.  Bir  nevi 

arabuluculuk  yapmaya  çalışıyordu.  Olay  sırasında  silahım  yoktu.  Malatya'daki  arama 

sırasında evimde bulunmuştur.

Şüpheliye Akıncı 4.Ana Jet Üssü Komutanlığında yapılan arama sırasında üzerinde 

inceleme  yapılan  helikopter  fotoğrafları  gösterildi  soruldu: Bütün  skorsky  helikopterler 

birbirine  benzer  kuyruk  numaralarını  kesinlikle  hatırlamıyorum.  Bana  gösterilen 

helikopterlerden de hangisini uçurduğumu teşhis edemedim ancak Akıncı üssüne ilk gidişte 

kullandığım helikopterin tek bir dijital ekranı vardı. Bana gösterilen helikopterlerden 13044 

kuyruk  numaralı  helikopter  bu  şekildedir.  Ancak  yine  tekrar  edeyim  bu  helikopteri 

kullandığımı kesin olarak söyleyemem..

Ben bir darbe girişimi olduğunu sabah saatlerine doğru anlayabildim, Akıncı Üssüne 

gittikten  sonradışarıda  olan  bitenden  habersizdim,  olaylar  sırasında  telefonum  sürekli 

yanımdaydı  ancak  haber  okumadım.  Kimseyede  telefon  etmedim."  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli  Ahmet  SEREYİM  27/03/2017  tarihli  ifadesinde;  "  Ben  14/07/2016 
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tarihine Ankara'ya geldiğimde Rıza AKINCI'nın evinde kaldım. Mehmet ŞAMCI'nın evine 

gitmedik. Herhangi bir darbe toplantısına katılmadım. Ertesi günü, gün boyu Rıza AKINCI ile 

beraberdik.  Akşam saatlerinde Mehmet ŞAMCI ile Temür AYDIN ile buluştuk.  Ve Temür 

AYDIN'ın aracı ile saat 21:00 sıralarında Güvercinlik'e geldik. Rıza AKINCI bana evinde iken 

bir uçuş tulumu vermişti. Kışlaya geldiğimde o uçuş tulumunu helikopter taburunun olduğu 

yerde giydim. Ben tatbikat olacağını ya da bir terör saldırısı olacağını düşünüyordum. Uçuş 

hattına  gitmeden  önce  helikopter  taburunun  nöbetçi  subayı  helikopterler  Akıncı'ya 

götürülecek ve orada bilgilendirileceksiniz demişti. Nizamiyeye girişten sonra Rıza ile Temür 

benden ayrılmışlardı. Uçuş hattına gittiğimde çok sayıda helikopter olacağını düşünüyordum. 

Ayrıca birifing ve bilgilendirme toplantısı yapılacağını bekliyordum. Bulunduğum yerde veya 

helikopter taburunda bilgi alabileceğim herhangi bir kıdemli personel de yoktu. Ancak sadece 

2  tane  helikopter  vardı.  Helikopterlerden  birisinin  kapısını  açtığımda  tanımadığım  sivil 

kıyafetli birisi vardı. O bana "helikopterleri Akıncı'ya götürüyoruz, acele edin" dedi. Bende 

kendimi  birşeye  geç  kalmış  gibi  hissettim.  Sonra  diğer  helikoptere  gittiğimde  helikopter 

başında  Malatya'dan  tanıdığım  binbaşı  Gürçay  BAYLAR  vardı.  Samimi  arkadaşım 

olduğundan ne olup bittiğini sordum. O da bana helikopterleri Akıncı'ya götüreceğiz dedi. 

İkimiz  birlikte  kuyruk  numarasını  hatırlamadığım  skorsky  tipi  bu  helikoptere  bindik. 

Teknisyeninin  kim  olduğunu  hatırlamıyorum.  Bu  helikopterle  ben,  Gürçay  ve  ismini 

hatırlamadığım teknisyen  Akıncı  üssüne  gittik.  Pistte  bekleyen  başka  bir  helikopter  daha 

vardı. Biz 3 helikopter olarak kalkış yaptık. Benim bulunduğum helikopter en arkada idi. Ve 

öndeki helikopterleri takip ediyordu. Bu şekilde Akıncı'ya gittik. 

Akıncı'da bizden başka Abdullah ATEŞTEMUR, Halil GÜL gibi başka pilotlar da 

vardı. Yaklaşık 20kadar pilot vardı. Orada Uğur KAPAN albay da vardı. Kara Havacılıkta en 

kıdemli  olana  tabi  olunur.Benim  tanıdığım  kıdemli  olarak  sadece  orada  Uğur  KAPAN 

albaydı.  Kendisi  bize  harekat  merkezinden  telefonla  talimat  alıyorum.  Bu talimatları  size 

aktaracağım dedi. Ben o gece Uğur KAPAN albaydan aldığım Kara Harp Okulundan Hava 

Harp okulu öğrencilerini Etimesgut Hava meydanına tahliye etme talimatını uyguladım. Gece 

yarısı  civarında ben ve Yakup YAYLA Skorsky helikoptere bindik,  hatırladığım kadarıyla 

helikopter Güvercinlikten geldiğimiz helikopter değildi, başka bir helikopterdi. Teknisyenin 

de aynı teknisyen olup olmadığını hatırlamıyorum. İki helikopter kol olarak kalktık. Kol lideri 

bizim bulunduğumuz helikopter mi diğer helikoptermi hatırlamıyorum. Harp okuluna giderek 

2 kez Hava Harp Okulu öğrencilerini taşıdık. Diğer helikopterde Mehmet Şamcı ve Tekin 

Taşdemir'den oluşan uçuş ekibi olup olmadığını bilmiyorum. 

Biz  iki  defa  harp  okulundan  Hava  Harp  Okulu  öğrencilerini  Etimesgut  Hava 

meydanına  taşıdıktan  sonra  bu  işte  bir  tuhaflık  olduğunu  fark  ettik.  Üçüncü  kez  bu  işi 

yapmamız  talimatını  yerine  getirmedik.  Normalde  bize  verilen  talimat  tam olarak  yerine 
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getirilmemiş  olmasına  rağmen  bu  işte  bir  tuhaflık  olduğunu  düşünerek  olayı  kendi 

insiyatifimizle yarıda kesip ne olup bittiğini öğrenmek için Akıncı üssüne geri döndük.Ben 

olay  gecesi  sadece  belirttiğim  uçuşları  gerçekleştirdim.  Bunun  dışında  başka  bir  uçuş 

gerçekleştirmedim. 

Şüpheliye kullanmakta olduğu 505 803 93 18 numaralı telefon hattının olay gecesi 

saat 00:02'den 00:48 arasında Gölbaşındaki baz istasyonlarından sinyal verdiği hatırlatılarak 

soruldu:  Ben  olay  gecesi  Gölbaşına  uçuş  gerçekleştirmedim.  Benim  telefonum  şarjda 

takılıydı.  Birisi  alıp  Gölbaşı'na  gitmiş  olabilir.  Ayrıca  tanımadığım  insanlara  konuşma 

yapması  için  telefonumu  verdiğim  de  olmuştur.  Sabah  yakalandığımda  telefon  benim 

üzerimdeydi.  Çok  yorgundum.  Bu  yüzden  telefonumun  üzerinde  tam  bir  kontrol  sahibi 

değildim. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Uğur  KAPAN  20/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "Akıncı  üssünde 

buluştuğumuzda  gelen  pilotlardan  tanıdıklarım ....  2-) Binbaşı  Ahmet  SEREYİL (  Ahmet 

SEREYİM).....16-) İsmini bilmediğim Malatya'dan gelen binbaşı, akıncı üssünde buluştuk. 

İsmini  verdiğim pilotlardan Ahmet  SEREYİM Binbaşı  ve  Yakup YAYLA Yarbay 

Malatya'dan gelmişlerdi. ." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Rıza  AKINCI  16/07/2016 tarihli  ifadesinde;  "  .... Ben  14.07.2016 

tarihinde  gece  saatlerinde  Ankara’ya  vardım.  Mehmet  ŞAMCI’nın  Eryaman’daki  evine 

giderek  ne olduğunu sordum. Bana görev olduğunu ama görevin  içeriğinin  bilinmediğini, 

15.07.2016 tarihinde saat  21:30’da Güvercinlik  Hava Ulaştırma Komutanlığında uçuş için 

hazır olmamı söyledi. Mehmet ŞAMCI’nın evinde Kr.PIt.Bnb. Ahmet SEREYİM de vardı. 

Ahmet SEREYİM’e de aynı şeyleri söylemiş. Ahmet SEREYİM ile birlikte evden çıktık. Saat 

02:00 sularıydı. Ahmet SEREYİM, o gece bende kaldı. 

Ertesi  gün Eryaman’da Temür  AYDIN, Ahmet SEREYİM, Murat  KARAKAŞ ve 

Mehmet  ŞAMCI  ile  birlikte  buluştuk.  Mehmet  ŞAMCI  ve  Murat  KARAKAŞ  sonradan 

gelmişti.  Temür  AYDIN’ın  aracıyla  Kara Havacılık  Komutanlığında  Hv.Ulş.Grup K.lığına 

geldik.." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Halil  GÜL  24/08/2016 tarihli  ifadesinde;  "... Saat  04.00  sıralarında 

Akıncı Üssüne gittim. Darbe girişiminin başarı olmadığı anlaşılıyordu. İnsanlar çaresiz bir 

şekilde oturup konuşuyorlardı. Orada .... Binbaşı Ahmet SEREYİM .... vardı.  ." şeklinde 

beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Temür AYDIN 29/07/2016 tarihli  ifadesinde;  " ...Helikopter  ile Akıncı 
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Üssüne geçtik, Akıncı’da indik, en son gelen helikopterden biri idik, burada iki yada üç adet 

Cougar (Silahsız) helikopter, yedi sekiz adet Skorsky (Silahsız) helikopter vardı, helikopterler 

susmuş ve personel toplanmış halde idi, başlarında da Albay Uğur KAPAN vardı, bize acele 

edin diye işaret etti, bizde koşarak gittik, burada isimlerini hatırladığım kadarı ile .... Binbaşı 

Ahmet SEREYİN .... ve Yarbay Halil GÜL vardı." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Murat BOLAT 20/07/2016 tarihli ifadesinde; "Alay Komutan Yardımcısı 

Yarbay Halil GÜL ve Yarbay Özcan KARACAN’ın odaya beni çağırmaları üzerine gittim ben 

kendilerine "Ne yapıyorsunuz" diye sordum onlarda bana yapılacak olan darbeyi kast ederek 

"Pilotların ve teknisyenlerin hazır olduklarını" söylediler......Görebildiğim kadarı ile bu listede 

...  Binbaşı  Ahmet SERİN (Ahmet  SEREYİM) .....isimlerini  bu liste  skorkyleri  kullanacak 

şahıslar olarak gözlerimle gördüm." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Taha  Fatih  ÇELİK  01/09/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ............ifademde 

yazdırmış olduğum isimler bunların haricinde Kurmay olmaları ve komkarsu sınavını kazanan 

kişilerin FETÖ/PDY içerisinde bulunma ihtimalleri olabileceğini düşündüğüm ama net olarak 

bilmediğim.......  Ahmet  SEREYİM,  ,...isimli  şahısların  adı  geçen  örgüt  ile  bağlantılı 

olduklarını düşünüyorum.." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Mehmet  ŞAMCI  05/12/2016  tarihli  ifadesinde;  "15/07/2016  tarihinin 

olduğu hafta  içinde  ben 14/07/2016 tarihinde  Özcan KARACAN ile  telefonda konuştum. 

Kendisi  benden Ahmet  SEREYİM'i  arayıp  15  Temmuz günü Güney ile  ilgili  bir  faaliyet 

olduğunu söylememi istedi. Bende Ahmet SEREYİM'e bunu arayıp söyledim. ......

Ben  Akıncı  üssünde  olay  gecesi  gittiğimizde  .....  Ahmet  SEREYİM Binbaşı  ...... 

Kadir  BAYRAM Astsubayı  orada gördüm. Hangilerinin uçtuğunu hangilerinin uçmadığını 

bilemiyorum.." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Gürçay BAYLAR 17/07/2016 tarihli  ifadesinde; "....Birlikte saat 20.30 

sıralarında Kara Havacılık Komutanlığına gittik. Bir kargaşa vardı. Hepimize helikopterleri 

Akıncı'ya  tahliye  etme  talimatı  verildi.  Ben  Skorsky  genel  maksat  helikopterine  Binbaşı 

Ahmet SEREYİM ile  birlikte  bindim. Tanımadığım bir  astsubay bakımcı  da vardı.  Yakup 

YAYLA da bizim helikopterde yolcu olarak binmişti. Helikopter silahsızdı. Ben son kalkan 

helikopteri kullanıyordum. Akıncı üssüne gittik....." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Kadir BAYRAM 07/12/2016 tarihli ifadesinde; "Etimesgut havaalanınan 

13045 kuyruk numaralı helikopterle uçtuğumuz pilotların binbaşı Yakup YAYLA ile binbaşı 

Ahmet SEREYİM'in olup olmadığını bilmiyorum. Ben Ahmet SEREYİM'i tanırım. Kendisi 
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ile Malatya'da görev yaptık. Kendisini birlikte yaptığımız görevler nedeniyle şahsen tanırım. 

Ancak Yakup YAYLA'yı tanımam. O gece uçtuğumuz pilotların bu pilotlar olup olmadığını 

hatırlamıyorum.." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Ahmet YENGİL 26/07/2016 tarihli ifadesinde; " .... Saat 21:30 sıralarında 

acil  uçuş  var  herkes  uçuşa  diyerek  bağırma  şeklinde  alarm verildi.  Bende  daha  önceden 

söylendiği gibi iki adet gece görüş gözlüğümü ve kaskımı alarak helikopterin park alanına 

geçtim.  Dokuz  adet  birliğe  ait  helikopter  vardı.  Ben  piste  geldiğimde  ....Binbaşı  Ahmet 

SERİN ( Ahmet SEREYİM ) ..... vardı. Hangilerinin hangi helikoptere bindiğini bilmiyorum. 

Kısa sürede hep birlikte havalandık ve hep birlikte Akıncı Üst Komutanlığına iniş yaptık.." 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Ahmet  SEREYİM'in  olay  gecesi  birlikte  uçuş  gerçekleştirdiklerini 

belirttiği şüpheli Yakup YAYLA'ya ait künyenin ele geçirilmesi nedeniyle şüphelilerin 

olay gecesi birlikte uçtuklarının değerlendirildiği 13044 kuyruk numaralı Skorsky S-70 

tipi helikopterle ilgili olarak Ankara Hava Trafik Ünitesine bağlı Esenboğa ve Ahlatlıbel 

Hava Radar Mevzi Komutanlığına ait radar görüntüleri üzerinde bilirkişiler tarafından 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 13/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

1727  mod3  ü  kullanmış  olduğu  değerlendirilen  13044  veya  13041  kuyruk 

numaralı  S-70  helikoptere  ait  radar  izlerinden, helikopterin  16/07/2016  tarihinde  saat 

00:28:00  sıralarında  Ankara  Polis  Koleji  Müdürlüğü,  saat  00:29:16sıralarında  Sıhhiye 

Metrosu  üzerinde,  saat  00:39:57sıralarında  TRT  güneydoğu  ile  Danişment  Heliport 

kuzeyinde,  saat 00:58:00sıralarında Atılım Üniversitesi  güneyinde,  saat 01:03:00sıralarında 

Sincan,  Batı  Adliyesi  güneyi,  saat  01:06:00sıralarında  Akıncı  güneyinde,  saat 

03:22:00sıralarında  Akıncı  Meydanı  üzerinde  (36  SVK  62973-37754  askeri  grid 

koordinatında)  (Ahlatlıbel  Radar)  bölgesinde,  saat  04:05:28sıralarında  Akıncı  Meydanı 

güneydoğusunda 119 KT yer  hızında  Ankara şehir  merkezi  istikametinde ilerleyerek,  saat 

04:11:43  sıralarında  Ahlatlıbel  Anayasa  Mahkemesi  batısından,  saat  04:13:44sıralarında 

Mogan Gölü batısından güney istikametine, saat 04:15:25sıralarında Mogan Gölü güneyinde 

Oğulbey istikametinde,  saat 04:20:06sıralarında Ankara/Konya yolu batısı  Oğulbey güneyi 

bölgesinde,  saat  04:25:56  sıralarında  Oğulbey  kuzeydoğu/Karaoğlan  Batısında,  saat 

04:28:38sıralarında  Danişment  Heliport  güneyinden,  saat  04:36:21sıralarında  Oğulbey 

güneyinde, saat 04:41:00 sıralarında Oğulbey güneydoğusunda, saat 04:43:00sıralarında Özel 

Kuvvetler Komutanlığı bölgesinde, saat 04:47:00sıralarında Oğulbey Batısında, saat 04:48:04 

- 04:55:43arasında TÜRKSAT bölgesinde, saat 04:56:17 sıralarında Bağ içi Mevki-Oğulbey 

güneyinde,  saat  04:58:55sıralarında  Mahmatlı  Bahçe  Mevki-Oğulbey  güneyinde,  saat 
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05:02:41sıralarında  Bezirhane  Mevki-Oğulbey güneyinde,  saat  05:15:00sıralarında  Gölbaşı 

Tulumtaş  güneyinde,  saat  05:19:17sıralarında  Güvercinlik  Meydanı  güneyinde,  saat 

05:22:14sıralarında  ODTÜ üzerinde,  saat  05:25:57sıralarında  Samsun  yolu  Türk  Telekom 

üzerinde,  saat  05:33:00sıralarında  Susuz  Mahallesi  Kuzeyinde,  saat  05:35:14  - 

05:37:58arasında Akıncı Meydanı üzerinde uçuş gerçekleştirdiğinin ve mütakiben de Akıncı 

Meydanına iniş yaptığının değerlendirildiği belirtilmiştir. 

Şüpheli Ahmet SEREYİM'in, Malatya İli Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi Mesut 

Sokak Detaykent A Blok No:5/1-30 adresinde Malatya 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 19/07/2016 

tarih  ve  2016/2338  D.  İş  sayılı  kararı  uyarınca,  19/07/2016  tarihinde  arama  ve  elkoyma 

işlemleri yapılmıştır.

2.Kara Havacılık Alay Komutanlığı'nın 16/12/2016 tarihli yazısında, N16269Z seri 

numaralı Barettatabancanın Ahmet SEREYİM'e ait olduğu belirtilmiştir. 

Şüpheli  Ahmet SEREYİM'e ait  Apple marka A1457 model  358828056010319 

imei numaralı cep telefonu üzerinde Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin 2016/3931 

D. İş sayılı kararı uyarınca bilirkişiler tarafından yapılan inceleme sonucu düzenlenen 

11/11/2016 tarihli bilirkişi raporunda, cep telefonunun inbox klasöründe,

0505 824 73 24 numaralı telefondan 0505 803 93 18 numaralı telefona "birbirinize 

dikkat edin"

0506 701 03 90 numaralı telefondan16/07/2016 tarihinde saat 13:40'ta0505 803 93 

18 numaralı telefona "gurcay yakup hepiniz" şeklinde mesajlar olduğu, 

Cep telefonunun sent klasöründe,

0505  803  93  18  numaralı  telefondan  0506  701  03  90  numaralı  telefon  hattına 

16/07/2016 tarihinde saat 13:41:57'de "hepimiz iyiyiz, lütfen endişe etmeyin" 

0505  803  93  18  numaralı  telefondan  0505  824  73  24  numaralı  telefon  hattına 

16/07/2016 tarihinde saat 18:54:09'da "bitanem sümeyye, ablam ve annemle görüşemedim. 

Selam söyle" 

0505 803 93 18 numaralı telefon hattından 0505 824 73 24 numaralı telefon hattına 

16/07/2016 tarihinde saat 18:57:06'da "Sıkıntı yok, telefon elimde olduğuna göre" 

0505 803 93 18 numaralı telefon hattından 0505 824 73 24 numaralı telefon hattına 

16/07/2016 tarihinde saat 20:47:19 da "Sincan adliyeye gideceğiz birazdan" şeklinde mesajlar 

olduğu belirtilmiştir.

Şüpheli Ahmet SEREYİM'in askeri darbe girişimi sonrasında yakalandıktan sonra da 

cep  telefonunu  fiilen  kullandığı,  bulundukları  ortama  ilişkin  dışarıya  bilgi  verdiği 
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anlaşılmıştır.

Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'nın 27/07/2016 tarih ve 2016/2569 sayılı 

uzmanlık raporunda;  Ahmet SEREYİM'e ait  olduğu belirtilen tüm svapları  üzerinde atış 

artıklarının tespit edildiği belirtilmiştir.

Mali  Suçlar  Araştırma  Kurulu  Başkanlığı  tarafından  Ahmet  SEREYİM'in  banka 

hesaplarından eşinin vekalet ile para çektiğinin ihbar edilmesi üzerine Ankara Batı 1. Sulh 

Ceza Hakimliğinin 18/08/2016 tarih 2016/2921 D.İş sayılı kararı ile mal varlığı değerlerine el 

konulmasına karar verilmiş olup Garanti Bankası 2. Ordu Komutanlığı Şubesine, Etimesgut 

Tapu  Müdürlüğüne  ve  Mali  Suçlarla  Mücadele  Şube  Müdürlüğüne  kararın  ifası  için 

müzekkere yazılmıştır.

Akıncı 4.Ana Jet Üssü Komutanlığı'nda bulunan güvenlik kamera görüntüleri 

üzerinde yapılan incelemeler sonucu düzenlenen 08/10/2016 tarihli tespit tutanağında; 

143.filokoridor güvenlik kamerasında CH7 2016-07-16 -10-14-09 kayıt nolu görüntünün saat 

09:39:16  -09:39:55  zaman  aralığı  görüntüsünde  koridor  içerisinde  görülen  şahsın  Ahmet 

SEREYİM olduğu belirtilmiştir. 

Ankara  Batı  Cumhuriyet  Başsavcılığınca  Ankara  Batı  1.  Sulh  Ceza 

Hakimliği'nin  21/07/2016  tarih  ve  2016/2161  D.  İş  sayılı  kararı  uyarınca  1.Kara 

Havacılık  Alay  Komutanlığı  binasında  yapılan  arama  işlemleri  sonucu  düzenlenen 

30/07/2016  tarihli  arama  ve  elkoyma tutanağında;  K3-19  nolu  odada,  giysi  dolabının 

içerisindeki mavi renkli kot pantolonun cebinde Kamil Koç firmasına ait 14/07/2016 tarihli 

İstanbul Ümraniye Dudullu'dan Ankara Otogarı'na saat 14:45'te hareket eden otobüse ilişkin 

17 numaralı koltuk için Ahmet SEREYİM adına düzenlenmiş otobüs bileti, aynı pantolonun 

cebinde Ahmet SEREYİM'e ait kredi kartından 15/07/2016 tarihinde saat 20:14'te Mevlana 

Et/Mangal  (Şeker  Mahallesi  Mustafa  Ertuğrul  Caddesi  69/A-B)isimli  iş  yerine  ait  64  TL 

tutararındaki kredi kartı slipi ele geçirildiği belirtilmiştir.

Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  Mali  Suçlarla  Mücadele  Şube  Müdürlüğü'nün 

27/03/2017  tarihli  cevabi  yazısında; Şüpheli  Ahmet  SEREYİM'in,  babası  Şaban  Ural 

SEREYİM  ile  kardeşi  Hülya  YÜKSEL'in  Bankasya'da  hesaplarının  bulunduğu  ve  2014 

yılında artışlar olduğu, kardeşi Hülya YÜKSEL'in 667 sayılı kanun hükmünde kararname ile 

faaliyetine son verilen Pak Eğitim İş Sendikası üyesi olduğu, yine kardeşi Hülya Yüksel'in 

Fırat  Eğitim  Merkezi  İşletmeleri  Tic.a.ş,  .sema  Eğitim  Hizmet.süleymanpaşa  Çağ.ders, 
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Manolya Eğitim Hizm.tic.a.ş. Özel Çamlıca Anafen Fen Lisesi , Özel Taştan Eğit.hiz.tic.a.ş.

(özel Sebat Fem Der.mer.şub.) , Mevsim Eğitim Ve Turizm Hizmetleri Dış Tic.a.ş., Çamlıca 

Anafen  Fen  Lisesi  gibi  örgütle  iltisaklı  şirketlerde  sosyal  güvenlik  kaydı  bulunduğu 

belirtilmiştir. 

Şüpheli Ahmet SEREYİM'in kullandığı / adına kayıtlı olan 0 505 803 93 18 ve 0 530 

471 70 89numaralı telefon hattı için Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği'nin 28/11/2016 tarih ve 

2016/2407 D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti 

kararı verilmiştir. 

Şüpheli  Ahmet SEREYİM'in  kullanmakta olduğu 0  505 803 93 18 numaralı 

telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde; telefon  hattının  14/07/2016  tarhinden 

itibaren  Ankara'da  bulunan  baz  istasyonlarından  sinyal  vermeye  başladığı,  askeri  darbe 

girişiminde bulunulan  15/07/2016  tarihinde  skorsky helikopterlerin  Güvercinlikten  kalkışa 

hazırlandıkları  zaman  dilimi  olan  21:00  sıralarında  Güvercinlik  civarından  sinyal  verdiği, 

GPRS verilerine göre saat 22:26'dan itibaren Kazanilçesinde sinyal vermeye başladığı, yine 

GPRS verilerine göre saat 00:02, 00:44, 00:45, 00:46, 00:48'de cep telefonunun TÜRKSAT 

Uydu Haberleşme Merkezinin bulunduğu mevkiideki baz istasyonlarından sinyal verdiği, saat 

01:42'den  itibaren  tekrar  cep  telefonunun  Kazan  ilçesindeki  baz  istasyonlarından  sinyal 

vermeye başladığı,  saat 05:00 sıralarında Balgat'daki baz istasyonlarından sinyal  verdikten 

sonra  saat  08:14'den itibaren  tekrar  Kazan ilçesindeki  baz istasyonlarından sinyal  verdiği, 

şüphelinin 15/07/2016 tarihinde saat 22:25'de şüpheli Temür AYDIN ile, 16/07/2016 tarihinde 

saat 01:39, 01:42, 01:44 ve 02:23'de şüpheli AbdullahATEŞTEMUR ile telefon irtibatında 

bulunduğu anlaşılmıştır. 

Şüpheli Ahmet SEREYİM, 16/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. 

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Ahmet  SEREYİM'in  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Ahmet  SEREYİM'in, Malatya  2.  Kara  Havacılık  Alay  Komutanlığında 

Helikopter Pilotu olarak Binbaşı rütbesiyle görev yaptığı,

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri dışında başka asker kişilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış 

biçimi ile  birlikte  nazara  alındığında,  şüphelinin  Fetullahçı  Terör  Örgütü üyesi  olduğunun 
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anlaşıldığı,

Şüphelinin,  Skorsky  helikopter  pilotu  olduğu,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu 

askerler  tarafından  planlanıp  gerçekleştirilecek  olan  askeri  darbe  planı  kapsamında  olay 

gecesi Skorsky tipi helikopter kullanacak pilot olarakönceden görevlendirildiği,

Yıllık izinde olmasına rağmen Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askerler tarafından 

planlanıp gerçekleştirilecek askeri darbe kapsamında kendisine verilecek emir ve talimatları 

yerine getirmek üzere 14/07/2016 tarihinde iznini keserek Sakarya'dan Ankara'ya geldiği, 

Şüpheli  Ahmet SEREYİM, her ne kadar ifadesinde 15/07/2016 tarihinde Mehmet 

ŞAMCI tarafından aranarak acil görev olduğu için Ankara'ya çağırılması üzerine aynı gün 

Ankara'ya geldiğini belirtmiş ise de, şüpheliye ait0505 803 93 18 numaralı telefon hattının 

14/07/2016  tarhinden  itibaren  Ankara'da  bulunan  baz  istasyonlarından  sinyal  vermeye 

başladığı,  bununla  birlikte  Kara  Havacılık  Komutanlığında  yapılan  aramada K3-19  nolu 

odada, giysi dolabının içerisindeki mavi renkli kot pantolonun cebinde Kamil Koç firmasına 

ait 14/07/2016 tarihli İstanbul Ümraniye Dudullu'dan Ankara Otogarı'na saat 14:45'te hareket 

eden otobüse ilişkin 17 numaralı  koltuk için Ahmet SEREYİM adına düzenlenmiş otobüs 

bileti ele geçirilmesi, yine aynı pantolonun cebinde Ahmet SEREYİM'e ait kredi kartından 

15/07/2016 tarihinde saat 20:14'te Mevlana Et/Mangal (Ankara ili Şeker Mahallesi Mustafa 

Ertuğrul Caddesi 69/A-B)isimli iş yerine ait 64 TL tutararındaki kredi kartı slipi ele geçirilmiş 

olması gözetildiğinde şüphelinin 15/07/2016 tarihinde Ankara'ya geldiğine ilişkin beyanının 

gerçeği yansıtmadığının anlaşıldığı, 

Şüphelinin,  Ankara'ya  geldikten  sonra  14/07/2016  tarihi  akşamı  şüpheli  Rıza 

AKINCI ile birlikte şüpheli  Mehmet ŞAMCI'ya ait  Eryaman'da bulunan evde geç saatlere 

kadar toplantı yaptıkları, bu toplantıda askeri darbe girişiminden ve darbe girişimim sırasında 

kendisine verilen görevden haberdar olduğu,

Şüpheli'nin, 15/07/2016 tarihinde akşam saatlerinde Mehmet ŞAMCI, Rıza AKINCI 

ve Temür AYDIN ile buluştukları ve şüpheli Temür AYDIN'ın aracı ile saat 21:00 sıralarında 

Güvercinlik'te bulunan Kara Havacılık Komutanlığı Kışlası'na geldikleri,şüphelinin gelirken 

beraberinde Rıza AKINCI'nın evinde iken kendisine verdiği bir uçuş tulumunu da getirdiği, 

şüphelinin uçuş tulumunu beraberinde getirmesinden de askeri darbe kapsamında kendisine 

verilen görevden haber olduğunun anlaşıldığı,

Şüpheli  Ahmet  SEREYİM'in,  askeri  darbe  faaliyetinin  başlaması  üzerinealdıkları 

talimat doğrultusunda Güvercinlik'te bulunan şüpheliler Gürçay BAYLAR ve Yakup YAYLA 

ile birlikteüzerinde bixi makineli tüfek ve mühimmat bulunanönceden tüm bakımları yapılmış 

ve  uçuşa  hazır  bir  şekilde  park  alanında  bekletilen  Skorksy  helikopter  ile  kuleden  izin 

almadan kalktıkları,  Hava Kuvvetlerine  bağlı  Akıncı  Hava Üssüne 'yurtta  sulh'  parolasını 

kullanarak iniş yaptıkları,
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Şüphelinin,  Akıncı  Hava Üssünde kendi  sıralı  amir  ve komutanlarından olmayan, 

askeri darbeciler tarafından Hava Görev Komutanı olarak atanan şüpheli Uğur KAPAN'dan 

aldığı talimat doğrultusunda şüpheli Yakup YAYLA ile birlikte başka bir skorksy helikopter 

ileKara  Harp  Okulundaki  Hava  Harp  Okulu  öğrencilerini  oradanalıp  Etimesgut  Hava 

Meydanına  taşıdıkları,  şüpheli  Ahmet  SEREYİM ve Yakup YAYLA'nın  bu  şekilde  2  kez 

askeri öğrenci taşıdıkları,

Şüpheli Ahmet SEREYİM'in olay gecesi birlikte uçuş gerçekleştirdiklerini belirttiği 

şüpheli  Yakup  YAYLA'ya  ait  künyenin  ele  geçirilmesi  nedeniyle  şüphelilerin  olay  gecesi 

birlikte uçtuklarının değerlendirildiği 13044 kuyruk numaralı Skorsky S-70 tipi helikopterle 

ilgili olarak Ankara Hava Trafik Ünitesine bağlı Esenboğa ve Ahlatlıbel Hava Radar Mevzi 

Komutanlığına ait radar görüntüleri üzerinde bilirkişiler tarafından yapılan inceleme sonucu 

düzenlenen  13/03/2017  tarihli  bilirkişi  raporunun  yukarıda  belirtilen  içeriği,  şüphelinin 

kullandığını belirttiği telefonu GPRS  bilgileri  incelendiğinde  16/07/2016 

tarihinde 04:47 - 07:09 arasında Özel Kuvvetler Komutanlığının ve TÜRKSAT Haberleşme 

Uydusunun bulunduğu Gölbaşı ilçesinde bulunan baz istasyonlarından sinyal vermesi, yine 

şüphelinin bu bölgeye helikopterle uçuş gerçekleştiren şüpheli  Abdullah ATEŞTEMUR ile 

olay  gecesi  birden  fazla  kez  telefon  irtibatında  bulunması  birlikte  gözönünde 

bulundurulduğunda,  şüpheli  Ahmet  SEREYİM'in  şüpheli  Yakup  YAYLA ile  birlikte  olay 

gecesi kendi sıralı amir ve komutanlarından olmayan, askeri darbeciler tarafından Hava Görev 

Komutanı  olarak  atanan  şüpheli  Uğur  KAPAN'dan  aldıkları  talimat  doğrultusunda  13044 

kuyruk numaralı  Skorsky helikopterle  askeri  darbe kapsamında kendilerine verilen talimat 

üzerine  Özel  Kuvvetler  Komutanlığı'na  ve  TÜRKSAT Uydu  Merkezinin  bulunduğu  yere 

gittikleri, Özel Kuvvetler Mensubu askerleri taşıdıklarının anlaşıldığı, 

Şüphelinin kullandığını belirttiği telefonu 16/07/2016 tarihinde saat 05:00'te 

Balgat Mahallesi 1. Cadde 36. Sokak No:3 Gett Plaza adresindeki baz istasyonundan sinyal 

verdiğinden  şüphelinin  kuyruk  numarası  ve  diğer  personeli  belirlenemeyen  Skorsky 

helikopterle  askeri  darbe  kapsamında  kendisine  verilen  talimat  üzerine  Balgat  üzerinden 

gecmek suretiyle faaliyetgerçekleştirdiğinin anlaşıldığı, 

Şüphelinin,  olay  gecesi  yukarıda  belirtilenler  dışında  gerçekleştirdiği  başka 

helikopter  uçuşu  ya  da  başka  faaliyeti  bulunup  bulunmadığının  soruşturma  aşamasında 

belirlenemediği, 

Şüphelinin,  askeri  darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlanması  üzerine Akıncı  Hava 

Üssündeyakalandığı,

Şüphelinin askeri tecrübesi, görev yapmadığı bir askeri birlikte tanımadığı, rütbesinin 

bilmediği  birisinden  talimat  almamasını  bilecek  seviyede  bulunmasına,  Kara  Havacılık 

sınıfının  çok  fazla  mensubu  olmayan  bir  askeri  sınıf  olması  nedeniyle  bu  sınıfa  mensup 
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askerlerin başka askeri birliklerde görev yapıyor olsalar da genellikle birbirlerini tanımalarına 

göre  olay  akşamı  Kara  Havacılık  Komutanlığına  gittiğinde  orada  gördüğü  tanımadığı  bir 

kimsenin kendisine 'helikopterlerin alınıp, Akıncı Üssü'ne götürülmesi gerektiğini' söylemesi 

üzerine orada çalışmakta olan bir helikoptere binip Akıncı Hava Üssüne gittiğini söylemesinin 

örgütsel bir tutum niteliğinde bulunduğu,

Şüphelinin, darbe gecesi bir çok şüpheli gibi telefonu ile darbe faaliyeti dışında her 

hangi bir iletişimde bulunmadığı, bu yönde Fetullahçı Terör Örgütünden aldığı talimatları da 

tam olarak uyguladığı,

Şüphelinin, personeli olmadığı bir askeri birlikteyetkisiz olarak faaliyette bulunduğu, 

yetkisi olmadığı halde helikopter kullandığı, 

Şüphelinin, Helikopter ile kalkış ya da iniş yaparken uçuş kulesinden izin almadığı 

ve bilgi vermediği, helikopter uçuşları için daha önceden verilmiş olan hiç emir ve talimata 

riayet etmediği, pilotluğunu yaptığı bir helikopter ile başka bir kuvvet komutanlığının üssüne 

gittiği,yasal emir ve talimatlar dışında uçuşlar gerçekleştirip kendisine emir ve talimat verme 

yetkisi bulunmayan kişilerden emir ve talimat aldığı,

Şüphelinin, kendi sıralı amir ve komutanlarından olmayan kişilerden yasadışı emir ve 

talimatlar aldığı ve emir ve talimatları uyguladığı,

Şüpheli Ahmet SEREYİM'den alınan svaplarda atış artıkları bulunduğu belirlenmiş 

ise de, şüphelinin silahla yukarıda belirtilenler dışında ne tür bir eylem gerçekleştirdiğinin 

tespit edilemediği, 

Şüphelinin, olay günü gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi 

olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü 

mensubu olan diğer  şüphelilerle  fikir  ve eylem birlikteliği  içerisinde hareket  ettiği,  askeri 

darbe  girişimininde  bulundukları,  şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarından  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  aldığı  yasal 

olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Yakup  YAYLA'nın,  pilotluğunu  yaptığı  helikopterden  açılan  ateş  sonucu 

meydana gelen tüm ölüm ve yaralanma eylemlerinden 5237 sayılı TCK 37 maddesi uyarınca 

doğrudan  sorumlu  olduğu,  şüphelinin  olay  gecesi  Gölbaşında  bulunan  Özel  Kuvvetler 

Komutanlığı'na ve TÜRKSAT Uydu Haberleşme Merkezine 13044 kuyruk numaralı Skorsky 

S-70  tipi  helikopterle  uçuş  gerçekleştirdiği  belirlendiğinden,  TÜRKSAT  Haberleşme 

Merkezinde  helikopterlerden  açılan  ateş  sonucu  yaralanan  müştekiler  Abdullah  BULUT, 

Ahmet SARIKAYA, Ahmet ŞEFLEK, Alaettin ALTINTAŞ, Ali BOLAT, Bayram İNAÇ, Bilal 

Davut HASETÇİ, Mehmet Cemil ÖZTEGİL, Cengiz DEĞİRMENCİ, Cengizhan SOLAK, 

Cenk ŞEN, Eray ÜNLÜ, Erdal SÖĞÜNMEZ, Erkan KAYA, Erol ÖLÇER, Fatih AKSOY, 

Fatih Mehmet KAYABAŞI,  Fatih  POLAT, Fatih  ÜNVER, Güner  GANİ ,  Hakan İLHAN, 
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Halil ERSOY, Hüsamettin DEMİREL, Halil YEŞİLÇİMEN, Hüseyin TÜRKMEN, İbrahim 

ATİLA,  İsmail  AÇIKAL,  Kadir  KARABIYIK,  Lokman  SONSOY,  Mahmut  BAŞPINAR, 

Mehmet  BAYAR,  Mehmet  GÖKSEL,  Mehmet  Ali  ORTAYATIRTMACI,  Muhammet  Sait 

GÜNEŞ,  Muhammet  Emin  SERGİLİ,  Mustafa  KARADAYI,  Özcan  ŞEN,  Ramazan 

TEKTAŞ, Serdar GÖZÜM, Serkan BİLEN, Taha TETİK, Tarık İNCEDERE, Tarık Furkan 

ERBAY, Tayfun ÖĞÜTLÜ, Turgay AYÇİÇEK, Üzeyir  YAVUZ ve Yasin Burak KAYA 'ya 

karşı  işlenen  yaralama eylemlerinin  5237 sayılı  TCK 37.  maddesi  uyarıncadoğrudan  faili 

olduğu,

Şüpheli  Ahmet  SEREYİM'in,  soruşturmaya  konu  eylemlerinin,  Silahlı  Terör 

Örgütü üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük 

Millet  Meclisini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  kısmen  veya  tamamen  yapmasını 

engellemeye  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya 

görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve yaralanan her 

bir müşteki için ayrı ayrı olmak üzere toplam 47 kez nitelikli şekilde kasten insan öldürmeye 

teşebbüs etmek suçlarını oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-16- Şüpheli Ali ERCAN'ın ( Binbaşı ) Eylemleri :

Şüpheli  Ali  ERCAN 18/02/2017 tarihli  ifadesinde; "... 1999 yılında Kara Harp 

Okuluna girdim, 2003 yılındaTeğmen olarak mezun oldum. Bir yıl  süre ile kara havacılık 

komutanlığında  pilotaj  eğitimi  aldım.  2004-2006  yılları  arası  Genel  Maksat  Helikopter 

Taburunda, 2006 yılında Süper Kobra Eğitimini görmeme müteakip 2006-2010 yılları arası 

taarruz helikopter Taburunda görev yaptım. 2010-2015 yılları arasında bakım taburuna tayin 

oldum, 2015-2016 yılları arası Döner kanat Kurulunda Öğretmen olarak görev yaptım. 2016 

yılı Mart ayında İstanbul ili KOMKARSU (Komutan Karargah subaylığı) kursuna gittim. 15 

Temmuz sonra çıkan ilk kararname ile meslekten ihraç edildim. Benimle birlikte üç öz ve bir 

üvey kardeşim vardır. Bir abimde 2002 yılında astsubay olarak görev yapmakta iken şehit 

oldu. Evliyim, çocuğum yok. Eşim ile 2012 yılında o zamanlar cemaat olarak adlandırılan 

örgüt  vasıtası  ile  tanıştım.  Bu hususu ifademin ilerleyen aşamasında  anlatacağım.  En son 

olarak 0530 787 37 84 numaralı kardeşim Serdar Ercan adına kayıtlı Vodafon hattını uzun 

yıllardır kullanmaktayım. Yine eşimin kullandığı 0545 787 37 84 olarak hatırladığım Vodafon 

hattı  benim üzerime kayıtlıdır.KOMKARSU kursu ile birlikte,  AH-1W, Süper  Kobra,  Atış 

Similatör kurslarım bulunmaktadır.

Ben o zaman cemaat hareketi olarak adlandırılan bu örgüte 1993 yılında tanıştım. O 

zaman  Balıkesir  ilinde  ikamet  etmekte  iken  abilerin  olduğu  ve  ders  çalıştırdıkları 
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söyleniyordu  bende  ders  çalışmak  ve  dini  bilgiler  öğrenmek  gayesiyle  bunlarla  tanışmış 

oldum.  1993-1995  yılları  arasında  yine  örgütün  olduğu  bilinen  Balıkesir  ilinde  bulunan 

Zağnos isimli dershanelerine bir yıl gittim. Öğrencilik zamanlarımda cep telefonu olmadığı 

için  iki  veya  üç  haftada  bir  Balıkesir’den gelen  bir  abi  ile  belirlediğimiz  dış  mekanlarda 

buluşup  tanımadığım  insanların  evine  gidip  bire  bir  sohbet,  dini  eğitim,  anlatılıp,  risale 

okunmakta yine Fetullah Gülen’in kitapları okutulup, kasetleri izlettiriliyordu, geçmiş zaman 

olduğu  için  irtibat  kurduğum  kişilerin  isimlerini  hatırlayamıyorum.  Kuleli  Askeri  lisesi 

bitiminde  Ankara’ya  Harp  Okuluna  geldim  burada  da  yine  aynı  abi  daha  önceden 

kararlaştırdığımız bir yerde buluşup hiç bilmediğimiz bir eve götürüp toplantıları buralarda 

yapıyorduk bu esnada Kuleli Askeri Lisesinden tanıdığım Taha Fatih ÇELİK ile tanıştırıldım 

ve ikimizi bir grup yaptılar yine bu toplantı yerlerini ve şahısları geçmiş zaman olduğu için 

hatırlamıyorum. Hatırladıklarımı ifademin ilerleyen bölümlerinde ifade edeceğim. Kara Harp 

Okulundan sonra bir yıl pilotaj kursu aldım bu esnada Alper isimli bir şahsın Keçiören Etlik 

bölgesinde bir evine Taha Fatih ÇELİK ile gidip gelmeye başladım. 2003-2004 yılları arası. 

Pilotaj  kursu  bitip  göreve  başladıktan  sonra  2004-2005  yılları  arasında  Dikmen’de  evini 

hatırlamadığım Ufuk isminde Bilgisayar Öğretmeni olarak tahmin ettiğim bir abinin evine 

yine  Taha  Fatih  ÇELİK  ile  gidip  gelmeye  başladım.  Bu  esnada  Taha  Fatih  ÇELİK  ile 

Küçükesat’ta ev tutup birlikte kalmaya başladık bu esnada halen görevde olup olmadığını 

bilmediğim Yüzbaşı Kemal KOCAASLAN bizim yanımıza ev arkadaşı olarak dahil olduktan 

sonra bizimle birlikte oda toplantılara gidip gelmeye başladı ancak Kemal KOCAASLAN ile 

görüştüğüm en son 2016 yılı içerisinde, kendisinin bu örgütten ayrıldığını ve görüşmediğini 

söylemişti.  Ufuk  isimli  abiden  sonra  2005-2011  yılları  arasında  Emre  olarak  ismini 

hatırladığım  öğretmen  olduğunu  bildiğim  ve  bekar  olan  şahsın  şuan  adreslerini 

hatırlamadığım  birkaç  evine  gidip  gelmeye  devam  ettim  çünkü  bu  şahıs  üç  adres 

değiştirmişti.2010-2012  yılları  arasında  Esat  olarak  ismini  bildiğim  Balgat  Çankaya’daki 

adresine gidip gelmeye başladım. Bu şahıs Kızılay İş merkezinin yakınında İzmir Caddesinde 

Anafen isimli dershanede müdürlük yapıyordu, doktor ünvanlıydı. Bu adrese de Taha Fatih 

ÇELİK ve en son Kıbrıs’ta görevli olarak bildiğim Binbaşı Mehmet Ali SAKİN ile birlikte 

gidip  geliyorduk.2012-2014 yıllarında  ismini  Sadık  olarak  bildiğim şahsın  aşağı  Yahyalar 

mahallesindeki evine gidip gelmeye başladık.  Bu şahıs da öğretmendi.  Bu adrese de Taha 

Fatih  ÇELİK  ile  birlikte  gittik.  Mehmet  Ali  SAKİN  Kurmay  olduğu  için  İstanbul  iline 

gitmişti.  2014-2015 yıllarında  ismini  hatırlayamadığım ancak askeriyeden malulen  emekli 

daha sonra TRT’de çalışmaya başladığını öğrendiğim bu şahsın Akpınar Mahallesindeki evine 

tek  olarak  gidip  gelmeye  başladım.  Taha  Fatih  ÇELİK Okula  geçtiği  için  ayrıldık.  2015 

Ağustos ayı ile 2016 yılı mart ayları arasında ismini Emre olarak bildiğim Keçiören’de ikamet 

eden öğretmen şahsın evine ben,  kardeşim Üsteğmen Serdar  ERCAN ve Yüzbaşı  Cumali 
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BOLAT ile birlikte gidip gelmeye başladık. Abi olarak adlandırdığımız şahısların evine gidip 

gelmekte iken bir abiden diğer abiye geçişlerimiz genellikle gittiğimiz abi bizleri bir sonraki 

abinin evine götürüp tanıştırmasıyla oluyordu. Yine 2004-2010 yılları arasında ismini İzzet 

olarak bildiğim ancak evini şuan hatırlayamadığım bir şahıs vardı bu şahıs gittiğimiz abilerin 

evine  ara  sıra  gelip  bizimle  sohbet  edip  halimizi  hatırımızı  soruyordu.  Bu  şahıs  gittiğim 

abilerin bir üstündeki şahıstı. 2010 yılından sonra ise bu şahsın bir üst basamağa geçtiğini 

biliyorum.  Yine  2010-2015  yılları  arasında  da  İhsan  olarak  ismini  bildiğim  ve  Serhat 

mahallesinde oturan yine gittiğimiz abilerin bir üst seviyesinde olduğunu bildiğim şahıs yine 

gittiğimiz abilerin evine ara sıra gelip giderek halimizi hatırımızı sormakta bizlerle sohbet 

etmekteydi. 2015 Ağustos ayı ile 2016 Mart ayı arasında Emre kod isimli abiye gidip gelirken 

ismini hatırlayamadığım bir abi bizimle kısa bir süre ilgilenmişti hatta 2016 yılı Mart ayında 

İstanbul iline kursa gittiğimde beni Sultanbeyli  Basra Caddesi Sultan Konutları  C Blok 7 

numaralı adreste ikamet eden Harun isimli şahsa teslim etti, kursum süresince bu şahsın evine 

gidip  gelmeye  başladım.  Bu şahıslar  ile  daha  önceden ankesörlü  telefondan aramak veya 

aranmak suretiyle irtibat kurduğumuz oluyordu ancak 2013 yılından bu tarafa telefonla irtibat 

kurulmuyordu.  Acil  bir  durum olduğunda  zaten  evlerini  biliyorduk.  Yine  burda  anlatmak 

istediğim husus eşim ile ilgili olandır. 2012 yılında yukarıda bahsettiğim isimlerden Esat ve 

İhsan bana ara ara bayanların fotoğraflarını gösterip bu bayanlarla beni görüştürüyordu en son 

şuan ki eşimin fotoğrafını gösterdiler ve eşim ile görüştürdüler benim de kriterlerime uyduğu 

ve  anlaştığımız  için  2013  yılında  eşim  ile  evlendim.  Bekar  olduğum  dönemlerde  bana 

bayanların  fotoğrafını  gösterdiklerinde  cemaat  içerisinden  olması  yönünde  telkinde 

bulunuyorlardı ve öyle olmasını istiyorlardı.  Ben yukarıda da anlattığım gibi ben bunların 

içerisine  ders  çalışmak  ve  dini  bilgiler  öğrenmek  maksadıyla  girdiğim için  ben  hep  her 

gittiğim yerde öğrenci statüsünde kaldım. Her gittiğimiz yerde de; risale okumak, Fetullah 

Gülenin kitap ve kasetlerini izlemek, namaz kılmak gibi konuları işliyorduk. Yine burda şunu 

da anlatmak istiyorum. 2015 yılı Aralık ayı gibi hatırlıyorum. Emre isimli abinin evinde iken 

daha önce hiç görmediğim 40 yaşlarında, 1.80 boylarında, hafif esmer, siyah asker traşlı bir 

şahıs geldi ve bana kuranı  kerime el  bastırıp kimseye söylemeyeceğime yemin ettirdikten 

sonra bilgisayarını açarak bana KOMKARSU sınavında çıkacak sorular olabilir diyerek bana 

bilgisayardaki soru ve cevapları okutturdular ben yanlış hatırlamıyorsam bana üç kez tekrar 

yaptırdılar,  daha  sonra  da  bu  şahsı  görmedim.  2016  yılı  Ocak  ayında  girmiş  olduğum 

KOMKARSU sınavından 75 alarak sınavı kazandım. Bana gösterilen soru ve cevaplar bu 

sınavda çıktı galiba üç beş tanesi çıkmadı. İlk girdiğim sınavda başarılı olmuştum. Daha önce 

üç kez de Kurmaylık sınavlarına girdim ancak başarılı olamadım.

13 Temmuz akşamı İstanbul ilinde Komkarsu kursunda bulunduğum esnada Taarruz 

Tabur  komutanı  olan  Yarbay  Özcan  KARACAN  telefonumdan  arayarak  kendisini  dahili 
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hattan odasını aramamı istedi. Bende aradığımda; Cuma akşamı Ankara’da olmam gerektiğini 

söyledi. Bende ne olduğunu sorguladığımda; sen gel burada konuşuruz kimseye de söyleme 

izin  al  gel  diye  söylemesi  üzerine  bende 14 Temmuz sabahı  izin alarak  kendi  aracım ile 

Ankara’ya  gelmek  üzere  yola  çıktım  ve  akşamı  Ankara’ya  geldim.  Taha  Fatih  ÇELİK’i 

arayarak Batıkent’te bir kafede buluştuk ve ne olduğunu anlamak ve öğrenmek istedim. Taha 

Fatih ÇELİK bana; bir gün önce yani 13 Temmuz akşamı Özcan KARACAN, İlkay ATEŞ, 

Erdal BAŞLAR ile birlikte bir evde toplantı yaptıklarını, bir şahsın bunlara bilgi verdiğini, 

Genelkurmay  Başkanı  Hulusi  AKAR’ın  Fetullah  GÜLEN  ile  görüştüğünü  ve; 

Cumhurbaşkanı, başbakan ve İçişleri Bakanının bulundukları yerlerden alınarak yargı önüne 

çıkarılacağını, bizim de sadece Ankara üzerinde gece uçuş görevi yapacağımız yönünde karar 

alındığını bana söyledi. Cuma akşamı birliğe gittiğimizde de daha ayrıntılı bilgi verileceğini 

söyledi  ve  daha  sonra  ayrılıp  evimize  gittik.  15  Temmuz  akşamı  saat  21:00  civarı  Kara 

Havacılık Komutanlığına gittim, üzerimi değiştirdim tulumumu giydim, bana bir gün önce 

gece  üç  civarında  uçuşun  olacağı  Taha  Fatih  tarafından  söylenmişti.  Beklediğim  sırada 

kurmay  Yarbay  Murat  KARAKAŞ’ın;  Genelkurmay  Başkanlığı  basılıyor,  Genelkurmay 

Başkanının  emri  ile  kalkış  yapın  diye  bağırma sesini  duydum kendisine  ne  yapacağımızı 

bilmiyorum  dediğim  de;  siz  motorları  çalıştırın  kuleden  talimat  gelecekdemesi  üzerine, 

Yüzbaşı Cebrail SERT ile yanlış hatırlamıyor isem 10606 kuyruk numaralı Süper Kobraya 

binerek motor çalıştırdık bu esnada İlkay ATEŞ ile Taha Fatih ÇELİK’in diğer Süper Kobraya 

bindiğini gördüm diğer kobraların ise seslerinden duyduğum kadarıyla birinci pilot Sadullah 

ABRA diğer kobra da ise Yarbay Murat KARAKAŞ’ı birinci pilot olarak seslerinden tanıdım. 

Biz  kalktığımızda  ben  kullanıcı  Cebrail  ise  silahçı  koltuğundaydı.  Biz  kalkarken  kuleden 

bazen  Yarbay  Özcan  KARACAN  bazen  de  kendisini  tanımadığım  kulecinin  talimatları 

gelmeye  başladı.  Kalkarken  bize;  Gölbaşında  bulunan  Özel  Kuvvetler  Komutanlığına 

gitmemi  ve  hiçbir  aracın  oraya  yaklaştırılmaması  talimatı  verildi.  Bunun  üzerine  biz 

Gölbaşına gidip Özel kuvvetlerin üzerinde beklemeye başladık. Bir süre sonra dört tane sivil 

aracın  nizamiyeye  doğru  yaklaştığını  gördüm  ve  durumu  kuleye  bildirdiğimde;  araçların 

yaklaştırılmaması  talimatı  verildi.  Bizde  araçların  yaklaşmaması  için  emniyetli  kimselerin 

olmadığı bölgeler Cebrail SERT atış yaptı ancak kaç kez atış yaptı hatırlamıyorum. Araçlar 

durdu kimseye bir şey olmadı. Kuleye araçların durdurulduğunu bildirdiğimizde Güvercinlik'e 

geri  dönmemizi  ve  ikmal  yapmamızı  söylediler  bende geri  döndüm ve  Güvercinlik'e  iniş 

yaptım.  İkmal  yapıldıktan  sonra  tekrar  havalanmamız  Genelkurmay  Başkanlığı  üzerine 

gitmemiz talimatı geldi. Havalandık ve Genelkurmayın üzerine giderek beklemeye başladık. 

Yine kuleden Özcan KARACAN; Genelkurmay önünde toplanan sivil kalabalığın operasyona 

engel olduğunu ve onların oradan uzaklaştırılması gerektiğini söylediler. Bizde çok kalabalık 

olduğunu  nasıl  uzaklaştıracağımızı  sorduğumuzda;  Özcan  KARACAN;  gerekirse  vurarak 
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uzaklaştırın diye talimat verdi ve bunu defa kereler söyledi. Biz atış yapmayı düşünmedik 

çünkü kalabalık çoktu. Tekrar tekrar talimat geldi bunun üzerine Cebrail’de; abi ne yapalım 

diye  sordu  bende  atış  yapmama  taraftarı  olduğumu  söyledim  ancak  birkaç  kez  sorunca 

insiyatifin  kendisinde  olduğunu  söyledim.  Bunun  üzerine  Cebrail  SERT’in  kalabalığın 

uzağına  yol  ortasına  emniyetli  bir  bölgeye  atış  yaptığını  gördüm.  Yine  bu  esnada  kobra 

helikopterinden ve telsiz  sesinden Sadullah ABRA’nın olduğu helikopterden Genelkurmay 

önündeki  koşuşturan  bir  grubun  üzerine  atış  yaptığını  ve  vurulanların  olduğunu  gördüm. 

Saatini  tam  olarak  hatırlayamıyorum.  Yine  telsiz  konuşmalarından  Murat  KARAKAŞ’ın 

bulunduğu kobra helikopterin ilk kalktığında MİT’e gittiğini ve atış yaptığını duymuştum. 

Yine telsiz konuşmalarından İlkay ATEŞ ve Taha Fatih ÇELİK’in içinde bulunduğu Süper 

Kobra ile Beytepe tarafında atış yaptığını duymuştum. Ben uçuş esnasında telsizde ERCAN 

ismini kullandım. Pilotlar birinci pilot olduğunda kendilerine bir kod seçerler. Benim kodum 

Tilki’dir. Bildiğim İlkay ATEŞ’in; Nero, Sadullah ABRA’nın; Sado kodlarını kullandıklarını 

biliyorum. Diğerleri  ile göreve gitmediğim için bilmiyorum. Genelkurmayın üzerinde iken 

telsizden; uçaklar geliyor inin şeklinde talimat gelmesi üzerine Güvercinlik'e geri iniş yaptım. 

İndiğimde saatin 01:30-02:00 gibi olduğunu hatırlıyorum. İndikten sonra başka bir emir ve 

talimat  gelmemesi  üzerine  Taarruz  Taburunun  gazinosunda  oturduk.  Vazgeçmek  istedim 

ancak bir şekilde bu işe bulaşmıştım ve gidemedim.

Saat 06:00 sıralarında Murat KARAKAŞ’ın; Güvercinlik basılıyor diye bağırması ile 

dışarıya  çıktığımda  silah  seslerini  duydum  sonrasında  bir  kobra  helikopteri  jandarmaya 

müdahale etmek için kalkış yaptı. Kalkan helikopterde Murat KARAKAŞ ve Sadullah ABRA 

olduğunu  hatırlıyorum.  Bir  süre  sonra  bu  helikopterden  Jandarmadan  giriş  yapanlara  atış 

yapıldığını gördüm bizede helikopterleri Akıncıya götürün diye talimat geldi Cebrail ortada 

yoktu bunun üzerine bende tek olarak Süper Kobra ile havalandım ve Akıncıya iniş yaptım. 

Akıncı’da  yaklaşık  on  helikopter  inmiş  olarak  gördüm  yakındaki  bir  binaya  girerek 

beklemeye  başladım.  Bu  bekleme  esnasında  Genelkurmay Başkanı  Hulusi  AKAR’ı  elleri 

bağsız serbest ve üniformalı  olarak Albay Uğur KAPAN’ın kullandığı skorsky helikoptere 

binerken  gördüm.  Yine  Akıncı’da;  Mehmet  ŞAMCI,  Rıza  AKINCI,  Taha  Fatih  ÇELİK, 

Cebrail  SERT, İlkay ATEŞ, Abdullah ATEŞTEMUR, Serdar ERCAN, Tekin TAŞDEMİR’i 

gördüm. Burada bir iki saat bekledik ve nizamiyeye bizi teslim alma için geldikleri söylendi. 

O esnada Özel kuvvetlerden bir ekip kendi albayları ile görüştüğünü, albaylarının bir abi ile 

görüştüğünde; kaçabiliyorlarsa yurt dışına kaçsınlar diye yüksek sesle söylendiğini duydum 

ancak bu şahsı tanımıyorum sadece sesini duydum. Bunun üzerine yedi sekiz kişi tellerden 

atlayarak kaçtı, bende Taha Fatih ile konuşarak ne yapacağımızı kararlaştırmaya çalıştık ve 

kaçmaya karar verdik. Taha ile birlikte ben ve ismini hatırlayamadığım bir binbaşı tellerden 

atlayarak  buradan  çıktık  yürüdüğümüz  esnada  Özcan  KARACAN,  Taha’yı  aradı  ne 
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konuştuklarını bilmiyorum ancak; konum gönderin sizi alayım oradan dediğini duydum. Ben 

telefonumdan  Özcan  KARACAN’a  konumumuzu  gönderdim  bir  süre  sonrada  Özcan 

KARACAN kendi aracı ile gelerek; ben, Taha Fatih ÇELİK, ismini hatırlayamadığım Binbaşı, 

Tekin  TAŞDEMİR  ve  kardeşim  Serdar  ERCAN’ı  alarak  oradan  ayrıldık.  Giderken  hep 

birlikte İstanbul’a gidelim diye ismini hatırlayamadığım binbaşı söyledi, herkes kabul etmişti 

ancak Tekin Taşdemir ve kardeşim Serdar ERCAN Akıncı tarafında araçtan indi. Bizde Özcan 

KARACAN’ın 07 plakalı Nissan marka aracı ile birlikte İstanbul’a gitmek üzere yola çıktık 

giderken dördümüzde telefonlarımızı kapattık, sim kartlarımızı çıkarttık. Yol boyu giderken 

yaptıklarımız ile ilgili konuştuk. Akşam saatlerine doğru İstanbul’a vardık, ben Taha Fatih 

ÇELİK ile birlikte Taha’ların Başakşehir deki evlerinin önünde indik, Özcan KARACAN ise 

yanındaki Binbaşı ile devam ettik. Aralarında konuşurken Binbaşının Edirne’ye gideceğini, 

Özcan  KARACAN  da  ailesinin  yanına  Antalya’ya  döneceğini  konuştular.  Birkaç  gün 

Taha’ların  evinde  kaldıktan  sonra Balıkesir  ilindeki  babamın evine  gittim bir  gün kaldım 

Denizli ilindeki eşimi görmeye gittim bir iki ay burada kaldıktan sonra Edirne ilinde bulunan 

ve yakalandığım annemin evine gittim. Yakalandığım güne kadar burada kaldım. Arada sırada 

üvey  kardeşim  Eray  KÜÇÜKUSLU  adına  çıkarttığım  kartı  telefonuma  takarak  eşim  ile 

mesajlaştım. 15 Temmuz ile ilgili  öncesi ve sonrasında yaşadıklarım bunlardan ibarettir.  " 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Ali  ERCAN  20/02/2017  tarihli  ifadesinde;  " Ben  polis  ifademde 

belirttiğim şekilde Fetullahçılarla ortaokul zamanında tanıştımştım. Bu konuda polise samimi 

beyanlarda bulundum. Bildiğim herşeyi anlattım. Daha sonra hatırladıklarım olursa onu da 

gerek tarafınıza gerekse mahkeme aşamasında bildireceğim. Polisle gittiğimiz abilere ilişkin 

yer gösterme işlemlerini de yaptık. Samimi olarak hatırlayabildiğim kadarıyla tüm adresleri 

polisle  birlikte  tespit  ettik.  Ben  bu  yapılanma  içerisinde  yer  aldığım  için  çok  pişmanlık 

duydum. Bu pişmanlığımı da örgüte ilişkin tüm bildiklerimi size anlatarak dile getiriyorum. 

Hakkımda etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum.

Ben  olay  gecesi  polis  ifademde  ayrıntılı  olarak  belirttiğim  şekilde  Genelkurmay 

üzerinde, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı üzerinde uçuşlar gerçekleştirdim. Kullandığım 

A/H - 1W Süper Kobra helikopterin kuyruk numarasının 10606 olduğunu hatırlıyorum. Bu 

helikopterin  pilotluğunu  ben  yaptım.  Silahçılığını  ise  Cebrail  SERT  yapmıştı.  Bize 

Genelkurmay  üzerinden  uçtuğumuzda  aşağıdan  atış  yapıldı.  Helikopterdeki  mermi  hasarı 

bundan dolayı olabilir. Ancak Özel Kuvvetler üzerinde uçuş yaparken aşağıdan herhangi bir 

atış  yapılmadı.  Bizim bulunduğumuz bu helikopterden hem Genelkurmay üzerinde hemde 

Özel  Kuvvetlerde  insanların  bulunmadığı  alanlara  atış  yapıldı.  Önce  Özel  Kuvvetler 

Komutanlığına  gittik,  sonra  Güvercinlik'de  yakıt  ikmali  yaparak  Genelkurmay'afaaliyette 
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bulunduk, daha sonra da Güvercinlik'e gittik, sabaha kadar bir daha uçmadık. Sabahleyin özel 

Kuvvetlerin  kışlaya  operasyon  düzenlediği  söylenince  gece  kullandığım  10606  kuyruk 

numaralı Süper Kobra helikopteri tek başıma kullanarak Akıncı üssüne götürdüm.

Biz olay akşamı pilotlar ve bizi  komuta eden Özcan KARACAN'la telefon ya da 

telsizle  irtibat  kuruyorduk.  Bunun  dışında  taarruz  helikopter  pilotları  olarak  hepimizin 

kullandığı ortak bir watsapp grubu yoktu.

Saldırı  helikopterlerini  genelde  Özcan  KARACAN  telsiz  anonsları  ile 

yönlendiriyordu.  Ayrıca  kuleden  de  bize  yönlendime  yapılıyordu.  Bizim  uçtuğumuz 

helikopterlerin  ışıklarını  kapatmıştık.  Hatırladığım  kadarıyla  bu  o  akşam  konuşularak  o 

şekilde  yapılmasının  uygun  olacağı  kararıyla  helikopterlerin  ışıklarını  kapatarak  uçtuk. 

Muhtemelen bu uçuşa çıkmadan önce konuşulmuştu. 

Biz 16/07/2016 tarihinde Özcan Karacan'ın kullandığı araç ile İstanbul'a gitmiştik. 

Araçta  ben,  Özcan  KARACAN,  Taha  Fatih  ÇELİK  ve  polisteki  ifademde  ismini 

hatırlamadığımı belirttiğim Yakup YAYLA vardı. Yolda giderken Özcan KARACAN darbe 

girişiminin iyi bir amaçla yapıldığını, ancak başarılı olamadığını, bunda da bir hayır olduğunu 

söyledi. Ben konuşma üslubundan yaklaşımından Özcan KARACAN'ın iyi amaç dediği şeyin 

Fetullah  Gülen  cemaatine  yardım amacı  olduğunu  düşünmüştüm.  Özcan  darbe  öncesinde 

toplantı yaptıkları eve kendi abisinin yanında başka bir abiyle gelip kendilerini brife ettiğini 

söylemişti. Yakup YAYLA da yolda "ben daha önce içerde yattım, ne kadar geç girerseniz o 

kadar  faydanıza  olur"  dedi.  Bundan  maksadı  yakalanmayıp  kaçmaktı."  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli  Tamer ÖĞÜT 22/10/2016  tarihli  ifadesinde;  " Bu  sırada  10606  nolu 

helikopter iniş yaptığında pilot kısmında Binbaşı ALİ ERCAN, ön tarafta Yüzbaşı Cebrail 

SERT olduğunu gördüm. Ali ERCAN’ın yanına giderek ne olduğunu sorduğumda; "Bir şey 

yok  sağa  sola  atış  yapıyoruz"  diye  söyledi.  ...  Bu  sırada  10606  tekrar  iniş  yaptığında 

kontrolünü yaptık ben uçuşu kesmek için bahaneler üretmek istiyordum. Baktım pervanede de 

mermi deliği var Ali ERCAN’a uçuşu kestiğimizi söyledim ancak Ömer GÜLER bu şekilde 

uçabileceğini söyleyince bende sorumlusunun ben olduğumu uçamayacağını söyleyince Ali 

ERCAN tamam diyerek gitti ... " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Taha Fatih ÇELİK 01/09/2016 tarihli ifadesinde; " ... Bu arada Ankara'da 

görüşmediğim süre içerisinde ne yaptığımı İstanbul’a gidince Tarık bana söylüyordu, bunun 

için  beni  okul  içerisinde  de  takip  ettiklerini  düşünüyorum.  2003  yılında  Uçuş  okuluna 

başladım Alper denilen şahıs devre arkadaşlarım olan Ali ERCAN ve Mustafa TEBER'i de 

katarak  bizim ile  görüşmelerine  devam etti.  2004  Yılında  Mustafa  TEBER İzmir'e  tayin 
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olduğundan bizden ayrıldı. 2004 yılında Uçuş okulundaki aldığımız Pilotaj eğitimimiz bitti. 

Alper'in onayı ile 2004 yılında öncelikle Ali ERCAN ile birlikte Batıkent Terziler Sitesinde 

bir ev tuttuk birkaç ay sonra devre arkadaşımız olan Kemal KOCAASLAN Alper'in onayı ile 

evimize  dahil  oldu.  Müteakiben  öğretmen  olduğunu  söyleyen  İlker  isimli  şahsa  Alper 

tarafından  devredildik.  2007  yılında  Seyranbağlarında  bir  adrese  taşındık  ve  İlker  bizi 

öğretmen olarak bildiğimiz Kemalisimli şahsa devretti. Kısa süre sonra Kemal de 2007 yada 

2008 yılı idi bizleri Öğretmen olarak bildiğimiz Emre isimli şahsa devretti ve bu arada devre 

arkadaşım olan Kemal KOCAASLAN beraber kaldığımız evden ayrılarak başka bir adrese 

taşındı.  Bunun  üzerine  devre  arkadaşımız  olan  Mehmet  Ali  SAKİN  de  bizim  görüşme 

grubumuza dahil oldu. Bu dönemlerde görüştüğümüz kişi Devre arkadaşlarımız olan Kemal 

ALTUN,  Sinan  ORMAN,  Serhan  AFACAN  ve  Volkan  ÇETİNKAYA'nın  cemaatten 

uzaklaştıklarını ve tekrardan bu şahısları kazanmamızın gerektiğini bizlere söyledi. Ben bu 

konuda bir  faaliyette  bulunmadım,  sonucun ne  olduğunu  da  bilmiyorum.  Ali  ERCAN ile 

oturduğumuz evi 2008 yılının Ağustos ayında ayırdık. Emre isimli şahıs Ali ERCAN, Kemal 

KOCAASLAN ile beni Öğretmen olduğunu bildiğim Esat isimli şahsa devretti. Bu şahıs ile 

2011-2012 yılına kadar görüşmelere devam ettik. 2012 yılından sonra ise Esat bizi Öğretmen 

olarak bildiğim Sadık isimli şahsa devretti bu arada Kemal KOCAASLAN Malatya iline tayin 

oldu. Mehmet Ali SAKİN de Akademi sınavlarını kazanarak Kurmay oldu. Ali ERCAN ile 

ben Sadık isimli şahıs ile görüşmeye devam ettik ve 2014 yılına kadar görüşmemiz devam 

etti.  Bu arada 17-25 Aralık Operasyonları  olmuştu. Sonrasında biz Ali  ERCAN ile devam 

ettiğimiz görüşme grubunu sonlandırarak beni kısa süreliğini ismini hatırlamadığım bir şahsa 

devretti sonrasında ise 15 Temmuz 2016 yılı darbe gününe kadar öğretmen olarak bildiğim 

Peyami safa Mah. 344. Cad. Yorulmaz Apt. No:24 Mamak Ankara adresinde ikamet eden 

Barış isimli şahıs ile görüşmelerime devam ettim.

...  ve Özcan Yarbay tarafından faaliyete başlıyoruz diye saat 21:30 sıralarında emir 

verdi. Ben de kaskımı ve gözlüğümü alarak uçuş hattına geçtim burada Yarbay İlkay ATEŞ, 

Binbaşı Ali ERCAN ...... ve ismini bilmediğim iki Üsteğmen o bölgede idi. 

..  .Müteakiben  saat  02:30  sıralarında  odama  geçtim  televizyona  baktımdurumun 

vahametini  gördüm.  Biraz  dinlenmek için  yatağa  uzandım bu arada  yanımda Binbaşı  Ali 

ERCAN da vardı....

... Ateş açılan yer onun odasına yakın olduğundan çıkamadığını söyledi. Müteakiben 

saat 06:00 sıralarında Ali Binbaşı da bir helikopter çalıştırdı ve kalkış yaptık.Akıncı üssüne 

intikal ettik. 2 Süper Kobra 1 kobra 1 atak ve 1 cougar Akıncı üssüne iniş yaptık. ...

... Müteakiben Akıncı üssünde biraz oturduk ve oradan çıkmaya karar verdik. Bir çok 

insan batı tarafındaki dikenli tellerden atlıyordu. Bizde oradan saat 09:00 sıralarında atladık 

ve  yürümeye  başladık.  Yaklaşık  1-2  saat  kadar  yürüdük.  Yolda  Serdar  ERCAN,  Tekin 
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TAŞDEMİR, Ali ERCAN ve Yakup YAYLA ile karşılaştık onlar ile birlikte yürümeye devam 

ettik. Bu arada Özcan KARACAN Yarbay beni aradı. Akıncı'ya gelmekte olduğunu söyledi. 

Sonrasında ben de biz Akıncı'dan çıkarak batıdaki yola doğru yürüdüğümüzü söyledim. O da 

kendisine ait araç ile gelip bizi aracına aldı. Yenikent'e doğru gittik oradan üzerimize giyecek 

bir şeyler aldık. Üzerimizi değiştirerek Serdar ile Tekin'i Yenikent'e bıraktık. Müteakiben 4 

kişi Nallıhan Beypazarı üzerinden İstanbul a gittik. Ali ile beni İstanbul'a bıraktı. " şeklinde 

beyanda bulunmuştur.

Şüpheli İlkay ATEŞ 27/07/2016 tarihli ifadesinde; "Saat: 21.45 sıralarında ... Ben 

Taarruz Tabur Komutanlığı Binasına giderek Yüzbaşı Taha Fatih ÇELİK’ in odasına çıktım, 

kendisi  bana birlikte  uçacağız dedi.  Binbaşı  Ali  ERCAN ile  Yüzbaşı  Cebrail  SERT’in de 

birlikte uçacaklarını da söyledi. 

...Önce  Ali  ERCAN  ve  Cebrail  SERT  bindikleri  Süper  Kobra  tipi  helikopteri 

çalıştırdılar ve ardından diğerleri helikopterleri çalıştırdı...

...Biz kalkarak tekrar Genelkurmay üzerine gittik. Biz gittiğimizde havada askeri jet 

uçaklarının da uçtuğunu gördüm. Biz havada iken Özel Kuvvetlere doğru giden bir zırhlı polis 

aracının vurulması için Konya Yolu üzerinden gidilmesi talimatının kule tarafından verilmesi 

üzerine  Ali  ERCAN’ ın  bulunduğu  helikopterin  Özel  Kuvvetler  tarafına  doğru  gittiğini 

duydum. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Fırat  DARENDE  16.11.2016tarihli  ifadesinde;  "...  Mühimmat 

indirildikten  sonra  Ersel  Binbaşı  ve  Soner  Üsteğmen  tekrar  UH-1  ile  havalandılar.  UH-1 

havalandıktan  sonra  10605  veya  10606  olarak  hatırladığım  Süper  Kobra  iniş  yaptı  ve 

susturdular içerisinden; Binbaşı Ali ERCAN ve Yüzbaşı Cebrail SERT inerek kasklı vaziyette 

yanımızdan hiçbir şey söylemeden geçip gittiler. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Murat ÖZEL'in 17/11/2016tarihli ifadesinde; "... .o esnada Süper Kobra 

iniş yaptı,  pilotların arkadaki Binbaşı Ali ERCAN, öndeki ganır silahçı dediğimiz Yüzbaşı 

Cebrail  SERT olduğunu  gördük.  Helikopter  iner  inmez  yanına  gittiğimizde  alt  kuyruktan 

isabet aldığını ve uçamayacağını söyledik. Bu esnada da Cebrail SERT silah arızası olduğunu, 

lazer  pointırın  arızalı  olduğunu  söyledi.  Biz  de  şuan  arızanın  giderilemeyeceğini, 

uçamayacağını söyledik. Aslında bu helikopter zaten uçarak gelmişti ve uçmaması için bir 

problemi  yoktu.  Biz  uçuşunu  engellemek  amacıyla  arızayı  gideremeyeceğimizi  ve 

uçamayacağını söyleyince helikopteri susturdular. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Ömer DERELİOĞLU 10/08/2016 tarihli ifadesinde;" ... Ben geri dönüp 
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hangar ve apronda dolaşırken önce kalkıp giden 2 Süper Kobra ve 2 kobra helikopter aprona 

arka arkaya iniş yaptılar. Helikopterler aprona inince kimin iniş yaptığına bakmak için aprona 

çıktım. Helikopterlerle uçanların ... Binbaşı Ali ERCAN .... olduğunu gördüm. Helikopterlerin 

aprona iniş yaptıkları saati hatırlamıyorum. 

Ayrıca  Binbaşı  Ali  ERCAN’a  uçuşla  ilgili  bilgi  almak  niyetiyle  İstanbul’da 

değilmiydin,  hayırdır  neye  geldin  diye  sorduğumda  'Şimdi  Macaristan’da  olacaktım.  

Genelkurmayı  Polislerin  Bastığını,  onlarla  çatıştıklarını'  söyledi.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli Fatih SEVİNÇ 16/11/2016 tarihli ifadesinde ;" Yarım saat sonra havadaki 

süper Kobra iniş yaptı indi motor susturması üzerine helikopterin yayına kontrol için gittik 

içerisinde arka kısımda Binbaşı Ali ERCAN ön kısımda da Cebrail SERT isimli pilot vardı, 

pervane  ve  kuyruk  kısmında  mermi  isabeti  olduğunu  gördük  ve  helikopterin  bu  şekilde 

uçamayacağını söyledik... " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Resul BARDAKKAYA 22/10/2016 tarihli ifadesinde; " Biz helikopterleri 

hazır hale getirdikten sonra orada beklerken oraya Murat BOLAT Yarbay, İlkay ATEŞ Yarbay, 

Ali ERCAN Binbaşı, Cebrail SERT Yüzbaşı, Taha Fatih ÇELİK Yüzbaşı ile pilot olduğunu 

tahmin  ettiğim  ancak  tanımadığım  tulumlarında  rütbeleri  bulunan  10  -  15  kadar  subay 

geldiler.  ...  Tahminimce oradan 2 Süper  Kobra ve 2 kobra helikopteri  kalktı.  Hangi  yöne 

gittiklerini bilmiyorum. ... Helikopterlerin havalanması 21:30 - 22:00 sıralarıydı.

... Eşimle ikinci konuşmamdan önce İlkay ATEŞ ve Taha Fatih ÇELİK'in kullandığı 

helikopter ile Ali ERCAN ve Cebrail SERT'in kullandıkları süper Kobra helikopterler taarruz 

hangarının önüne iniş yaptılar. Ben bu helikopterlerden birisini karşıladım. " şeklinde beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli Engin SARITAŞ 05/12/2016 tarihli ifadesinde; " ... Oradauçuş hattında 

Süper Kobraların başında 15 - 20 dakika kadar bekledik. Niçin beklediğimizi bilmiyorduk. 

Bir anda koşarak İlkay ATEŞ, Erdal BAŞLAR, Ali ERCAN'ın da aralarında bulunduğu kobra 

ve Süper Kobra pilotları geldiler. Onlarla birlikte askerlerde mühimmat sandıklarını getirdiler. 

Pilotlar bize bunları hemen yükleyeceğiz dediler. Murat BOLAT Yarbayda uçuş hattındaydı. 

Ben yanına gittim. O bana hemen gelen mühimmatları helikoptere yükleyin dedi. Biz Resul 

BARDAKKAYA Astsubay ile  birlikte  helikopterlerin  başına geçtik.  Pilotlarda bize hemen 

mühimmatı  yükleyin  diye  baskı  yapıyorlardı.  Biz  de  pilotlarla  birlikte  sandıklardaki 

mühimmatı  sandıklardan çıkarıp birleştirdik.  Helikopterin içerisindeki mühimmat kutusuna 

yerleştirip atışa hazır hale getirdik. Toplam 2 helikoptere bu işlemi yaptık. Çünkü hazır halde 
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olan iki  helikopterin pilotları  vardı.  Bunları  biz  bu şekilde hazır  hale getirdik.  Saat 23:00 

sıralarına  gelmişti,  helikopterlerden  ikisi  biz  mühimmatı  yükledikten  sonra  kalktılar.  " 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Zafer DOLU 18/07/2016  tarihli  ifadesinde;"  Hava  aydınlanmak  üzere 

iken ... tahmini 10 kişi ile birlikte Akıncı Üssüne devam ettik. Oraya indiğimizde ... Binbaşı 

Ali ERCAN ve Yüzbaşı Taha Fatih ÇELİK‘in de orada olduğunu gördüm " şeklinde beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli  Serdar  ERCAN27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Daha 

sonraHelikopterlerin  bulunduğu  Akıncı  havaalanına  indik.  İndiğimiz  yerde  çok  sayıda 

helikopter vardı. Orada helikopterlerin bulunduğu yerin yakınında küçük bir bine vardı. Bu 

askeri darbeye gerçekleştiren vatan haini olan ve bu işleri organize eden bütün üst rütbelileri 

orada  gördüm.  Burada  ...Kara  Pilot  Binbaşı  Ali  ERCAN  ...Kara  Pilot  BinbaşıDeniz 

ALDEMİR vardı. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Murat  BOLAT  20/07/2016  tarihli  ifadesinde;"Size  taarruz  tipi 

helikopterleri  havalandırdıklarını  gördüğüm  pilotları  söyleyeceğim  ...Binbaşı  Ali  ERCAN 

(Süper  Kobra)  ...  helikopterlerini  Güvercinlik  üssündün  kaldırdılar.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli  Mehmet  ŞAMCI 05/12/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ben Akıncı  üssünde 

olay gecesi gittiğimizde Uğur KAPAN... Ali ERCAN Binbaşı,... Kadir BAYRAM Astsubayı 

orada  gördüm.  Hangilerinin  uçtuğunu  hangilerinin  uçmadığını  bilemiyorum."  şeklinde 

beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Muhsin  Yiğit  ÖZDAMAR  18/07/2016  tarihli  ifadesinde;"  ......Sigara 

içmek  için  dışarı  çıktık.  Bu esnada  illegal  yapılanmaya  hizmet  eden  pilotları  bir  kısmını 

gördük. Gördüğüm pilotlar içerisinde ... Binbaşı Ali ERCAN ... Binbaşı Rafet KALAYCI'nın 

silahları ile birlikte sürekli uçuşa çıkıp indiğini gördüm. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15  Temmuz 2016  günü,  saat:  22:38'de,  Binbaşı  Ali  ERCAN,Yüzbaşı  Taha  Fatih 

ÇELİK ve kimliği tespit edilemeyen uçuş kıyafetli üç pilotun, koltukaltı tabanca kılıfı takılı 
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şekilde, kask çantalıolarak,AH-1Wtaarruz helikopterlerinedoğru gittiklerinin görüldüğü, 

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  02:59'da;  Binbaşı  Ali  ERCAN  ve  kimliği  tespit 

edilemeyen bir şahsın uçuş kıyafetli,  elinde uçuş kaskı ile taarruz hangarında görüldükleri 

belirtilmiştir. 

Kara Havacılık Komutanlığı Güvercinlik Uçuş Kulesinde bulunan ses kayıtları 

üzerinde bilirkişi tarafından yapılan çözüm tutanakları ve ses teşhis işlemleri sonucu 

düzenlenen  03/01/2017  tarihli  bilirkişi  raporunda  şüpheli  Ali  ERCAN'a  ait  olduğu 

değerlendirilen konuşmalar şu şekildedir:

15/07/2016 tarihinde saat 22:45’deki telsiz kaydı:

Ali ERCAN : " 132 den duyan var mı"

15/07/2016 tarihinde saat 22:46’deki telsiz kaydı:

Ali ERCAN : " 132 beklemedeyiz" 

15/07/2016 tarihinde saat 22:50’deki telsiz kaydı: 

Rafet KALAYCI :" Güvercinlik Güvercinlik kobra, MİT in üzerinde ki kobra,  

Güvercinlik Mit üzerindeki kobra"

İlhan OCAKCIOĞLU : " Güvercin dinliyor, devam edin."

Rafet KALAYCI :"  MİT in  üzerinde  ki  kobrayız.  Akıncıya  doğru  gidiyoruz,  

bizden herhangi bir talep var mı?"

İlhan OCAKCIOĞLU : " Dinlemede kalın" 

Rafet KALAYCI :" Güvercinlik kobra "

İlhan OCAKCIOĞLU : " Anlaşıldı bilginiz negatif görevli personelde burada bilgisi  

olmadığını ifade ediyor. Kendi iç konuşmalarınızla değerlendirileceksiniz."

Rafet KALAYCI :" Akıncının frekansını alabilir miyiz Akıncının frekansını ?"

İlkay ATEŞ : " Dostum eee Akıncıya niye gidiyorsun MİT in ekibi geldi  

mi?"

Rafet KALAYCI :" MİT in ekibi henüz gelmedi (...) MİT in ekibi gelmedi"

İlkay ATEŞ : "  Tamam orada bekleyeceksiniz orada ayrılmayın bir yere,  

Mutabık abi orada bekleyeceksiniz ayrılmayın bir yere. Atış gelirse sıkın sağa sola"

Ali ERCAN : " Komutanım kim ne yapacak" 

Rafet KALAYCI :" MİT in üzerinde bekliyoruz doğru mu" 
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İlkay ATEŞ : " Mutabık Mutabık MİT te bekleyin" 

Rafet KALAYCI :" Bekliyoruz bekliyoruz" 

Ali ERCAN : " Komutanım kim ne yapacak"

İlkay ATEŞ : " Bekliyoruz abicim"

15/07/2016 tarihinde saat 22:54’deki telsiz kaydı: 

İlkay ATEŞ : " Ali siz yerde bekleyin haber vericez size tamam bir yere  

gönderecez, temas kuralım"

Ali ERCAN : " okey"

15/07/2016 tarihinde saat 22:59’deki telsiz kaydı: 

Ali ERCAN : " Komutanım hala bekliyor muyuz?"

15/07/2016 tarihinde saat 23:39’deki telsiz kaydı:

Ali ERCAN : "

İlhan OCAKCIOĞLU : "devam edin" 

Ali ERCAN : "güvercin 1"

İlhan OCAKCIOĞLU : "viski devam edin"

15/07/2016 tarihinde saat23:42’deki telsiz kaydı:

İlkay ATEŞ : "Anlaşılmadı" 

İlhan OCAKCIOĞLU : "0-3 bir miktar ateş edilecek, bir miktar vurulacak, daha  

sonra da geri çekilmeleri için onlara zaman tanınacak"

X ŞAHIS :"Aslan 0-3 aldı "

Ali ERCAN : "Özel kuvvetlerin üzeri bir viski var ne yapalım"

İlkay ATEŞ : "Viski mi var? "

Ali ERCAN : "ben varım yani ne yapayım"

İlkay ATEŞ : "Dostum şu şu kobrayı buldun mu? "

Ali ERCAN : "Gelmedi henüz komutanım bekliyom" 

İlkay ATEŞ : "okey sen o zaman Konya yolunu tarayarak gel abicim şeye  

doğru Güvercinlik'e doğru yakıtın ne durumda "

Ali ERCAN : "yakıt 1200 "

İlkay ATEŞ : "okey sen Güvercinlik'e doğru gel "
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Ali ERCAN : "komutanım Konya yolunu tarayarak derken "

İlkay ATEŞ : "Konya yoluna bak mavi lambalı polis aracı görürsen vur  

abicim"

Ali ERCAN : "anlaşıldı komutanım"

15/07/2016 tarihinde saat 23:46’deki telsiz kaydı:

İlkay ATEŞ           : "(...) o şey yapar sen şeye meclise devam et abi meclisin yollarını  

açın" 

Ali ERCAN           : "gelen bi araç var" 

Özcan KARACAN    :"vurun vurun direneni"

Ali ERCAN           : "komutanım burada 4 tane araç var ne yapalım "

İlkay ATEŞ           : "vurun abicim vurun özel kuvvetlere gelen 4 tane polis aracıysa  

vurun"

Ali ERCAN           : "polis aracı değil,önlerine ateş ettik duruyorlar şuanda "

İlkay ATEŞ           : "dostum polis falan mı var içinde ne var?"

Ali ERCAN           : "(...) 

15/07/2016 tarihinde saat 23:47’deki telsiz kaydı:

Özcan KARACAN    :"Güvercin Aslan 0-1"

İlhan OCAKCIOĞLU : "devam edin"

Özcan  KARACAN     :"Birinci  öncelik  Beştepe’deki  orada  çatışma  varmış,  

şuandaBeştepede ki tüm polis araçlarını dağıtsınlar. "

İlhan OCAKCIOĞLU :  "taarruz helikopterleri öncelikle Beştepe’deki hareketliliği  

dağıtacaklar bölgedeki polis araçlarını "

Ali ERCAN           : "Özel Kuvvetler yolunda 4 tane araç var "

İlkay ATEŞ           : "Ali tamam dur girme,komutanım beytepe mi beştepe mi, neron  

nero"

İlhan OCAKCIOĞLU : "0-1 Beştepe mutabık mıyız Beştepe ?"

15/07/2016 tarihinde saat 23:51’deki telsiz kaydı:

Emin TÜREL         :"Efendim şuan çevre yolu geçildi, yaklaşma için talimat lütfen" 

Ali ERCAN           : "Güvercinlik viski"

İlhan OCAKCIOĞLU : "Viski devam edin"
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Emin TÜREL         :"Süngü 0-1 kol Güvercinlik efendim şuanda çevre yolu geçildi  

yaklaşma için talimat lütfen Temelli'den kalktık bir atak, bir UH 1 "

İlhan OCAKCIOĞLU : "anlaşıldı direk yaklaşabilirsiniz "

Emin TÜREL         :"direk yaklaşma serbest trafik yoğun olarak aldık "

İlhan OCAKCIOĞLU : " mutabık" 

Şüpheli  Ali  ERCAN'a ait  Ankara ili  Yenimahalle ilçesi  Kardelen Mahallesi  2040. 

Cadde No:2F/29 sayılı  adreste Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 2016/3836 D. İş sayıla 

kararı uyarınca 25/07/2016 tarihinde yapılan aramada, evin en arka sağ tarafında bulunan oda 

içerisinde kolide  I22942336B seri  numaralı,  E90094425D seri  numaralı,  J30492364C seri 

numaralı olmak üzere toplam 3 adet 1 Amerikan Doları ele geçirilmiştir. 

Ankara  Batı  Adli  Emanetinin  2016/2139  numarasında,  delil  poşeti  içerisinde  Ali 

ERCAN'a  ait  1  adet  Sarsılmaz  marka  Kılınç  2000  Light  model  9  mm  çapında  T1102-

03B002134 seri numaralı tabanca bulunduğu anlaşılmıştır. 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 03/08/2016 tarih ve 22282378 - 4080 - 1686921 - 

16/Loj. Hizm. D. Şahsi Slh.  Kyt.  ve Ruh. Ş.  (E.U.) sayılı  Kara Havacılık Komutanlığı'na 

hitaben yazılan cevabi yazısında 15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen darbeye teşebbüs 

olayı sonrasında, Askeri Savcı nezaretinde 1. Kara Havacılık Alay Komutanlığında görevli 

Kara  Pilot  Binbaşı  Sadullah  ABRA'nın  odasında  yapılan  aramada  ele 

geçirilenT110203B002134 seri numaralı Sarsılmaz marka tabacanın Ali ERCAN adına ruhsat 

bilgilerinin bulunduğu bildirilmiştir. 

Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce düzenlenen 02/09/2016 tarih ve 

ANK-BLS-16-04689  sayılı  raporda;  T1102-03B002134  seri  numaralı  9x19  mm  çapında 

Sarsılmaz marka Kılınç 2000 Light model tabanca üzerinde yapılan incelemede, tabancanın 

6136  Sayılı  Kanun  kapsamında  bulunduğu,  tespit  edilemeyen  olaylar  arşivinde  kaydına 

rastlanılmadığı belirtilmiştir. 

Şüpheli  Ali  ERCAN  yakalandıktan  sonra  ifade  verme  aşamasında  etkin 

pişmanlık  gösterdiğini  belirterek,  Fethullahçı  Terör  Örgütünün  Kara  Havacılık 

Komutanlığındaki  sivil  yapılanmasından  ifadesinde  isimleri  ya  da  kod  isimleri 

geçenirtibatlı  olduğu  kişileri  fotoğraflarından  teşhis  edebileceğini  ve  bu  kişilerle 

görüştükleri  evleri  gösterebileceğini  belirtmesi  üzerine  Ankara  Emniyet  Müdürlüğü 

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yaptırılanyer gösterme işlemleri sonucunda, 
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2014-2015 yıllarında gittiği, ismini hatırlamadığı, askeriyeden malulen emekli olan 

ve  TRT’de  çalıştığını  bildiği  abi  diye  hitap  ettikleri  kişinin  evinin  Ankara  iliÇankaya 

ilçesiAkpınar Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi 857 Sokak Cem Apartmanı No:2/2 adresinde 

bulunan ev olduğunu mahallinde görevli polislere göstermiş ve bu kişinin 18331295934 T.C. 

kimlik numaralı Şükrü GÜRDAMAR olduğunufotoğrafından teşhis etmiştir. 

2010-2012  yıllarında  gitmiş  olduğu  ve  ismini  Esat  olarak  bildiği,  Anafen 

Dershanesinde müdürlük yapan kişinin evinin Ankara iliÇankaya ilçesi Gökkuşağı Mahallesi 

1197 Caddesi 1196 Sokak Gül Apartmanı No:3/16 adresinde bulunan ev olduğunu mahallinde 

görevli polislere göstermiştir. Bu eve Taha Fatih ÇELİK ile birlikte geldiklerini belirtmiştir. 

Esat ismiyle bildiği kişinin 13742507324 T.C. kimlik numaralı Yaşar ADIGÜZELLİ olduğunu 

fotoğrafından teşhis etmiştir.

2015 yılı Ağustos ayı ile 2016 yılı Mart ayı arasında Emre isimli abinin 1-2 ay süre 

ile  bulunmadığı  dönemde görüştüğü,  2016 yılı  Mart  ayında İstanbul  iline kursa gittiğinde 

kendisini İstanbul iliSultanbeyli ilçesi Basra Caddesi Sultan Konutları C Blok No:7adresinde 

Harunisimli kişiye teslim eden kişinin evinin Ankara İli Altındağ İlçesi Güneşevler Mahallesi 

141 Cadde Akbaş  Apartmanı  No:18/6  adresinde  bulunan  ev  olduğunu mahallinde  görevli 

polislere göstermiş ve bu kişinin22501784920 T.C. kimlik numaralı Serkan EREN olduğunu 

fotoğrafından teşhis etmiştir. 

2015 Ağustos  ayı  ile  2016 Mart  ayı  arasında  görüştüğü  ve  Emre  ismiyle  bildiği 

kişinin  evinin  Ankara  ili  Keçiören  ilçesi  Basınevleri  Mahallesi  Selçuklu  Caddesi  Selçuk 

Apartmanı No: 167/15 adresinde bulunan ev olduğunu mahallinde görevli polislere göstermiş 

ve Emre ismiyle bildiği bu kişinin 30830078818 T.C. kimlik numaralı Zeynal KARAKÖSE 

olduğunu fotoğrafından teşhis etmiştir. 

2015 yılında görüştüğü ve İhsan ismiyle bildiği kişinin evinin Ankara ili Yenimahalle 

ilçesi Serhat Mahallesi Mehmet Zait Kotku Caddesi Tümerkent Sitesi No:30 A Blok Daire: 

26adresinde  bulunan  ev  olduğunu  mahallinde  görevli  polislere  göstermiş  veİhsan  ismiyle 

bildiği  bu  kişinin44935661042  T.C.  kimlik  numaralı  Muhsin  BİNGÜL  olduğunu 

fotoğrafından teşhis etmiştir. 

2013-2015 yıllarında görüştüğü ve Sadık ismiyle bildiği kişinin olarak ismini bildiği 

kişinin  evinin  Ankara  ili  Yenimahalle  ilçesiAşağı  Yahyalar  mahallesi  984  Sokak  Maviler 

Buket  Apartmanı  No:1/44  adresinde  bulunan  ev  olduğunu  mahallinde  görevli  polislere 

göstermiş ve Sadık ismiyle bildiği  bu kişinin 28960037904 T.C. kimlik numaralı  Mustafa 

TÜREN olduğunu fotoğrafından teşhis etmiştir. 

Şüpheliye yaptırılan fotoğraf teşhis işlemi sırasında kendilerinden sorumlu abilerin 

evinde bulundukları sırada arada gelip hallerini hatırlarını sorduğu, görüştükleri abilerin üst 

konumunda  bulunduğunu  ve  Kara  Havacılık  Komutanlığı'nın  (3)  numaralı  sorumlu 
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abilerinden  olduğunu  düşündüğü  İzzet  ismiyle  tanıdığı  kişinin16000538610  T.C.  kimlik 

numaralı Adnan SUBAŞ olduğunu fotoğrafından teşhis etmiştir. 

Şüpheli Ali ERCAN'ın adına kayıtlı olan / kullanmakta olduğu 0545 787 37 84, 0541 

598 42 18, 0543 516 13 67, 0544 599 80 11 ve 0544 599 80 12 numaralı telefon hatları için  

Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği'nin 07/02/2017 tarih ve 2017/874 D. iş sayılı kararı ile 5271 

Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı verilmiştir.

Şüpheli  Ali  ERCAN'ın kullanmakta olduğu 0545 787 37 84 numaralı  telefon 

hattının iletişim bilgileri incelendiğinde; Cep telefonunu 14/07/2016 tarihinde saat 11:01'e 

kadar  İstanbul'dan,  saat  13:31'de  Sakarya'dan,  saat  15:22'de  Bolu'dan  ve  saat  17:45'den 

itibaren Ankara ilinde bulunan baz istasyonlarından sinyal verdiği görülmüştür. 

Kara Havacılık Komutanlığı  tarafından yapılan idari  soruşturma sonrasında 

düzenlenen "İdari ve Disiplin Soruşturma Heyetinin Olayla İlgili Personel Hakkındaki 

Değerlendirmesi ve Kanaati Çizelgesinde; şüpheli Ali ERCAN'ın, saat 22.15 civarında, 

taarruz  hangarına  geldiği,  10606  numaralı  AH-1W  helikopteri  ile  uçuş  yaptığı,  olaylar 

esnasında  uçuş  faaliyetine  fiilen  iştirak  ettiği,  Darbe  Teşebbüsü  kapsamında  icra  edilen 

faaliyetlere katıldığı, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkarıldığı 

belirtilmiştir. 

Şüpheli Ali ERCAN, hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrasında Edirne ili Fatih 

Mahallesi  1000 Evler 1. Kısım F1Blok Daire 2 adresinde 10/02/2017 tarihinde saat 18:00 

sıralarında yakalanarak gözaltına alınmıştır. 

Şüphelinin yakalandığı evde mahkeme kararı uyarınca yapılan aramada şüpheliye ait 

cep telefonu, tablet gibidijital materyaller ele geçirilerek elkonulmuştur. 

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan tüm deliller ile birlikte şüpheli Ali ERCAN'ın eylemleri değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Ali  ERCAN'ın, Kara Harp AkademisindeÖğrenci Subayı  olarak Yüzbaşı 

rütbesiyle görev yaptığı, 

Şüpheli  Ali  ERCAN'ın  evinde  yapılan  aramada  Fetullahçı  Terör  Örgütü 

mensuplarının  birbirlerini  tanımakta  kullandıklarının  değerlendirilen  1  amerikan  doları 

banknotunun ele geçirilmesi, şüphelinin askeri darbe girişimi kapsamındaki faaliyetleri, yine 
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şüphelinin sıralı komutan ve amirleri dışında başka asker kişilerden emir ve talimatlar alması 

şeklindeki örgütsel davranış biçimi,  şüphelinin etkin pişmanlık göstererek özgür iradesiyle 

verdiği ifadesinin içeriğiile şüpheliler  Taha Fatih ÇELİK ve İlkay ATEŞ'in ifade içerikleri 

birlikte nazara alındığında, şüpheli Ali ERCAN'ın Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğunun 

örğüt  yapılanması  içerisinde  şüpheliler  Cumali  BOLAT,  Serdar  ERCAN,  Kemal 

KOCAASLAN, Taha Fatih ÇELİK ile birlikte aynı hücresel yapı içerisinde bulunduklarının 

anlaşıldığı,

Şüphelinin, AH-1W Süper Kobra helikopter pilotu olduğu, Fetullahçı Terör Örgütü 

mensubu askerler tarafından planlanıp gerçekleştirilecek olan askeri darbe planı kapsamında 

olay  gecesi  AH-1W  Süper  Kobra  tipi  helikopterleri  kullanacak  pilot  olarak  önceden 

görevlendirildiği, askeri darbe kapsamında saldırı helikopteri pilotlarının ve teknisyenlerinin 

planlaması faaliyetini şüpheli Özcan KARACAN'ın gerçekleştirdiğinin, bu kapsamda şüpheli 

Özcan KARACAN'ın  13/07/2016 tarihinde  şüpheli  Ali  ERCAN'ı  telefonla  aradığı  ve  ona 

15/07/2016 tarihinde Ankara'da olması talimatı verdiği, 

Şüpheli  Ali  ERCAN'ın,  şüpheli  Özcan  KARACAN'dan  aldığı  talimat  üzerine 

14/07/2016 tarihinde askeri birliğinden izin alarak kendi aracı ile Ankara'ya geldiği, şüpheli 

Taha Fatih ÇELİK ile görüştüğü ve ondan askeri darbe ile bu darbe kapsamında kendilerinin 

yapacakları  faaliyetleri  öğrendiği,  şüphelinin  askeri  darbe  girişiminden  şüpheli  Taha  

Fatih  ÇELİK'ten  aldığı  bu  bilgi  ile  haberdar 

olduğunun anlaşıldığı, 

Şüphelinin, kendisine verilen emir ve talimat doğrultusunda olay akşamı saat 21:00 

sıralarında Kara Havacılık Komutanlığına geldiği, uçuş kıyafetlerini giydiği, 

Saat  22:00  sıralarında  Kara  Havacılık  Komutanlığında  askeri  darbe  faaliyetinin 

başlaması üzerine şüpheli Özcan KARACAN'ın talimatı doğrultusunda şüpheli Ali ERCAN'ın 

diğer taarruz helikopter pilotları ile birlikte silahını kuşanmış olarak uçuş hattına gittiği, 

Şüpheli Ali ERCAN'ın olay akşamı uçuşa çıkmadan önce saat 22:38'de koltuk altı 

tabancası takılı elinde kask ve çanta olduğu halde şüpheli Taha Fatih ÇELİK'in de aralarında 

bulunduğu,  pilotlarla  birlikte  AH-1W  Süper  Kobra  helikopterlerine  doğru  gittiklerinin 

güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edildiği, 

Askeri darbe faaliyeti kapsamında şüpheliler Murat BOLAT, Özcan KARACAN ve 

Ömer DERELİOĞLU'nun gündüz mesai saatlerinde verdikleri talimat üzerine, tüm bakımları 

yapılmış, ammoboxları takılmış ve uçuş hattında faal bir halde bulunan AH-1W Süper Kobra 

helikopterlere şüpheli Sadullah ABRA'nın Land Rover araçla getirdiği mühimmatın ammobox 

kutularının içerisine teknisyenler tarafından yüklenerek atışa ve uçuşa hazır hale getirdikleri,

Bu şekilde hazırlanan AH-1W Süper Kobra helikopterlerden 10606 kuyruk numaralı 

helikoptere, şüpheliler Cebrail SERT ve Ali ERCAN'ın pilot olarak bindikleri, helikopterde 
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şüpheli Ali ERCAN'ın kullanıcı, şüpheli Cebrail SERT'in ise silahçı koltuğundaoturdukları, 

Şüpheliler  Cebrail  SERT  ve  Ali  ERCAN'ın  AH-1W  Süper  Kobra  helikopterle 

Güvercinlik  kulesinden  izin  almadan  şüpheli  Özcan  KARACAN'ın  talimatıyla  kalkış 

yaptıkları, 

Saldırı  helikopterlerine  olay  gecesi  'Aslan01'  telsiz  kodunu  kullanan  Özcan 

KARACAN ile askeri darbe girişimi kapsamında Güvercinlik Kulesini ele geçiren şüpheliler 

Oğuz YALÇIN ve  İlhan  OCAKCIOĞLU'nun telsizle  talimat  verdikleri,  şüpheliler  Cebrail 

SERT ve Ali  ERCAN'ın diğer  saldırı  helikopter  pilotları  gibi  bu talimatlarla  hareket  edip 

kendilerine verilen emir ve talimatları yerine getirdikleri, 

Şüpheli  Ali  ERCAN'ın  olay  gecesi  helikopterle  birlikte  uçuş  gerçekleştirdikleri 

şüpheli  Cebrail  SERT'in  İpad'indeki  helikopter  uçuş  güzergahlarına  ilişkin  pilotların 

kullandıkları  motionx  programı  üzerinde  yapılan  incelemede,  şüpheliler  Ali  ERCAN  ve 

Cebrail  SERT'inolay gecesi  kullandıkları  helikopter  ile  2  kez  Genelkurmay Başkanlığının 

bulunduğu bölgeye gidip geldiklerinin, bu uçuşlardan 1 tanesinde MİT binasının çevresinden 

geçildiğinin,  2  tanesinin  Cumhurbaşkanlığı  binası  üzerinden  ve  Anıttepe  çevresinden 

geçildiği, 1 tanesinin Cumhurbaşkanlığı binası güneyinden kat ederekgeçildiği, 4 tanesinin de 

Özel  Kuvvetler  Komutanlığı'nın  bulunduğu  Oğulbey  bölgesine  gerçekleştirildiği,  bu  4 

uçuşunda  Güvercinlik  meydanı  güneyinden  Gölbaşı  Mogan  gölü  doğusundan  geçerek 

Oğulbey bölgesine gidip gelidği, Genelkurmay Başkanlığı bölgesinde çok sayıda patern attığı 

belirtildiğine  göre  şüpheliler  Ali  ERCAN ve Cebrail  SERT'in  olay akşamı  10606 kuyruk 

numaralı  AH-1W Süper Kobra helikopter  ile  MİT binası,  Genelkurmay Başkanlığı  binası, 

Özel Kuvvetler Komutanlığı binasına uçuş gerçekleştirdiklerinin belirlendiği, 

Şüpheliler Ali ERCAN ve Cebrail SERT'in kendilerine, Süper Kobra helikopteri ile 

Gölbaşında  bulunan  Özel  Kuvvetler  Komutanlığına  gitmeleri  ve  oraya  hiçbir  aracın 

yaklaştırılmaması  talimatı  üzerine  şüphelilerin  helikopterle  bu  bölgeye  gittikleri,  havada 

bekleme yaptıkları,  Gölbaşı ilçesi  Oğulbey mevkiinde bulunan Özel Kuvvetler Binasına 4 

tane  sivil  aracın  yaklaşması  üzerine  şüpheli  Ali  ERCAN'ın  durumu telsizle  Güvercinlikte 

bulunan şüpheliler Özcan KARACAN ve Ünsal ÇOŞKUN'a bildirdiği, onların bu araçların 

askeri  birliğe yaklaştırılmaması talimatı  vermesi üzerine şüpheli  Cebrail  SERT'in araçların 

bulunduğu alana helikopterle ateş açtığı, 

Şüpheli Ali ERCAN'ın 15/07/2016 tarihinde saat 23:42'de "Özel kuvvetlerin üzeri bir  

viski var ne yapalım",  "ben varım yani ne yapayım" şeklinde telsizden çağrıda bulunduğu, 

şüpheli İlkay ATEŞ'in "Dostum şu şu kobrayı buldun mu? " diye karşılık verdiği, şühpeli Ali 

ERCAN'ın da "Gelmedi henüz komutanım bekliyom"dediği, saat 23:46’da"komutanım burada 

4 tane araç var ne yapalım "  dediği,  şüpheli  İlkay ATEŞ'in de  "vurun abicim vurun özel  

kuvvetlere gelen 4 tane polis aracıysa vurun" şeklinde kendisine telsizle talimat verdiğinin 
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telsiz konuşma kayıtlarına ilişkin çözüm tutanaklarından anlaşıldığı, 

Kara  Havacılık  Komutanlığı  uçuş  kulesindeki  telsiz  ve  telefon  konuşmalarının 

sürekli  kayıt  altına  alındığı,  askeri  darbe  kapsamında  faaliyette  bulunan  şüphelilerin  saat 

24:00  sıralarına  kayıt  işlemiyapan  cihazın  kapattıkları,  bu  nedenle  saat  24:00'den  sonra 

şüphelilerin gerçekleştirdikleri telsiz konuşmalarının kayıtlarının bulunmadığı, 

Şüphelilerin, Özel Kuvvetler Komutanlığına gerçekleştirdikleri bu eylemden sonra 

yakıt ikmali yapmak üzere Güvercinlik meydanına dönerek iniş yaptıkları, helikoptere yakıt 

ikmali  yapıldıktan  sonra  şüphelilerin  aldıkları  talimat  uyarınca  tekrar  aynı  helikopterle 

havalandıkları  ve Genelkurmay Başkanlığı  binasının  bulunduğu bölgeye  gittikleri,  şüpheli 

Özcan  KARACAN'ın  telsizle  verdiği  talimat  üzerine  şüpheliler  Ali  ERCAN  ve  Cebrail 

SERT'in,  Genelkurmay  Başkanlığı  binası  önünde  askeri  darbe  girişimine  karşı  eylemde 

bulunan sivil halk ile askeri darbe girişimine karşı kolluk görevi yapan polislere helikopterle 

ateş açtıkları, şüphelilerin daha sonra Güvercinlik meydanına iniş yaptıkları, 

Şüpheli  Ali  ERCAN'ın,  heliklopterle  Güvercinlik  meydanına  iniş  yaptıktan  sonra 

uçuş hattında bulunan teknisyenlere 'birşey yok, sağa sola atış yapıyoruz' dediği, 

Şüpheli  Ali  ERCAN'ın  16/07/2016  tarihinde  saat  02:59'da  yanında  kimliği  tespit 

edilemeyen başka bir kişi ile birlikte uçuş kıyafetli ve elinde uçuş kaskı ile taarruz hangarında 

görüldüğünün güvenlik kamerası görüntüleri ile tespit edildiği, 

Şüphelilerin gerçekleştirdikleri bu uçuşlar sırasında işlenen askeri darbe girişimi ve 

bu kapsamdaki bu eylemlere karşı kolluk görevlisi olarak görev yapan polislerin yasal sınırlar 

içerisinde kalarak helikopterlere silahla ateş etmeleri nedeniyle 10606 kuyruk numaralı AH-

1W Süper  Kobra helikopterin  isabet  aldığı,  helikopterin  Güvercinlik  meydanına indiğinde 

teknisyenler tarafından yapılan kontrolünde uçamayacağının belirtilmesi üzerine şüphelilerin 

bu helikopterle bir daha uçuş gerçekleştiremedikleri, 

Sabah  saat  06:00  sıralarında  Jandarma  Özel  Kuvvetler  tarafından  askeri  darbe 

girişimine karşı Kara Havacılık Komutanlığı kışlasına operasyona başlanılması üzerine Kara 

Havacılık Komutanlığında askeri darbeyi yöneten ve yönlendirenlerin Akıncı Hava Üssüne 

gidilmesi talimatı verdikleri, bu talimat doğrultusunda şüpheli Ali ERCAN'ın uçuş hattında 

bulunan AH-1W Süper Kobra helikopterle Akıncı Hava Üssüne gittiği,

Şüphelinin,  yukarıda  belirtilenler  dışında  olay  akşamı  gerçekleştirdiği  başka 

helikopter  uçuşu  ya  da  başka  faaliyeti  bulunup  bulunmadığının  soruşturma  aşamasında 

belirlenemediği, 

Askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  ve  hava  üssünün  uçaklar 

tarafından bombalanması üzerine şüpheli  Ali ERCAN'ın tellerden atlayarak hava üssünden 

kaçtığı,  arazide  şüpheliler  Serdar  ERCAN,  Taha  Fatih  ÇELİK,  Yakup  YAYLA ve  Tekin 

TAŞDEMİR ile  karşılaştıkları,  bu sırada şüpheli  Özcan KARACAN'ın şüpheli  Taha Fatih 
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ÇELİK'i  telefonla  arayarak  Akıncı'ya  geldiğini  söylediği,  bu  şüphelilerin  şüpheli  Özcan 

KARACAN  ile  buluştukları  ve  onun  aracı  ile  Akıncı  bölgesinden  ayrıldıkları,  şüpheliler 

Serdar  ERCAN  ve  Tekin  TAŞDEMİR'i  Yenikent'te  bıraktıktan  sonra  şüpheliler  Özcan 

KARACAN, Taha Fatih ÇELİK, Ali  ERCAN ve Yakup YAYLA'nın aynı  araçla İstanbul'a 

gittikleri, 

Şüphelinin, aldığı yasadışı talimat üzerine olay gecesi kullandığı helikopterle sivil 

kişilere, kolluk görevlisi olarak görev yapan polislere, kamuya ait binalara, özel kişilere ve 

kamuya ait araçlara ateş açtığı, 

Şüphelinin, görev yaptığı askeri birlik dışında başka bir askeri birlikte yetkisiz olarak 

faaliyette bulunduğu, yetkisi olmadığı halde helikopter kullandığı, 

Şüphelinin, olay akşamı Genelkurmay Başkanı tarafından ikinci bir emre kadar bütün 

uçuşların durdurulması emri verildiği halde helikopterle uçuş gerçekleştirerek bu emre karşı 

geldiği, 

Şüphelinin, helikopter ile kalkış ya da iniş yaparken uçuş kulesinden izin almadığı ve 

bilgi  vermediği,  helikopter  uçuşları  için  daha  önceden verilmiş  olan  hiç  emir  ve  talimata 

riayet  etmediği,  Pilotluğunu yaptığı  helikopter  ile yasal emir ve talimatlar dışında uçuşlar 

gerçekleştirip kendisine emir ve talimat verme yetkisi bulunmayan kişilerden emir ve talimat 

aldığı,

Şüphelinin, olay gecesi gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi 

olduğunu bilerek  ve  bu girişimin  başarıya  ulaşması  için  Fetullahçı  Terör  örgütü mensubu 

diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ettiği,  şüphelinin  askeri 

hiyerarşi ve tanımlı görevleri dışında Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarından askeri darbe 

planlaması kapsamında aldığı yasal olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Ali  ERCAN'ın,  kullandığı AH-1W Süper Kobra helikopterden açılan ateş 

sonucu meydana gelen tüm ölüm ve yaralanma eylemlerinden 5237 sayılı TCK 37. maddesi 

uyarınca fail olarak doğrudan sorumlu olduğu, şüphelinin olay gecesi uçuş gerçekleştirdiği 

bölge olan  Genelkurmay Başkanlığı binası civarında helikopterlerden atılan ateş sonucu 

öldükleri  belirlenen maktuller  Ali  Mehmet VUREL, Beytullah YEŞİLAY, Cengiz POLAT, 

Fuat  BOZKURT,  İbrahim  ATEŞ,  Maktul  Mehmet  KOCAKAYA,Murat  İNCİ,  Mustafa 

KARASAKAL,  Muzaffer  AYDOĞDU,  Osman  ARSLAN,Osman  EVSAHİBİ,  Özcan 

ÖZSOY,Ramazan KONUŞ,Selim CANSIZ, Serhat ÖNDER, Suat AKINCI, Suat ALOĞLU, 

Sultan  Selim  KARAKOÇ,  Uhut  Kadir  IŞIK,  Vedat  BÜYÜKÖZTAŞ,  Yasin  Naci 

AĞAROĞLU, Yusuf ÇELİK, Yusuf ELİTAŞ'a yönelik kasten nitelikli şekilde insan öldürme 

suçunun, 

Yine şüphelinin olay gecesi uçuş gerçekleştirdiği  Genelkurmay Başkanlığı binası 

civarında helikopterlerden  atılan  ateş  sonucu  yaralandıkları  belirlenen  müştekiler  Abdil 

1004/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



Muhsin  TÜRKMEN,  Abdullah  BAHÇECİ,Abdullah  CANSIZ, Abdullah  EROL, Abdullah 

KESKİN,  Abdullah  SEZGİN,  Abdullah  TUNÇEL,  Abdulvahit  ÖZÇAVUŞ,  Abdülkadir 

KAYAPINAR,  Adem  ULUTAŞ,  Adem  DEVECİ,  Adem  GÜL,  Adem  PARLAK,  Adnan 

CEYLAN, Adnan ODABAŞI, Ahmet ARIK, Ahmet GENÇYİĞİT, Ahmet KARACA, Ahmet 

KAĞIZMANLI,  Ahmet  Salih  ÜNAL,  Ahmet  Sefa  KAYA,  Akın  GÜNBULAK,  Alaattin 

GÜMÜŞHAN, Ali DEMİRDAŞ, Ali GÖK, Ali Osman KAYA, Ali ÖLÇÜCÜ, Alişan ÇELİK, 

Aslan ÇİÇEK, Aydın GÜLGAN, Aydoğan KONDU, Ayhan AKKANAT, Ayhan ERTUĞRUL, 

Aykut  TÜRKAN,  Aysel  SANCAK,  Barış  YILDIRIM,  Bayram  ÇAYLAK,  Bedriye 

TÜREMİŞ, Berat BOZKURT, Birol ÇEBİ, Birşah YEŞİL, Burak BALCI, Burak DEMİRCİ, 

Burhan DEMİR, Bülend BARAN, Bülent DURAK, Bünyamin ÖCAL, Büşra ÖZYILMAZ, 

Büşra SANCAK, Can METİN, Cavit ÖZTÜRK, Cem Koray ACAR, Cengiz ŞAHİN, Cengiz 

UÇAR, Cesur TEKİN, Çetin ÖZSOY, Dilek BURAN, Durak DENİZ, Ekrem ÇAKIR, Emin 

KARABIYIK, Emine AYDINBELGE, Emine Nur PARLAK, Emre KAYA, Enes GÖKGÜL, 

Engin ZENGİN, Ervil  PEHLİVAN, Erdal AÇIKGÖZ, Eren TEKİN, Erhan ÇAYIR, Erhan 

SÜR, Ertuğrul ÇAĞLAYAN, Esat Kerim SEÇKİN, Faruk BAŞARAN, Fatih GÜRSES, Fatih 

KARATEKİN, Fatih KUBULAY, Fatih PİRE, Fazıl MACİT, Fazlı ÇİÇEK, Furkan ÖZTÜRK, 

Furkan SANCAK, Gülay GÜVERCİN, Gülüzar DEMİRCİ, Hacı Hasan OCAK, Hacı İhsan 

CEYLAN,  Hacı  Rahim  ALLI,  Hacer  KONUŞ,  Hakan  KARADUMAN,  Halil  İbrahim 

BALGAT, Halit AYDOĞDU, Hamza ÇAKALOĞLU, Hanifi TÜMER, Harun ÇALI, Harun 

DOĞAN,  Hasan  CEYLAN,  Hasan  DEMİRKAN,  Hasan  KAYNAKCI,  Hasan  KAZMAZ, 

Hasan OLKUN, Hasan YAŞAR, Hatice TAVUKCU, Havva ŞEN, Hüseyin ÇINAR, Hüseyin 

KAYA, İbrahim ÇAĞ, İbrahim SIĞIN, İbrahim Ethem TOKATLIOĞLU, İlhan AYDIN, İsa 

PİRİHAN, İsa  SARITEPECİ,  İsmail  Samet  MUTLU,  Kaan  ŞİMŞEK,  Kadir  İNCİKUŞU, 

Kadir TUNÇEL, Kazım ÇAKIR, Kemal TEZER, Kenan ARTUĞER, Kenan KONUK, Kerim 

TAŞKIRAN,  Koray  DEMİREL,  Levent  DİNÇ,  Mahmut  GÜRPINAR,  Mahmut  Mert 

KILINÇ,  Mehmet  AYDINBELGE,  Mehmet  BACIK,  Mehmet  DALDA,  Mehmet  Fatih 

ŞABA, Mehmet Özgür AKKOYUNLU, Mesut TEKİNIŞIK, Metin İÇTÜZER, Metin UZUN, 

Muammer  ERKAYA,  Muhammed  ŞAHBAZ,  Muhammet  Berdan  ÖLÇÜCÜ,  Muhammed 

Nurullah TAVUKCU, Murat AKGÜL, Murat AYKUT, Murat BALGAT, Murat ÇETİN, Murat 

DEMİRCİOĞLU, Mustafa ATEŞ, Mustafa GÜLCAN, Mustafa GÜNEL, Mustafa KARKIN, 

Mustafa ÖZYILMAZ, Mustafa SEÇKİN, Mustafa SEMERCİ, Mustafa SIRAKAYA, Mustafa 

YILMAZ, Mücahit GÜNDOĞDU, Nazar IRMAK, Necati EKİZ, Necmettin ÇİMEN, Nevzat 

YAPAN,  Nigar  SERT,  Oğuzhan  KONURALP,  Okan  DEMİRCİOĞLU,  Oktay  ŞENGÜL, 

Onur Can AÇIKGÖZ, Orhan BURAN, Osman KÖMÜR, Ömer Faruk ÇATAL, Ömer Faruk 

EREN, Ömer Lütfi PEKER, Ramazan GÜNDEŞLİ, Regaip YILDIRIM, Salih ATEŞ, Satılmış 

KOÇAK,  Selahattin  KARAYEL,  Selim  YILMAZ,  Selim  ÖZDEMİR,  Serdar 
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DUMLUPINAR,  Serdar  KARATAŞ,  Serkan  ERAYHAN,  Sinan  ŞAHİN,  Şafak  ÜLGEN, 

Şener  ŞENER,  Şenol  YEDİLER,  Tahir  ŞEKER,  Talip  TOSUN,  Ufuk  KAYA,  Uğur 

KÖSEOĞLU, Uğur ŞAHAN, Ümit YEŞİLMADEN, Ümüt EKİNCİ, Üveys ÖZCAN, Üzeyir 

KÜÇÜK, Yahya  Murat  İMAMOĞLU, Yasin  DEMİRCİ,  Yasin  GÖKGÖZ,  Yunus  ÇELİK, 

Yusuf  ASLANHAN,  Yusuf  AY,  Yusuf  GÖKDEMİR,  Yusuf  KURT ve  Zafer  TAŞ'a  karşı 

işlenen kasten nitelikli şekilde insan öldürmeye teşebbüs suçlarının doğrudan faili olduğu;

Şüphelinin,  etkin  pişmanlık  göstererek  üyesi  olduğunu  belirttiği  Fetullahçı  Terör 

Örgütünün askeri yapılanması, yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak 

soruşturma aşamasında bilgiler  verdiği,  Fetullahçı Terör Örgütü yapılanmasında abi olarak 

hücresel ağda faaliyet gösteren şüpheliler Şükrü GÜRDAMAR, Yaşar ADIGÜZELLİ, Serkan 

EREN,  Zeynal  KARAKÖSE,Muhsin  BİNGÖL,  Mustafa  TÜREN  ve  Adnan  SUBAŞ'ı 

fotoğraflarından teşhis ettiği ve bu şüphelilerin adreslerini görevli polislere gösterdiği, 

Şüpheli Ali ERCAN'ın, soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak,Anayasal  Düzeni  Ortadan  Kaldırmaya  Teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek, her bir maktul için ayrı ayrı  

olmak üzere 23 kez nitelikli şekilde kasten insan öldürmek, yaralanan her bir müşteki için ayrı 

ayrı  olmak üzere toplam 196 kez nitelikli  şekilde kasten insan öldürmeye teşebbüs etmek 

suçlarını oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-17- Şüpheli Deniz ALDEMİR'in ( Binbaşı ) Eylemleri :

Şüpheli Deniz ALDEMİR 20/07/2016 tarihli ifadesinde;  " Kara Harp Okulundan 

1999 yılında teğmen olarak mezun oldum ve İzmir deki 3. Kara Havacılık Alayında göreve 

başladım.  Sırası  ile2008-2011  yılları  arasında  Malatya  2.  Kara  Havacılık  Alayında  görev 

yaptıktan sonra 2011 yılından sonrada 1. Kara Havacılık Alayında Pilot Binbaşı olarak Yük 

Helikopter Tabur Komutanı olarak görev yapmaktayım. 

Benim size aşağıda anlatacaklarım tamamen doğrudur ve vicdanımın sesine kulak 

vererek ve üzerimde taşıdığım üniformanın son kez şerefinihissetmek için bütün bildiklerimi 

yaşadıklarımı ve şahit  olduklarımı size anlatacağım. Ben ifademi iki  kısım olarak vermek 

istiyorum.  Ben  birinci  kısımda  FETÖ  örgütü  ve  asker  içerisindeki  yapılanmaları  ve 

faaliyetleri hakkındabilgi vereceğim ikinci kısımda ise 15 temmuz darbe girişimindeki rolüm 

ve yaptığım işler hakkında bilgi vereceğim.

Ben askeri  lise sınavlarına girmeden önce ortaokul son sınıftaFetullah GÜLENCİ 
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öğrenciler  ile  tanıştım ve  bu  öğrencilerin  dinimiz  hakkındaki  anlattıkları  konular  hoşuma 

gittiği  için  bu  öğrenci  şahıslar  ile  gezip  tozmaya  başladım.  Bu  Fetullah  GÜLENCİ 

öğrencilerin  Kırşehir  ilinde  bir  tane  öğrenci  yurtları  vardı  ve  ben  bu  yurtlardaki  dini 

sohbetlere katılırdım. Burada dostane sohbetlerde yapardık. Toplantılar yapardık ve ben daha 

sonra Kuleli Askeri Lisesi sınavlarına girdim. Benim bu sınavı kazanmam üzerine Fetullah 

GÜLENCİöğrenciler  olan  öğrenciler  benim  bu  sınavı  nasıl  kazandığıma  şaşırdılar.  Ama 

sınava girmeden önce beni kesinlikle sınava çalıştırmadılar. Sınavı kazandıktan sonra Fetullah 

GÜLENCİ olanlar benimle ilgilenmeye başladılar. Daha sonra askeri lisede bana bazı askeri 

liseli  öğrenciler  hakkında  bilgiler  soruyordular.  Bu  sorulara  askeri  öğrencilerin  duygu  ve 

düşünceleri ile ilgili idi. Ben de herhangi bir art niyet düşünmeyerek bu öğrencilerin hakkında 

vatan  millet  sevdalısı  diye  bilgi  veriyordum.  Ama  bunları  ne  amaçla  sorduklarını 

bilmiyordum. Askeri  liseden mezun olup Harp Okuluna gittiğimde de bu şekilde Fetullah 

GÜLENCİ olanAdnan BAHAT ile  de görüşme ve sohbetlerim oluyordu.  Daha sonra bize 

Adnan BAHAT’ta bulunan kitapları  okuyamaya başladım.Ankara Eryaman'da bulunan tam 

olarak  açık  adres  bilgilerin  bilmediğim  ve  açık  kimlik  bilgilerini  bilmediğim,  bildiğim 

kadarıyla öğretmen olan bir şahsın evine beni devrem olan Adnan BAHAT götürdü. Sohbet 

ettik. Yemek yedik.Bu evine gittiğimiz şahıs da Fetullah GÜLENCİidi. 

Mezun olduktan sonra İzmir  İlindeki  birliğime atandım. İzmir ilinde bulunduğum 

sırada herhangi bir Fetullah GÜLENCİ ile görüşmedim. Ama ilerleyen zamanlarda tam olarak 

tarihini bilemediğim zamanda İzmir Yeşilyurt semtinde Semih isminde soyismini bilmediğim 

şahısla buluştum. Buluşmama neden kişi ise devrem olan Adnan BAHAT’tır.Adnan BAHAT 

yanıma geldiğinde Semih denilen şahısla tanıştırmıştı. Muhtemelen Adnan BAHAT’ın beni bu 

Semih denilen şahısla tanıştırmasındaki amacı Semih denilen şahsa göstermek ve tanıtmaktır. 

Ben bu Semih denen şahısla tanıştırmaktaki amacı benim bu yapılanma içinde olan kişilerle 

yakınlaşmamı  sağlamak  istediğinidüşünüyorum.  İzmir  ilinde  görevde  bulunduğum  sırada 

herhangi bir Fetullah GÜLENCİ herhangi bir şahıs ile görüşmem olmadı. Semih denilen şahıs 

İzmir ili Yeşilyurt semtinde ismini bilmediğim birdershanedeöğretmenlik yapıyordu. Malatya 

iline atandıktan sonra Semih birkaç defa yanıma gelmiştir.

Ankara  iline  geri  geldikten  sonra  Fetullah  GÜLENCİ  olan  soyadını  bilmediğim 

öğretmen Semih ile  görüşmelerimiz  devam etti.  Ankara ilindeki  görevim süresi  içerisinde 

Fetullah  GÜLENCİ  olduğundan  şüphelendiğimGüvercinlik  askeri  üssünde  görevli  olan 

Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Kurmay Yarbay Mehmet ŞAHİN, Yarbay Halil GÜL, Yarbay 

Özcan  KARACAN,  Yarbay  Uğur  KAPAN  ,  Binbaşı  Sadullah  ABRA isimli  şahıslardır. 

Şüphelendiğim bu şahıslar da 15 temmuz darbesinde etkin görev aldıklarınıbizzat gördüğüm 

için bu şüphelerim daha da kuvvetlenmiş şahıslardır. Yarbay Halil GÜLbeni odasına davet 

ederdi  birlikte  çay  içerdik  ve  bana  yakınlık  gösterirdi.  Benimde  Fetullah  GÜLENCİ 
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olduğumu öğrenmiş olabilir ve bunun içinde bana yakınlık gösterdiğini düşünüyorum. Ben 

askerlik görevim süresi içerisinde Fetullah GÜLENCİ yapılanma için herhangi bir faaliyeti 

herhangi  bir  para toplama işi  için  herhangi  bir  faaliyetim olmamıştır.  Fetullah GÜLEN'in 

yazdığı kitaplar benim dini duygularıma hitap ettiği için ve meraktan okudum.

Silahlı  Kuvvetler  içerisinde  FETÖ  yapılanmasında  rütbeli  olanimamlar  ve  abiler 

yoktur. Fetullah GÜLENCİ yapı içerisinde bulunan askeri personel ile sivil halktan olan bu 

Fetullah GÜLENCİ olan siviller ilgilenir ve irtibat kurar. 

Duyduğum kadarı ile kurmaylık sınavlarında Fetullah GÜLENCİ olan rütbelilerin bu 

sınavları  kazandığını duydum. Sınavı normal olarak kurmaylık sınavının sorularının temin 

edilerek  dağıtıldığını  duydum.  ancak  Kurmaylardan  yüzde  kaçının  FETÖ  yapılanmasının 

mensubu  olduğunu  bilemiyorum.  Ben  ve  devrem  olanYarbayİlkay  ATEŞ  ile  Ankara'da 

bulunduğumuz süre içerisinde FETÖ yapısı içerisindeki soyadını bilmediğim Cüneyt isimli 

şahıs ile beni ve Yarbay İlkay ATEŞ’iİzmir ilinde dershane öğretmeni olan ve beni Malatya'da 

da  takip  eden  Semih  isimli  şahıs  ilk  önce  soyadını  bilmediğimAnkara  Batıkent'te  oturan 

Cüneyt isimli şahsa devretti.Bu şahısla Batıkent'teki evinde birkaç kere buluştuk dini ve siyasi 

sohbetler yaptık. Daha sonra bu Cüneyt isimli şahıs beni ve arkadaşım İlkay ATEŞ’i FETÖ 

yapısı içerisindeki soyadını bilmediğim Akif isimli şahsa devretti ve arkadaşım İlkay ATEŞ’le 

birlikte yaklaşık 3-4 yıl bu Akif isimli şahısla irtibat halinde idik. İrtibattan kastım kesinlikle 

telefon ve ya herhangi bir iletişim aracı ile iletişim kurmamaktır. Zaten bizimle ilgilenen sivil 

FETÖ ile ilgili şahısların bizde telefonları yoktur. Dediğim gibi 3-4 yıl Akif isimli şahsın tam 

olarak açık adres bilgilerini  bilmediğim ama size yerini gösterebileceğim Etlik semtindeki 

evine ben ve İlkay ATEŞ giderdik. Bu evde kitap okuma ve sohbet faaliyetleri yapardık. Bu 

eve ben ve İlkay ATEŞ gittiğimizde bu evde sadece Akif ve eşi olurdu. Başka herhangi bir 

şahıs olmazdı. Yani demek istediğim şudur ki Akif bizi FETÖ mensubu olan sivil veya askeri 

herhangi bir şahısla karşılaştırmazdı. Ben size isimlerinin söylediğimi Cüneyt ve Akif’in evini 

size gösterebilirim.

Akif  isimli  şahıs 1.80-1.85 boylarındabuğday tenli,  kumral  saçlıkahverengi  gözlü, 

normal şiveli, toplu yapıda30-40 yaşlarında olan bir şahıstır. Ben bu şahsın evini istenildiği 

takdirde gösterebilirim.

Cüneyt  isimli  şahıs  1.85-1.90  boylarında  buğday  tenli,  kırçıl  saçlı,  açık  renkli 

gözlünormal  şiveli,  normal  yapılı40-45  yaşlarında  olan  bir  şahıstır.Ben  bu  şahsın  evini 

istenildiği takdirde gösterebilirim. Cüneyt ve Akif ismiyle tanıdığım şahısların kendilerini ve 

ya resimlerini gördüğüm takdirde kesin olarak tanırım.

2016 Mayıs içerisinde görev yaptığım Güvercinlik üssünde Yarbay Mehmet ŞAHİN, 

Yarbay  Halil  GÜL,  Yarbay  Özcan  KARACAN  isimli  rütbeliler  konuştukları  esnada 

Güvercinlik ve Genelkurmay'a saldırı olacağını ve bizim görevimizin de hava araçları olan 
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helikopterleri  güvenli  bir  şeklinde  Akıncı  üssüne  götüreceğimizi  konuşuyordular.  Ben  bu 

konuşmalara şahit oldum.

15 Temmuz 2016 günü darbe kakışmasının olduğu gün ben görev yaptığım birlikte 

akşam saatlerine doğru alay komutanımız olan Albay Feyzi OKAN bizlere Kara Kuvvetleri 

Komutanının geleceğini ve yeni gelen bir yük helikopteri hakkında bizden bilgi alacağını ve 

bizim ikinci bir emre kadar kışladan çıkamayacağımız şeklinde emir verdi. Kara Kuvvetleri 

Komutanı  Orgeneral  Salih  Zeki  ÇOLAK ve yanında Orgeneral  İhsan UYAR, Tümgeneral 

Hakan ATINÇ, Albay Feyzi OKAN ile birlikte heyet halinde Güvercinlik  üssüne geldiler. 

Yaklaşık 2 saat  Kara Kuvvetleri  Komutanına CH-47 tipi  yük helikopteri  hakkında brifing 

verildi.  Daha sonra bu ismini saydıklarım alay binasının yanındaki  kamelyada oturup çay 

içtiler.  Ben  de  özel  aracıma  bindim  bu  komutanların  yanlarından  geçip  Kara  Havacılık 

karargahının önüne geldiğimde,Kışla Nöbetçi Amiri olanYarbay Özcan KARACANve Albay 

Halil GÜL bana çıkmamamı çünkü orgeneral Salih Zeki ÇOLAK buradan ayrılmadanbirlik 

içerisinde  beklememi emretti.  Benden başka orda  olanlar  da vardı.  Bu şahıslar  iseYarbay 

Mehmet  ŞAHİN,  Binbaşı  Okan  KOCAKURT,  Başçavuş  Fatih  KARAGÖZ  de  nöbetçi 

amirinin  odasında  idiler.  Ben  bu ismini  saydığım şahıslar  ile  birlikte  nöbetçi  amirliğinde 

beklerken kışla nöbetçi  amir olan Yarbay Özcan KARACAN hava araçlarını Akıncı Hava 

Üssüne  götürmemizi  emretti.  Bu  emir  üzerine  Yarbay  Uğur  KAPAN  skorskiyi,  ismini 

bilmediğimsoyismi ERDEMLİ olanYarbay ( Erdoğan ERDEM) skorskiyi, Binbaşı Sadullah 

ABRA saldırı helikopterikobrayı, Binbaşı Mehmet ŞAMCI skorskyi, Yarbay Sezgin UYANIK 

cougar tipi malzeme helikopterini, Yüzbaşı Zafer DOLU cougar tipi helikopteri, Yarbay Erdal 

BAŞLAR  atak  saldırı  helikopteri,  Yarbay  Mustafa  ÇİN  skorskyi,  Binbaşı  Rıza  AKINCI 

cougar, Yarbay Murat KARAKAŞ kobra tipi saldırı helikopteri, Binbaşı Taha Fatih ÇELİK 

kobra saldırı  helikopteri,  Binbaşı  İlkay ATEŞ kobra tipi  saldırı  helikopteri,  Binbaşı  Tekin 

TAŞDEMİR skorskyi ve ben cougar tipi malzeme helikopterini havalandırarak Akıncı ana jet 

üssüne götürdük iniş yaptık.

Yarbay Halil GÜL, Yarbay Özcan KARACAN ve Yarbay Mehmet ŞAHİN bizlere 

Genelkurmayasaldırının olduğunu, bu saldırının da bizim Güvercinlik üssüne de yapılacağını 

söyleyerek  bu  helikopterleri  Akıncı  Hava  Üssüne  götürmememizi  emrettiler.  Biz  bu 

helikopterleri Akıncı Hava Üssüne indirdik. Bizimle birlikte skorsky ve cougar helikopterlerin 

indiğini gördüm.

Akıncı  üssünde  Yarbay  Uğur  KAPAN  2  adetcougar  helikoptere  ve  S  tipi 

helikopterleri Harp Okulundan personeli alarak Genelkurmay'a indirmemizi emretti. Bunun 

üzerineYarbay Sezgin UYANIK ve bencougar, Yüzbaşı Zafer DOLU, Binbaşı Rıza AKINCI 

cougar helikopterleri, S tipi helikopteri iseYarbay Halil GÜL ve ismini bilmediğim yardımcısı 

ile  birlikte  helikopterleri  havalandırarak  Harp  Okuluna  indirdik.  Harp  Okulundan  askeri 

1009/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



personeli aldık biraz ilerisin de bulunan Genelkurmay'a indirdik. Personeller helikopterden 

indirdikten  sonra  gördüğüm kadarıyla  bu  şahıslar  Harp  Okulu  öğrencileri  idi.  Ve  bunlar 

piyade  silahları  ile  silahlandırılmıştı.  Yarbay  Halil  GÜLbiz  helikopterleri  havalandırarak 

tekrardan Harp Okulundan personel getirmemizi istedi. Bu esnada bir savaş uçağının geçtiğini 

gördüm. Genelkurmay'ın içerisinde tankların ve zırhlı araçların olduğunu gördüm ve bunun 

bir askeri darbe olduğuna kanaat getirdim. Ben de bunun üzerineHalil GÜL’ün verdiği emre 

uymayarakkullandığım  cougarıGüvercinlik  hava  üssüne  indirdim.  Biraz  sonra  da  diğer 

cougarı kullanan Yüzbaşı Zafer DOLU ile Binbaşı Rıza AKINCI’nın da cougarı Güvercinlik 

hava üssüne indirdiğini gördüm. 

Yarbay  Halil  GÜL  ise  Hava  Harp  Okulundan  Genelkurmay'a  silahlı  personel 

taşıdığını biliyorum. Dediğim gibi darbe teşebbüsü olduğunu anladım ve bunun bir parçası 

olmamak  için  Güvercinlik  üssünden  kaçmaya  çalıştım  bunun  için  nizamiyeye  gittim. 

Nizamiye  yolundaki2  şahıs  bana  dur  çekti.  Orda  bulunan  tanımadığım  hava  karanlık 

olduğundan  dolayı  simasını  seçemediğim  rütbesini  göremediğim  şahıslar  nizamiyeden 

girmeye ve çıkmaya çalışanı vur emri verildiğini söylüyorlardı. Ben de bunun üzerine geri 

döndüm helikopterime binerek beklemeye başladım. Amacım ise bana verilecek bir görevle 

havalanarak kaçmaktı. Bunun içinde helikopterin içinde bekledim. 

Daha sonra Yarbay Özcan KARACAN beni cep telefonumdan arayarak Çankırı’dan 

mühimmat  alarak  getirme  emrini  vererek  Çankırı'da  irtibat  kuracağım  şuan  numarasını 

hatırlamadığım GSM hat numarasını verdi. Ben de bu numarayı 1. Pilot olan Yarbay Sezgin 

UYANIK’a verdim ve aramasını söylemem üzerine arayarak Çankırı'daki yerini öğrenerek 

tekrar havalandık ve Çankırı’da bir tepede 2 panelli bir birliğe iniş yaparak motor susturmak 

veoradan kaçmayı düşündüm. Oraya gittiğimizde 1 astsubay ve 6-7 er vardı. Erlerin bir kısmı 

silahlı idi. Motoru susturmaya çekindim vebu askerler yaklaşık 1 ton 7.62 Piyade ve makinalı 

tüfek  mermisini  cougar  tipi  kullandığım helikoptereyüklediler.Orda silahlı  askerler  olduğu 

için cesaret edemediğim için kaçamadım. Ben bu kaçma planımı Yarbay Sezgin UYANIK’ın 

halinden tavrından ve konuşmalarından onun da kaçmak istediğini  anlamıştım.  Tekrar  biz 

Genelkurmay'a indirme emri verilen mühimmatla beraber havalandık. Ancak biz bu darbenin 

aleti olmamak adına verilen emre uymayarak mühimmatı Akıncı Hava Üssüne götürerek iniş 

yaptık, motoru susturduk. 

Helikopterden ben çıktım ilerde bekleyen pilotların yanına giderek bana sivil kıyafet 

vermelerini istedim. Ordaki Binbaşı Rıza AKINCI'dapijama olduğunu olduğunu öğrendim. Ve 

bana verdi üzerime giyindim. Yoldan geçen aracı Binbaşı Rıza AKINCIile beraber durdurduk 

ve aracına binerek nizamiyeye kadar gittik. Biz tam çıkarken Yarbay Murat KALE’yi gördük. 

O da bize arabasının burada olduğunu ve arabasının eşine lazım olduğundan dolayıaracın 

anahtarını bana uzattı ve aracı kullanarak aracı eşine teslim etmemizi istedi. Bizim içinde çok 
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iyi bir fırsat olduğu için bu araçla Akıncı Hava Üssünden ayrıldık ve ilk önce Binbaşı Rıza 

AKINCI 'nın evine giderek aracıYarbay Murat KALE’nin eşineteslim ettik.Daha sonraBinbaşı 

Rıza Akıncı ile birlikte benim evime gittik. Ben üzerime sivil kıyafetlerimi giydim. Binbaşı 

Rıza  AKINCI  ile  birlikte  benim görev  yaptığım  alaya  gittim,durumu  anlattım.  Bütün  bu 

anlattığım  olayla  15.07.2016  günü  saat:17.00  ile  16.07.2016  günü  saat  13.00  sıralarında 

olmuştur. Yani ben 16.07.2016 günü saat:13.00 sıralarında alayıma giderek alay komutanıma 

durumu anlattım, alay komutanım olan Albay Feyzi OKAN da bize bu konu ile ilgili olarak 

jandarmada  askeri  savcıya  giderek  ifade  vereceksiniz  diyerek  bizi  ismini  bilmediğim bir 

başçavuşa  yanibenive  binbaşı  Rıza  AKINCI‘yı  teslim etti.  Güvercinlik  içerisinde  bulunan 

askeri savcıya yukarda size anlattığım darbe girişimi ile ilgili olarak ifademi verdim. ama o 

askeri  savcıya  çekindiğim  için  Fetullah  GÜLENCİ  yapılanma  ile  ilgili  herhangi  bir  şey 

söylemedim. 

Fetullah  GÜLENCİ  yapılanma  içersinde  olduğunu  düşündüğüm  ve  bu  darbe 

girişimden sonra bu yapının içersinde olduğu kanaatine vardığım isimler

1- Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN ( Kara havacılık Okul Komutanı)

2- Yarbay Mehmet ŞAHİN(Kara Havacılık Kurmay Başkanı)

3- Yarbay Halil GÜL (Kara Havacılık Alay Komutan Yardımcısı )

4- Yarbay Özcan KARACAN (Kara Havacılık Taarruz Helikopter Tabur Komutanı)

5- Yarbay Uğur KAPAN ( Kara Havacılık Okulunda görevli)

6- Binbaşı Sadullah ABRA (Kara Havacılık Taarruz Helikopter Bölük Komutanı)

Temmuz 2016 darbe girişimine bilerek ve isteyerek katılan isimler ise 

1- Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN ( Kara Havacılık Okul Komutanı)

2- Yarbay Mehmet ŞAHİN(Kara Havacılık Kurmay Başkanı)

3-  Yarbay  Halil  GÜL (Kara  Havacılık  Alay  Komutan  Yardımcısıolay  günü  bize 

planlanan rotanın dışına çıkacak ve emirlere uymayacak helikopterlerin ve hava araçlarının 

vurulacağını söyleyerek bizleri tehdit etti.)

4- Yarbay Özcan KARACAN (Kara Havacılık Taarruz helikopter Tabur Komutanı)

5- Yarbay Uğur KAPAN ( Kara Havacılık Okulunda görevli)

6- Binbaşı  Sadullah ABRA (Kara Havacılık  Taarruz Helikopter Bölük Komutanı) 

olan şahıslardır.

15 Temmuz 2016 darbe girişiminde saldırı helikopterlerini kullandığını bildiğim ve 

ateş  açtıklarını  düşündüğüm isimler  ise  Binbaşı  Sadullah  ABRA (Kara  havacılık  Taarruz 

Helikopter Bölük komutanı) Binbaşı Taha FatihÇELİK (Kara Havacılık Taarruz Helikopter 

Bölük Komutanı  kobra helikopteri  kullanır.  Yarbay Erdal  BAŞLAR (  Kara Kuvvetlerinde 

görevli  Atak  Helikopter  pilotu)  size  söylediğim  bu  üç  ismin  saldırı  helikopterleri  ile 
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havalandıklarını  gözlerimle  gördüm.  Zaten  bu  helikopterler  taarruz  tipi  olduğu  için 

mühimmatı ile birlikte havalanır. Size söylediğim bu 6 isiminde FETÖ mensubu olduğunu 

düşünüyorum.

Ben  Çankırı  ilinden  7.62  mermilerini  getirip  Akıncı'ya  indiğimdeetraf  karanlık 

olduğu  için  çevrede  konuşan  ama  tanıyamadığım  asker  şahıslar  kendi  aralarındakendi 

aralarındaBinbaşı Sadullah ABRA’nın kopra tipi saldırı helikopteri ile Emniyet Müdürlüğüne 

ateş  ettiğini,Yarbay Murat  KARAKAŞ’ınkobra tipi  helikopterle  MİT'i,  Binbaşı  Taha Fatih 

ÇELİK kopra tipi helikopterle muhtemelen MİT'e, Yarbay Erdal BAŞLARatak helikopteri ile 

Emniyet Müdürlüğüneateş ettiğini duydum.

Ben  bütün  bildiklerimi  size  çok  samimi  bir  şekilde  anlattım.  Size  anlattıklarım 

gördüklerim bildiklerim ve şahit olduklarımdır. Bilmediğim hiçbir konudabir şey söylemedim. 

Yukarda  da  dediğim  gibi  ben  Anadolu  çocuğuyum  normal  olarak  dini  duygularım  ile 

büyüdüm,FETÖ  yapısındaki  insanlar  bizim  bu  duygularımızı  kullandılar.  Bütün  bu 

yaşadıklarımdan sonra bu Fetullah GÜLENCİ gruba duyduğum sempatiden dolayı kendimden 

utanıyorum,  darbe  girişiminde  bunların  asıl  canavar  yüzünü  gördüğüm  içinsize  bunları 

samimiyetim ile anlattım. Ben pişman olduğum için ve bütün bildiklerimi size isimleri ile 

birlikte anlattığım için pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istiyorum. Bu FETÖ tarafından 

ve darbeciler tarafından zorla kullanıldığım için çok pişmanım. Üzerime atılıolan ve benim 

anlattıklarımın  dışında  bulunan  suçlamaları  kabul  etmiyorum.."  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli Deniz ALDEMİR el yazısı ile yazdığı 23 Temmuz 2016 tarihli 7 sayfalık 

dilekçesi şu şekildedir: Ben Binbaşı Deniz ALDEMİR.Kr. Hvcl. K.lığında cougar helikopter 

pilotuyum. Burada yazacağım her hususu özgür iradem ile yazıyorum. Daha önceki ifademe 

ek  ve  bazı  konularda  tamamlayıcı  olması  açısından  görevlilerden kağıt  kalem istedim ve 

yazmaya başladım. Bu FETÖ/PDY'ye girişim ortaokul son sınıfta olmuştu. Askeri liseyi 1992 

yılında  kazanmama çok  şaşırdılar  ve  benimle  aşırı  derecede  ilgilenmeye  başladılar.  Daha 

önceki  ifademe ek olarak liseye gidişimi müteakip ilk  buluştuğumuz cafenin adı Kadıköy 

Otobüs  Durakları  tarafındaki  Seyidoğlu  Baklavalarının  salonudur.  O  dönem  onlar  da 

FETÖ'cüydü. Şu anı bilmiyorum.

O dönem benimle  ilgilenen kişilerden birisi  Yavuz adında  birisiydi  ve  o  da  beni 

Ertuğrul  adında  birine  devretmişti  (Burada  şunu belirtmek isterim,  isimler  çok büyük bir 

ihtimal ile sahte isimlerdir) Ertuğrul 1992 -1993 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hukuk 

Fak. 2 ya da 3. sınıf Yozgatlı birisiydi. Yıllar sonra bu şahsın (1995 -1999) yılları arası bu 

şahsın  Altındağ  Belediyesi'nde  çalıştığını  duydum.  Kumral,  1.75  -1.80  boylarında,  kalın 

camları olan gözlük kullanan ve etrafında çok espirili tanınan birisidir.
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Yine o dönem 2 FETÖ mensubu ile daha tanıştırıldım. Ama bunlarla çok fazla bir 

birlikteliğim  olmadı.  Bu  şahıslar  Bnb.  Uğur  ERGÜVEN  ve  Yb.  Hasan  Turan 

KARAPINARdır. 

Harp  Okulu  yılı  için  önceki  ifademe  ek  olarak;  Bnb.  Hasan  ZARARSIZ  ile  de 

tanışmam  oldu.  AdnanBAHATile  Hasan  ZARARSIZ  birbirlerini  tanımıyorlardı.  Adnan 

BAHAT (önceki ifademden) 2006 yılı gibi şehit oldu. 

Mezun olduktan sonra İzmir'e atandım. Daha önceki yazdığım isimlere ek olarak 

şunlar FETÖ'nün sivil kanadında bizler ile ilgilendiler. 

İbrahim SEZGİN (2000-2005 yılları arasında Konak'ta bulunan ve Kemeraltı deniz 

tarafı girişinde sol tarafta bulunan kamu binasında çalışıyordu. Sonra 2010 sonrası Ankara 

Gençlik Spor Müdürlüğü'negeldiğini ve FETÖ'den ayrılmış fakat hala ılımlı olanları kandırma 

ile görevliydi. Hala Ankara'da diye biliyorum.

Yavuz  (2004-2008  olabilir)  İzmir'de  FETÖ'ye  ait  okullardan  birinde  öğretmen/ 

müdürdü. Bu şahıs ikinci kademe yöneticidir.  En son Ankara'da bizi görmeye geldi. İlkay 

ATEŞ de şahittir. Kısa boylu, göbekle, gözlüklü, ön taraflarda saçı yok. Bu şahıs daha önceki 

ifade de yazdığım ve sizlerin de fotoğrafını elde ettiğiniz Akif bilecek ve yerini gösterecektir. 

Bu şahıs Ankara'da 2 yada 3. Kademedir. Bunlara ek olarak Arif vardır. Arif ise Ankara'da bir 

çok grubun bilgilerinin toplandığı birisi. İvedik Metro karşısındaki binadaPVC kaplamacının 

üstünde birinci katta oturur. İlkay galerici olarak belirtmiş ama PVC. 

Malatya'da bulunanlara el olarak;

Ahmet adında Yrd. Doç. Dr. (bu isim çok büyük ihtimal ile gerçek. 2008-2010 yılları 

arasında Malatya Turgut Özal Üni. Hast.de çocuk uzmanı olarak çalışıyordu. Dalgalı saçlı, 

gözlüklü, uzun boylu,

Diğer bir isim de Dr. Gökhan USLU. 2008-2010 yılları arası Malatya Devlet Hst. ve 

aynı zamanda özel bir hastanede laboratuvar bölümünde çalışıyordu. En son Ankara Eryaman 

2. Etap pazarında alışveriş yaparken gördüm. Muhtemelen o tarafta oturur.

Yukarıdaki iki isim de gerçek isimleridir.

15 Temmuz akşamına ait  bilgiler  dosyamda var.  Bunlara  ilave olarak;  Alb Vedat 

SEVEN,Alb.  İsmail  YOLCU  (skorsky),  Bnb.  Rafet  KALAYCI  (Cobra)  (Gen.Kur),  Yzb. 

Hakan SANDIK (Cobra) (nereye gittiğini bilmiyorum), Bnb Muhammet SUMMAK (Cobra) 

(Emniyet  ya  da  Gen.  Kur),  Yb.  Mustafa  CİN  (skorsky)  (Akıncı'da  kalıp  uçmadı  diye 

biliyorum), Alb. Mustafa DURMUŞ (Plan aşaması ile bilgisi olduğunu değendiriyorum. Ama 

Kosova'dan geldiğini  söylüyor),  Ütğm.  İzzet  ÇAKAN (Cobra),  Alay Komutanı  Alb.  İdris 

Feyzi  OKANo  gün  Kara  Kuvvetleri  Komutanı  gelecek  dedi  ve  öncesinde  gelerek  panik 

halinde  neler  oluyor?  Bir  şey  mi  olacak?  dedi.  Bir  şeyler  dönüyor  dedi.  Gece  yarısı 

arayanların da telefonunu açmamış fakat kabul etmemiş. 
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Alb. Halil GÜL ile ilgili olarak; 11 Temmuz günü İzmir'e görevli olarak gittim. 15 

Temmuz döndüm ve 15 Temmuz mesaiye beni Alb. Halil GÜL çağırdı. Mesai arasında beni 

gördü ve bekleme olduğunu gözlük lazım olduğunu söyledi. Sonrasında bu gece bir faaliyet 

olacak hazır ol dedi. İşim olduğunu söyledim. Fakat kalacaksın dedi. Sonra geceki planın ne 

olduğunu anlattı. Bana MİT'e gitmemi söyledi. Kabul etmedim. Korktum diye karşı çıktım. 

Yapmayacağımı söyleyerek kalktım. Oturttu. Tamam sen gitmeyeceksin ama bu işte yoksan 

ölürsün bu  mesele  büyük  bir  mesele  işin  içinde  Kuvvet  kurmay başkanı,  Genel  Kurmay 

Başkanı dahil dedi. (Kuvvet komutanı ve kurmay başkanının geç saate kadar Güvercinlik'te 

bulunması  da enteresandı.  Kuvvet  Komutanı  sürekli  olarak  gece  uçuşları  ile  ilgili  sorular 

sordu.)

Halil GÜL (sonrasında) tamam sadece helikopteri Akıncı'ya götüreceksin dedi.

O gece de telefon Yb. Özcan KARACAN'dan (Kışla Nöb. A) geldi ve Akıncı'ya 

gidin dedi. Ben de teyit maksatlı "MİT değil" dedim ve Akıncı'ya kalktık. Bu arada birinci 

pilotum Yb. Sezgin UYANIK'tı. 

Halil GÜL o gece Beytepe, Emniyet ve Genel Kurmay Başkanlığı'nda uçtu. 

Önceki  ifademe  eklemeyi  unuttuğum  bir  husus  da  Yb.  Ertuğrul  ALTUN'un 

Güvercinlik Nizamiyeyi kapattığı giriş çıkışı engellediği,

Teknisyenimizi ise ilk defa o gece gördüm. 

Binb. Tekin TAŞDEMİR; 15 Temmuz gecesi skorsky ile uçtu. Şuan yurtdışında.

Bnb Ahmet SEREYİM; 15 Temmuz gecesi skorsky ile uçtu. 

Tekin ile Ahmet beraber uçuşa çıktılar diye biliyorum. Önceki ifademde belirtmiş 

olduğum kayıp Ipad'imi kullanmak için Ahmet istemiş ve ben vermemiştim. Kısa süre sonra 

ben wc'de iken kayboldu. (aynı şekilde bir astsubay çavuşun da telefonu kayboldu). Benim 

Ipad şifremi bilen bir kişiydi. Ahmet SEREYİM. Uçuşta kullanılan bir programı açtıysa eğer 

rota  buyunca iz  bırakır.  Benim GSM numarama ait  Data hattı  da sorgulanırsa hangi  Ipad 

olduğu belki bulunur. Tahminim de rota emniyet tarafında çıkacaktır. 

15 Temmuz günü öncesinde  alay komutanımız  yeni  gelen  CH-47 hava  araçlarını 

uçurabilmek  için  maksimum  ve  tecrübeli  pilot  olsun  dedi.  Kuvvet  komutanı  için  uçuş 

planlanacaktı. Halil GÜL de izinde olan Binbaşı Osman KARACA gelsin dedi. Ben de Bnb 

Osman KARACA'ya durumu anlattım ve çağırdım. 15 Temmuz'da geldi ve yorgunum dedi. 

Halil GÜL, "Osman bekleme nöbeti tuttuğu için gece uçmasını istiyorum" dedi. (Yb. Murat 

BOLAT da  bu  konuda  bilgi  sahibidir.)  Osman  uçmak  istemeyince  ben  de  uçma  dedim. 

Sebeplerinden bir tanesi de alay komutanımızın, "Gece uçuşlarını kestim" demesidir. Konu ile 

ilgili yazım Osman'a o gece gönderdiğim whatsapp mesajında vardır. Böyle bir şey olmamış 

gibi Halil GÜL ısrarla Osman'a uçsun demiş. Osman da tekrar aradı, (sanki benibir şeylere 

sürüklemek istiyor gibi düşündüm.) "Gözlük bulamadım" dedi. "Kapat Osman kapat" dedim 
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ve muhabereyi kestim. Olay bundan ibarettir.

15  Temmuz'da  devletimize  yaşatılan  bu  sıkıntıyı  tekrar  yaşatabilecek  nitelik  ve 

etkinlikte olduğunu ve sizlerce bilinmediğini değerlendirdiğim isimler aşağıdadır.

1-Bnb.Yakup YAYLA (o gece uçmuştur)* üzeri çizilmiş *

2-Bn. Hasan Turan KARAPINAR

3-Alb.Zeki GÖÇMEN

4-Alb.Mustafa ÖZKAN

5-Alb. Ali Rıza ŞENER

6-Bnb.Hasan ZARARSIZ

7-Alb. İsmail YOLCU

16 Temmuz sabahı kendi iradem ile teslim oldum. 5 Yıllık ABD vizem vardır ve 

seferler  başladığında  da  (16-17  Temmuz)  polis  kayıtlarında  isimlerimiz  yoktu.  (çevirme 

yapılmasına rağmen temiz olarak yoluna devam eden insanlar var.)

Esenboğa' da seferler başlayınca kaçma şansım da olacağını bilmeme rağmen (vize 

tüm ailem için vardır). Hiç bir girişimde bulunmadım ve birliğime teslim oldum. 

ŞüpheliSezgin  UYANIK  18/07/2016  tarihli  ifadesinde;"  Kalan  evraklarıma 

bakarken  saat  22:00  sıralarında  Grup  Komutanı  Albay  Oğuz  YALÇIN  geldi  kendisinin 

komutanlığına  çağırıldığını  söyledi,  ancak  kimin  çağırdığını  söylemedi.  Akabinde 

Komutanlığa  4  tane  daha  pilot  geldi.  Gelen  pilotların  üçü Kara  Havacılıkta  görevli  Pilot 

Binbaşı Deniz ALDEMİR, Pilot Binbaşı Rıza AKINCI, Pilot Albay Osman ÇAYIR’dı diğeri 

ise Hava Ulaştırmada görevli Pilot Binbaşı Zafer DOLU’ydu. Bu pilotlarla birlikte teknisyen 

olduklarını bildiğim ancak ismen tanımadığım iki kişi daha geldi.

Kara Havacılık Komutanlığından gelen üç pilot birliğimizde bulunan helikopterlerle 

uçmak  için  hangarlara  gitti,  Pilot  Binbaşı  Deniz  ALDEMİR ile  ben  Cougar  AS-532  tipi 

helikoptere bindik. Bu helikoptere bixi marka otomatik silah takılabilir ancak takılması için 

aparat gerekir ve biz ilk kalkışta helikopter silahsızdı. ...

Bizleri üç helikopterlik kol halinde Albay Halil GÜL’ün komutasına verdiler. Bizim 

bulunduğumuz kolun liderliğini o yapıyordu. Albay Halil GÜL Akıncı üssünden Kara Harp 

Okuluna gideceğimizi söyledi ve iki adet Cougar tipi bir adet Skorsky tipi helikopter ile Kara 

Harp  Okuluna  iniş  yaptık.  Skorsky  helikopterde  Albay  Halil  GÜL  vardı.  Kara  Harp 

Okulundaki öğrencileri Genelkurmay Başkanlığına götürmemizi söyledi. İki  yer arasındaki 

mesafe  kısa  olduğu  için  ben  bu  talimata  anlam  veremedim.  Yürüyerek  gidebileceklerini 

düşündüm. Üç helikopterle öğrencilerin bir kısmını aldık benim bulunduğum helikopterde 13-

15 kadar öğrenci vardı. Önden kalkan içinde Albay Halil GÜL’ün bulunduğu helikopteri takip 

ettim  ve  onun  indiği  noktaya  indim.  ......  Helikopterin  telsizinden  Albay  Halil  GÜL’e 
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helikopterimin arıza verdiğini ve devam etmeyeceğimi söyledim aldığım öğrencileri  tekrar 

Kara Harp Okuluna bıraktım akabinde de kullanmış olduğum Cougar helikopterle Albay Halil 

GÜL’ün talimatı üzerine Güvercinlik üssüne döndüm. Kendisi yanımda bulunan Pilot Binbaşı 

Deniz ALDEMİR’e görevi beklememizi ve kimseden talimat almamasını söyledi......

Yine  de  silahtan  sorumlu  Astsubay  Osman  ONGUN’a  helikopterimizde  silah 

olmadığını  söyledim ve  silah  olsa  iyi  olur  diyerek  iki  adet  Cougar  helikopter  için  silah 

bırakmasını  istedim.  Bunu isterken halen  bir  şeyleri  Genelkurmay Başkanının  talimatı  ile 

yaptığımızı düşünüyordum çünkü kimse ile irtibatımız yoktu. Akıncı üssünden ve Pilot Albay 

Uğur KAPAN’dan gelen talimatlar ile hareket ediyorduk. Astsubay Osman ONGUN bir süre 

sonra silahları getirdi, geri teslim edeceğimiz düşüncesi ile zimmetsiz olarak silahları teslim 

aldık. Silahların üzerinde mühimmat yoktu. Daha sonra Güvercinlik Üssünde trafo patlama 

sesi geldi ve elektrikler kesildi. Bizim içinde olduğumuz helikopterde de hasar olduğu için 

ambulans  görevi  yapamayacağımız  gerekçesi  ile  hangarda  bulunan  bir  diğer  Cougar  tipi 

helikoptere geçtik ve burada istirahat ettik. 

Hava  aydınlanmaya  yakın  yanımda  bulunan  Pilot  Binbaşı  Deniz  ALDEMİR’i 

komutanlardan  biri  aradı  ve  bir  numara  verdi.  Verdiği  numara  ile  görüşerek  Ankara’ya 

malzeme  getirmemizi  istediler.  Numarayı  ben  kendi  cep  telefonumdan  aradım.  Karşıda 

konuştuğum kişi Çankırı ilindeki birlikte bulunan ismini Yusuf olarak hatırladığım soyadını 

ve rütbesini bilmediğim bir şahıstı.  Şahsa askeri  birliğin yerini sordum o da bana Çankırı 

ilinin  girişinde  stadyumun  yanında  olarak  tarif  etti.  Pilot  Binbaşı  Deniz  ALDEMİR  ve 

Mehmet isimli teknisyen eşliğinde ikinci olarak bindiğimiz Cougar helikopter ile Çankırı iline 

gittik. Oraya gittiğimde bize söyledikleri malzemelerin mühimmat sandığı olduğunu gördüm. 

Yanımda  bulunan  teknisyene  sorduğumda  kendisi  bana  içinde  fişek  olabileceğini  söyledi. 

Aldığımız  malzemenin  mühimmat  olduğunu  görünce  kuşkulandım  ve  mühimmattan 

kurtulmak istedim, bir  yandan da yaşanılanları  basından takip etmeye başladık.  Ankara’ya 

sabah saatlerinde geldik ve Akıncı Üssüne iniş yaptık.." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Zafer DOLU 18/07/2016 tarihli ifadesinde; "Daha sonra skorsky pilotu 

Albay Halil  GÜL geldi  ve  az  önce  Genelkurmay Başkanı  ve  İkinci  Başkanını  Akıncı'ya 

getirdiğini  orada  bulunan  herkese  söyledi.  Burada  ....  Binbaşı  Deniz  ALDEMİR,  Albay 

Osman ÇAYIR vardı. ...

Hava  aydınlanmak  üzere  iken  tekrar  Binbaşı  Rıza  AKINCI  bana  burda  öleceğiz 

demesi üzerine havalanmadan aralarında Kara Havacılık Kurmay Başkanı Kurmay Yarbay 

Mehmet ŞAHİN’nin de bulunduğu tahmini 10 kişi ile birlikte Akıncı Üssüne devam ettik. 

Oraya  indiğimizde  .....  Binbaşı  Deniz  ALDEMİR,  Albay  Osman  ÇAYIR  ,  Binbaşı  Ali 

ERCAN ve Yüzbaşı Taha Fatih ÇELİK ‘in de orada olduğunu gördüm." şeklinde beyanda 
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bulunmuştur.

ŞüpheliZafer  DOLUAnkara  8.  Sulh  Ceza  Hakimliği'ndeki  19/07/2016  tarihli 

sorgusu sırasında verdiği ifadesinde; ".... daha sonra Halil GÜL, harp okulunun bizim tören 

alanı olarak kullandığımız bölgesine iniş yaptı, ardından 1 numaralı Cougar, ardından biz 2 

numaralı Cougar olarak indiğimizde karşıda harp okulu öğrencisiolduğunu düşündüğüm, ama 

emin olmadığım personel karşımızda diziliydi, onlardan ilk etapta alabildiğiıniz kadar 15'erli 

olarak aldık ve diğerlerini bilmiyorum l5 mi, biz 15 kişi olduk, önce yine Halil GÜL kalktı, 

ardından Deniz ALDEMİR kalktı, ardından biz kalktık." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Korkmaz  GÜLAL 06/12/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...Koşarak  pilotlar 

geldiler,  bunlardan  Sezgin  UYANIK Yarbay ve  Deniz  ALDEMİR Binbaşı  benim başında 

durduğum kuyruk numarasını hatırlamadığım cougar helikoptere pilot olarak bindiler. Onlar 

helikopteri  çalıştırdılar.  ....  Ben  helikopterin  kontrollerini  yaptıktan  sonra,  bu  helikoptere 

bindim. Ayrıca bu helikoptere Osman ÇAYIR Albayda bindi.

...  Güvercinlik'den  kalkarak  Akıncı'ya  iniş  yaptık.  Akıncı'da  indiğimiz  yerde 

helikopterler vardı. Sezgin UYANIK, Osman ÇAYIR ve Deniz ALDEMİR orada bulunan bir 

binaya girdiler.

... Sezgin Yarbay ile Deniz ALDEMİR bir saat kadar sonra helikopter başına geldiler, 

uçacağız dediler. Ancak nereye gideceğimizi söylemediler. Sonra onlarla birlikte helikoptere 

bindik. Osman ÇAYIR Albay gelmedi. Ömer KIZILOVA'nın teknisyeni olduğu helikopterin 

pilotları  da  geldiler,  iki  helikopter  birlikte  Akıncı'dan  kalkış  yaptık.  Harp  okulunun tören 

alanına iniş  yaptık.  Techizatlı  askerler  vardı,  oradan 10 civarında  asker  bizim helikoptere 

bindi. Onları oradan alıp Genelkurmay Karargahına götürdük. Onları orada Genelkurmay'ın 

bahçesine  indirdik.  Sonra  tekrar  döndük,  Harp  Okulundan  yine  aynı  şekilde  10  kadar 

techizatlı askeri aldık, yine Genelkurmay karargahına götürüp orada indirdik. İniş yaparken 

helikopterde bir sarsıntı oldu. Oradan kalkış yapıp Kara Havacılık Güvercinlik meydanına iniş 

yaptık.

...  Ömer,  ben ve Sebahattin birlikte hangardaki  başka bir  cougar helikopteri  uçuş 

hattına  çıkardık.  Pallerini  açtık,  uçuşa  hazırladık.  Onun  da  kuyruk  numarasını  tam 

hatırlamıyorum,  10503  olabilir.  Sezgin  Yarbay  Sebahattin  Şahin  astsubaya  kapı  makineli 

tüfeğini  getir  dedi.  O  da  gidip  depodan  tüfeği  getirdi,  bana  verdi,  bende  bu  tüfeği  alıp 

helikopterin arka tarafına koydum. Monte etmedim. Bu helikoptere ben, Sezgin UYANIK 

Yarbay  ve  Deniz  ALDEMİR  Binbaşı  bindik.  Ben  Akıncı  üssüne  tekrar  döneceğimizi 

zannediyordum. Ancak farklı bir istikamete gittik. Sonradan öğrendiğime göre Çankırı'da bir 

yere bir alana iniş yaptık. Orada birileri bekliyordu. Onlar helikopter çalışırken helikoptere 
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mühimmat  kasaları  yüklediler.  Helikopterin  kapısını  ben  açmıştım.  Ancak  ne  ben  ne  de 

pilotlar  helikopterden aşağıya  inmedik.  Helikoptere  mühimmat yükleyen bu kişiler  kimler 

bilmiyorum. Bu mühimmat yükleme işi 3 - 4 dakika kadar sürdü. Yaklaşık 30 kasa kadar 

helikoptere  mühimmat  yüklenmişti.  Oradan  hareket  ederek  Akıncı  üssüne  daha  önce  iniş 

yatığımız yere iniş yaptık. Saat 05:00 - 06:00 sıralarıydı.." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Rıza AKINCI 16/07/2016 tarihli ifadesinde; "..... Ben AS 532 Cougar 

helikopter pilotuyum. Ben gittiğimde Sezgin UYANIK, Deniz ALDEMİR ve Zafer DOLU 

uçuş için hazırlardı...

Birliğe  gittikten  sonra  15  dk.  içerisinde  uçuşa  başladık.  Benim  helikopterimde 

Yzb.Zafer DOLU diğer pilottu. İkinci helikopter de ise Deniz ALDEMİR ve Sezgin UYANIK 

vardı.  Akıncı  Hava Üssüne gitmemiz istendi.  Ben o sırada hazırlandığım için emri  kimin 

verdiğini bilmiyorum. Kara Havacılıktaki bütün helikopterler oraya gitmişti. 

Saat 01.30’a kadar Hava Üssünde bekledik ve bize bu saatte Kara Harp Okulundan 

personel alarak Genelkurmay Başkanlığına taşımamız için emir verildi. Üç sefer yaptık. Bu 

helikopterle 15 personel taşınabilir. Bu intikali de yaptıktan sonra Güvercinlik kışlasındaki 

Kara Havacılığa geri dönmemiz istendi. Kara Havacılık Komutanlığında motor susturduk.

...  Deniz  ALDEMİR’de  benimle  birlikte  kaçmaya  karar  verdi,  çantamda  bulunan 

pijamayı, tişörtü ona verdim.." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli İlkay ATEŞ 27/07/2016 tarihli ifadesinde; ".....Bir süre sonra Nevzat beni 

Cüneyt  Kod isimli  ağabey ile  tanıştırdı  ve ona  devretti.  Ben tanıştıktan  sonra 6-7 ay tek 

başıma Cüneyt Kod adlı kişinin Batıkent’te olan ikametine gidip geldim. Sonra Binbaşı Deniz 

ALDEMİR benim ile aynı gruba dahil edildi ve birlikte Cüneyt kod adlı şahsın evine gidip 

gelmeye başladık. Benim arabam olmadığı için Cüneyt isimli şahıs beni Gordion AVM’ nin 

önünden alıp evine götürüyordu ve evinde 1-2 saat kaldıktan sonra yine aynı yere bırakıyordu. 

Ben Cüneyt isimli şahsın evinde bulunduğu sırada evde bulunan bir plaket üzerinde Cumhur 

AYDINLI  yazılı  olduğunu  gördüğüm  ve  Cüneyt  isimli  şahsın  gerçek  adının  Cumhur 

AYDINLI  olabileceğini  değerlendirdim.  Cüneyt  isimli  şahsın  fotoğrafını  veya  kendisini 

görsem tanırım. Deniz ALDEMİR ile tanıştıktan yaklaşık 6-7 ay sonra şu anda rütbesi Kara 

Pilot Binbaşı olan Temür AYDIN bizim grubumuza dahil oldu. Ondan yaklaşık 5-6 aylık bir 

zaman sonra da yine şu anda rütbesi Kara Pilot Binbaşı olan Tekin TAŞDEMİR de bizim 

grubumuza dahil oldu. Nevzat isimli şahsın halen TRT’de çalıştığını Cüneyt kod adlı Cumhur 

AYDINLI’ nın evindeyken bana anlattıklarından biliyorum.

Bu grubun sayısının fazla olmasından dolayı ikişerli gruplara ayırdılar. Ben ve Deniz 

ALDEMİR bir grup olduk ve Cüneyt kod adlı ağabey ile görüşmelerimiz devam etti.  Biz 
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Cüneyt isimli şahıs ile görüşürken Sincan’da Cüneyt kod adlı ağabeyin 2 derece üstünde olan 

İhsan kod adlı ağabey ile tanıştırdılar ve 2 kez o şahsın Sincan’da bulunan evine gittim. İhsan 

kod  adlı  şahsın  evinde  bulunduğum  bir  gün  kendisi  yanımda  bilgisayarını  açtığında, 

bilgisayarda bulunan bir klasör içerisinde şu anda Kara Pilot Yarbay olan Aydın LAFCI’ nın 

“Aydın LAFCI.doc” isimli bir dosyasının olduğunu gördüm ancak belge içerisini göremedim. 

Bir süre sonra Cüneyt kod adlı ağabey FETÖ/PDY teşkilatında yükseldi ve beni de 

kendisinden bir basamak üstünde olan Arif kod adlı ağabey ile tanıştırdı. Ben Arif kod adlı 

ağabeyin İvedik Metro İstasyonunun yakınında bulunan evine 1-2 kez gittim. Arif kod adlı 

ağabey beni daha sonra Akif kod adlı kendisinden bir alt basamakta olan ağabey ile tanıştırdı. 

Akif kod adlı ağabeyin evi Forum AVM yakınında bulunan Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin 

üst  sokağında  ve  sonu  “gül”  ile  biten  parkın  karşısında  12  numaralı  daire  olarak 

hatırlıyorum.Ben  Akif  kod adlı  ağabeyin  evine  Deniz  ALDEMİR ile  birlikte  15  Temmuz 

öncesine kadar gittim." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Mehmet ŞAHİN 17/11/2016 tarihli ifadesinde; " Ben Deniz ALDEMİR'i 

tanırım. Aramızda bir düşmanlık yoktur. 2016 yılı Mayıs ayında ben, Halil GÜL ve Özcan 

KARACAN  ile  birlikte  Genelkurmay'a  saldırı  olacağı  şeklinde  herhangi  bir  konuşma 

yapmadık. Deniz ALDEMİR bunu nereden duymuş bilmiyorum. Ben ne Deniz ALDEMİR'e 

ne  de  başka  pilota  15/07/2016  tarihinde  21:00  -  22:00  sıralarında  Güvercinlikteki 

helikopterlerin Akıncıya götürülmesi  konusunda bir  talimat vermedim ." şeklinde beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli Ümran TAŞ 29/11/2016 tarihli ifadesinde; "Helikopter bir süre sonra bir 

yere iniş yaptı. Ben helikopterden indim, apronun yanında küçük bir bina vardı, oraya girdim. 

Orada başka pilotlarda vardı. Ancak hepsini tanımıyordum. Tanıdıklarım Deniz ALDEMİR ve 

Yasin  CANDEMİR'dir.  Diğerlerini  tanımıyorum.  Sabaha  kadar  ben  o  alanda  bekledim." 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Soner GÖKÇE 10/08/2016 tarihli ifadesinde; " Bu esnada telsizden neden 

bahsedildiğini tam olarak anlayamadığım bazı konuşmalara da şahit oldum. Bunlar sesinden 

anladığım kadarıyla Yarbay Halil GÜL ve Binbaşı Deniz ALDEMİR’ dir." şeklinde beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli Ömer KIZILOVA 07/12/2016 tarihli ifadesinde; " Grup Komutanlığında 

Oğuz  YALÇIN'ın  toplantı  halinde  olduğunu  öğrendik.  Görebildiğim  kadarıyla  Oğuz 
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YALÇIN'ın odasında Sezgin UYANIK Yarbay,  Deniz ALDEMİR Binbaşı,  Osman ÇAYIR 

Albay vardı. 

..... Önce Sezgin UYANIK Yarbay, Deniz ALDEMİR Binbaşı Osman ÇAYIR Albay 

ve Korkmaz GÜLAL'ın kullandıkları cougar oradan kalkış yaptı. Arkasından da benim içinde 

bulunduğum  ikinci  cougar  kalkış  yaptı........  Sonra  helikopteri  bir  yere  indirdiler.  Sonra 

buranın Akıncı üssü olduğunu anladım. ...

..  Saat  24:00  -  01:00 sıralarında  Zafer  DOLU ile  Rıza  AKINCI cougarın  başına 

geldiler.  Görev olacak dediler.  Helikopteri  çalıştırdılar.  Bende helikoptere  bindim.  Nereye 

gideceğiz  dedim.  Zafer  DOLU bana haber  gelecek  daha  net  haber  yok  dedi.  Korkmaz'ın 

teknisyenliğini yaptığı 10503 kuyruk numaralı cougarda hazırlık yaptı. İki cougar helikopter 

olarak  kalkış  yaptık.  Ankara  istikametine  doğru  uçuş  yaptık.  Helikopter  bir  alana  indi. 

Sonradan öğrendiğim kadarıyla burası Harp Okulunun tören alanıymış. Zafer DOLU Yüzbaşı 

10 ya da 15 kişiyi alacağız dedi. Tören alanında üzerlerinde rütbesi olmayan silahlı, techizatlı 

askerler vardı. Gördüğüm kadarıyla silahlarında şarjör yoktu. Bizim helikoptere 10 - 15 kişi 

kadar  bindiler.  Diğer  helikoptere  de  aynı  şekilde  binenler  oldu.  Ben  helikoptere  binen 

askerlerden  birisine  nereye  gittiklerini  sordum.  Onlarda  nereye  gittiklerini  bilmiyorlardı. 

Sadece  tatbikat  var  dediler.  Oradan aldığımız  askerleri  Genelkurmay Başkanlığı  binasının 

oraya  bir  yere  indirdik.  Bu şekilde Harp Okulundan toplam iki  kez  Genelkurmay'a  asker 

getirdik.  .....  Güvercinlik'e geri  döndük. Korkmaz Başçavuşun bulunduğu helikopter isabet 

almıştı.  Benim  cep  telefonum  yanımdaydı.  İnternete  baktığımızda  askeri  darbe  olduğunu 

öğrendik. Saat o sırada 03:00 sıralarıydı. dedi.

....

Sezgin UYANIK Yarbay Sebahattin ŞAHİN Astsubaya depodan bixi dediğimiz kapı 

makinalı  tüfeklerini  getirmesini  söyledi.  Sebahattin  Şahin  Astsubayda  Osman  ONGUN 

Astsubayla birlikte depodan toplam 4 tane bixi getirdi. Biz bu sırada hangarda bulunan diğer 

cougarı çıkardık. Bu helikopterin kuyruk numarasını hatırlamıyorum. 4 tane bixiyi iki iki bu 

helikopter  ve benim teknisyenliğimi yaptığımı helikoptere koyduk.  Ancak monte etmedik. 

Yarım saat kadar sonra sonradan çıkardığımız cougar ile Korkmaz GÜLAL, Sezgin UYANIK 

Yarbay ve Deniz ALDEMİR Binbaşı kalkış yaptılar." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Sebahattin  ŞAHİN  26/07/2016 tarihli  ifadesinde;  "  .. saat:22:15 

sıralarında Albay Osman ÇAYIR, Yarbay Sezgin UYANIK, Binbaşı Rıza AKINCI, 

Binbaşı Deniz ALDEMİR, Yüzbaşı Zafer DOLU, Kıdemli Başçavuş Korkmaz 

GÜLAL,  Kıdemli  Başçavuş  Ömer  KIZILOVA  hangara  geldiler.  Tabur 

komutanımız  Sezgin  UYANIK  hangar  kapısını  açmamı Acil  Uçuş çıktığını, 

10505  ve  10503  kuyruk  numaralı  helikopterlerin  dışarıya  çıkarılmasını 
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emretti. Hepsi tam teçhizat Uçuşa hazır haldelerdi. 10503 kuyruk numaralı 

helikopteri  Yarbay  Sezgin  UYANIK  kullandı  yanına  hangi  pilotu  aldığını 

görmedim  helikopterin  kabin  kısmında  Albay  Osman  ÇAYIR  ve  kıdemli 

Başçavuş Korkmaz GÜLAL helikoptere binip hemen uçtular. ... Benim darbe 

girişiminde  hiçbir  görev  almadım,  ben  bu  darbe  girişiminde  ...  Binbaşı 

Deniz ALDEMİR ...  Başçavuş Ömer KIZILOVA'nın helikopterlerle uçtuğunu 

ve  Başçavuş  Ömer  GÜLER’in  de  bunların  yanına  gelip  sohbet  ettiğini 

gördüm." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Ertan DERİN 07/11/2016 tarihli ifadesinde; " ..... Daha sonra da cougar 

personel  taşıyıcı  helikopter  geldi.  Bir  tanesinde  Binbaşı  Rıza  AKINCI  ve  Binbaşı  Deniz 

ALDEMİR  vardı.  Bunlar  da  zaman  zaman  kalkıp  geri  geliyorlardı."  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. ...

Şüpheli  Serdar  ERCAN  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Daha 

sonraHelikopterlerin  bulunduğu  Akıncı  hava  alanına  indik.  İndiğimiz  yerde  çok  sayıda 

helikopter vardı. Orada helikopterlerin bulunduğu yerin yakınında küçük bir bine vardı. Bu 

askeri darbeye gerçekleştiren vatan haini olan ve bu işleri organize eden bütün üst rütbelileri 

orada  gördüm.  Burada  ......  Kara  Pilot  Kurmay  Yüzbaşı  İzzet  ÇAKAN  (  Sivil 

kıyafetliydi),Kara Pilot BinbaşıDeniz ALDEMİR vardı." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Soner GÖKÇE 10/08/2016 tarihli ifadesinde; " Bu esnada telsizden neden 

bahsedildiğini tam olarak anlayamadığım bazı konuşmalara da şahit oldum. Bunlar sesinden 

anladığım kadarıyla Yarbay Halil GÜL ve Binbaşı Deniz ALDEMİR’ dir. Tekrar aynı yerden 

yaklaşık  8  kutu  mühimmatı  yükledik.  Dönüş  esnasında  telsizden  Özcan  KARACAN’ın 

atışları yönlendirmesini telsizden duyduk. Tomalara atın, Genelkurmayın etrafına atın diye 

emir  veriyordu.  Sonrasında  'Genelkurmayın  yanındaki  sivillerin  etrafına  da  atın,  

Genelkurmay  kritik  oranın  düşmemesi  lazım,  oradaki  kalabalığı  dağıtın'  dedi."  şeklinde 

beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Mehmet Fatih ARMAĞAN 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " Yarbay Halil 

GÜL de  başka  bir  helikoptere  bindi.  Biz  Kara  Havacılık  komutanlığından  5  helikopter 

kalkarak Akıncı Birliği’ne iniş yaptık. İniş yaptığımız pistte diğer helikopterlerden inen ..... 

Binbaşı Deniz ALDEMİR’i gördüm." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Mehmet  ŞAMCI 05/12/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ben Akıncı  üssünde 
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olay gecesi gittiğimizde ... Deniz ALDEMİR ... Kadir BAYRAM Astsubayı orada gördüm. 

Hangilerinin uçtuğunu hangilerinin uçmadığını bilemiyorum." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Temür  AYDIN  29/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  helikopter  ile  Akıncı 

Üssüne geçtik, Akıncı’da indik, en son gelen helikopterden biri idik, burada iki yada üç adet 

Cougar (Silahsız) helikopter, yedi sekiz adet Skorsky (Silahsız) helikopter vardı, helikopterler 

susmuş ve personel toplanmış halde idi, başlarında da Albay Uğur KAPAN vardı, bize acele 

edin diye işaret etti, bizde koşarak gittik, burada isimlerini hatırladığım kadarı ile ... Binbaşı 

Deniz ALDEMİR ... ve Yarbay Halil GÜL vardı." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Uğur  KAPAN  20/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "Akıncı  üssünde 

buluştuğumuzda gelen pilotlardan tanıdıklarım ......  6-)  Binbaşı Deniz ALDEMİR .....  16-) 

İsmini  bilmediğim Malatya'dan gelen binbaşı,  akıncı  üssünde buluştuk."  şeklinde beyanda 

bulunmuştur.

İzmir Cumhuriyet  Başsavcılığı'nın 2014/93685 sayılı  soruşturma dosyasından 

'Abdullah'  kod  isimli  gizli  tanık,  06/04/2016  tarihli  ifadesinde  ;  "...  Döndükten  sonra 

abilerle yaptığım görüşmede cemaatin cemaatçi olduğu bilinmeyen okulunu yani subay hakim 

savcı ve diplomat gibi görevlerde bulunan cemaatçilerin çocuklarının gitmesi için kurulan 

okulların Pirizma Koleji,  Anafartalar Koleji,  Hisar Koleji  olduğunu öğrendim. Daha sonra 

Pirizma Koleji adını Anemon Koleji olarak değiştirdi. Benim çocuğumda Anemon Kolejine 

devam eder. Tanıdığım subaylardan Deniz ALDEMİR, Rıza AKINCI, Abdullah AKKAYA'nın 

çocukları da Anemon Kolejine devam etmektedir. Bu Pirizma Kolejinin kurucusunu görsem 

tanıyabileceğim Harun(Kod adını  veya  gerçek  adı  olabilir)isimli  şahıs  GES'in  abisi  idi.  " 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık Murat ŞAMA 26/07/2016 tarhli ifadesinde; "  Daha sonra karargah binası 

önüne yanımıza iki sivil iki birliğin personelinden pilot binbaşı geldi. Rıza AKINCI Binbaşı 

ve  Deniz  ALDEMİR  Binbaşıdır.  Deniz  ALDEMİR  l.  Alay  Ağır  Yük  Helikopter  Tabur 

Komutanlığında  görevli.  Rıza  AKINCI  Kara  Kuvvetleri  Tayin  Dairesi  Tayin  Subayı.  .... 

Bunlar bize Sezgin UYANIK Yarbay ve Zafer DOLU Yüzbaşıyla 2 adet cougar helikopteri ile 

harpokulundan Genelkurmay Başkanlığına personel taşıdıklarını Çankırı'dan mühimmat alıp 

Akıncı'ya götürdüklerini daha sonra olay yerinden kendi imkanlarını kullanarak kaçtıklarını, 

bu olayı da Suriye ile ilgili bir mesele için uçuşa çağrıldıklarını ifade ettiler. Kendilerini biz 

savcılığa  gönderdik.  Rıza AKINCI  ve  Deniz  ALDEMİR,  teknisyenler  Korkmaz 

GÜLAL,Ömer KIZILOVA bu birliğin personeli  değildirler.  Bu helikoptere binme yetkileri 
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yoktur." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Mağdur Hakan ATINÇ 24/07/2016 tarihli ifadesinde; " Salih Zeki ÇOLAK, bana 

Deniz ALDEMİR ve Osman KARACA diye birilerinin birliğimizde olup olmadığını sordu. 

Bende Deniz ALDEMİR'in yeni kurulan yük helikopter tabur komutanımız olduğunu ve bir 

gün önce İzmir'den getirilen yük helikopteri ile birlikte geldiğini ve halen Ankara'da olduğunu 

söyledim.  ...  Komutanımız  Sa|ih  Zeki  Çolak  bana  Osman  KARACA'nın  ve  Deniz 

ALDEMİR'in  Fethullah  cemaatiyle  bağlantısı  olup  olmadığını,  bende  kendisine  elimizde 

belge, bulgu olmadığını, ancak tavır ve davranıştan ve arkadaşlarıarasındaki davranışlarından 

bu cemaate bağlı olabileceklerini söyledim." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü, saat:  18:44'de,  Binbaşı Deniz ALDEMİR’in beyaz renkli 

sivil plakalı honda civic marka araçla uçuş kıyafetli olarak taarruz hangarına geldiği, Yarbay 

Murat BOLAT ile birlikte araca binerek hangar önünden uzaklaştıkları,

15  Temmuz 2016 günü,  saat:  18:47'de,  Yarbay Murat  BOLAT ve Binbaşı  Deniz 

ALDEMİR’in Geri Destek Bölüğü Hangarında birlikte görüldükleri,

15  Temmuz 2016 günü,  saat:  21:05'de,  Yarbay Murat  BOLAT ve Binbaşı  Deniz 

ALDEMİR’in Geri Destek Bölüğü Hangarında birlikte görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü,  saat:  21:10'da,  Yarbay Murat  BOLAT ve Binbaşı  Deniz 

ALDEMİR’in Geri Destek Bölüğü Hangarından birlikte çıktıklarınıngörüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 21:21'de, Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Yarbay Özcan 

KARACAN,  Binbaşı  Deniz  ALDEMİR,  Yarbay  Mehmet  ŞAHİN  ve  Albay  Mustafa 

DURMUŞ’un karargah binası harekat merkezi koridorunda birliktegörüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü,  saat:  22:29'da,  Binbaşı  Deniz  ALDEMİR’in  VIP hangar 

girişinde uçuş kıyafetli ve kask çantalı olarak görüldüğü, 

15 Temmuz 2016 günü, saat:  22:30'da, Binbaşı Deniz ALDEMİR’in VIP Hangarı 

apronunda uçuş kıyafetli, kask ve gece görüş çantalı olarak görüldüğü, 

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  03:24'de,  Binbaşı  Deniz  ALDEMİR,  Binbaşı  Rıza 

AKINCI ve  Yüzbaşı  Zafer  DOLU’nun,  uçuştan  dönen  AS-532 Cougar  helikopterlerinden 

inerek apronda birlikte yürüdüklerinin görüldüğü,

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  03:25'de,  Binbaşı  Deniz  ALDEMİR,  Binbaşı  Rıza 

AKINCI ve Yüzbaşı Zafer DOLU’nun VIP hangar girişinde uçuş kıyafetli ve silahlı olarak 

görüldüğü belirtilmiştir. 
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Hava  Ulaştırma  Grup  Komutanlığı  Şehit  Kara  Pilot  Binbaşı  Yaşar  ERİAN 

Bakım  Hangarına  ait  güvenlik  kamera  görüntüleri  üzerinde  Kara  Havacılık 

Komutanlığı  tarafından  yapılan  inceleme  sonucu  düzenlenen  28/07/2016  tarihli 

tutanakta; 

Saat 22:09'da, Binbaşı Deniz ALDEMİR kask çantası, GGG çantası ve bir sivil sırt 

çantası ile hangar kapısı önünden aprona geçtiği, 

Saat  22:10'da,  Başçavuş  Ömer  KIZILOVA  traktörü  sürerek  hangardan  dışarı 

çıkarttığı,  arkasından Binbaşı  Deniz  ALDEMİR ve  Başçavuş  Korkmaz GÜLAL'ın  aprona 

çıktıkları,

Saat  22.11  Yarbay  Sezgin  UYANIK'ın  tekrar  hangara  girdiği,  Binbaşı  Deniz 

ALDEMİR'in  aprondan hangar  girişi  önünden Hava Ulaştırma Grup Komutanlığı  tarafına 

doğru gittiği, 

Saat  22.12'de,  Binbaşı  Deniz  ALDEMİR'in  önce  hangara  kapıdan  girdiği, 

müteakiben tekrar kapıdan çıkarak apron tarafına doğru gittiği,

Saat 03:05'de, Binbaşı Deniz ALDEMİR, Binbaşı Rıza AKINCI ve Yüzbaşı Zafer 

DOLU'nun hangar apron kapısından hangara giriş yaparak Hava Ulaştırma Grup Komutanlığı 

binasına doğru gittikleri,

Saat  03:27'de,  Yarbay  Sezgin  UYANIK  ve  Binbaşı  Deniz  ALDEMİR'in  hangar 

yanından aprona geçip helikoptere doğru gittikleri belirtilmiştir. 

Şüpheli  Deniz  ALDEMİR'in  kullandığı  Kara  Havacılık  Komutanlığında 

bulunan odada 30/07/2016 tarihinde yapılan aramada; İçerisine eşyaların bir kısmının koli 

içerisinde masanın altında olduğu, bu kolide sarı zarf içerisinden çıkan 55 adet 9 mm MKE 

ibareli kovanın olduğu, oda içerisinde bulunan dolap ve koli içerisinden 1 adet siyah renkli 

SilahIı Kuvvetler Ajandası, l adet Mavi renkli ajanda l adet not defteri i1e 2 adet küçük not 

kağıdı,  odada bulunan çöp kovası içerisinden yırtık vaziyette not kağıtları  ve kırılmış CD 

Parçaları ele geçirilmiştir.

Şüpheli  Deniz  ALDEMİR  yakalandığında,  Fetullahçı  abiler  tarafından  okunması 

tavsiye  edilerek  kendisine  verilen2x4  cm ebatında  üzerinde  el  yazısı  ile  yazılmış  yazılar 

bulunan kağıt parçasını dosyaya delil olarak ibraz etmiştir. Bu kağıt parçasında, Ebu Umame 

(ra) ,Esad bin Zörare (ra),Avf bin Halis (ra),Rafi bin Malik (ra),Ukbe bin Amr (ra),Cabir bin 

Abdullah bin Riab isimlerinin bulunduğu görülmüştür. 
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Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün 25/08/2016 tarih ve ANK 

- BLS -16-04131 sayılı uzmanlık raporunda; Kara Havacılık Komutanlığı Yük Helikopter 

Tabur  Komutanlığı  23  nolu  oda  içerisinde  Deniz  ALDEMİR'in  odasında  yapılan  arama 

neticesi  ele  geçirildiği  bildirilen  9x19  mm  çap  ve  tipindeki  55  adet  kovanın 

(6+3+3+3+3+2+2+1+1+1+1+ +1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 + 

1+1+1+1+1) şeklinde tasnifli çap ve tiplerine uygun 40 ayrı ateşli silah ile atıldıklarının tespit 

edildiği belirtilmiştir. 

Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  Mali  Suçlarla  Mücadele  Şube  Müdürlüğü'nün 

28/03/2017 tarih ve 342278 Sayılı cevabi yazısında; Şüpheli Deniz ALDEMİR’in eşi Tuğba 

ALDEMİR’in Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme’den soruşturma açıldığı 

hakkında adli kontrol kararı verildiği, şüpheli Deniz ALDEMİR’in kardeşi Enis ALDEMİR’in 

670 Sayılı KHK İle İhraç Olan Emniyet Genel Müdürlüğü personeli olduğu belirtilmiştir. 

Şüpheli Deniz ALDEMİR'in kullanmakta olduğu ve adına kayıtlı bulunan 0532 678 

12 34, 0530 274 35 94, 0539 880 90 91 ve 0505 804 77 14 numaralı telefon hatları için 

Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği'nin 07/02/2017 tarih ve 2016/870 D. iş sayılı kararı ile 5271 

Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı verilmiştir.

Şüpheli  Deniz  ALDEMİR'in  kullanmakta  olduğu  0532  678  12  34  numaralı 

telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe  girişiminde  bulunulan 

15/07/2016  tarihinde  şüphelinin  telefon  hattının  saat  22:00  sıralarına  kadar  Kara 

HavacılıkKomtunlığının  bulunduğu  Güvercinlik  civarındaki  baz  istasyonlarından  sinyla 

verdiği,  saat  22:48'den  sonra  Akıncı'lar  üssünün  bulunduğu  Kazan  ilçesindeki  baz 

istasyonlarında  sinyal  vermeye  başladığı,  saat  00:04  -  03:22  arasında  telefonun  iletişime 

kapalı olduğunun değerlendirildiği, 

Kara Havacılık Komutanlığı  tarafından yapılan idari  soruşturma sonrasında 

düzenlenen "İdari ve Disiplin Soruşturma Heyetinin Olayla İlgili Personel Hakkındaki 

Değerlendirmesi ve Kanaati Çizelgesinde; Şüpheli Deniz ALDEMİR'in, Kur. Bşk. odası 

ve Nö. A. odasına muhtelif defalar ve zamanlarda girip çıktığı, daha sonrasında karargahı terk 

ettiği, faaliyetlere, görevli olmadığı bir birlikte ve görevli olmadığı bir hava aracı ile fiilen 

iştirak ettiği, Darbe Teşebbüsü kapsamında icra edilen faaliyetlere katıldığı, 667 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkarıldığı belirtilmiştir. 

Şüpheli Deniz ALDEMİR, 16/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.
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Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Deniz  ALDEMİR'in  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Deniz  ALDEMİR'in,  Kara  Havacılık  Komutanlığında  Yük  Helikopter 

Tabur Komutanı olarakBinbaşı rütbesiyle görev yaptığı,

Müdaffi katılımı ile verdiği suç ikrarını taşıyan ifadesinin içeriğine göre Fetullahçı 

Terör Örgütü üyesi olduğu, 

Cougar  helikopter  pilotu  olduğu,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler 

tarafından planlanıp gerçekleştirilecek olan askeri darbe planı kapsamında olay gecesi Cougar 

marka helikopter kullanacak pilot olarakönceden görevlendirildiği,

Şüphelinin, 15/07/2016 tarihinde gündüz vakitlerinde şüpheli Halil GÜL'den askeri 

darbe girişimi olacağını ve bu darbe girişiminde kendisine ne görev verildiğini  öğrendiği, 

şüphelinin askeri darbe girişiminden önceden haberdar olduğu, 

Şüphelinin, askeri darbe girişimi kapsamında kendisine verilecek emir ve talimatları 

yerine getirmek üzere 15/07/2016 tarihinde mesai bitiminde Kara Havacılık Komutanlığından 

ayrılmadığı,

Askeri  darbe  faaliyetinin  başlaması  üzerine  şüpheli  Özcan  KARACAN'ın 

helikopterlerin  Akıncı  Hava  Üssüne  götürülmesi  talimatı  doğrultusunda  Güvercinlik'te 

bulunan 10503 kuyruk numaralı Cougar AS-532 tipi genel maksat helikoptere bindiği ve bu 

helikopterin  pilotluğunu  yaptığı,  bu  helikopterde  pilot  olarak  ayrıca  şüpheliler  Sezgin 

UYANIK ve Osman ÇAYIR'ın, teknisyen olarak ise şüpheli Astsubay Korkmaz GÜLAL'in 

bulunduğu, 

Bu helikopter  ile  Güvercinlik'ten  kalkarken kuleden izin  almadıkları,  helikopterle 

Akıncı  mevkiine  giderek  orada  bulunan  Akıncı  hava  üssüne 'yurtta  sulh' paralosunu 

kullanarak indikleri, 

Akıncı hava üssünde kendi sıralı amir ve komutanlarından olmayan, askeri darbeciler 

tarafından  Hava  Görev  Komutanı  olarak  atanan  şüpheli  Uğur  KAPAN'ın  talimat  vermesi 

üzerine Yarbay Sezgin UYANIK ile birlikte kullandıkları aynı helikopter ile Harp Okulundan 

iki  kez  Genelkurmay'a  piyade  silahları  ile  silahlandırılmış  Harp  Okulu  öğrencilerini 

taşıdıkları, kendileri ile birlikte ayrıca bir Cougar ve bir Skorsky helikopterinde aynı şekilde 

Harp  Okulu  öğrencisini  Genelkurmay'a  taşıdığı,  bu  uçuşun  kol  liderliğini  şüpheli  Halil 

GÜL'ün kullandığı helikopterin gerçekleştirdiği, 

Harp  Okulu  öğrencilerini  taşıdıktan  sonra  3  helikopterin  birlikte  Güvercinli 
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meydanına iniş yaptıkları, 10503 kuyruk numaralı Cougar helikopterin askeri darbe girişimine 

karşı müdahalede bulunan polisler tarafından ateş edilmesi sonucu palinden isabet aldığı ve 

uçamayacak hale geldiği, 

Şüphelinin,  daha  sonra  şüpheli  Yarbay  Özcan  KARACAN'dan  cep  telefonu 

görüşmesiyle aldığı Çankırı’dan mühimmat getirilmesi emri üzerine, Güvercinlik'de bulunan 

10504  kuyruk  numaralı  Cougar  AS-532  tipi  helikopterle  aynı  uçuş  ekibiyle  Çankırı'ya 

gittikleri,  orada  Sezgin  UYANIK'ın  irtibat  kurduğu  ve  hakkında  Cumhuriyet 

Başsavcılığımızın2016/103582  sayılı  dosyasından  soruşturma  yürütülen  Yusuf  BAYAZIT 

isimli askerden aldıkları 30 kasa mühimmatı helikopter ile Akıncı Hava Üssüne getirdikleri,

Şüpheli Deniz ALDEMİR'in telefon iletişim bilgileri incelendiğinde, cep telefonunun 

16/07/2016 tarihinde saat 00:46'dan 01:22 sıralarına kadar Gölbaşı Mogan gölü TÜRKSAT 

Özel Kuvvetler Bölgesinde bulunan baz istasyonlarından sinyal verdiği, yine şüpheli Deniz 

ALDEMİR'in olay gecesi  birlikte  uçuş gerçekleştirdiği şüpheli  Sezgin UYANIK'ın da cep 

telefonunun aynı gün saat 22:33 - 23:06 zaman aralığında Gölbaşı Mogan Gölü civarındaki 

baz istasyonlarından sinyal verdiği birlikte değerlendirildiğinde, olay akşamı şüpheli Deniz 

ALDEMİR'in şüpheli Sezgin UYANIK ile birlikte kullandığı Cougar AS-532 Tipi helikopterle 

Gölbaşında bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığı ile TÜRKSAT Uydu Haberleşme Merkezine 

uçuş gerçekleştirdikleri anlaşıldığı, 

Şüphelinin, askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine Akıncı Hava 

Üssünde bulunan şüpheli Rıza AKINCI ile birlikte hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 

2016/103583  sayılı  dosyasından  soruşturma  yürütülen  şüpheli  Murat  KALE'nin  aracını 

alarakAkıncı üssünden ayrıldıkları, daha sonra bu aracı Murat KALE'nin eşine teslim ettikleri, 

Şüphelinin, helikopter ile kalkış ya da iniş yaparken uçuş kulesinden izin almadığı ve 

bilgi  vermediği,  helikopter  uçuşları  için  daha  önceden verilmiş  olan  yasal  hiçbir  emir  ve 

talimata riayet etmediği, pilotluğunu yaptığı bir helikopter ile başka bir kuvvet komutanlığının 

üssüne gittiği,yasal emir ve talimatlar dışında uçuşlar gerçekleştirip kendisine emir ve talimat 

verme yetkisi bulunmayan kişilerden emir ve talimat aldığı,

Şüphelinin,  aldığı  talimat  doğrultusunda  kullandığı  helikopterin  ışıklarını  kapatıp 

karartma uygulayarak uçtuğu, kalkış ve iniş yaptığı, helikopterle karartmalı şekilde uçarak 

askeri  darbe  girişimine  karşı  gelen  polislerin  silahlarından  çıkacak  mermilerin  hedefi 

olmaktan korunmayı amaçladıkları, 

Şüphelinin,  olay  akşamı  Genelkurmay  Başkanı  tarafından  hava  sahasının  uçuşa 

kapatılmasına ilişkin emir  verildiği  halde helikopterle  uçuş  gerçekleştirerek bu emre karşı 

geldiği, 

Şüphelinin,  pilotluğunu  yaptığı  Cougar  AS-532  tipi  helikopter  ile  Gölbaşı  Özel 

Kuvvetler  Komutanlığına  ve  TÜRKSAT  Uydu  Haberleşme  Merkezi  bölgesine  uçuş 
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gerçekleştirmiş  olması,  bu  helikopterden  silahla  ateş  açılması  sonucu  meydana  geldiği 

değerlendirilen tüm ölüm ve yaralanma eylemlerinden 5237 sayılı TCK 37 maddesi uyarınca 

doğrudan  sorumlu  olduğu,  bu  şekilde  TÜRKSAT  Haberleşme  Merkezinde  yaralanan 

müştekiler Abdullah BULUT, Ahmet SARIKAYA, Ahmet ŞEFLEK, Alaettin ALTINTAŞ, Ali 

BOLAT,  Bayram  İNAÇ,  Bilal  Davut  HASETÇİ,  Mehmet  Cemil  ÖZTEGİL,  Cengiz 

DEĞİRMENCİ, Cengizhan SOLAK, Cenk ŞEN, Eray ÜNLÜ, Erdal SÖĞÜNMEZ, Erkan 

KAYA,  Erol  ÖLÇER,  Fatih  AKSOY,  Fatih  Mehmet  KAYABAŞI,  Fatih  POLAT,  Fatih 

ÜNVER,  Güner  GANİ  ,  Hakan  İLHAN,  Halil  ERSOY,  Hüsamettin  DEMİREL,  Halil 

YEŞİLÇİMEN, Hüseyin TÜRKMEN, İbrahim ATİLA, İsmail AÇIKAL, Kadir KARABIYIK, 

Lokman SONSOY, Mahmut BAŞPINAR, Mehmet BAYAR, Mehmet GÖKSEL, Mehmet Ali 

ORTAYATIRTMACI,  Muhammet  Sait  GÜNEŞ,  Muhammet  Emin  SERGİLİ,  Mustafa 

KARADAYI,  Özcan  ŞEN,  Ramazan  TEKTAŞ,  Serdar  GÖZÜM,  Serkan  BİLEN,  Taha 

TETİK,  Tarık  İNCEDERE,  Tarık  Furkan  ERBAY,  Tayfun  ÖĞÜTLÜ,  Turgay  AYÇİÇEK, 

Üzeyir  YAVUZ  ve  Yasin  Burak  KAYA'ya  karşı  işlenen  kasten  nitelikli  şekilde  insan 

öldürmeye teşebbüs suçlarının doğrudan faili olduğu,

Şüphelinin gerçekleştirilen askeri  hareketliliğin bir askeri  darbe girişimi olduğunu 

bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu 

olan  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ederek,  askeri  darbe 

girişimininde bulundukları,  askeri  darbe planlaması kapsamında darbe girişiminin başarıya 

ulaşması için kendisine verilen yasal olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüphelinin,  etkin  pişmanlık  göstererek  üyesi  olduğunu  belirttiği  Fetullahçı  Terör 

Örgütünün askeri yapılanması, yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak 

soruşturma aşamasında bilgiler verdiği, 

Şüpheli Deniz ALDEMİR'in, soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı Terör Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek, yaralanan her bir müşteki için 

ayrı ayrı olmak üzere toplam 47 kez nitelikli şekilde kasten insan öldürmeye teşebbüs etmek 

suçlarını oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-18- Şüpheli Erdal BAŞLAR'ın ( Yarbay ) Eylemleri :

Şüpheli  Erdal  BAŞLAR 18/07/2016 tarihli  ifadesinde;"  1991 yılında Kara 

Harp Okulu'na başladım. 1995 YIlında mezun oldum. 1 yıldır Ankara ilinde 
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda proje subayı olarak görev yapmaktayım. 

Benim bağlı olduğum komutan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Teknik ve Proje 

Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Erdal TORUN'dur. 

Bu örgüt ile benim kesinlikle alakam yoktur. Darbe teşebbüsünün 

kim ve ya kimler tarafından nerede ve ne zaman planlandığını bilmiyorum.

12/07/2016 günü Kara Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral Ünsal 

ÇOŞKUN  beni  iş  yerimden  arayarak  eğitim  amaçlı  atak  helikoptere 

ihtiyaçları  olduğunu,  Tuşaşda bakımda bulunan atak  helikopterin  bir  an 

önce  bakımlarının  yapılarak  hazır  edilmesini  istedi.  Ben  de  emir 

doğrultusunda  hareket  ederek  helikopterin  bakımlarını  hızlandırdım  ve 

14/07/2016 günü atak helikopteri Kara Havacılık Okulu'na teslim ettim. 

15/07/2016 günü KAra Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral Ünsal 

ÇOŞKUN bir konu ile ilgili çalıştığım yere geldi. Bana akşam tatbikat olacak, 

sen  de  katıl  dedi.  Ben  de  bağlı  bulunduğum komutana  bilgi  vermeden 

kabul  ettim ve aynı  gün 22:30 sıralarında  özel  aracımla  Kara  Havacılık 

Okulu Komutanlığı'na gittim. Orada beni nizamiyeden içeriye almadılar. 

Beni kapıda gören Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN beni içeri aldı. Bana 

komuta kademesi silsilesi ile TSK’nın yönetime el koyduğunu, bu konu ile 

ilgili  verilen  emirleri  yerine  getirmemizi  istedi.Bana  atak  helikopteri 

kullanmamı ve bu helikopterle  diğer  helikopterlere  eskortluk  yapmamızı 

istedi. Ben de verilen emri uygulamak üzere Yarbay Eyüp ÖNAL ile birlikte 

bir gün önce teslim etmiş olduğum atak helikoptere binip verilen emirle 

uçmaya başladım.

Kalktıktan  sonra  telsizden  Beştepe'  den  bulunan  polis  araçlarına 

uyarı ateşi açmamızı istediler. Emri kimin verdiğini bilmiyorum. Ancak emir 

telsizden  geldi.  Emir  üzerine Beştepe  Cumhurbaşkanlığı  Külliyesi  önünde 
bulunan 1 adet toma tabir edilen polis aracına uyarı maksatlı  atış yaptık. Daha 

sonra  bir  tur  attıktan  sonra  telsizden  yine  emir  geldi  ve  polis  aracını 
vurmamızı istediler. Bunun üzerine yine aynı araca bu kes hedef alarak ateş ettik ve 
aracın  isabet  aldığını  gördüm. Bu  sırada  kullandığım  helikopterin  alt 

tarafından isabet aldığını hissettim. Sonra helikopteri indirmek üzere Kara 

Havacılık Okulu Komutanlığı'na gittim.

Helikopteri  piste  indirdikten  sonra  Yarbay  Eyüp  ÖNAL  benim 

yanımdan  ayrıldı.  ben  dinlenmek  üzere  hangara  gittim.Hangarda 

televizyon takip ettim.Biraz uyudum güneş doğduktan sonra silah sesleri 

duydum.  Dışarı  çıktığımda  kaçan  rütbeli  askerleri  gördüm.  Bu  askerler 
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bana helikoptere binin Akıncı Ana Jet Üstüne kaçın dediler. Ben de tek başıma 
başka bir atak helikoptere binip Akıncı Jet Üssüne gittim. Bu konu ile alakalı hiç 
kimseye bilgi vermedim. 16.07.2016 günü saat 07:00 sıralarında helikopteri 

Akıncı Jet Üstüne indirdim. 

2-3 saat kadar Akıncı'da bekledikten sonra diğer helikopter pilotları 

da  oradaydı.  Kaçın  buradan  deyince  ben  sivil  kıyafetlerimi  giyip  tel 

örgüden  çıkıp  araziye  doğru  kaçtım.  Arazide  jandarma  görevlileri  beni 

yakaladılar ve gözaltına aldılar. Bu darbe teşebbüsünü hangi komutanların 

nerede  ne  şekilde  planladıkları  bilmiyorum.  Ancak  ben  Kara  Havacılık 

Komutanı  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN'un  emri  ile  hareket  ettim,  Atak 

helikopteri bu komutanın emri ile uçurdum. Helikopteri uçururken yanımda 

Yarbay Eyüp ÖNAL bulunuyordu. Bu helikopterle polis aracına ateş ettiğim 

için çok pişmanım." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Deniz  ALDEMİR  20/07/2016  tarihli  ifadesinde;"... Ben  bu  ismini 

saydığım şahıslar ile birlikte nöbetçi amirliğinde beklerken kışla nöbetçi amir olan Yarbay 

Özcan KARACAN hava araçlarını Akıncı hava üssüne götürmemizi emretti. Bu emir üzerine 

Yarbay Uğur KAPAN skorskyi  ...Erdal BAŞLAR atak saldırı  helikopteri  ...  Binbaşı Tekin 

TAŞDEMİR skorskyi ve ben cougar tipi malzeme helikopterini havalandırarak Akıncı ana jet 

üssüne götürdük iniş  yaptık.  ...Yarbay Erdal  BAŞLAR ( Kara Kuvvetlerinde görevli  Atak 

Helikopter  pilotu)  size  söylediğim  bu  üç  ismin  saldırı  helikopterleri  ile  havalandıklarını 

gözlerimle gördüm. Zaten bu helikopterler  taarruz tipi  olduğu için mühimmatı  ile  birlikte 

havalanır. ... Ben Çankırı ilinden 7.62 mermilerini getirip Akıncı'ya indiğimdeetraf karanlık 

olduğu  için  çevrede  konuşan  ama  tanıyamadığım  asker  şahıslar  kendi  aralarındakendi 

aralarında...  Yarbay  Erdal  BAŞLARatak  helikopteri  ile  Emniyet  müdürlüğüneateş  ettiğini 

duydum." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli İlkay ATEŞ 27/07/2016 tarihli ifadesinde;". Biz odada otururken Yüzbaşı 

Taha Fatih ÇELİK ara ara odaya gelerek Özcan Yarbay’a bir şeyler sorduktan sonra odadan 

çıktı. Bana daha önce söylemiş olduğu faaliyet ile ilgili bizim evin önünde buluşuruz, bir yere 

gideceğimizi, buraya da benim, Binbaşı Sadullah ABRA’nın, Binbaşı Eyüp ÜNAL’ın, Yarbay 

Erdal  BAŞLAR’ın,  Binbaşı  Murat  KARAKAŞ’ın,  Yüzbaşı  Taha  Fatih  ÇELİK’in  ve 

kendisinin olacağını söyledi. .... Araçlardan indiğimizde Özcan Yarbay’ ın aracından Yarbay 

Erdal BAŞLAR ile ikisinin indiğini gördüm. Özcan Yarbay bize bir site ismini söyleyerek 7. 

Kat 29 numaraya gelin dedikten sonra Yarbay Erdal BAŞLAR ile Özcan Yarbay kendi aracı 
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ile ve ben de kendi aracıma Taha Fatih Yüzbaşı ile binerek peş peşe iki araç ile sitenin önüne 

kadar gittik. Önden onlar çıktılar ve hemen arkasından da biz söylenen daireye çıktık. Biz 

daireye çıkınca Yarbay Özcan bizi kapıda karşıladı ve daire içerisinde bir odaya girdik. Ben 

bu  sırada  Özcan  Yarbay’a  ben  sizi  Ramazan  beyin  misafirleri  olarak  biliyorum  dediğini 

duydum. Oturma odasına benzer bu odada Özcan Yarbay, Erdal Yarbay, ben ve Taha Fatih 

Yüzbaşı bulunuyorduk. Ev sahibi evdeydi ancak bizim bulunduğumuz odaya hiç gelmedi, ben 

de  kendisini  net  olarak  görmedim.  Çünkü  ev  sahibi  ile  Özcan  Yarbay  muhatap  olup 

konuşuyordu. Akşam namazını kıldıktan sonra Özcan Yarbay odadan dışarı çıktı ve bizi de 

çağırarak evin salonuna geçtik.  Salona girdiğimizde dışarıdan gelen,  sivil  kıyafetli,  saç ve 

sakal  tıraşından  askeri  personel  olduğunu  düşündüğüm,  40  yaşlarında  bir  şahıs  oradaydı. 

Kendisiyle tokalaştıktan sonra hepimiz oturduk. Salonda o adamla dördümüz bulunuyordu. 

Özcan  Yarbay  bize  bu  şahsın  Genelkurmaya  yapılacak  faaliyet  ile  ilgili  bilgi  vereceğini 

söyledi. Bu sırada ev sahibi erkek salona girdi ve elindeki çaydanlık, bardak ve yiyecekler 

bırakarak  dışarıya  çıktı.  Salonda  olan  şahıs  bize  “Genelkurmay  Başkanının  emriyle 

komutanlarınızın size vereceği emirlere itaat edin” dedi. Bu yapılacak faaliyet ile ilgili Erdal 

BAŞLAR o şahsa “diğer partilerin ve ABD’nin bu faaliyete nasıl baktığını" sorduğunda "Şu 

an zaten bunları isteyen kimse yok, karşı bir tavır yok” dedi. Evde Özcan Yarbay 23.30 uçağı 

ile  İzmir’e  gideceğini  söylerek  aceleci  davrandı.  Bu  konuşmalar  sırasında  Yarbay Özcan 

tarafından Skorsky pilotlarının da aynı adrese geleceği söylendi ancak biz çıkana kadar bizden 

başka  eve  gelen  olmadı.  Özcan  Yarbay ile  bu  şahıs  konuşurken  sivil  şahıs  bu  faaliyetin 

içerisinde bütün silahlı kuvvetlerinin yer aldığını birbirlerini teyit ederek konuşuyorlardı ve 

detayların  geleceğini  söylediler.  Daha  sonra  konuşmalar  bittikten  sonra  dördümüz  evden 

çıktık ve içeride bulunan asker görünümlü sivil şahıs evde kaldı. Özcan Yarbay kendi aracına 

binerek tek başına sitenin önünden ayrıldı.  Benim aracıma Erdal  BAŞLAR ve Taha Fatih 

ÇELİK  ile  birlikte  binerek  oradan  ayrıldık.  Ben  Taha  Fatih  Yüzbaşı’yı  Batıkent  Kara 

Kuvvetleri  Askeri  Lojmanlarına,  daha  sonra  da  Erdal  BAŞLAR’ı  Eryaman’da  bulunan 

ikametine  bıraktım  ve  saat:  23.00  sıralarında  da  ben  kendi  ikametime  gittim.  "  şeklinde 

beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Taha  Fatih  ÇELİK  01/09/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  13/07/2016 

günüsaat 21:00 sıralarında Aşağı yahyalar Mah. 978. Cadde Saray sitesi no:10/27 Yenimahalle 

Ankara adresinde Özcan KARACAN Yarbay'ın emri ile , Yarbay İlkay ATEŞ, Yarbay Özcan 

KARACAN, Yarbay Erdal BAŞLAR, ve ben belirttiğim adrese hep birlikte İlkay ve Özcan 

Yarbay'ın  özel  araçları  ile  gittik.  Kapıyı  kimin  açtığını  görmedim en arkada  ben vardım, 

müteakiben odaya geçtik. Evde bizim haricimizde kimseyi görmedim. Odada biz dördümüz 

oturuyorduk.  Özcan  Yarbay  namaz  kılalım  dedi  ve  akşam  namazını  beraber  kıldık. 
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Müteakiben  içeriye  Özcan  Yarbayın  tanıdığını  düşündüğüm bir  şahıs  girdi  bu  şahıs  1,75 

boylarında iri yapılı sık saçlı asker tıraşlı siyah kemik gözlükleri olan mavi kot pantolon olan 

ismini  Ramazan veya  Hasan kod olarak hatırladığım ve subay olduğunu düşündüğüm bir 

şahıs içeriye girdi. Tokalaştıktan sonra oturdu ve konuşmaya başladı 15 Temmuz Cuma günü 

Sayın Genelkurmay Başkanımızın emri ile gece saat 03:00 da çok önemli bir faaliyetin icra 

edileceğini, bu faaliyetle ilgili olarak komutanlarımızın vereceği emir ve talimatlara uymamız 

gerektiğini söyledi. Müteakiben Erdal BAŞLAR Yarbay ABD'nin bu işe ne dediği konusunda 

bir soru sordu. O şahıs da hiçbir sıkıntının olmadığını, zaten mevcut hükümeti sevmiyorlar, 

rahat olun her şey halledildi dedi. sonrasında arkadaşlar benim saat 22:00 sıralarında başka bir 

görüşmem  varbu  faaliyetin  herkes  tarafından  desteklendiğini  bu  işin  içinde  tüm  kuvvet 

Komutanlıklarının,Emniyet Genel Müdürlüğünün ve MİT in olduğunu bu sebeple bir sıkıntı 

olmadığını  emirlere  harfiyen  uymamızı  söyledi  ve  hep  birlikte  kalkıp  oradan  ayrıldık.  O 

şahsın çıkışını görmedim. ve İlkay, Erdalve ben birlikte İlkay'ın aracına binerek ayrıldık kendi 

aramızda bu konu hakkında çok fazla bir şey konuşmadık ve evlerimize gittik. 

... Sonrasında Askerlere kamelyayıtoparlattırdım. O arada Yarbay Özcan KARACAN 

geldi. Depoda olan mühimmatları araca yükletmemi ve uçuş hattına yollamamı söyledi. O 

andan itibaren kışla bir anda araç ve personel ile doldu ve Özcan Yarbay tarafından faaliyete 

başlıyoruz diye saat 21:30 sıralarında emir verdi. Ben de kaskımı ve gözlüğümü alarak uçuş 

hattına  geçtim  burada  Yarbay  İlkay  ATEŞ,  Binbaşı  Ali  ERCAN,  Yüzbaşı  Cebrail  SERT, 

Binbaşı Sadullah ABRA, Yarbay Murat KARAKAŞ, Binbaşı Rafet KALAYCI, Yüzbaşı İzzet 

ÇAKAN, Yarbay Erdal BAŞLAR, Binbaşı Eyüp ÜNAL, ve hatırladığım kadarı ile Yarbay 

Hakan EROL, Yüzbaşı Memduh KARAGÖL ve ismini bilmediğim iki Üsteğmen o bölgede 

idi. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Murat  BOLAT 20/07/2016 tarihli  ifadesinde;"  Kobra  helikopterlerinin 

başında  Taarruz  Tabur  Komutanı  olan  ve  aynı  zamanda  kışla  nöbetçi  amiri  olanYarbay 

ÖZCAN KARACAN'ın orda olduğunu gördüm. Bu arada kobra tipi saldırı helikopterlerine 

mühimmatları  yükleniyordu.Özcan  KARACAN'a  nereye  gittiklerini  sordumAkıncı  Hava 

Üssüne gittiklerini söylediler. ... Size taarruz tipi helikopterleri havalandırdıklarını gördüğüm 

pilotları  söyleyeceğim.....Yarbay  Erdal  BAŞLAR  (Kobra)  helikopterlerini  Güvercinlik 

üssündün kaldırdılar.  ....  Odama girdiğimde Yarbay Erdal BAŞLAR geldi ve kendisine ne 

yapıyorsunuz  dedim.Kendisi  de  bana  lakayt  bir  tavırla  "At,  vur  Öğün"  dedi.  "  şeklinde 

beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Ersel ERSOY 10.08.2016 tarihli ifadesinde;" Bende helikopterden inip, 

hangar kapısı tarafına doğru gittim. Alay nöbetçi amiri yüzbaşı Taha Fatih ÇELİK’ i gördüm. 
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Tankerler ve askerlerle ilgili talimatlar veriyordu. Yarbay  Erdal BAŞLAR’ da buradaydı. 

Kendisine hayırdır diye sorduğumda, atak helikopterleri ile geldiğini söyledi. Durumdan bir 

anormallik hissetmedim. Tekrar kule talimatıyla kalkarak Etimesgutta bulunan iniş alanına 

gittim, burada yine tekrar mühimmat yüklendi, kalkarak güvercinlik meydanına gitmek için 

havalandığımız  sırada,  havada  önce  telsizden  Yarbay  Halil  GÜL’ ün  sesini  duydum.  .... 

Hangar kapısına geldiğimizde, Yarbay Erdal BAŞLAR ... ve kobra pilotu Yüzbaşı Sadullah 

ABRA’yı  gördüm.  Bunları  bir  arada  gördüğümde  FETÖ’cü  olduklarını  değerlendirdim. 

Bunun üzerine darbe girişimi olduğunu anladım. Ben Yarbay Erdal BAŞLAR’ a telsizden 

duyduklarım doğrumu, halkamı atıyorsunuz, ne terör örgütü diye sordum. Oda bana hitaben 

'ölen ölecek kalan kalacak herkes hesabını verecek' şeklinde konuşması üzerine, komutanım 

olan Murat BOLAT’ın yanına gitmek için ayrıldım.....Murat BOLAT biz bu işin hiçbir yerinde 

değiliz.  Devletten  yanayız  dedi.  Bunun  üzerine  ben  sigara  içmek  için  odama  gidiyorum 

diyerek  odadan ayrılmak isterken,  odaya Erdal  BAŞLAR elinde  silahla  Murat  BOLAT’ın 

odasına girdi. Erdal BAŞLAR odaya girerken herkesin bir hesabı var verecek dedi. Ben bu 

esnada odadan çıkarak  kendi  odama gittim.  Hemen telefonla  Albay İdris  Feyzi  OKAN’ ı 

aradım telefonunun kapalıydı.  Daha sonra  kendi  sivil  aracımı  alarak  tahminin  saat:02.00-

02.30 sıralarında  komutanın  yanında  Yarbay Erdal  BAŞLAR’ın  olduğunu gördüğüm için, 

komutanıma bilgi vermeden fidanlık nizamiye bölgesine kuytu bir bölgeye geçtim. " şeklinde 

beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Tamer ÖĞÜT 22/10/2016 tarihli ifadesinde; " Uçuş hattına geldiğimde 

10606  kuyruk  numaralı  Wisky  Süper  Kobra  yerinde  değildi.  10605  kuyruk  numaralı 

helikopter de pist başına çıkmıştı.  Uçuş hattında Yarbay Erdal BAŞLAR ile Binbaşı Eyüp 

ÜNAL’ı gördüm aralarında konuşuyordu. Yanlarından geçip giderken; Teknisyen Astsubaylar 

Engin  SARITAŞ,  Volkan  TÜRKKORKMAZ,  Mustafa  ORMANTEPE,  Resul 

BARDAKKAYA’yı 10602 nolu helikopterin yanında gördüm. Engin SARITAŞ’a ne olduğunu 

sorduğumda; bilmediğini söyledi. Bende "Mühimmatı kim yükledi" diye sorduğumda "Ben 

yükledim" diye cevap verdi. "10602‘nin nesi var" diye sorduğumda; arızası olduğunu söyledi. 

Bu esnada uçuş hattındaki helikopterler sırayla havalanmaya başladı.  Bir süre sonra Erdal 

BAŞLAR ile Eyüp ÜNAL’ın Atak helikopterine bindiklerine gördüm..... Erdal BAŞLAR ile 

Eyüp ÜNAL daha sonra havalandılar, " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Soner GÖKÇE 10/08/2016 tarihli ifadesinde; " Ersel Binbaşı ile yanlarına 

yaklaşarak görüştüğümüzde, farklı birliklerden gelen kişiler olduğunu gördüğümüzde bunun 

daha önceden planlı bir faaliyet olabileceğini düşündük. Bu şahıslar ellerinde tabancası ve 

çelik yelekli olan Üsteğmenİzzet ÇAKAN, Binbaşı Eyüp ÜNAL, Yarbay İlkay ATEŞ, Yarbay 
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Hakan EROL, Kurmay binbaşı Murat KARAKAŞve Yarbay Erdal BAŞLAR isimli taarruz 

pilotlarını gördüm. Hakan EROL bana biraz dinlenin siz de uçarsınız dedi. Ben de hiçbir şey 

demeden oradan hızlı bir şekilde uzaklaştım. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Emin TÜREL 18/07/2016 tarihli ifadesinde;"  Daha sonra Yarbay Hakan 

EROL  Yarbay  Erdal  BAŞLAR ile  görüşüceğini  söyleyerek  oradan  ayrıldığını, 

arkadaşlarımdan  duyduğum  kadarı  ile  Yarbay  Erdal  BAŞLAR  Yüzbaşı  Eyüp  ÜNAL ile 

birlikte ATAK helikopterine binerek havalandıklarını ve 15 dakika kadar sonra helikopterin 

isabet alarak geriye döndüğünü duydum. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  İrfan  KANTARCI  03/11/2016  tarihli  ifadesinde;"Güvercinlik'e 

helikopterler  iniş  yaptı,indiğimiz  yer  taarruz  hangarının  önüydü  biz  iner  inmez  bir 

koşuşturmaca oldu, hemen bir tanker geldi, Erdal BAŞLAR Yarbay Hakan EROL Yarbay'ı 

karşıladı. ... Yüzbaşı Hakan SANDIK vardı, teknisyenlerde vardı ancak onları tanımıyordum. 

... Biz Malatya'dan gelen ekip olarak toplu halde helikopterlerin önünde duruyorduk, 

Hakan  EROL ise  biraz  ilerde  Erdal  BAŞLAR  ile  konuşuyordu,  biz  bu  konuşmaları  ve 

söylenenleri  duyunca  hep  birlikte  Hakan  EROL'un  yanına  gittik.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli Mutlu AÇIKGÖZ 18/07/2016 tarihli ifadesinde;"Saat: 00:15 sıralarında 

Güvercinlik Üssüne iniş yaptık. Ben daha helikopterden iner inmez üste bulunan Eyüp ÜNAL 

Yarbay  ile  Binbaşı  Erdal  BAŞLAR  Atak  Helikopterine  geçti,  Başçavuşlar  Mustafa 

ORMANTEPE ve Volkan TÜRKKORKMAZ helikoptere mühimmat yüklediler. Daha sonra 

bu başçavuşlar beni çağırdılar ve helikoptere mühimmat yüklemeyi bilip bilmediğimi, silah 

arızası olduğunda tamir edip edemediğimi sordular, ben de telsiz konuşmalarından durumu 

anladığım için bilmediğimi söyledim ve oradan uzaklaştım. Bu sırada da bizim getirdiğimiz 

Atak helikopterini orada bulunan Eyüp ÜNAL yarbay ile Binbaşı Erdal BAŞLAR kaldırdı. 

Helikopter kalktıktan sonra Memduh Yüzbaşı hangara gitti, Hakan Yarbayı’da indikten sonra 

bir daha hiç görmedim. 

... Eyüp ÜNAL Yarbay ile Binbaşı Erdal BAŞLAR’ın kaldırdığı Atak helikopterinin 

mermi  yediğinden  dolayı  arızalandığı  ve  bu  nedenle  kalktıktan  20-30  dk  sonra  geri 

döndüğünü gördük.  Bize  Başçavuş  Mustafa  ORMANTEPE ve  Volkan TÜRKKORKMAZ 

arızalı helikopterleri tamir etmemiz talebinde bulundular ancak Ömer Başçavuş ile birlikte 

hiçbir helikoptere müdahele etmedik." şeklinde beyanda bulunmuştur.
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Şüpheli  Ömer SEZEN 18/07/2016 tarihli ifadesinde;" Ben henüz meydanda iken 

Atak  Helikopterinin  yanına  gidince  helikopterde  yükleme  yapan  ve  mühimmat  yükleyen 

Malatya ilinde görev yapan daha önce birlikte  görev yaptığım ve PDY içerisinde faaliyet 

gösterdiklerinden şüphe duyduğum Başçavuş Mustafa ORMANTEPE ve Başçavuş Volkan 

TÜRKKORKMAZ’ın  seri  bir  şekilde  ATAK  helikopterine  300  adet  top  mühimmatı 

yüklediklerini  gördüm.  Bu  sırada  yanlarında  ismini  bilmediğim bir  teknisyen  daha  vardı. 

Helikopteri kullanmak üzere pilot kabininde eski Tabur Komutanım Yarbay Erdal BAŞLAR 

ve silah kabininde ise Binbaşı Eyüp ÜNAL bulunuyordu. Erdal Yarbaya hitaben 'Komutanım 

ne oluyor nereye gidiyorsunuz yapmayın etmeyin' dediğimde kafasını sallayarak 'hallederiz' 

dedi ve motor çalıştırarak havalandılar.

Bir süre sonra Yarbay Erdal BAŞLAR ve Binbaşı Eyüp ÜNAL’ın kullandığı ATAK 

Helikopteri  meydana iniş  yaptı.  Helikopterin yanına gidince Yarbay Erdal  BAŞLAR bana 

silah sisteminin çalışmadığını söyleyince gece vakti tamir yapamayacağımı söyledim. Silah 

kabininde bulunan Binbaşı Eyüp ÜNAL "Çok atış da yapmadım neden arıza yaptı" dedi ve 

arızayı  gidermemi  istedi.  Bu  sırada  helikopter  çalışır  vaziyette  idi.  Yaptığım  kontrolde 

helikopterin  isabet  aldığını  gördüm  ve  arızanın  bu  yüzden  olduğunu  tamirinin  mümkün 

olmadığını söyledim. Yarbay Erdal BAŞLAR helikopter pervane dahil isabet aldığı halde silah 

sisteminin  tamir  edilmesi  halinde  "ben  bu  şekilde  de  uçarım"  dedi.Ben  de  tamir 

edemeyeceğimi  söyleyince  motor  kapattılar.  Bunun  üzerine  elinde  kullanabileceği  faal 

helikopter  kalmayan  bakım  teknisyeni  kadar  bilgisi  olan  Yarbay  Erdal  BAŞLAR  bana 

gayrıfaal  olan  helikopterden  1001  numaralı  ATAK  helikopterine  komple  silah  sisteminin 

aktarılmasını emretti. Ben de yine bunu yapamayacağımı beyan ettim ve yanından ayrıldım." 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Ömer SEZEN 23/12/2016 tarihli ifadesinde; " ... Bunun üzerine Tamer 

ÖĞÜT  Başçavuşu  çağırdılar.  5  dakika  içerisinde  Tamer  ÖĞÜT  oraya  geldi.  Ataktaki 

mermileri namluya verme işini Tamer ÖĞÜT Başçavuş birkaç dakika içerisinde yaptı. Volkan 

ve Mustafa bu Atak helikoptere mühimmat yüklerken ben kendilerine herhangi bir şekilde 

yardım etmedim. Bu sırada Erdal BAŞLAR Yarbay ile Eyüp ÜNAL Binbaşı tulumlu olarak 

oraya geldiler. Ben Erdal BAŞLAR Yarbayla Malatya'da bir yıl  beraber çalışmıştım. Erdal 

BAŞLAR Yarbay helikoptere  bindikten sonra yukarıda belirttiğim şekilde  kutuda  bulunan 

kaskı çıkarıp kendisine verdim. Ona komutanım ne oluyor diye sordum. Oda bana "hallederiz 

Ömer" dedi. Sert bir şekilde baktı. Kendisine ayrıca Temelli'de kalan helikopterin geçirdiği 

arızayı düşünerekden rotorbrek'e dikkat edin dedim. Sonra kalkış yaptılar.

Bu helikopter  kalktıktan sonra Mustafa ve Volkan bana Feeder'i  getirdin mi diye 

sordular.  Bende  getirdim,  ne  yapacaksınız  dedim.  Onlarda  bana  1001  kuyruk  numaralı 
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TAİ'den gelen helikotere mühimmat yüklerken feeder'ini kırdıklarını, onu değiştireceklerini 

söylediler.  UH1'den  Temelli'den  getirdiğimiz  feederi  aldılar.  1001  kuyruk  numaralı 

helikoptere monte etmeye çalıştılar. Uğraştılar ancak başaramadılar. Bu sırada Tamer ÖĞÜT 

Başçavuş bana geldi. Bunlar feederi takamadılar. Benim bir silahçım var, Çağlayan ÇİMEN 

Astsubay onu çağıralım mı  diye  bana  sordu.  Bende siz  bilirsiniz  dedim. O da bana giriş 

çıkışlar yasak, gidip Murat BOLAT Yarbaya birlikte söyleyelim dedi. Ona ben karışmam sen 

git dedim. O da gitti. Sonradan ne yaptığını bilmiyorum. Bir süre sonra Çağlayan ÇİMEN 

Astsubay geldi. Ben gece boyunca uçuş hattında idim. Birkaç defa hangara girdim. dedi

Çağlayan ÇİMEN Astsubay geldikten sonra Atak ile  ilgilendi  ancak feederi  takıp 

takmadığını bilmiyorum.

Çağlayan ÇİMEN Astsubay gelmeden önce Erdal BAŞLAR ile Eyüp ÜNAL'ın uçuşa 

gittikleri  helikopter  dönmüştü.  Polis  ifademde  belirttiğim  gibi  bu  helikopterde  bir  takım 

hasarlar  vardı.  Biz  bu  helikopterle  de  uçulamayacağını  söyledik.  Erdal  BAŞLAR  bize 

helikopterdeki mermi isabetleri önemli değil, siz silahı çalıştırın dedi. Biz de elimizde alet 

yok, bu karanlıkta bu silahı yapamayız dedi. Bunun üzerine Erdal BAŞLAR ile Eyüp ÜNAL 

uçuş  hattından  ayrıldılar.  Benim  o  akşam  görebildiğim  kadarıyla  sadece  1008  kuyruk 

numaralı  Atak  helikopteri  Güvercinlik'den  bir  kez  uçuş  yaptı.  İkinci  kez  yapmadı.  1001 

kuyruk numaralı Atak helikopteri ise taarruz için hiç uçmadı.

Yarım saat kadar sonra Erdal BAŞLAR Yarbay ile Hakan SANDIK Binbaşıyı ben 

uçuş hattında bağdaş kurmuş otururlarken gördüm. Ben Hakan SANDIK ile biz Malatya'da 3 

ay  kadar  aynı  birlikte  çalışmıştık.  kendisi  benim  bakım  subayımdı.  O  nedenle  kendisini 

tanıyorum. Kendisi bildiğim kadarıyla Harp akademilerinde kurmay eğitimi görüyordu. Onu 

Güvercinlikte görünce şaşırdım. kendisine komutanım burada ne yapıyorsunuz diye sordum. o 

da  bana  "biliyorsun  İstanbul'da  akademideydim.  Malatya  2.  Orduya  tayin  oldum.  Emir 

verdiler  buraya  geldik"  dedi.  Erdal  BAŞLAR  Yarbay  bana  'Ömer  1008'in  gununu  sök,  

1003'ün  gununu  ona  tak' dedi.  Gun  dediğimiz  Atak  helikopterlerin  mermi  atan 

mekanizmalarıdır. Ben normalde gundan anlarım. yarım saat 45 dakikada bunu kendim az bir 

yardımla  yaparım.  Olağanüstü  hal  bölgesinde  biz  böyle  çalışıyoruz.  Ancak  ben  darbe 

olduğunu ve birşeylerin ters gittiğini fark ettiğim için Erdal Yarbayın bu isteğine karşı çıkarak 

"yapmıyorum" dedim. Ve oradan hangara gittim. O da bana sert sert baktı. ." şeklinde beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli  Muhsin Yiğit  ÖZDAMAR 18/07/2016 tarihli  ifadesinde;  "  Ben UH-1 

helikopterine  üsteğmen  İrfan  KANTARCI  ile  yolcu  olarak  bindim  ve  kalkış  yaptık. 

Güvercinlik  üstüne  iniş  yaptık.Güvercinlik  üstünde  gördüğümüz  manzara  karşısında  şoka 

girdik. Yarbay Hakan EROL’a neler döndüğünü sorduk. Bilmiyorum dedi. Bu esnada uçuş 
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hattında bulunan Yarbay Erdal BAŞLAR Yarbay Hakan EROL’u yanına çağırdı ve sessizce 

bir şeyler konuştular. Ancak ne konuştuklarım duymadım.

...  Sigara  içmek  için  dışarı  çıktık.  Bu  esnada  illegal  yapılanmaya  hizmet  eden 

pilotları bir kısmını gördük. Gördüğüm pilotlar içerisinde Yarbay Erdal BAŞLAR .... Binbaşı 

Rafet  KALAYCI'nın  silahları  ile  birlikte  sürekli  uçuşa  çıkıp  indiğini  gördüm.."  şeklinde 

beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Memduh KARAGÖL 18/07/2016 tarihli ifadesinde; " Dikkatimi çeken 3 

tane yakıt tankerinin apronda beklediği farklı birliklerden teknisyen ve pilotların havaalanında 

olduğunu  gördüm.Yarbay  Erdal  BAŞLAR  (Kara  Kuveetleri  Atak  Projesi  Subayı)  beni 

apronda karşıladı. 'Hoşgeldiniz hemen helikopterinize silah yükleyin' deyince sinirlendim 'ne 

mühimmat  yüklemesi,  kim  kime  vuruyor,  bişeyden  haberim  yok'  dedim.  Teknisyen 

arkadaşlarıma  ve  pilot  arkadaşlarıma  hiç  kimse  ayrılmasın,  hiçbişey  de  yapmayın,  silah 

yüklemeyin dedim ve içeri geçtim. İçeri geçerken Malatya ilinde görevli olmasına rağmen 

Başçavuş  Volkan  TÜRKKORKMAZ  ve  Başçavuş  Mustafa  ORMANTEPE’yi  gördüm. 

Hangar kapısında da Kara Pilot Binbaşı Eyüp ÜNAL (Kobra ve Atak kullanır) .... Kara Pilot 

Kurmay Yüzbaşı İzzet ÇAKAN'ı(Kobra kullanır) gördüm. Ne yapıyorsunuz diye sorduğumda 

yapıyoruz  bişeyler  Yarbay Erdal  BAŞLAR ve diğerleri  'sonuna kadar mücadele edeceğiz' 

şeklinde cevap verdiler.." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Mustafa ORMANTEPE 27/07/2016 tarihli ifadesinde;" ....Yarbay Murat 

BOLAT görevli teknisyenlerin helikopterlere mühimmat yüklemesini söyledi .Bizde verilen 

emri  yerine  getirdik.  Bir  Atak  helikopterine  ben  ve  yanımda  bulunan  teknisyen  Volkan 

TÜRKKORKMAZmühimmat yüklerken helikopterde parça kırılıp arıza meydana geldi ve bu 

helikopterin  silahı  kullanılmaz  hale  gelince  pilotlar  uçmadı.  Bu  Helikopterde  Bulunan 

Pilotların  Yarbay Erdal  BAŞLAR ve Binbaşı  Eyyup ÜNAL olduğunu gördüm. Daha sora 

Temelli  tarafından Pilot yarbay Hakan EROL ve Yüzbaşı Memduh KARAGÖL tarafından 

yeni  bir  Atak  helikopteri  getirildi  veYarbay  Erdal  BAŞLAR  ve  Binbaşı  Eyyup  ÜNAL 

buhelikoptere bindi bize hitaben 'Genelkurmay Basıldı acil oraya gideceğiz'  dedive benden 

tekrar  mühimmat  yüklememi  istediler  bizde  yine  burada  bulunan  teknisyenler  Volkan 

TÜRKKORKMAZ,  Ömer  SEZEN,  Tamer  ÖĞÜT  ile  birliktebu  helikoptere  mühimmat 

yükledik ve aynı pilotlar helikopterle saat 23:00 sıralarındauçtular. 15 dk sonra geri döndüler 

ve silah sisteminde arıza olduğunu söylediler ve hemen giderilmesini istediler. Bizde bu sırada 

internette olağan dışı olaylar olduğunu fark edince giderilmesi kolay olan bu arızayı tamir 

etmedik. Pilotlar ısrarla arızanın giderilmesin istese de tamirin yapmadık. Ayrıca son olarak 

uçan bu helikopterin atış yapıp yapmadığını bilmiyorum o an kontrolünü yapamadık. Bu kez 
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yine aynı pilotlar ilk arıza yapan helikopterin yedek parçasını bize getirerek tamir edilmesini 

istedi  biz  kolay  olan  bu  arızayı  da  yapılamayacağını  söyleyerek  tamir  etmedi  .  Şunu  da 

belirtmek  istiyorum  mühimmat  yüklediğimiz  iki  atak  helikopteri  Malatya'dan  gelen 

helikopterlerdir.." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Volkan  TÜRKKORKMAZ  26/10/2016 tarihli  ifadesinde;"  ... 

Malatya'dan gelen Atak 1'e Erdal BAŞLAR Yarbay ile Eyüp ÜNAL Binbaşı bindiler, uçtular. 

Oradan ayrıldılar, 15-20 dakika sonra geldiler aynı yere indiler, arıza var dediler. Bu Atak'ın 

arızasına  ben  ve  Ömer  SEZEN  astsubay  baktık.  Silah  arızası  vardı  arızanın 

giderilemeyeceğini  söyledik.  ...  sabah  05:30-06:00  sıralarında  içeride  bulunan  hangar 

teknisyenleri birliğin basıldığını, çatışma olduğunu söylediler, biz uçuş hattına çıktık, Ataklar 

ve  kobra  helikopterleri  çalıştı,  karşıda  bulunan kule  tarafından ateş  sesleri  geliyordu,  ben 

Erdal BAŞLAR'In kullandığı Atak helikopterine bindim, oradan helikopterle Akıncı üssüne 

gittik.  Ben  helikopter  kullanmayı  bilmiyordum sadece  yolcu  olarak  Atak'da  bulundum ." 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Engin  SARITAŞ 05/12/2016 tarihli  ifadesinde;"....  Oradauçuş  hattında 

Süper Kobraların başında 15 - 20 dakika kadar bekledik. Niçin beklediğimizi bilmiyorduk. 

Bir anda koşarak İlkay ATEŞ, Erdal BAŞLAR, Ali ERCAN'ın da aralarında bulunduğu kobra 

ve Süper Kobra pilotları geldiler. Onlarla birlikte askerlerde mühimmat sandıklarını getirdiler. 

Pilotlar bize bunları hemen yükleyeceğiz dediler. Murat BOLAT Yarbayda uçuş hattındaydı. 

Ben yanına gittim. O bana hemen gelen mühimmatları helikoptere yükleyin dedi. Biz Resul 

BARDAKKAYA Astusbay ile  birlikte  helikopterlerin  başına geçtik.  Pilotlarda bize hemen 

mühimmatı  yükleyin  diye  baskı  yapıyorlardı.  Biz  de  pilotlarla  birlikte  sandıklardaki 

mühimmatı  sandıklardan çıkarıp birleştirdik.  Helikopterin içerisindeki mühimmat kutusuna 

yerleştirip atışa hazır hale getirdik. Toplam 2 helikoptere bu işlemi yaptık. Çünkü hazır halde 

olan iki  helikopterin pilotları  vardı.  Bunları  biz  bu şekilde hazır  hale getirdik.  Saat 23:00 

sıralarına  gelmişti,  helikopterlerden  ikisi  biz  mühimmatı  yükledikten  sonra  kalktılar.  ." 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Süleyman Nazif  TÜRKOĞLU 01/11/2016 tarihli  ifadesinde; "  ...  Ben 

hangarın  önüne doğru yürüdüğümde Erdal  BAŞLAR binbaşı  ile  Ersel  ERSOY binbaşının 

konuştuklarını duydum. Ersel binbaşı 'sıkıyönetim ilan edildi. Ne yapacağız' diyordu. Erdal 

Binbaşı da 'Ne yapacağı mı var. Tarafını seçeceksin' dedi. Bunu duyunca ben kullanıldığımızı 

anladım.." şeklinde beyanda bulunmuştur.
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Şüpheli  İrfan  KANTARCI19.07.2016  tarihli  ifadesinde;  "Güvercinlik  üssünde 

hangara  ilk  geldiğimizde  taarruz  helikopterleri  ile  uçan  Yarbay  Erdal  BAŞLAR  ...  Harp 

Akademisinde  olduğunu  bildiğim  Yüzbaşı  Hakan  SANDIK’ı  gördüm  orada  bulunan 

arkadaşlardan rütbesini bilmediğim Cebrail SERT isimli pilotun da orada olduğunu, Yarbay 

Özcan KARACAN’ın da kulede olduğunu duydum." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Ömer DERELİOĞLU 10/08/2016 tarihli ifadesinde; "... Ben geri dönüp 

hangar ve apronda dolaşırken önce kalkıp giden 2 Süper Kobra ve 2 kobra helikopter aprona 

arka arkaya iniş yaptılar. Helikopterler aprona inince kimin iniş yaptığına bakmak için aprona 

çıktım.  Helikopterlerle  uçanların Yüzbaşı  Taha Fatih ÇELİK ...  Yarbay Erdal  BAŞLAR, 

Binbaşı  Eyüp  ÜNAL ile  Yüzbaşı  Hakan  SANDIK’ın  olduğunu  gördüm.  Helikopterlerin 

aprona iniş yaptıkları saati hatırlamıyorum. ." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Taha  Fatih  ÇELİK  01/09/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Yarbay  Özcan 

KARACAN geldi depoda olan mühimmatları araca yükletmemi ve uçuş hattına yollamamı 

söyledi o andan itibaren kışla bir anda araç ve personel ile doldu ve Özcan Yarbay tarafından 

faaliyete başlıyoruz diye saat 21,30 sıralarında emir verdi bende kaskımı ve gözlüğümü alarak 

uçuş hattına geçtim burada Yarbay İlkay ATEŞ ...  Yarbay Erdal BAŞLAR, Binbaşı Eyüp 

ÜNAL, ve hatırladığım kadarı ile Yarbay Hakan EROL, Yüzbaşı Memduh KARAGÖL ve 

ismini bilmediğim iki Üsteğmen o bölgede idi ben Süper kobra helikopterinin arka koltuğuna 

oturdum ." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Eyüp ÜNAL 06/10/2016 tarihli ifadesinde; "Uçuş hattında İlkay ATEŞ, 

Rafet KALAYCI, Erdal BAŞLAR'ın da aralarında bulunduğu 10 kadar pilot vardı.

...Helikopterlerden bir  kaç  tanesi  bu sıralarda  uçuş  hattına  indi  ve 10-  15 dakika 

sonra yeniden kalktılar. Teknisyenler hangarlara girip çıkıyorlardı. Erdal benim yanıma gelip 

'Eyüp, Hakan'lar uçuştan geldiler, hadi biz çıkalım' dedi. Bende 'komutanım nereye çıkıyoruz,  

ne yapıyoruz' dedim. O da bana emri havada alacağımızı söyledi. Normalde Kara Havacılığın 

temel prensiplerinden birisi de havada görev emri alınmaz, uçuşa çıkmadan önce bize emirler 

verilir,  hatta  bu  konuda  birife  ediliriz.  Ben  de  bunu  ima  ederek  'havada  mı  görev  emri  

alacağız' dedim. O da evet, diğer helikopterler de böyle yaptı, bugün böyle dedi. Birlikte Atak 

helikopterinin yanına gelmiştik. Ben olan bitenden korkmaya başlamıştım. Erdal BAŞLAR 

bana ön tarafa geç dedi, bende helikopterin ön tarafındaki silahçı koltuğuna oturdum, o da 

arka tarafındaki pilot koltuğuna oturdu. Kalkar kalmaz doğuya doğru uçuşa geçtik. Bu sırada 

helikopterin telsizi açıktı. Biz kalktıktan sonra kuleden tanımadığım bir görevlinin sesi geldi 

ve 'Beştepe bölgesine gidin, orada ki zırhlı polis araçlarını ateş altına alın' dedi. Telsizle bize 
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bu emir verilirken arka taraftan parazit halinde konuşma sesleri geliyordu. Bu seslerin kime 

ait olduğunu bilmiyorum. Erdal BAŞLAR'a 'komutanım ne yapacağız, ne edeceğiz' dedim. O 

da 'ne gerekirse,  ne emrediliyor  ise  onu yapacağız' dedi.  Helikopteri  veya  silah  sistemini 

bozmak  için  top  sistemini  aktif  hale  getirip  devamlı  hareket  ettirdim.  Bu  yüksek  güç 

gerektirdiği için top arızası vermesi gerekiyordu, çünkü daha önce test uçuşlarında bu hareketi 

yaptığım  zaman  top  arızası  uyarısını  aldığım  olmuştu.  Bu  esnada  Erdal  BAŞLAR  bana 

Cumhurbaşkanlığı  külliyesinin  kuzey  doğusundaki  bir  giriş  kapısının  önündeki  bir  aracı 

gösterdi.  O  araca  ateş  etmemi  söyledi.  Bir  taraftan  da  helikopterle  havada  turluyorduk. 

Helikopterin atış yapması için belirli bir patenle hedefe yönelmesi lazımdı. Erdal BAŞLAR'da 

belirttiği için benim atış yapmama yönelik olarak o patenle hedefe yöneldi. İlk patende ben 

silahı  hedefe  ayarladım,  ancak  ateşleme  komutunu  kendi  HMD'me  aktardım.  Bu  silahın 

normal atış düğmesinden değilde, farklı bir yerden atış yapılması anlamına geliyor. Bu şekilde 

4 kez hedefin üzerinde tur  attık.  Ben bu turlardan ikisinde HMD'yi  farklı  bir  kumandaya 

aktıralaraktan atış yapılmasını engelledim. Diğer iki turda da gece kamerası ve silah sistemi 

yönlendirme ayarlarını  (TSU-STİRRİNG) bozaraktan atış  yapılmasını  engelledim.  Ben bir 

taraftan  da  helikopteri  kullanan  Erdal  BAŞLAR'a  durumu  izah  etmeye  çalışıyordum. 

Kendisine  arıza  olduğunu,  atmadığını  söylüyordum.  Ancak  helikopterde  bir  arıza  ışığı 

yanmadığını görüyordu. O da bana tekrar tekrar dene diye talimat veriyordu. 4. tur (patende) 

de bu şekilde olunca bana en son olarak bana 'HMD ile atalım' dedi. HMD kontrolünü Erdal 

BAŞLAR alsaydı  kendisi  belirttiği  hedefe  ateş  edecekti.  Ben bunu engellemek için  kendi 

belirlediğim hedef olan Erdal BAŞLAR'ın bana belirttiği hedefin 50 metre kadar doğusunda 

yolun kenarındaki  küçük ağaçlar  bulunan boş  alana  atış  yaptım.  Bu atışı  yapmadan önce 

termal kamera ile bu alana baktığımmda bu alanda hiçbir canlı yoktu. HMD ile atış yapıldığı 

zaman mermiler dağılıyordu ve daha çok kontrolsüz zarar veriyordu. Ben atış yaparken 'gun 

no go' uyarısı çıktı. Bu helikopterde bulunan topun çalışmadığı anlamına geliyordu. Erdal da 

bu uyarıyı  gördü. Ben kendisine komutanım top arıza verdi, dönelim dedim. O da tamam 

dedi. Sonra Erdal kule ile görüştü. Top arızasını oraya bildirdi, teknisyenlere haber verin dedi.  

Bana 'Aşağıdan  bize  silahla  ateş  ediyorlar  fark  ettin  mi' dedi.  Ben  de  fark  etmediğimi 

söyledim.  Sonra  biz  Güvercinlik'teki  taarruz  uçuş  hattına  iniş  yaptık.  Bu  esnada  kobra 

helikopterlerin kule ile telsiz konuşmalarını duydum. Kobra helikopterleri isabet almışlardı ve 

meydana dönmek istiyorlardı. Bu konuşmadan sonra Erdal telsizden 'Bize de ateş ediyorlar' 

dedi. Bir kobra pilotu telsizden 'Beştepe'de nereden atıyorlar' dedi. Biz de o esnada inmiştik. 

Erdal benden önce inip teknisyenle birşeyler konuştu. Bu esnada Erdal kobraya telsizle, bize 

atış yapılan yeri tarif etmemi söyledi. Bende kuzey doğu bölgesinde biryerlerden olduğunu 

söyledim. Bunu da Erdal BAŞLAR'ın emrini yerine getirmek için yaptım. Diğer kobrada bu 

sırada  alana  inmek  üzereydi.  Teknisyenlerde  bir  hareketlilik  oldu."  şeklinde  beyanda 

1040/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



bulunmuştur.

Şüpheli  Çağlayan  ÇİMEN  10/08/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ben  Atak 

helikopterlerinin  kabulünde  görevliyim.  14/07/2016  tarihinde  YarbayErdal  BAŞLAR  BG-

1001  kuyruk  numaralı  helikopterin  alınması  için  gereğinden  fazla  bir  çaba  sarfetti  ve 

Helikopter  14/07/2016 tarihinde TAİ’den alındı.....  Uçuş hattına çıktım ve İlkay ATEŞ ile 

karşılaştım. Bana sivil dolaşmamamı üzerime resmi bir şeyler giymemi söyledi. İçeri girdim 

ve  Polarımı  giydim.  Yarbay  Erdal  BAŞLAR  ile  karşılaştım.  Bana  'helikopterin  yanına 

gidiyorsan gece görüş gözlüğünün kapaklarını takar mısın'  dedi veiki kapak verdi. ( Gece 

görüş  gözlüğünün  kapaklarının  komutanın  cebinde  olması  onun  gece  görüş  gözlüğünü 

kullandığına işarettir. Dolayısıyla uçuş yaptığı anlamına gelir) Ben de gittim kapakları geri 

taktım. Uçuş hattında iki atak helikopterin olduğunu fark ettim. 

Ben orada bulunduğum sürede Süper Cobra Helikopter uçuşa gitti. Daha sonra Tamer 

Başçavuşun yanına gittim ne olduğunu sordum bilgisi olmadığını söyledi. Helikopter uçuştan 

geldi. Pilota nereye attıklarını sordum sağa sola atıp geliyoruz dedi. Bu helikopterde isabet 

almıştı  giderebileceğim  bir  arıza  olduğu  halde  gidermedik.  Uçuş  hattında  bizim  birlikte 

çalışmadığı halde orada bulunan personel vardı. Ömer GÜLER ... Yarbay Erdal BAŞLAR, 

Yüzbaşı Cebrail SERT, Yüzbaşı İzzet ÇAKAN, Binbaşı Rafet KALAYCIisimli komutanlar 

vardı." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:46'da, TuğgeneralÜnsal ÇOŞKUN, Kr.Plt.Yb.Erdal 

BAŞLAR (elinde kask çantası ile) ve U/H Tekns.Bçvş.İlyas BARUT‘un uçuş kıyafetli olarak, 

makam aracı ile taarruz hangarına geldikleri,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:46'da, TuğgeneralÜnsal ÇOŞKUN, Kr.Plt.Yb.Erdal 

BAŞLAR (elinde kask çantası ile) ve U/H Tekns.Bçvş.İlyas BARUT’un uçuş kıyafetli olarak 

taarruz hangarında görüldükleri,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  23:06'da,  Kr.Plt.Yb.Erdal  BAŞLAR  ve 

Kr.Plt.Kur.Yzb.Hakan  SANDIK’ın  elinde  cep  telefonu  ile  taarruzhangarı  apronunda 

görüldükleri,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  23:54'de,  Kr.Plt.Yb.Erdal  BAŞLAR,  U/H 

Tekns.Asb.Kd.Bçvş.  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU,  Kr.Plt.Yb.Eyüp  ÜNAL  veKr.Plt 

.Kur.Yzb.Hakan SANDIK’ın taarruz hangarında görüldükleri,

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  00:10'da,  Kr.Plt.Yb.  Eyüp  ÜNAL,  Kr.Plt.Yb.Erdal 
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BAŞLAR ve U/H Tekns.Kd.Bçvş.Süleyman Nazif  TÜRKOĞLU’nun uçuş  kıyafetli  olarak 

taarruz hangarında görüldükleri belirtilmiştir. 

Şüpheli Erdal BAŞLAR'ın, Ankara İli Etimesgut İlçesi Yavuz Selim Mahallesi 621. 

Cadde 8C/21 adresinde bulunan evinde 08/11/2016 tarihinde arama yapılmıştır. 

Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  Mali  Suçlarla  Mücadele  Şube  Müdürlüğü'nün 

28/03/2017 tarih ve 342278 Sayılı  cevabi yazısında; Şüpheli  Erdal BAŞLAR’ın kardeşleri 

Kemal BAŞLAR ile Bülent BAŞLAR’ın Bankasya'da hesaplarının bulunduğu ve 2014 yılında 

hesap bakiyelerinde artışlar olduğu belirtilmiştir.

Şüpheli Erdal BAŞLAR kullanmakta olduğu / adına kayıtlı bulunan 0533 351 77 57, 

0546 748 67 21, 0539 650 36 63, 0506 530 72 78, 0539 248 81 09, 0533 351 77 57 ve 0533 

352 78 17 numaralı telefon hatları için Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin 05/12/2016 tarih ve 

2016/6344 D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti 

kararı verilmiştir. 

Şüpheli Erdal BAŞLAR'ın kullanmakta olduğu / adına kayıtlı bulunan 0533 351 

77 57 numaralı telefon hattının iletişim bilgileri incelendiğinde;  askeri darbe girişiminde 

bulunulan  15/07/2016  tarihinde  şüphelinin  cep  telefonunun  saat  21:48'de  Etimesgut 

Eryaman'daki, saat 22:22'de Güvercinlik kışlası mevkiindeki, saat 06:54'den itibaren Kazan 

ilçesindeki baz istasyonlarından sinyal verdiği, olay günü saat 12:19, 20:07, 21:48, 22:22'de 

şüpheli Sadullah ABRA ile, saat 12:20'de şüpheli Deniz ALDEMİR ile, saat 22:58'de şüpheli 

Hakan EROL ile, saat 00:01 ve 02:39'da şüpheli Özcan KARACAN ile telefon irtibatında 

bulunduğu anlaşılmıştır. 

Şüpheli Erdal BAŞLAR, 16/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Erdal  BAŞLAR'ın  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli Erdal BAŞLAR'ın,  Kara Kuvvetleri Komutanlığında Proje Subayı olarak 

Yarbay rütbesiyle görev yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  görevli  olmadığı  bir 

askeri  birlikte  olay  gecesi  faaliyette  bulunması,  askeri  darbe  planlaması  toplantılarına  ve 
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hazırlık faaliyetlerine katılmış olması, sıralı komutan ve amirleri olmayan şüphelilerden emir 

ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış biçimi birlikte nazara alındığında, şüpheli 

Erdal BAŞLAR'ın Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğunun anlaşıldığı,

Şüphelinin,  helikopter  pilotu  olduğu,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler 

tarafından planlanıp gerçekleştirilecek olan askeri darbe planı kapsamında olay gecesi Atak 

helikopterleri kullanacak pilot olarak önceden görevlendirildiği, 

Şüphelinin,  13/07/2016  tarihinde  şüpheli  Muhammet  BARAN'a  ait  Ankara  İli 

Yenimahalle İlçesi Aşağı yahyalar Mah. 978. Cadde Saray sitesi no:10/29 adresinde yapılan 

askeri darbe planlamasına yönelik toplantıya şüpheliler Özcan KARACAN, Halil GÜL, İlkay 

ATEŞ ve Taha Fatih ÇELİK ile birlikte katıldığı, şüpheli Erdal BAŞLAR'ın kendilerine askeri  

darbe planlaması ile ilgili emir talimat veren kişiye askeri darbe girişimine diğer partilerin ve 

ABD'nin nasıl baktığını sorduğu, bu kişininde 'şu an zaten bunları isteyen kimse yok, karşı bir 

tavır yok' diye cevap verdiği, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  toplantılarına  ve  hazırlıklarına  katılması  gözönünde 

bulundurulduğunda  askeri  darbe  girişiminden  önceden  haberdar  olduğunun  açıkca  belli 

olduğu, 

Şüpheli Erdal BAŞLAR'ın, şüpheli Ünsal ÇOŞKUN'un talimatı üzerine askeri darbe 

girişiminin  hazırlıkları  olarak  askeri  darbe  girişiminde  kullanılması  için  TAİ'de  bakımda 

bulunan 1001 kuyruk numaralı Atak helikopteri 14/07/2016 tarihindeTAİ'den teslim alıp Kara 

Havacılık Komutanlığına teslim ettiği,

Güvercinlik Kışlasına Kara Kuvvetleri Komutanının denetleme için gelmesi üzerine 

şüpheli Özcan KARACAN'ın, 15/07/2016 tarihinde saat 19:32'de şüpheli Sadullah ABRA'yı 

aradığı  vetaarruz helikopter  pilotlarının planlandığı  zaman değil  arandıkları  zaman kışlaya 

gelme talimatını diğer helikopter pilotlarına iletmesini emrettiği, şüpheli Sadullah ABRA'nın 

da bu emir üzerine, şüpheli Erdal BAŞLAR'ın aralarında bulunduğu pilotları aradığı ve onlara 

şüpheli  Özcan  KARACAN'ın  bu  talimatını  ilettiği,şüpheli  Erdal  BAŞLAR'ın  bu  talimat 

üzerine  kendisine  gelecek  ikinci  bir  emri  beklediği,  Kara  Kuvvetleri  Komutanı  ve 

beraberindeki heyetin Güvercinlik kışlasından ayrılması üzerine şüpheli Sadullah ABRA'nın 

tekrar şüpheli Erdal BAŞLAR'ı aradığı ve ona kışlaya gelmesini söylediği, bu emrin üzerine 

şüpheli  Erdal  BAŞLAR'ın  Kara  Havacılık  Komutanlığı  Güvercinlik  kışlasında  görevli  bir 

personel olmamasına rağmen Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askerler tarafından planlanan 

askeri darbe kapsamında kendisine verilecek emir ve talimatları yerine getirmek üzere olay 

akşamı sivil kıyafetle Güvercinlik Kışlasına geldiği, 

Şüphelinin, uçuş kıyafetli ve elinde tabanca ile olay gecesi askeri darbe faaliyetlerine 

katıldığı, taarruz hangarında bulunduğu, 

Şüpheli  Erdal  BAŞLAR'ın,  15/07/2016  tarihinde  saat  22:46'da  şüpheliler  Ünsal 
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ÇOŞKUN ve İlyas BARUT ile birlikte taarruz hangarına geldikleri ve hangara girdikleri, saat 

23:06'da  şüpheli  Hakan  SANDIK ile  birlikte  taarruzhangarı  apronunda  görüldükleri,  saat 

23:54'de  şüpheliler  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU,  Eyüp  ÜNAL  veHakan  SANDIK  ile 

birlikte taarruz hangarında görüldüklerinin güvenlik kamerası görüntüleri ile tespit edildiği, 

Şüpheliler Erdal BAŞLAR ve Eyüp ÜNAL'ın, birlikte uçuş gerçekleştirecekleri ve 

bir  gün  önce  TAİ'den  teslim  alınan  1001  kuyruk  numaralı  Atak  helikoptere  teknisyenler 

tarafından  mühimmat  yerleştirilirken  feedırının  kırıldığı  ve  helikopterin  silah 

mekanizmasındaki bu hasar nedeniyle ateş edemez hale geldiği, bu nedenle şüphelilerin bu 

helikopterle uçuş gerçekleştiremedikleri, 

Malatya'dan  askeri  darbe  kapsamında  getirtilen  1007  kuyruk  numaralı  Atak 

helikopter saat 23:30 sıralarında Güvercinlik meydanına iner inmez, taarruz hattında bulunan 

şüpheli  Erdal  BAŞLAR'ın  şüpheli  Memduh  KARAGÖL'e  'Hoşgeldiniz  hemen 

helikopterinize  silah  yükleyin' şeklinde  talimat  verdiği,  orada  bulunan  teknisyenlerin  bu 

helikoptere daha önceden hazırlanmış mühimmatı yükledikleri, 

Şüpheliler Erdal BAŞLAR ve Eyüp ÜNAL'ın, şüpheli Özcan KARACAN'ın talimatı 

ile mühimmat yüklenmiş 1007 kuyruk numaralı Atak helikopterle Güvercinlik meydanından 

kalkış yaptıkları,

Şüpheli  Deniz  ALDEMİR  20/07/2016  tarihli  ifadesinde;"...  Yarbay  Erdal 

BAŞLARatak  helikopteri  ile  Emniyet  müdürlüğüneateş  ettiğini  duydum."  şeklindeki 

beyanı,şüpheliler Erdal BAŞLAR ve Eyüp ÜNAL'ın olay günü helikopterle Beştepe bölgesine 

saldırı  gerçekleştirdiklerine  ilişkin  beyanları  ile  birlikte  gözönünde  bulundurulduğunda, 

şüpheliler  Erdal  BAŞLAR  ve  Eyüp  ÜNAL'ın,  şüpheli  Özcan  KARACAN'ın  talimatı  ile 

mühimmat  yüklenmiş  1007  kuyruk  numaralı  Atak  helikopterle  Güvercinlikten  kalktıktan 

sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı binası civarında sivil halka, askeri 

darbe girişimine karşı yasal sınırları içerisinde faaliyet gösteren kolluk görevlilerine, kamu 

binalarına, sivil şahıslar ile kamu kurumlarına ait araçlara helikopterle ateş açtıkları, 

Şüpheliler Erdal BAŞLAR ve Eyüp ÜNAL'ın, kullandıkları Atak helikopterin polis 

tarafından  açılan  ateş  sonucu  hasar  aldığı  ve  şüphelilerin  helikopterle  bir  süre  sonra 

Güvercinlik  meydanına  geri  dönüp  iniş  yaptıkları,  helikopterin  silah  mekanizmasındaki 

arızanın giderilmesi için orada bulunan teknisyenlere talimat  verdikleri,  ancak bu arızanın 

giderilemeyeceğini  öğrendikleri,  bunun  üzerine  şüpheli  Erdal  BAŞLAR'ın  şüpheli  Ömer 

SEZEN'e  1007 kuyruk numaralı  Atak  helikopterin  mermi  atan  mekanizması  olan  gununu 

sökmesini ve onun yerine 1003 kuyruk numaralı  helikopterin gununu takmasını emrettiği, 

ancak bu emrin yerine getirilemediği, Güvercinlik meydanında mühimmat atan sistemi çalışan 

başka bir  Atak helikopteri  kalmadığı için şüphelilerin Atak helikopter ile başka bir  saldırı 

eylemi gerçekleştiremedikleri,
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Şüpheli  Erdal  BAŞLAR'ın,  şüpheli  Ersel  ERSOY'a  'ölen  ölecek,  kalan  kalacak,  

herkes hesabını verecek' dediği, elinde silahla dolaştığı ve 'herkesin bir hesabı var verecek' 

dediği,

Şüpheli Erdal BAŞLAR'ın, kendisine ne yapıyorsunuz diyen şüpheli Murat BOLAT'a 

lakayt bir tavırla "At, vur Öğün" dediği, 

Şüpheli Erdal BAŞLAR'ın, şüpheli Memduh KARAGÖL'e 'sonuna kadar mücadele  

edeceğiz' dediği, 

Sabah  saat  06:00  sıralarında  Jandarma  Özel  Kuvvetler  tarafından  askeri  darbe 

girişimine  karşı  Kara  Havacılık  Komutanlığı  kışlasına  operasyona  başlanılması  üzerine, 

şüpheliler Ünsal ÇOŞKUN ve Oğuz YALÇIN'ın talimatıylaşüpheli Erdal BAŞLAR'ın 1001 

kuyruk numaralı  Atak helikoptere pilot  olarak binerek Akıncı  Hava Üssüne gittiği,  saldırı 

helikopterlerine sadece pilotların binmelerine rağmen şüpheli Erdal BAŞLAR'ın kullandığı bu 

helikoptere teknisyen olan şüpheli Volkan TÜRKKORKMAZ'ın da bindiği, 

Şüphelinin, olay akşamı belirlenen ve yukarıda belirtilenler dışında gerçekleştirdiği 

başka helikopter uçuşu ya da başka faaliyeti bulunup bulunmadığının soruşturma aşamasında 

belirlenemediği, 

Askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  üzerine  şüpheli  Erdal 

BAŞLAR'ın üzerine sivil kıyafetler giyerek tel örgülerden atlayıp kaçtığı, şüphelinin Akıncı 

Hava Üssü civarında jandarma tarafından aynı gün yakalandığı, 

Şüphelinin,  yukarıda  belirtilenler  dışında  olay  akşamı  gerçekleştirdiği  başka 

helikopter uçuşu ya da başka bir faaliyeti  bulunup bulunmadığının soruşturma aşamasında 

belirlenemediği, 

Şüpheli  Erdal  BAŞLAR 18/07/2016 tarihli  ifadesinde,  15/07/2016  tarihinde  Kara 

Kuvvetleri Komutanlığında yanına gelen şüpheli Ünsal ÇOŞKUN'un akşam tatbikat olacağını 

söylediğini,  kendisinin  de  bunu  komutanlarına  bilgi  vermeden  kabul  ettiğini  ve  Kara 

Havacılık Komutanlığına gittiğini belirtmiş ise de, Türk Silahlı Kuvvetlerinde tatbikata ilişkin 

planlamalar ve uygulamalara değerlendirildiğinde Yarbay rütbesindeki bir askerin bu şekilde 

başka bir birlik komutanından aldığı sözlü emir ile tatbikata katılmak için başka bir askeri 

birliğe gitmesinin mümkün olmayacağı, 

Şüphelinin, aldığı yasadışı talimat üzerine olay gecesi kullandığı helikopterle sivil 

kişilere, kolluk görevlisi olarak görev yapan polislere, kamuya ait binalara, özel kişilere ve 

kamuya ait araçlara ateş açtığı, 

Şüphelinin,  olay  gecesi  sıralı  amir  ve  komutanlarından  olmayan  asker  kişilerden 

yasadışı emir ve talimatlar alarak yerine getirdiği, görev yapmadığı bir askeri birlikte yetkisiz 

olarak olay akşamı faaliyette bulunduğu, yetkisiz olarak helikopter kullandığı,
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Şüphelinin, olay akşamı Genelkurmay Başkanı tarafından ikinci bir emre kadar bütün 

uçuşların durdurulması emri verildiği halde helikopterle uçuş gerçekleştirerek bu emre karşı 

geldiği, 

Şüphelinin, helikopter ile kalkış ya da iniş yaparken uçuş kulesinden izin almadığı ve 

bilgi  vermediği,  helikopter  uçuşları  için  daha  önceden verilmiş  olan  hiç  emir  ve  talimata 

riayet  etmediği,  Pilotluğunu yaptığı  helikopter  ile yasal emir ve talimatlar dışında uçuşlar 

gerçekleştirip kendisine emir ve talimat verme yetkisi bulunmayan kişilerden emir ve talimat 

aldığı,

Şüphelinin, olay günü gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi 

olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü 

mensubu olan diğer  şüphelilerle  fikir  ve eylem birlikteliği  içerisinde hareket  ettiği,  askeri 

darbe  girişimininde  bulundukları,  şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarından  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  aldığı  yasal 

olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Erdal  BAŞLAR'ın,  kullandığı  Atak  helikopterden  açılan  ateş  sonucu 

meydana gelen tüm ölüm ve yaralanma eylemlerinden 5237 sayılı TCK 37. maddesi uyarınca 

fail  olarak doğrudan sorumlu olduğu,  şüphelinin olay gecesi  helikopterle  Ankara Emniyet 

Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı binası civarına uçuş gerçekleştirdiğinin belirlenmesine göre, 

olay günü şüphelinin helikopterle uçuş gerçekleştirdiği bölgeler olan, 

Ankara Emniyet Müdürlüğü binası civarında helikopterlerden açılan ateş sonucu 

Halil IŞILAR'ın öldürülmesinin,

Ankara Emniyet Müdürlüğü binası civarında helikopterlerden açılan ateş sonucu 

yaralandıkları belirlenen müştekiler Abbas Murat DELİBAŞLAR, Ali DİNLER, Ali SEZER, 

Alper KORKMAZ, Alper ÜNSAL, Barış ÜNYAY, Behçet BOLAT, Duray ERKAN, Emrah 

ÖZÇELİK,  Erol  KARACA,  Gökhan  İLDEŞ,  Hüseyin  AĞİR,  Kemal  KULLEBİ,  Kenan 

PEHLİVANLI,  Mustafa  ÖZ,  Murat  CANTÜRK, Murat  UYGUN, Osman BÜTEV,  Remzi 

BAŞ,  Salih  AYDEMİR,  Serkan ERDİNÇ,  Tuğçe  SERÇE,  Ufuk YAZICI,  Ümit  USLU ve 

Yıldırım UZUN'a yönelik olarak kasten nitelikli şekilde insan öldürmeye teşebbüs suçunun, 

Cumhurbaşkanlığı  binası  civarında helikopterlerden  açılan  ateş  sonucu  Akif 

KAPAKLI,  Cuma  DAĞ,  İzzet  ÖZKAN,  Necmi  Bahadır  DENİZCİOĞLU'nun 

öldürülmelerinin; 

Cumhurbaşkanlığı binası civarında helikopterlerden açılan ateş sonucu yaralandığı 

belirlenen  müşteki  Enes  ALACAKAYA'ya  yönelikolarak  kasten  nitelikli  şekilde  insan 

öldürmeye teşebbüs suçunun doğrudan faili olduğu, 

Şüpheli Erdal BAŞLAR'ın, soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı Terör Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 
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Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek, her bir maktul için ayrı ayrı  

olmak üzere 5 kez nitelikli şekilde kasten insan öldürmek, yaralanan her bir müşteki için ayrı 

ayrı  olmak  üzere  toplam 26 kez  nitelikli  şekilde  kasten  insan  öldürmeye  teşebbüs  etmek 

suçlarını oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-19-Şüpheli Erdoğan ERDEM'in ( Albay ) Eylemleri : 

Şüpheli Erdoğan ERDEM 17/07/2016 tarihli ifadesinde; "  Ben Kara Havacılık 

Okul  Komutanlığında  görev  yapıyorum.  Rütbem  Albaydır.  15/07/2016  günü  okulda 

görevdeydim.  Aynı  birlikte  görev  yapan  Albay Uğur  KAPAN Okul  Komutanımızın  emri 

olduğunu  görevimin  devam  edeceğini  söyledi.  Mesai  bittikten  sonra  okul  komutanımız 

Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN Genelkurmayın emirleri doğrultusunda görevin devam edeceğini 

söyledi. Albay Uğur KAPAN okul komutanımızla sürekli dialog halindeydi. Bize görev gereği 

Akıncı 4. Anajet üssüne gideceğimizi söyledi. Helikopterle üsse geldik. 

Üsse inerken yurtta sulh ibaresi kullanılarak inileceğini kuleden söylediler. Ben bu 

ifadenin parola olabileceğini düşündüm.........

Olay günü saat 22:00 civarında üsse geldik. Gözaltına alınana kadar üstte bekledik. 

Olay  gecesi  helikopterle  arazide  uçuş  yaptım.  Ancak  tam  olarak  nerede  uçuş 

yaptığımı bilemiyorum. Gözaltına alınma sırasında darp edildim. Kafama darbe aldım. Bu 

nedenle  nerede  uçuş  yaptığımı ve  saatini  hatırlamıyorum. Uçuş yaptığım helikopter  genel 

maksatlı olduğu için yüklü değildi. Uçuş sırasında herhangi bir silah kullanmadım. Binbaşı 

Abdullah  ATEŞTEMUR,  teknisyen  Ahmet  olan  soy  ismini  bilmediğim  personel  vardı. 

Araziden yaralıları olan bir tim alıp geldim. Helikopterin numarasını hatırlamıyorum. Sonu 84 

olabilir.  Kullandığım  helikopter  tahsisli  değildir.  Görev  verildiğinde  uçuş  eğitimi 

aldığımıztüm helikopterlerle uçma yetkimiz vardır. 

16/07/2016 günü saat 09:00-10:00 sıralarında üssün bombalanacağı söylentisi çıktı. 

Herkes  başının  çağresine  baksın  dendi.  Bende  tel  örgüden  dışarı  çıktım.  Arazide  biraz 

yürüdüm. Bir ağacın gölgesinde biraz dinlendim. Bu sırada üssün bombalandığını gördüm. 

Bulunduğum  yerde  beklerken  yanıma  başçavuş  Yusuf  soyismini  hatırlamıyorum  (  Yusuf 

ÖZCAN  )  yanıma  geldi.  Yine  bizim  okula  ataması  yapılmış.  Bu  nedenle  yakından 

tanımıyorum. Birlikte bir müddet bekledik. Öğleden sonra saatini hatırlamadığım bir zamanda 

jandarma arabalarının yol kenarında beklediğini gördük. Biz beklemeye devam ettik. Ekip 

bize  yaklaştı.  Geldiğini  görünce  elimizi  kaldırdık.  Teslim  olduk.  Bize  ellerinizi  kaldırın 

yaklaşın dedikleri için elimizi kaldırdık. Gözaltına alınırken direnmedim. Karşı koymadım. 
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Ben üsse gelen vatandaşlara veya görevlilere ateş etmedim. Yanımda sadece zati demirbaş 

olan tabancam vardı. Onu da kullanmadım. Benim olay günü ülke genelinde meydana gelen 

eylemlerle  ilgili  bilgi  sahibi  değilim.  Ertesi  gün  öğrendim.  Darbe  girişiminden  haberim 

yoktur.  Ayrıca  kanunsuz  emir  yerine  getirmedim.  Emir  komuta  zinciri  içerisinde  hareket 

ettim.Ayrıca teslim ol çağrısına direnmedim. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Erdoğan  ERDEM,  Ankara  Batı  2.  Sulh  Ceza  Hâkimliğinde  17/07/2016 

tarihinde  yapılan  sorgusunda,  Cumhuriyet  Savcısına  verdiği  ifadesinin  doğru  olduğunu 

belirtmiştir. 

Şüpheli  Erdoğan ERDEM 24/08/2016 tarihli  ifadesinde;  "Ben Kara  Havacılık 

Okul Komutanlığında görev yaparım. 15.07.2016 günü Kara Havacılık Okulunun Ispartaya 

taşınması ile ilgili bir konuyu üs komutanı ile görüşmem gerekiyordu. Bu nedenle saat 21.00'e 

kadar  kışlada  bekledim.  Dışarıda  bir  takım koşuşturmalar  gördüm.  Müteakiben ne  oluyor 

diyedışarıya  çıktığımda  kışlaya  baskın  olacağı  söyleniyordu.  Uçakların,  helikopterlerin 

emniyetli  bir  yere  taşınacağı  söyleniyordu.  Pilot  olduğum  için  ihtiyaç  olup  olmadığını 

sordum. Uçuş hattında pilota ihtiyaç olacağı söylendi. Kaskımı gözlüğümü aldım. Piste gittim. 

Binbaşı  Abdullah ATEŞTEMUR'un olduğu skorsky helikoptere ikinci  pilot  olarak bindim. 

Ben rütbem itibari ile birinci pilottum. Ayrıca bir helikopter teknisyeni vardı. Kim olduğunu 

hatırlamıyorum. 3-4 helikopter birlikte havalandık. Yolda giderken Akıncı Üssüne gittiğimi 

öğrendim. Biz lider helikopteri takip ediyorduk. Onun talimatı ile hareket ettik. 1 numaralı 

helikopterde kimin olduğunu bilmiyorum.

Helikopteri  Akıncı  üssünde  Terminal  binasının  yanına  park  ettik  ve  beklemeye 

başladık. Terminal Binasında Uğur KAPAN, Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN'u gördüm. Burada 

saat 09.00'a kadar kaldım. Jetler piste ateş etmeye başladılar. Ağaçlık alanda kendime güvenli 

bir yer aradım. Bombalama devam ettiği için bazı kişiler Akıncı Üssünün dışına gidiyorlardı.  

Bende bunun doğru olacağını düşünürek tel örgünün dışına çıktım ve orada bir ağacın altında 

bekledim.  Saat  15.00-16.00  a  kadar  bekledim.  Daha  sonra  jandarma  ve  polisler  geldiler. 

Çağrıya  istinaden  elimi  kaldırarak  silahımı  teslim  ettim.  Herhangi  bir  mukavemette 

bulunmadım kaçmaya teşebbüs etmedim. Skorsky helikopterler birbirine çok benzerler. Bu 

nedenle  ayırt  etmesi  çok  zor  ancak  benim  bindiğim  helikopter  4  dijital  ekranlı  bir 

helikopterdi.  Bu nedenle  kuyruk numaraları  10997 ya  da 10987 olan  helikopterler  benim 

uçtuğum helikopter olabilir. Kullanmış olduğum Skorksy marka helikopterde makinalı tüfek 

bulunmuş olabilir. Ancak bunu kesin olarak bilmiyorum, benim bulunduğum helikopterden 

hiçbir yereateş edilmedi, daha doğrusu mermiler ufaksa ve doğrudan doğruya bize gelmezse 

biz ateş edildiğini anlamayız. Eğer Jandarma veya Polis ufak mermiler ile bize ateş etmiş ise 
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bunu anlamayabiliriz." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Murat BOLAT 20/07/2016 tarihli ifadesinde; " Alay Komutan Yardımcısı 

Yarbay Halil GÜL ve Yarbay Özcan KARACAN’ın odaya beni çağırmaları üzerine gittim ben 

kendilerine 'Ne yapıyorsunuz' diye sordum onlarda bana yapılacak olan darbeyi kast ederek 

'Pilotların  ve  teknisyenlerin  hazır  olduklarını'  söylediler.  ...Görebildiğim  kadarı  ile  bu 

listede ..Yarbay Erdoğan ERDEM ... isimlerini bu liste skorkyleri kullanacak şahıslar olarak 

gözlerimle gördüm." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Ahmet YENGİL 26/07/2016 tarihli ifadesinde; " .... Saat 21:30 sıralarında 

acil uçuş var herkes uçuşa diyerek bağırma şeklinde alarm verildi. ... Ben piste geldiğimde 

Pilot  Albay  Erdoğan  ERDEM,  Pilot  Binbaşı  Abdullah  ATEŞTEMUR  helikopteri  uçuşa 

hazırlıyorlardı.  Bende  bu  helikoptere  bindim.  Diğer  helikopterlerde  bildiğim  kadarıyla 

Teknisyenler Astsubay Talat URAL .... Binbaşı Mehmet ŞAMCI ve Yarbay Halil GÜL vardı. 

Hangilerinin hangi helikoptere bindiğini bilmiyorum. Kısa sürede hep birlikte havalandık ve 

hep birlikte Akıncı Üst Komutanlığına iniş yaptık.

....  Albay  Uğur  TAPAN  (  Uğur  KAPAN)  pilotları  ise  bizim  piste  yakın  görüş 

mesafemizde  ancak  sesini  duymadığımız  bir  yerde  topladı.  Yaklaşık  10-15  dakika  kadar 

ayakta  toplantı  yaptılar.  Toplantı  sonunda benim helikopterin pilotları  ile  Teknisyen Emre 

GÜREL’in bulunduğu pilotlarının kim olduğunu bilmediğim helikopterle uçuşa geçtik. Diğer 

helikopterler ise Akıncı pistinde kaldılar.  Neresi olduğunu bilmediğim dört adet helikopter 

iniş yeri olan bir askeri birliğe iki helikopter olarak iniş yaptık. İniş yaptığımız yerde hazır  

olarak bekleyen rütbeleri takılı olmayan, ancak rütbeli özel kuvvet olduğunu tahmin ettiğim 

12 kişilik  timden 7  kişi  bizim helikoptere,  diğer  5  kişi  de  diğer  helikoptere  bindiler.  Bu 

timdekilerin  tamamı  silahlı  ve  teçhizatlı  idi.  Silahları  M16  tarzı  tam  olarak  markasını 

bilmediğim silahlardı ve tam teçhizatlılardı. Helikoptere bindikten sonra bizim helikopterde 

bulunan 7 kişilik timdeki tim komutanı olduğunu tahmin ettiğim şahıs kulağıma eğilerek bana 

bixi  silahı  çalışıyor  mu,  silahçı  var  mı  diye  sordu.  Bende  silahçı  olmadığını  söyledim. 

İçlerinden bir  tanesi  bixi  yi  gerekirse  ben kullanırım dedi.  Pisten  havalandıktan  sonradan 

Türksat olduğunu öğrendiğim yere giderek TÜRKSAT binasının arka tarafında bir boş alana 

iniş  yaparak 2 helikopterdeki  toplam 12 Kişilik  timi oraya bıraktık  ve tekrar  havalanarak 

Akıncı pistine döndük.

...Yaklaşık iki üç saat Akıncı’da bekledikten sonra pilotlarımız gelerek helikoptere 

bindiler. Yine aynı şekilde iki helikopter olarak uçuşa geçtik. Daha önce bırakmış olduğumuz 

tim personelini bıraktığımız yerin biraz açığında boş bir  alanda iniş  yaparak aldık.  Ancak 

aldığımız personel beş tanesi bizim helikoptere diğer helikoptere ise beş kişi bindi. İki kişi 
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zayiatlarının olduğunu söylediler. Tekrar Akıncı’a iniş yaptık." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Abdullah  ATEŞTEMUR ifadesinde;  saat  21:00  sıralarında  Güvercinlik 

Üssü'ne sivil kıyafetlerle geldiğini, üsse gidince helikopterlerin başına gittiğini, yanında 1. 

Pilot Albay Erdem ERDOĞAN'ın ( ErdoğanERDEM) bulunduğunu, 2. pilot olarak skorsky 

genel maksat helikopterine bindiğini, tanımadığı bir teknisyenin bulunduğunu, 5 helikopter ile 

yola çıktığını, öndeki helikopteri takip ederek 'Akıncı'ya tahliye edeceksiniz' denildiğini, acil 

durumlarda  yazılı  emir  verilmeden  sözlü  emir  uygulamasının  önceden  de  olduğunu, 

helikopterde  bixi  denilen  silah  ve  mühimmat  bulunduğunu,  saat  22:00  sıralarında  Akıncı 

Üssünde gösterilen yere indiklerini, diğer helikopterlerde tanımadığı kişiler ile birlikte Yarbay 

Halil  GÜL,  Albay  Uğur  KAPAN,  Albay  Erdem  ERDOĞAN'ın  (  ErdoğanERDEM  )

bulunduğunu belirtmiştir.

Şüpheli Deniz ALDEMİR 20/07/2016 tarihli ifadesinde; " ... kışla nöbetçi amir 

olan Yarbay Özcan KARACAN hava araçlarını Akıncı Hava Üssüne götürmemizi emretti. Bu 

emir  üzerine  Yarbay  Uğur  KAPAN  skorskyi,  ismini  bilmediğimsoyismi  ERDEMLİ 

olanYarbay ( Erdoğan ERDEM) skorskyi ....havalandırarak Akıncı ana jet üssüne götürdük 

iniş yaptık." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Yusuf ÖZCAN 17/07/2016 tarihli ifadesinde; " Akıncı üssüne indiğimizde 

beş ya da altı helikopter olmuştu. Bize katılan diğer helikopterlerin birinde hava pilot Albay 

Erdoğan ERDEM vardı. 

Herkes kaçın diye  bağırıyordu.  Bunun üzerine herkes  birer  ikişerli  tel  örgülerden 

atlayıp  kaçışmaya başladı.  ...  Sazlık  alanda Erdoğan Albay'la  karşılaştık.  Yakında bir  köy 

vardı. Köye gidip içecek su bari isteyelim. İsterseler bizi ihbar etsinler dedik. İkimiz birlikte 

köye gitmek için yola çıktığımızda jandarma araçla geldi. Durun eller yukarı diye bağırdılar. 

Silahları  bize  çevirmişlerde.  Biz  de  durduk.  Yanımıza  geldiler.  Bize  yere  yatın  dediler." 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Ergün YAKUT 26/07/2016 tarihli  ifadesinde; "  Uçuş hattında curcuna 

şeklinde bir koşturmaca vardı. Planlama yapılmadan kim boş bulduğu helikopteri bulduysa o 

helikoptere biniyordu. Bu esnada alanda Kara Pilot Yarbay Mehmet DEMİRHİSAR ... Kara 

Pilot  Albay  Erdoğan  ERDEM’i  gördüm.  ...  Uçuş  esnasında  sadece  Akıncı'ya  gidileceği 

söylendi bunun haricinde herhangi bir konuşma olmadı. Uçuş yaklaşık 10-15 dakika sürdü." 

şeklinde beyanda bulunmuştur.
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Şüpheli  Ömer GÜLER 17/07/2016 tarihli  ifadesinde; "  Ben de bir  helikoptere 

bindim.  Güvercinlik'ten  bizim  Akıncı'daki  4.  Ana  Jet  Üssü  Komutanlığına  götürdüm. 

Helikopterde  hatırladığım kadarıyla  Kara  Havacılık  Komutanlığında  görevli  Murat  AĞIR 

Albay,  Erdoğan  ERDEM isimli  nerede  görev  yaptığını  bilmediğim pilot  albay vardı....  " 

şeklinde beyanda bulunmuştur.  

Şüpheli  Mehmet  ŞAMCI 05/12/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ben Akıncı  üssünde 

olay gecesi gittiğimizde Uğur KAPAN Albay Muzaffer KARTOPU Albay, Erdoğan ERDEM 

Albay  ....  Kadir  BAYRAM  Astsubayı  orada  gördüm.  Hangilerinin  uçtuğunu  hangilerinin 

uçmadığını bilemiyorum. " şeklinde beyanda bulunmuştur.  

Tanık İsmet ERKOCA 25/07/2016 tarihli ifadesinde;  Olay günü mesai çıkışında 

arkadaşı Uğur GÜMÜŞAY ile Kartalkaya Restoranta yemek yemeye gittiğini, bu esnada tabur 

komutanı Kara Pilot Alb. Erdoğan ERDEM'in de restoranta gelerek kendi masalarında yemek 

yediğini,  normalde  mesai  bittiği  halde  Erdoğan  ERDEM'in  birlikten  ayrılmadığını,  gece 

kalmayanların  normalde  Kartalkaya  Restoranda  yemek  yemememelerinin  gerektiğini 

belirtmiştir.

Tanık  Ercanay  CERAN  26/07/2016  tarihli  ifadesinde;  " ..... Birlikte  tazeleme 

uçuşu yapacaklarını  söylediler.  Bu bana  garip  geldi.  Çünkü bu kişiler  bizim birliğimizde 

çalışmamaktadırlar.  Normalde tazeleme uçuşunu herkes  kendi  birliğinde veen fazla  3 kişi 

olarak yapılır. Daha fazla kişi ile tazeleme uçuşu pek görülmüş bir şey değildir.

Ben bu olaylar olduktan sonra eğtim görev istek planı(EGİP)den baktığmda o gün bu 

keşif uçuşuna katılanların arasında Kara Pilot Albay Erdoğan ERDEM'in de adının geçtiğini 

gördüm. O da bu keşif uçuşuna katılmış. Bu kişilerden Uğur KAPAN bizlere kendisinin uçuş 

yapacağı güzergahın Gölbaşı ve Temelli olduğunu söyledi. Bunu söyleme amacı bu bölgede 

uçuş yapanların çarpışmaya karşı dikkatli olması idi. Daha sonra öğrendiğimiz kadarıyla olay 

gecesi  Gölbaşı  güzergahında  Özel  Kuvvetler'e  taarruz  yapılmış.  Aynı  şekilde  Temelli'deki 

yedek meydandan da mühimmat taşımışlar. Meğer bölgede keşifuçuşu yapıyorlarmış.Bundan 

başka ilgimi çeken anormal bir husus da tazeleme uçuşu normal UH-1 helikopteri ile yapıldığı 

halde  bu  kişilerin  skorsky  helikopter  ile  tazeleme  uçuşu  yapışı  idi.  Skorsky  helikopter 

personel  taşımak  için  kullanılıyor  olup,  sonradan  anladığımız  üzere  o  gece  keşif  uçuşu 

yaptıklarıyerlere tim indirmek için skorsky ile ilgili bilgilerini tazelemek istemişler." şeklinde 

beyanda bulunmuştur.

Tanık Oğuz BAYKAL 24/07/2016 tarihli ifadesinde; "Helikopter Kurul Başkanı 
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Uğur KAPAN darbe girişiminden 2 gün önce kara pilot kurmay Albay Mustafa DURMUŞ, 

kara pilot albay Mustafa ÇİN, kara pilot Albay Erdoğan ERDEM, kara pilot Binbaşı Gökhan 

ÇİÇEK'e skorsky helikopteri ile tazeleme eğitimi yaptırmış. Bu eğitimi gündüz ve gece olarak 

yaptırmış. Gölbaşı tarafında yaptırmış." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık  Özgür  ALTUNDAĞ,  Kara  Havacılık  Komutanlığı  tarafından  yapılan 

idari tahkikat kapsamında 08/08/2016 tarihinde verdiği ifadesinde; 12/07/2016 tarihinde 

birlik  Komutanı  Binbaşı  Gökhan ÇİÇEK'in  kendisini  aradığını  ve eğitim uçuşu için  gece 

görüş gözlüğüne ihtiyaç olduğunu, ayrıca Albay Erdoğan ERDEM'e de 1 adet gece görüş 

gözlüğü verilmesini emrettiği, kendisinin de bu emir uyarınca gözlüğü teslim ettiğini, Gökhan 

ÇİÇEK'in aynı gün öğleden sonra kendisini yanına çağırdığını, gittiğinde Fatih TEKKOL'un 

13/07/2016  tarihindeki  nöbetini  15/07/2016  tarihi  olarak  değiştirmesini  emrettiğini, 

14/07/2016 tarihinde öğleden önce Astsubay Mehmet ARSLAN'ın kendisini cep telefonundan 

arayarak Gökhan ÇİÇEK'in gece görüş gözlüğü istediğini söylediğini, kendisinin de gözlük 

isteyen  kişilerin  Gökhan  ÇİÇEK  ve  Albay  Muzaffer  KARTOPU  olması  nedeniyle 

verebileceğini söylediğini belirtmiştir.

Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nın 17/11/2016 tarih ve 59909392 -  1530 - 

2440218  -  16  sayılı  cevabi  yazısında; O203  numaralı  uçuşun  13041  numaralı  S-70 

helikopteri  ile  13/07/2016  tarihinde  20:16  -  23:05  saatleri  arasında  icra  edildiğinin,  uçuş 

ekibinde  ismi  bulunan  Astsubay  Çavuş  Yakup  YÜKSEL'in  Albay  Uğur  KAPAN,  Albay 

Erdoğan  ERDEM,  Albay  Mustafa  ÇİN,  Albay  Muzaffer  KARTOPU  ve  Binbaşı  Gökhan 

ÇİÇEK'den  oluşan  uçuş  ekibinin  kalabalık  olması,  kendisine  yeterli  kulaklı  olmadığı 

gerekçesiyle  Albay  Uğur  KAPAN'ın  kendisini  uçuşa  almadığını  ve  bu  nedenle  de  uçuşa 

katılmadığını beyan ettiğibelirtilmiştir.

Ankara Hava Trafik Ünitesine bağlı Esenboğa ve Ahlatlıbel Hava Radar Mevzi 

Komutanlığına ait radar görüntüleri üzerinde bilirkişiler tarafından yapılan inceleme 

sonucu  düzenlenen  13/03/2017  tarihli  bilirkişi  raporunda; 13  Temmuz  2016  tarihinde 

6666 mod3’lü S-70 13041 kuyruk numaralı  S-70 helikopteri  20.16-23.05 saatleri  arasında 

uçuş icra ettiği KUTAY (Kara Havacılık Uçuş Takip Yazılımı) vasıtasıyla tespit edilmiştir. 

1721 mod3’lü 12089 kuyruk numaralı AH-1P helikopteri 13.07.2016 tarihinde saat 21:09:46 

sularında  Ulucan  Meydanı  güneydoğusunda  ilk  tespiti  yapılmıştır.  Müteakiben  hava  aracı 

Güvercinlik  Meydanına iniş  yapmak maksadıyla  Güvercinlik  Meydanına ilerlediği  ve saat 

21.30 sularında iniş yaptığı değerlendirilmiştir. Video görüntüleri incelendiğinde, transponderı 

kapalı helikopter olduğu değerlendirilen trafiğin 20.45’te Mogan Gölü batısında görüldüğü 

1052/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



müteakiben  TÜRKSAT’ın  batısından  kat  ederek  geri  döndüğü  ve  20.53  sularında  Sırt 

Meydanına  iniş  yaptığı;  bir  süre  beklemeden  sonra  tekrar  21.10’da  kalkarak  TÜRKSAT 

tarafına  gittiği,  müteakiben Ulucan meydanına  giderek  indiği  görülmüştür.  KUTAY (Kara 

Havacılık  Uçuş  Takip  Yazılımı)  kule  kayıtları  incelendiğinde  o  gece  uçan  helikopter 

trafiklerinin  Güvercinlik  Meydanı  kalkış  saatleri  değerlendirildiğinde  bahse  konu trafiğin; 

20.16’da  Güvercinlikten  kalkan  HAKAN01  çağrı  adı  ile  uçan  Uğur  KAPAN  ve  ekibi, 

HAKAN27  çağrı  kodu  ile  uçan  Cumali  BOLAT  ve  ekibi  olabileceğideğerlendirildiği 

belirtilmiştir. 

Ankara  Batı  Cumhuriyet  Başsavcılığı  tarafından  26/07/2016  tarihinde  Kara 

Havacılık Komutanlığındayapılan aramada, Lojistik Hizmet Şube Müdürü odası Albay 

Erdoğan ERDEM'e ait  odada;  Not  defteri  şeklindeki  elyazılı  notların  bulunduğu belge, 

Etkin  Caydırıcı  Saygın  2016  yazan  el  yazılarının  bulunduğu  ajanda,  el  büyüklüğünde 

isimlerin bulundulu  kağıt  parçası,  Rütbe ve isimlerin el  yazısı  ile  bulunduğu kalemlik ve 

ajanda,elbise  dolabındaki  el  çantasında  2  adet  kroki  (el  yazısı  ile  yapıİmış),  isimlerin 

bulunduğu  el  notu,  elbise  içinden  çıkan  görevli  personel  listesi,  elbise  dolabından  çıkan 

üzerinde el yazısı ile akıllı kart,demir dolaptan üzerinde Madein Belçika yazan 7,65 BB13752 

seri numaralı tabanca, 6 adet 7,65 mm mermi, Sarı çanta içinde 29 adet kovan, 24 adet 7,65 

fişek, 9 adet 7,65 fişek, 20 adet 9P kovan, kağıda sarılı 15 adet 7,65 ve 9 mm karışık kovan,7 

adet  boş  20 mm top mermi  kovanı,  3  adet  dolu 20 mm top mermisi,  l  adet  CCC signal 

RAUCH orange yazan Ali El BATUR imzalı notu taşıyan sis bombası, l adet üzerinde MKE 

yazan Ali El Batur notlu renkli sis kutusu, Escape yazan siyah el çantası içinde sarsılmaz 

marka kılıç 2000 light T l102- 058000958 seri numaralı paslanmış deforme olmuş tabanca, 2 

adet G3 (MKE 82- MKE74 ibareli) G3 kovanı ele geçirilmiştir.

Ankara  5.  Sulh  Ceza  Hâkimliği'nin  2016/3211  Değişik  İş  sayılı  kararı  uyarınca 

şüpheli  Erdoğan  ERDEM'e  ait  Ankara  ili  Keçiören  ilçesi  Basınevler  Mahallesi  Selçuklu 

Caddesi No: 24A/14 adresinde arama yapılarak bir kısım dijital materyale el konulmuştur.

Ankara  Batı  Cumhuriyet  Başsavcılığınca  Akıncı  Ana  Jet  üssünde  bulunan 

helikopterler  üzerinde  yapılan  incelemeler  sonucu  düzenlenen  24/07/2016  tarihli 

tutanakta; 10984 kuyruk numaralı S-70 Skorsky helikopter içinde, yatağında takılı vaziyette 

BS-2594 seri numaralı makinalı tüfek ve bu tüfeğe bağlı çok miktarda boş kovan, Erdoğan 

ERDEM ibareli 1 adet kask, Ahmet YENGİL Teknik Başçavuş adına tanıtım kartı,  1 adet 

ibaresiz  kask,  Ahmet  YENGİL'e  ait  not  defteri,  hücum yelekleri  bulunduğu,  helikopterin 

kırmızı pal üzerinde, sol kapı cam alt kısmında, iç kısım tavanda mermi hasarı bulunduğu 
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belirtilmiştir.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 25/01/2017 tarih ve 22282378 - 4080 - 203638 - 

17 sayılı cevabi yazısında;  BB13752 seri numaralı B.Browning marka tabancanın Erdoğan 

ERDEM adına kayıtlı olduğu belirtilmiştir. 

Etimesgut  Tapu  müdürlüğü  tarafından  gönderilen  müzekkerede  şüphelinin  eşi 

Betülnur  Erdem tarafından vekaletname ile  işlem yapıldığının  belirtilmesi  üzerine  Ankara 

Batı  1.  Sulh  Ceza Hakimliğinin 16/08/2016 tarih  ve 2016/2875 D.İş  sayılı  kararı  ile  mal 

varlığı değerlerine el konulmasına karar verilmiştir.

Şüpheli Erdoğan ERDEM'in kullandığı / adına kayıtlı olan 0 506 484 76 27, 0 537 

054 75 35, 0 533 042 45 16 numaralı telefon hattı için Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin 

30/11/2016 tarih ve 2016/4564 D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi 

uyarınca iletişim tespiti kararı verilmiştir. 

Şüpheli  Erdoğan ERDEM'in  kullanmakta olduğu 0  537 054 75 35 numaralı 

telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde; askeri  darbe  girişiminde  bulunulan 

15/07/2016 tarihinde skorsky helikopterlerin Güvercinlikten kalkışa hazırlandıkları saat olan 

saat 21:57'den gece saat 01:27 arasında kapalı olduğu, daha sonra Kazan ilçesi sınırlarında 

bulunan  baz  istasyonlarından  sinyal  verdiği,  saat  04:47  -  07:09  arasında  olay  gecesi 

helikopterle uçuş gerçekleştirdiği Özel Kuvvetler Komutanlığının ve TÜRKSAT Haberleşme 

Uydusunun  bulunduğu  Gölbaşı  ilçesinde  bulunan  baz  istasyonlarından  sinyal  verdiği 

anlaşılmıştır. 

Kara Havacılık Komutanlığı  tarafından yapılan idari  soruşturma sonrasında 

düzenlenen "İdari ve Disiplin Soruşturma Heyetinin Olayla İlgili Personel Hakkındaki 

Değerlendirmesi  ve  Kanaati  Çizelgesinde;  Şüpheli  Erdoğan  ERDEM'in, olayın 

başlangıcında  okul  komutanlığı  karargahından  çıkarak  sivil  kıyafetli  olarak,  uçuş  hattına 

doğru koştuğu, Akıncı üssünden kaçmaya çalışırken tarlada tulumlu olarak yakalandığı, Darbe 

Teşebbüsü  kapsamında  icra  edilen  faaliyetlere  katıldığı,  667  sayılı  Kanun  Hükmünde 

Kararname ile kamu görevinden çıkarıldığı belirtilmiştir. 

Şüpheli  Erdoğan  ERDEM,  16/07/2016  tarihinde  Akıncı  üssü  yakınlarında 

yakalanarak gözaltına alınmıştır.
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Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Erdoğan  ERDEM'in  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Erdoğan  ERDEM'in, Kara  Havacılık  Okul  Komutanlığında  Albay 

rütbesiyle görev yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri dışında başka asker kişilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış 

biçimi ile  birlikte  nazara  alındığında,  şüphelinin  Fetullahçı  Terör  Örgütü üyesi  olduğunun 

anlaşıldığı,

Şüphelinin,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler  tarafından  15/07/2016 

tarihinde gerçekleştirilecek askeri darbe girişimi öncesinde, 13/07/2016 tarihinde şüpheliler 

Uğur  KAPAN (Albay),Mustafa  ÇİN (Albay)  ve Muzaffer  KARTOPU (Albay)  ile  birlikte 

tazeleme eğitim uçuşu adı altında olay gecesi uçuş yapılacak bölgelere önceden gece keşif 

uçuşuyaptıkları,  bu  nedenle  önceden  askeri  darbe  girişiminden  haberdar  olduğunun 

anlaşıldığı, 

Şüphelinin,  Skorsky  helikopter  pilotu  olduğu,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu 

askerler  tarafından  planlanıp  gerçekleştirilecek  olan  askeri  darbe  planı  kapsamında  olay 

gecesi Skorsky marka helikopter kullanacak pilot olarakönceden görevlendirildiği,

Şüphelinin, 15/07/2016 tarihinde mesai sonrası askeri darbe kapsamında kendisine 

verilen talimatları yerine getirmek için askeri birlikten ayrılmadığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyetinin  başlaması  üzerine  aldıkları  talimat 

doğrultusundaGüvercinlik'teki  helikopter  park  alanında  bulunan,  önceden  tüm  bakımları 

yapılmış ve uçuşa hazır bir şekilde park alanında bekleyen 10984 kuyruk numaralı, Skorsky 

S-70 tipi genel maksat helikoptere şüpheli Abdullah ATEŞTEMUR ile birlikte pilot olarak 

bindikleri, bu helikopterin teknisyenliğini ise şüpheli Ahmet YENGİL'in yaptığı, 

Şüphelinin, şüpheli Abdullah ATEŞTEMUR ile birlikte üzerinde bixi kapı makineli 

tüfeği kurulu ve mühimmat bulunan bu helikopter ile Güvercinlik'teki kuleden izin almadan 

kalkış yaptıkları, Kazan ilçesi Akıncı mevkiine bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 

Akıncı Hava Üssüne 'yurtta sulh' parolasını kullanarak indikleri, 

Şüphelinin,  Akıncı  Hava Üssünde kendi  sıralı  amir  ve komutanlarından olmayan, 

askeri darbeciler tarafından Hava Görev Komutanı olarak atanan şüpheli Uğur KAPAN'dan 

aldıkları  talimat  doğrultusunda aynı  helikopter  ve  aynı  uçuş  ekibiyle  Gölbaşı'nda  bulunan 

Özel  Kuvvetler  Komutanlığı  Oğulbey  kışlasına  gittikleri,  oradan  aldıkları  silahlı  ve  tam 

teçhizatlı özel kuvvet mensubu 7 kişilik timden oluşan darbeci askerleri Gölbaşında bulunan 

Türksatyerleşkesine  götürdükleri,helilopterdeki  darbeci  askerlerden  oluşantimi  orada 
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indirdikten sonra helikopter ile Akıncı Hava üssüne döndükleri,

Şüphelinin, bu uçuştan2-3 saat geçtikten sonra aynı uçuş ekibive aynı helikopter ile 

Gölbaşında  bulunan  TÜRKSAT  yerleşkesine  daha  önce  bıraktıkları  Özel  Kuvvetler 

Komutanlığı  personelinden  oluşan  timi  almak  için  gittikleri,  götürdükleri  timdeki  darbeci 

askerlerden ikisi  Türksat'ta  öldürüldüğünden geri  kalan 5 askeri  helikoptere alarak Akıncı 

Hava üssüne döndükleri,

Erdoğan ERDEM ibareli 1 adet kaskın, yatağında takılı vaziyette BS-2594 seri 

numaralı  makinalı  tüfek ve bu tüfeğe bağlı  çok miktarda boş kovan bulunan,  kırmızı  pal 

üzerinde, sol kapı cam alt kısmında, iç kısım tavanda mermi isabetleri bulunan 10984 kuyruk 

numaralı  Skorsky  helikopterde  sonradan  yapılan  aramada  ele  geçirilmesine  göre  şüpheli 

Erdoğan ERDEM'in bu helikopterle uçtuğunun anlaşıldığı, 

10984 kuyruk numaralı  S-70 Skorsky helikopter  içinde,  yatağında takılı  vaziyette 

BS-2594  seri  numaralı  makinalı  tüfek  ve  bu  tüfeğe  bağlı  çok  miktarda  boş  kovan  ile 

helikopterde  mermi  hasarı  bulunması  nedeniyle  bu  helikopterden  TÜRKSAT Haberleşme 

Merkezinde bulunanlara ateş edildiğinin anlaşıldığı,

Şüphelinin, helikopter ile kalkış ya da iniş yaparken uçuş kulesinden izin almadığı ve 

bilgi  vermediği,  helikopter  uçuşları  için  daha  önceden verilmiş  olan  yasal  hiçbir  emir  ve 

talimata riayet etmediği, pilotluğunu yaptığı bir helikopter ile başka bir kuvvet komutanlığının 

üssüne gittiği, yasal emir ve talimatlar dışında uçuşlar gerçekleştirip kendisine emir ve talimat 

verme yetkisi bulunmayan kişilerden emir ve talimat aldığı,

Şüphelinin,  aldığı  talimat  doğrultusunda  kullandığı  helikopterin  ışıklarını  kapatıp 

karartma uygulayarak uçtuğu, kalkış ve iniş yaptığı, helikopterle karartmalı şekilde uçarak 

askeri  darbe  girişimine  karşı  gelen  polislerin  silahlarından  çıkacak  mermilerin  hedefi 

olmaktan korunmayı amaçladıkları, 

Şüphelinin, olay akşamı Genelkurmay Başkanı tarafından ikinci bir emre kadar bütün 

uçuşların durdurulması emri verildiği halde helikopterle uçuş gerçekleştirerek bu emre karşı 

geldiği, 

Şüphelinin,  askeri  darbenin  başarısız  olduğunun  anlaşılması  üzerine  sabah 

saatlerinde tel örgülerden atlayarakAkıncı Hava Üssünden kaçtığı, sazlık alanda şüpheli Yusuf 

ÖZCAN ile karşılaştıkları, daha sonra jandarma tarafından yakalandıkları, 

Şüphelinin, gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi olduğunu 

bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu 

olan  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ederek,  askeri  darbe 

girişimininde bulundukları,  askeri  darbe planlaması kapsamında darbe girişiminin başarıya 

ulaşması için kendisine verilen yasal olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüphelinin, pilotluğunu yaptığı helikopterden silahla yapılan atışlar sonucu meydana 
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gelen tüm ölüm ve yaralanma eylemlerinden 5237 sayılı TCK 37 maddesi uyarınca doğrudan 

sorumlu olduğu, bu şekilde TÜRKSAT Haberleşme Merkezinde yaralanan sivil müştekiler 

Abdullah BULUT, Ahmet SARIKAYA, Ahmet ŞEFLEK, Alaettin ALTINTAŞ, Ali BOLAT, 

Bayram İNAÇ, Bilal Davut HASETÇİ, Mehmet Cemil ÖZTEGİL, Cengiz DEĞİRMENCİ, 

Cengizhan  SOLAK,  Cenk  ŞEN,  Eray  ÜNLÜ,  Erdal  SÖĞÜNMEZ,  Erkan  KAYA,  Erol 

ÖLÇER, Fatih  AKSOY, Fatih  Mehmet  KAYABAŞI,  Fatih  POLAT,  Fatih  ÜNVER,  Güner 

GANİ , Hakan İLHAN, Halil ERSOY, Hüsamettin DEMİREL, Halil YEŞİLÇİMEN, Hüseyin 

TÜRKMEN,  İbrahim  ATİLA,  İsmail  AÇIKAL,  Kadir  KARABIYIK,  Lokman  SONSOY, 

Mahmut  BAŞPINAR,  Mehmet  BAYAR,  Mehmet  GÖKSEL,  Mehmet  Ali 

ORTAYATIRTMACI,  Muhammet  Sait  GÜNEŞ,  Muhammet  Emin  SERGİLİ,  Mustafa 

KARADAYI,  Özcan  ŞEN,  Ramazan  TEKTAŞ,  Serdar  GÖZÜM,  Serkan  BİLEN,  Taha 

TETİK,  Tarık  İNCEDERE,  Tarık  Furkan  ERBAY,  Tayfun  ÖĞÜTLÜ,  Turgay  AYÇİÇEK, 

Üzeyir YAVUZ ve Yasin Burak KAYA 'ya karşı işlenen suçların doğrudan faili olduğu,

Şüpheli  Erdoğan  ERDEM'in,  soruşturmaya  konu  eylemlerinin,  Silahlı  Terör 

Örgütü üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük 

Millet  Meclisini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  kısmen  veya  tamamen  yapmasını 

engellemeye  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya 

görevlerini  yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek,  47  kez  insan 

öldürmeye teşebbüs etmek suçlarını oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-20- Şüpheli Gürçay BAYLAR'ın (Yarbay) Eylemleri :

Şüpheli Gürçay BAYLAR 17/07/2016 tarihli ifadesinde; "  Ben Malatya 2.Kara 

Havacılık Alayı Meydan Harekat Taburunda helikopter pilotu olarak görev yaparım. Malatya 

Alay komutanı Mustafa ÖZKAN simulatör eğitimi için beni Ankara ya göndermişti. Benim 

getirdiğim helikopter  Ankara'nın  helikopteri  idi.  Birlik  bakımdan  gelen  teknisyen  Ankara 

Kara Havacılık Alayına teslim etti. Biz simulatör eğitimine başladık. Cuma günü (15/07/2016 

tarihinde ) eğitimim bitti. Güvercinlik'te bulunduğum sırada Yarbay Özcan KARACAN sözlü 

olarak 'Helikopter Taburuna gidin acil bir durum var içi boş helikopterleri Akıncı meydanına 

götürün' dedi. Helikopter başı yaparak helikopteri Akıncı Meydanına götürdüm orda motoru 

stop  ettim  ve  emir  bekledim.  Cumartesi  sabahı  Akın  ÖZTÜRK  paşanın  Başbakanla 

görüşeceğini söylemesi üzerine helikopteri çalıştırdım ancak helikopterde arıza olduğu için 

tekrar  meydana  indik.  Ben  Akın  ÖZTÜRK'ü  önceden  tanımazdım  ayrıca  damadı  Hakan 

KARAKUŞ'u da tanımıyorum.

Ben  ortaokulu  İzmir  Gürçeşme  lisesinde  okudum  devlet  okuluydu.  FETÖ/PDY 
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cemaati ve örgütü ile alakam yoktur. Ben evli ve 3 çocuk babasıyım kesinlikle kimseye karşı  

suç işlemedim ben helikopter sahasında ve sahanın yanında olduğum için herhangi bir şekilde 

kimseyi alıkoymam söz konusu olamaz hiç ses de duymadım ayrıca nizamiyeden silah sesi 

geldiğini  de  duymadım.  Helikopter  kalkmayınca  karargaha  gidince  Askeri  Savcıya  teslim 

olacaklarını  söyleyince  bir  anormallik  olduğunu  farkettim  yanımda  şahsi  Baretta  9  mm 

tabancam vardı Askeri Savcı gelince hiç direnmedim silahımı vererek teslim oldum. O ana 

kadar hiç bir eyleme katılmadım. Zaten benim bulunduğum helikopter skorsky marka genel 

amaçlı helikopterdir. Helikopterimizde silah olmadığı kayıtlarla tespit edilebilir. Ayrıca benim 

suç  tarihlerinde  havaalanından  helikopter  yada  uçak  kullanarak  kalkış  yapmadığım  kule 

kayıtlarının araştırılması ile tespit edilebilir. 

Olay tarihinde cep telefonum yanımdaydı ancak karargah binasında yere düşürdüm 

ve kırılmıştır. Ben de simkartını çıkartmadan çöpe atmıştım. Bunda özel bir amacım yoktur. 

Telefonum kırılmadan önce eşimle birkaç kez görüştüm Ankara'da olduğumu gelişmelerin 

karışık olduğunu söyledim ben görevimi yasal olarak yerine getirdiğim için eşime başıma bir 

iş  gelirse  ölürsem  çocuklara  sahip  çıkması  şeklinde  konuştum."  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli Gürçay BAYLAR 17/07/2016 tarihli ifadesinde; " Ben Helikopter pilotu 

olarak görev yaparım 17/07/2016 tarihli beyanımı aynen tekrar ederim. Simülasyon Eğitimi 

için Ankara'da Kara Havacılık  Alayında bulunuyordum. 15/07/2016 da eğitimim bitti.Saat 

17.00 sıralarında  Yarbay Özcan KARACAN ile  çay içtik.Acil  bir  durum olabileceğini  bu 

durumda helikopterleri tahliye etmemiz gerekeceğini söyledi. Saat 20.00 sıralarında telefon 

ile Binbaşı Yakup YAYLA'yı aradı ve Güvercinlik'e gitmemizi söyledi. Birlikte saat 20.30 

sıralarında Kara Havacılık Komutanlığına gittik. Bir kargaşa vardı. Hepimize helikopterleri 

Akıncı'ya  tahliye  etme  talimatı  verildi.  Ben  skorsky  genel  maksat  helikopterine  Binbaşı 

Ahmet SEREYİM ile  birlikte  bindim. Tanımadığım bir  astsubay bakımcı  da vardı.  Yakup 

YAYLA'da bizim helikoptere yolcu olarak binmişti.  Helikopter silahsızdı.  Ben son kalkan 

helikopteri kullanıyordum. Akıncı üssüne gittik. Emir beklemeye başladık. Terminal meydan 

komutanlığında  bekledik.  Ancak  bize  herhangi  bir  harekat  emri  verilmedi.  Bütün  olaylar 

sırasında  Terminal  Binasında  bekledik.  Sabah  Orgeneral  Akın  ÖZTÜRK'ün  Başbakan  ile 

görüşmeye gideceği  söylendi.  Akın ÖZTÜRK, Yarbay Halil  GÜL ve ben birlikte  skorsky 

marka helikoptere bindik. Ancak arıza olduğu için hemen inmek zorunda kaldık. Akın Paşa 

ayrılarak gitti.  Bizde daha sonra karargah binasına giderek  teslim olduk.  Teslim olduktan 

sonra 143.filoya giderek askeri kıyafeti çıkarıp sivil kıyafet aldık. Akıncı üssüne vardıktan 

sonra ben darbe girişimi olduğunu cep telefonumdaki haberlerden öğrendim. Ancak bir şey 

yapamadım sadece bekledim zaten bize de bir görev verilmedi. Helikopterlerin hepsi aynıdır 
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bu yüzden bana gösterseniz de tanıyamam ama skorsky helikopter olduğunu söyleyebilirim. 

Yanımda  şahsi  tabancam  vardı.  Olaylardakullanmadım.  zaten  savcılara  teslim  ettik. 

Benherhangi  bir  örgütü,  FETÖ  örgütüne  veya  Yurt  Sulh  Konseyi  gibi  örgütlere  mensup 

değilim. Herhangi  bir  örgütün eylemlerine karışmadım emir komuta zinciri  içinde hareket 

ettim. Bu nedenle yukarıda söylediklerim dışında söyleyeceğim hiçbir şey yoktur." şeklinde 

beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Gürçay BAYLAR 27/03/2017 tarihli  ifadesinde;  "13/07/2016 tarihinde 

ben  Malatya  2.  Kara  Havacılık  Alayındaydım.  Orada  Özcan  KARACAN'ı  uçuş  hattında 

gördüm. Kendisi ile uzaktan selamlaştık. 

Ben olay akşamı Ahmet SEREYİM ile birlikte kuyruk numarasını hatırlamadığım 

skorsk helikopterle Güvercinlik'den Akıncı üssüne gittim. Sabaha kadar Akıncı üssündeydim. 

Benim telefonum çantaydaydı. İçinde ipad'imde vardı. Telefonumun gece saat 04:12 - 05:13 

arasında Gölbaşında bulunan baz istasyonlarından sinyal vermesi benim gölbaşına gittiğim 

anlamına gelmez, çünkü ben o gece helikopterle Gölbaşına uçuş yapmadım. Telefonumu o 

gece verdiğim kişiler oldu, kimlere verdiğimi hatırlamıyorum, bu kişiler benim telefonumu 

Gölbaşına götürmüş olabilirler. Ancak sabahleyin telefon benim elimdeydi. Zaten sabahleyin 

telefonum kırıldı, bende çöpe attım. Sim kartını almaya düşünmedim. 

Ben gece boyunca başka hiçbir uçuşa katılmadım, sabah saat 09:00 sıralarında Akın 

ÖZTÜRK'ün görüşmek üzere götürüleceği söylenen helikoptere Halil GÜL ile beraber bindik 

kalkış yaptık, 200 - 300 metre gittikten sonra arıza verdi, tekrar iniş yaptık. Dolayısıyla Akın 

Öztürk'ü götüremedik. dedi

Ben 2013 yılında Komkarsu kursunu kazandım ancak herhangi bir şekilde sorularak 

herhangi bir şekilde bize verilmedi, bende kopya çekmedim.

Eşim  olan  Fadime  BAYLAR  halen  2010  KPSS  sınavında  yürütülen  soruşturma 

nedeniyle  tutukludur.  Kendisi  en  son  Malatya  İnönü  üniversitesinde  memur  olarak  görev 

yapıyordu. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Murat BOLAT 20/07/2016 tarihli ifadesinde; " Alay Komutan Yardımcısı 

Yarbay Halil GÜL ve Yarbay Özcan KARACAN’ın odaya beni çağırmaları üzerine gittim ben 

kendilerine "Ne yapıyorsunuz" diye sordum onlarda bana yapılacak olan darbeyi kast ederek 

"Pilotların ve teknisyenlerin hazır olduklarını" söylediler......Görebildiğim kadarı ile bu listede 

.......Binbaşı  Gürçay  BAYLAR  ..  Binbaşı  Abdullah  ATEŞTEMUR'un  isimlerini  bu  liste 

skorkyleri kullanacak şahıslar olarak gözlerimle gördüm. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Halil GÜL 24/08/2016 tarihli ifadesinde; " Saat 04.00 sıralarında Akıncı 
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Üssüne gittim. Darbe girişiminin başarı olmadığı anlaşılıyordu. İnsanlar çaresiz bir şekilde 

oturup  konuşuyorlardı.  Orada  ...  Binbaşı  Gürçay  BAYLAR ....  Binbaşı  Ertuğrul  ALTUN 

vardı. 

Saat 09.00 sıralarında Orgeneral  Akın ÖZTÜRK yanıma geldi ve "havalanmamız 

lazım, başbakan ile görüşeceğim"dedi.Havada vurulabileceğimizi kendisine söyledim. Ancak 

ısrar  etti.  Bir  defa  kalkmaya  teşebbüs  ettiğimde  bir  savaş  uçağı  ateş  etti.  Bunun üzerine 

helikopteri bıraktım. Yanımda yardımcı pilot olarak Binbaşı Gürçay BAYLAR vardı. Akın 

ÖZTÜRKBir saat sonra tekrar geldi. Yeniden havalandık ancak bu sefer bir yer koprası ile 

ateş  edildi.  Vurulduk  Teknisyenimiz  Ünsal  ÇOŞKUN'un  emir  astsubayı  yaralandı.  İsmini 

hatırlamıyorum." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Ahmet  SEREYİM 18/07/2016tarihli  ifadesinde;  "Ben  de  saat  21:00'a 

doğru .... Helikopterlerin oraya gittiğimde fazla helikopter olması gerekmesine rağmen 2 tane 

helikopter vardı. Birisi çalışmak üzereydi. Diğerine binmeye gittiğimde Malatya'dan tanımış 

olduğum  Gürşay  Binbaşı'yı  (  Gürçay  BAYLAR)gördüm.  Onunla  o  helikopteri 

çalıştırıp,Akıncı Üssü'ne gittik. İç güvenlik ile ilgili bir konu olduğunu düşünüyordum. Akıncı 

Üssü'ne gittiğimizde çok sayıda helikopter vardı, darbe gibi birşey olacağını o zaman anladım. 

Genelkurmay Başkanı'nın orada olduğunu Halil GÜL Yarbay bana söyledi ve Genelkurmay 

Başkanı'ndan emir aldıklarını söyledi." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Ahmet  SEREYİM  27/03/2017  tarihli  ifadesinde;  "  ... Sonra  diğer 

helikoptere gittiğimde helikopter başında Malatya'dan tanıdığım binbaşı Gürçay BAYLAR 

vardı.  Samimi  arkadaşım olduğundan  ne  olup  bittiğini  sordum.  O  da  bana  helikopterleri 

Akıncı'ya götüreceğiz dedi. İkimiz birlikte kuyruk numarasını hatırlamadığım skorsky tipi bu 

helikoptere bindik. Teknisyeninin kim olduğunu hatırlamıyorum. Bu helikopterle ben, Gürçay 

ve ismini hatırlamadığım teknisyen Akıncı üssüne gittik. Pistte bekleyen başka bir helikopter 

daha vardı. Biz 3 helikopter olarak kalkış yaptık. Benim bulunduğum helikopter en arkada idi. 

Ve  öndeki  helikopterleri  takip  ediyordu.  Bu  şekilde  Akıncı'ya  gittik.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Yakup  YAYLA  29/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ....  Uçuş  takip 

programlarımızdaki  faaliyetlerimizi  rahatlıkla  yürütebilmek  için  Ipad  tabletihtiyacımızı 

gidermek amacıyla alışveriş merkezine arkadaşım ve devrem olan binbaşı Gürçay BAYLAR 

ile gittim. Ankara'daki Acity alışveriş merkezinde idik. Saat 21:00 sıraları idi. Bir hareketlilik 

gördük. İstanbul'daki olayları cep telefonumdan gördüm. Acity'nin karşısında bulunan Kara 

Havacılık  Okul  Komutanlığına  tekrar  gittik.  Orada  eğitim  gördüğümiçin  kolaylıkla 
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nizamiyeden girdim. Kimlik gösterdim.Olayınkarışık ve basından darbe teşebbüsü olduğunu 

öğreninceKara Havacılık Okul Komutanlığını terketmek istedim. Arkadaşım Binbaşı Gürçay 

komutanlığın  içinin  daha  güvenli  olması  nedeniyle  güvenlikprobleminden  dolayı  dışarı 

çıkmak istemedi...

....  Hareket  ettiğimiz  helikopter  skorsky,  personel  ve  malzeme  naklinde 

kullanılıyordu. Onun uçuşa hazırlık hareketini bakım birliğine ait personel icra ediyordu. Ben 

helikopterde  eğitilen  personel  olarak  2.  Pilottum.  Dolayısıyla  helikopterin  birinci  pilotu 

Gürçay BAYLAR beni  eğitiyordu.  Yol  sürecinde de bana eğitim verdi.  Planda mühimmat 

yüklü olduğuna dairbaşlangıçta bir şey yoktu. Ancak daha önce de PKK ile mücadelede iç 

güvenlik harekatındadefalarcamühimmat yüklü olarak helikopterle çokuçuş yapmıştık.Zaten 

bu helikopterin mahiyeti de mühimmat, malzeme taşımaktır dedi. 

Helikoptere  Binbaşı  Gürçayla  gittiğimizde  onun  yanında  araç  bulunuyordu. 

Mühimmat  aracın  içerisindeydi.  Teknisyenler  ve  mühimmat  astsubayı  bu  mühimmatın 

Ankara'da  kime  teslim  edileceğini  kendi  aralarında  konuşuyorlardı.  Ben  yükleme  işini 

yapmadım.Bu konuyla ilgili olarak da kimseyle görüşmedim. Bu konuda pilotların herhangi 

bir tasarrufu yoktur. Sadece uçuş emniyeti açısından bu husus değerlendirilir.  Teknisyenler 

koordineyi yapıp belgeleri imzaladılar. Helikoptere mühimmatı yüklediler. Bizehelikopterin 

hazır  olduğunu söylediler.  Bizde GürçayBAYLAR Binbaşı  ile  helikoptere binip Ankara'ya 

doğru hareket ettik. 14/07/2016 tarihi idi. Öğlen 12:30 civarında Ankara Kara Havacılık Okul 

Komutanlığına ait similatör eğitim merkezinekatılış yaptık. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Yakup YAYLA 28/10/2016 tarihli ifadesinde; "  Ben tazeleme ve idame 

eğitimi  için  Gürçay  BAYLAR  Binbaşı  ile  birlikte  14/07/2016  tarihinde  Ankara  Kara 

Havacılık Komutanlığı simülatör hangarında kursa başladım. Buna ilişkin kurs görevlendirme 

yazısını  hatırladığım kadarıyla  2.  Kara Havacılık  Alay Komutanı  Albay Mustafa ÖZKAN 

imzalamıştı. Kurs emri bize 13/07/2016 tarihinde bize tebliğ edildi. Biz Gürçay Binbaşı ile 

birlikte 14/07/2016 tarihinde skorsky helikopteri ile Ankara'ya geldik. Helikopterde isimlerini 

hatırlamadığım  teknisyenler  vardı.  Uçtuğumuz  helikopter  Ankara'nın  helikopteriydi.  Biz 

Ankara'ya giderken bize bakım birlik komutanı"Bu helikopter de Ankara'nın helikopteri, onu 

oraya teslim edin" dedi. Biz de bu helikopterle Ankara'ya öğleye doğru geldik. Güvercinlik'e 

indik. Helikopterin teslim işlemlerini teknisyenler yaptı.

Biz 14'ünde sadece simülatör kursunda gerekli uçuşlarımızı yaptık. O gece Gürçay 

Binbaşı ile ile Gazi Orduevinde aynı odada kaldık. ... Saat 16:30 gibi kurs tamamlandı ve biz 

Gürçay ile birlikte Güvercinlik'ten ayrılıp ordu evine gittik. ...Benim bir ıpad satın alıp, ona 

uçuşla ilgili bir program yükletmem gerekiyordu. Bu nedenle Gürçay ile birlikte saat 20:00 

sıralarında  Acity  Alışveriş  Merkezine  geldik.  Aradığımız  Ipad  modelini  bulamayınca 

1061/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



alamadık.  Kafeteryaya  çıktık.  Çay  içtik.  Bulunduğumuz  yerden  Güvercinlik'in  bahçesi 

gözüküyordu. Bir karmaşa olduğunu gördük. Gürçay ile birlikte Gürçay'ın nöbetçi olan bir 

arkadaşından aldığı aracıyla  Güvercinlik'e  gittik.  Gürçay aracı oraya bırakacaktı.  Otobüsle 

geri  dönecektik.  Gürçay'ın  aracını  ödünç  aldığı  arkadaşının  ismini  bilmiyorum.  Aracın 

plakasını  hatırlamıyorum.  Renault  marka  beyaz  bir  araçtı.  Bu  araçla  nizamiyeden  girip 

skorsky  hangarının  oraya  gittik.  Ben  anormal  bir  şeyler  olduğunu  hissettim.  Saat  21:30 

sıralarıydı.  Aynı  anda  internetten  boğaz  köprülerinin  kapatıldığını  gördük.  Araçtan  indik. 

Ortam  karanlıktı.  Helikopterler  çalışıyordu.  Helikopterlerin  başlarında  kimler  vardı 

bilmiyorum.  Ben  tuhaf  bir  şeyler  olduğu  için  Gürçay'a  çıkmak  istiyorum dedim.  O  "ben 

bekleyeceğim, dışarı güvenli değil" dedi. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık Ercanay CERAN 26/07/2016 tarihli ifadesinde; " Olay günü saat l6:00'da 

mesai bitiminde kışladan çıkarak Gazi orduevine gittim. Eşim zaten orada kalıyordu. Eşimle 

birlikte çay içmek için pastaneye indik. Orada İzmir'de bulunduğum sırada aynı birlikte görev 

yaptığmız  pilot  Gürçay  BAYLAR'ı  gördüm.  Yanında  tanımadığım  ancak  pilot  olduğunu 

tahmin ettiğm bir kişi daha vardı. Bu kişiyi bana devresi olarak tanıttı. Gürçay BAYLAR 1999 

mezunudur.  Kendisi  Malatya  2.  Kara  Havacılık  Komutanlığında  pilot  olarak  görev 

yapmaktadır. Ben kendisini cuma akşamı saat 17:00 sıralarında lobide gördüğümde üzerinde 

uçuş  tulumu bulunmaktaydı.  Bu beni  şaşırttı.  Çünkü kendi  birliği  Malatya'dadır  ve  farklı 

şehirdeyken uçuştulumuyla gezmesi, ancak Ankara'ya uçuşla gelmesi veya Ankara ilinde uçuş 

yapacak olması ile ilgili olabilir. Kendisiyle selamlaşarak havadan sudan ayaküstü konuştuk. 

Yanındaki pilotun kim olduğunu bilmemekle birlikte tekrar görsem tanırım. Zaten ordu evinin 

kamera kayıtları incelendiğinde kim olduğu anlaşılacaktır." şeklinde beyanda bulunmuştur.

2.Kara Havacılık Alay Komutanlığı'nın 19/07/2016 tarih ve 19768472 - 4070 - 

1570619 -16 sayılı yazısında, Binbaşı Gürçay BAYLAR'a ait 0080 seri numaralı gece görüş 

gözlüğü  ile  0052  seri  numaralı  batarya  takımının  yapılan  sayımda  bulunmadığı,  taarruz 

helikopter  envanteri  sayımlarında  8470KK0491453  stok  nolu  1510-00043,  1510-00044, 

1510-00027 seri  numaralı  3 adet koruyucu kompozit  yelek yapılan sayımda bulunamadığı 

belirtilmiştir. 

Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'nın 27/07/2016 tarih ve 2016/2569 sayılı 

uzmanlık  raporunda;  Gürçay  BAYLAR'a  ait  olduğu  belirtilen  sol  el  ve  yüz  svapları 

üzerinde atış artıklarının tespit edildiği belirtilmiştir.

Şüpheli Gürçay BAYLAR'ın İzmir ili Şirinyer 455. Sokak No:34/4 adresinde İzmir 7. 
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Sulh Ceza Hakimliği'nin 2016/2424 D.iş sayılı kararı uyarınca 19/07/2016 tarihinde arama ve 

elkoyma işlemleri yapılmıştır.

2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'nın 24/10/2016 tarih ve 2240936 - 16 sayılı 

cevabi yazısında;2. Kara Havacılık Alay Komutanlığının 13/07/2016 tarih ve 1523142 - 16 

sayılı  Alay Komutanı  olarak  Albay Mustafa  ÖZKAN'ın  imzasının  bulunduğu  Simülatörle 

Uçuş ve Emercensi tazeleme eğitimi personel görevlendirilmesi konulu yazıda Yakup YAYLA 

ve Gürçay BAYLAR'ın 13/07/2016 - 18/07/2016 tarihleri arasında tazeleme eğitimi ve idame 

eğitiminin yapılacağı ve göreve gidiş ile dönüşün sivil vasıta ile yapılacağının belirtilmiştir.

Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  Mali  Suçlarla  Mücadele  Şube  Müdürlüğü'nün 

28/03/2017  tarih  ve  342278  Sayılı  cevabi  yazısında;  Şüpheli  Gürçay  BAYLAR’ın  eşi 

Fadime  BAYLAR’ın  2010/100076  soruşturma  kapsamında  tutuklu  olduğu  ayrıca 

2010/100074 soruşturma kapsamında şüpheli olduğu belirtilmiştir.

Şüpheli Gürçay BAYLAR'ın adına kayıtlı olan / kullanmakta olduğu 0 532 350 61 90 

numaralı telefon hattıiçin Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği'nin 28/11/2016 tarih ve 2016/2404 

D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı  

verilmiştir.

Şüpheli  Gürçay  BAYLAR'ın  kullanmakta olduğu 0  532 350 61 90 numaralı 

telefon hattının iletişim bilgileri  incelendiğinde; Şüphelinin cep telefonunun 14/07/2016 

tarihinde en son saat 08:31'de Malatya ilinde bulunan baz istasyonlarından sinyal verdiği, saat 

10:38 ve 11:14 arasında Kayseri  ilinde ve ilçelerinde bulunan baz istasyonlarından sinyal 

verdiği, saat 12:24'ten itibaren Ankara ilindeki baz istasyonlarından sinyal vermeye başladığı, 

cep  telefonunun  GPRS  verilerinin  incelenmesinde  şüphelinin  askeri  darbe  girişiminde 

bulunulan 15/07/2016 tarihinde saat 21:05'den itibaren Güvercinlik Kışlası civarındaki baz 

istasyonlarından,  22:41'de Etimesgut  Suvari  Mahallesindeki  baz istasyonlarından,  22:42'de 

Etimesgut Optimum AVM'ninbulunduğu mevkiideki baz istasyonlarından, 22:45'den itibaren 

Akıncı Hava Üssünün bulunduğu mevkiideki baz istasyonlarından, 03:42'de Eskişehir Yolu 

Hacettepe Köprüsü civarındaki baz istasyonlarından, 04:12'de Oran Mahallesinden, 04:13'de 

Gölbaşı Şafak Mahallesinden, 05:13'de Gölbaşı Bahçelievler Mahallesinden, 05:24'de Kazan 

ilçesinde bulunan baz istasyonlarından sinyal verdiği, şüphelinin olay akşamı saat 21:41'de 

şüpheli Halil GÜL ile, saat 03:43'de şüpheli Ümran TAŞ ile, 16/07/2016 08:34, 08:39, 08:42, 

08:45 ve 08:47'de şüpheli Ahmet SEREYİM ile telefon irtibatı içerisinde olduğu anlaşılmıştır. 

Şüpheli  Gürçay  BAYLAR'ın  Malatya  ili  Karakavak  Mahallesi  Güngör  Caddesi 
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Anahtar Sokak No: 12/15 adresinde 19/07/2016 tarihinde Malatya 2. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 

2016/2268 değişik iş sayılı kararı uyarınca arama yapılmış ve bir kısım dijital materyale el  

konulmuştur.

Şüpheli Gürçay BAYLAR 16/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Gürçay  BAYLAR'ın  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Gürçay  BAYLAR'ın,  Malatya  2.  Kara  Havacılık  Alay  Komutanlığında 

Yarbay rütbesiyle görev yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri olmayan şüphelilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış biçimi 

birlikte  nazara  alındığında,  şüpheliGürçay  BAYLAR'ın  Fetullahçı  Terör  Örgütü  üyesi 

olduğunun anlaşıldığı,

Şüphelinin,  Skorsky  helikopter  pilotu  olduğu,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu 

askerler  tarafından  planlanıp  gerçekleştirilecek  olan  askeri  darbe  planı  kapsamında  olay 

gecesi Skorsky tipi helikopter kullanacak pilot olarakönceden görevlendirildiği,

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensupları  tarafından  planlanıp  icra  edilmeye  çalışılan 

askeri darbe girişiminin hazırlık faaliyetleri kapsamında yukarıda açıklandığı üzere değişik 

şekillerde mühimmat temin edildiğinin tespit edildiği, helikopterlerde kullanılacak 20'lik top 

mermisinin ise Malatya 2. Kara Havacılık Alayından temin edildiği, Malatya'da hakkında aynı 

suçtan  soruşturma bulunduğu belirlenen şüpheli  Mustafa  ÖZKAN'ın  1500 adet  20'lik  top 

mermisini  Ankara'ya  göndermesi  için  tanık  Çağdaş  ÇANKAYA'ya  talimat  verdiği,  bu 

mühimmatın  tazeleme  eğitimi  adı  altında  askeri  darbe  kapsamından  Ankara'da  faaliyette 

bulunmak üzere 14/07/2016 tarihinde helikopterle Ankara'ya gitmekte olan şüphelilerGürçay 

BAYLAR  ve  Yakup  YAYLA'nın  kullandıkları  helikoptere  yüklendiği,  şüphelilerin  de  bu 

helikopterle  Ankara'ya  geldiklerinde  Güvercinlik  Kışlasında  mühimmatı  şüpheli  Sadullah 

ABRA'ya teslim ettikleri, 

Şüpheli  Gürçay  BAYLAR'nın,  şüpheli  Yakup  YAYLA ile  birlikte  askeri  darbe 

kapsamında Skorsky helikopterleri kullanacak pilotlar olarak belirlendiklerinden 15/07/2016 

tarihinde  Ankara'da  bulunmaları  için  tazeleme  eğitimi  adı  altında  şüphelilerin,  şüpheli 

Mustafa  ÖZKAN  tarafından  yapılan  görevlendirme  ile  14/07/2016  tarihinde  Ankara'ya 

gönderildikleri, 
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Kuvvet  Komutanı  ve  beraberindeki  heyetin  denetim için  akşam 20:00 sıralarında 

Kara  Havacılık  Komutanlığındabulunması  nedeniyle  şüpheli  Gürçay BAYLAR'ın,  şüpheli 

Yakup YAYLA ile Güvercinlik Kışlasının personeli olmadıklarından dikkat çekmemesi için 

Kara  Havacılık  Komutanlığı  kışlasına  gitmedikleri,  bu  kışlaya  yakın  bir  yer  olan  A City 

merkezine giderek kendilerine verilecek olan kışlaya gel talimatını beklemeye başladıklarının, 

benzer şekilde Kara Havacılık Komutanlığı Güvercinlik Kışlası personeli olmayan şüpheliler 

Rafet  KALAYCI,  Kadir  BAYRAM,  Ömer  KIZILOVA,  Korkmaz  GÜLAL,  Volkan 

TÜRKKORKMAZ, Mustafa ORMANTEPE'nin de kendileri gibi A-City alışveriş merkezinde 

beklediklerinin anlaşıldığı, 

Şüpheli Gürçay BAYLAR'ın, şüpheli Yakup YAYLA ile birlikte olay akşamı askeri 

darbe kapsamında kendilerine verilecek olan emir ve talimatları yerine getirmek üzere Kara 

Havacılık Komutanlığı Güvercinlik Kışlası yakınlarındaki A City alışveriş merkezine nöbetçi 

olan bir arkadaşından aldığı araç ile geldikleri, 

Güvercinlik Kışlasına Kara Kuvvetleri Komutanının denetleme için gelmesi üzerine 

şüpheli Özcan KARACAN'ın, 15/07/2016 tarihinde saat 19:32'de şüpheli Sadullah ABRA'yı 

aradığı ve planlanandan daha sonra kışlaya gelmeleri talimatını pilotlara iletmesini istediği, 

Sadullah  ABRA'nın  telefon  irtibat  detayları  incelendiğindeşüpheli  Sadullah  ABRA'nın  bu 

telefon konuşmasından sonra şüpheliler Gürçay BAYLAR, Rafet KALAYCI, Yakup YAYLA, 

İlkay ATEŞ ve Erdal BAŞLAR telefonla aradığının görüldüğü ve şüpheli Sadullah ABRA'nın 

bu kişilere şüpheli Özcan KARACAN'ın bu talimatını ilettiğinin anlaşıldığı, 

Kara  Kuvvetleri  Komutanı  ve  beraberindeki  heyetin  Güvercinlik  Kışlasından 

ayrılmaları  üzerine şüpheli  Gürçay BAYLAR'ın,  şüpheli  Yakup YAYLA ile  birlikte  askeri 

darbe  kapsamında  kendilerine  verilecek  olan  emir  ve  talimatları  yerine  getirmek  üzere 

Güvercinlik kışlasına geldikleri, 

Kara  Havacılık  Komutanlığı  Güvercinlik  Kışlasında  askeri  darbe  faaliyetinin 

başlaması  üzerine  şüpheli  Gürçay  BAYLAR'ın,  aldıkları  talimat  doğrultusunda  şüpheliler 

Yakup YAYLA ve Ahmet SEREYİM ile birlikte Güvercinlik meydanındaki helikopter park 

sahasında üzerinde bixi makineli kapı tüfeği ve mühimmat bulunan önceden tüm bakımları 

yapılarak uçuşa hazırlanmış bir şekilde bekletilen Skorksy S-70 tipi helikoptere pilot olarak 

bindikleri,  bu  helikopterle  Güvercinlik  meydanındaki  kuleden  izin  almadan  kalktıkları  ve 

Kazan ilçesinde bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Akıncı Hava Üssüne 'yurtta  

sulh' parolasını kullanarak iniş yaptıkları,

Şüpheli Gürçay BAYLAR'ın cep telefonunun GPRS erişim bilgileri incelendiğinde 

cep  telefonunun 16/07/2016 tarihinde  saat  04:12'de  Oran Şehrinde,  saat  04:13'de  Gölbaşı 

Şafak  Mahallesinde,  05:13'de  Gölbaşı  Bahçelievler  Mahallesinde  bulunan  baz 

istasyonlarından  sinyal  verdikten  sonra  saat  05:24'de  Kazan  ilçesinde  bulunan  baz 
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istasyonlarından sinyal verdiği, şüpheli Gürçay BAYLAR'ın helikopterle Çankaya Oran şehri 

ve Gölbaşında helikopterle uçuş gerçekleştirdiğinin anlaşıldığı,  ancak bu uçuşla ne tür bir 

askeri darbe faaliyetinde bulunulduğunun belirlenemediği,

Şüphelinin,  yukarıda  belirtilenler  dışında  olay  akşamı  gerçekleştirdiği  başka 

helikopter  uçuşu  ya  da  başka  faaliyeti  bulunup  bulunmadığının  soruşturma  aşamasında 

belirlenemediği, 

16/07/2016  tarihinde  saat  11:00  sıralarında  Akıncı  Hava  Üssünde,  şüpheli  Akın 

ÖZTÜRK'ün 'helikopter hazırlayın başbakanla arabuluculuğa gideceğiz' demesi üzerine üstte 

bulunan  Skorsky  tipi  helikopterlerden  birisi  hazırlandığı,  helikoptere  şüpheli  Gürçay 

BAYLAR'ın şüpheli Halil GÜL ile birlikte pilot olarakbindikleri,  Akıncı meydanının savaş 

uçakları tarafından bombalaması üzerine helikopterin uçuş gerçekleştiremediği,

Şüpheli  Gürçay  BAYLAR'ın,  Askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla 

sonuçlanmasından sonra operasyon yapan ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındığı, 

Şüpheli Gürçay BAYLAR'ınsol elinden ve yüzünden alınan svaplarda atış artıkları 

bulunduğu belirlenmiş ise de,  şüphelinin silahla ne tür bir  eylem gerçekleştirdiğinin tespit 

edilemediği, 

Şüphelinin, görev yaptığı askeri birlik dışında başka bir askeri birlikte yetkisiz olarak 

faaliyette bulunduğu, yetkisi olmadığı halde helikopter kullandığı, 

Şüphelinin, helikopter ile kalkış ya da iniş yaparken uçuş kulesinden izin almadığı ve 

bilgi  vermediği,  helikopter  uçuşları  için  daha  önceden verilmiş  olan  yasal  hiçbir  emir  ve 

talimata riayet etmediği, pilotluğunu yaptığı bir helikopter ile başka bir kuvvet komutanlığının 

üssüne gittiği,yasal emir ve talimatlar dışında uçuşlar gerçekleştirip kendisine emir ve talimat 

verme yetkisi bulunmayan kişilerden emir ve talimat aldığı,

Şüphelinin, olay günü gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi 

olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü 

mensubu olan diğer  şüphelilerle  fikir  ve eylem birlikteliği  içerisinde hareket  ettiği,  askeri 

darbe  girişimininde  bulundukları,  şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarından  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  aldığı  yasal 

olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli Gürçay BAYLAR'ın, soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı Terör Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını  oluşturduğu 

anlaşılmıştır. 
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5-21- Şüpheli Hakan EROL'un ( Yarbay ) Eylemleri:

Şüpheli  Hakan EROL 18/07/2016 tarihli  ifadesinde;  "  ...  1987  yılında  Kuleli 

Askeri Lisesinde Eğitimime başladım, 1991 yılında bu okuldan mezun oldum, 1991 yılında 

Ankara Kara Harp Okuluna giriş yaptım ve 1996 yılında Ankara Kara Harp okulundan mezun 

oldum ... 2014-2016 2. Kara Havacılık alayında Malatya ilinde halen görev yapıyorum.

14.07.2016  günü  20.00  sıralarında  Doğubeyazıttan  Malatyaya  görevden  döndüm. 

15.07.2016 tarihinde Cuma sabahı Alayımızda alay komutanlığı devir teslim töreni yapıldı, bu 

tören öğleye  kadar  sürdü, öğleden sonra 13.30 sıralarında alay komutan yardımcısı  Albay 

Yusuf Cem ŞENCAN 3 helikopterin Ankara’ya bakım ve eğitim için gitmesi ile ilgili yazılı 

bir emrin geldiğini söyledi, Albay Yusuf Cem ŞENCAN beni ve bakımdan sorumlu Binbaşı 

Engin KİLERCİGOĞLU ile birlikte odasına çağırarak bize Ankaradan 3 adet helikopterin 

bakım ve onarım ve eğitim için bugün emir geldiğini söyledi. Biz de helikopterlerin hazır olup 

olmadığı  hususunu bakım görevlisi  arkadaşlara  sorduk,  hazır  olmadığını  söylediler  biz  de 

uzun  sürecekse  yarın  sabah  götürelim dedik.  uçuş  planlamalarının  yapılması  için  binbaşı 

Engin  KİLERCİOĞLU ile  birlikte  bizde  S3 birimi  olarak  tabir  edilen  birime  giderek  bu 

birimde görevli Binbaşı Yasin APA’ ya ve Üsteğmen Batuhan KAYA’ ya aldığımız emri ilettik, 

burada birlikte planlama yaptık, burada bakım onarım ve eğitim için Ankara’ ya götürülecek 3 

helikopterin pilotunu belirledik. Üsteğmen Yiğit ÖZDAMAR ve Üsteğmen İrfan KANTARCI 

isimli pilotları ben belirledim, Yüzbaşı Memduh KARAGÖL’ ü ve 3 teknisyeni Binbaşı Engin 

KİLERCİOĞLU belirledi. 

Aynı gün saat 15.30 sıralarında 2. Kara Havacılık Alayı içerisinde bulunan helikopter 

bakım hangarına gitti, ben de yaklaşık 100 metre mesafede bulunan tabur binasına eşyalarımı 

hazırlamak ve uçuş malzemelerimi hazırlamak ve Piyade Başçavuş Yasin KARABULUT ile 

görüşmek için tabura gittim, Yasin KARABULUT'un aracı ile ikamet adresime giderek şahsi 

eşyalarımı hazırladım ve 16.10 sıralarında eşyalarımı alıp tabur binasına geldim. Üsteğmen 

İrfan KANTARCI'yı arayarak uçuş planını Kayseri Esenboğa ve Güvercinlik havalimanlarına 

çekip çekmediklerini sordum, uçuş planlarını hazırladığını ancak helikopterlerin henüz hazır 

olmadığı  bilgisini  verdi,  Üsteğmen Yiğit  ÖZDAMAR'ın  uçuş  hazırlığı  yapıp  yapmadığını 

sorduğumda  yanında  ve  hazır  olduğunu  söyledi.  Üsteğmen  İrfan  KANTARCI,  Üsteğmen 

Yiğit  ÖZDAMAR ve ben hangara giderek helikopterlerin durumuna baktık,  teknisyenlerin 

çalıştığını gördük, sonra dinlenme odasında beklmemizi bize haber vereceklerini söylediler, 

yaklaşık  15  dakika  sonra  17.20  sıralarında  helikopterlerin  hazır  olduğunu,  hangardan 

çıkaracaklarını  söylediler,  dışarı  çıktığımızda  hazır  olan  helikopterlere  geçerek  17.30 

sıralarında helikopterleri çalıştırdık, yarım saat içerisinde kalkış yaptık, bakım ve eğitim için 

Ankara  iline  hareket  ettik.  19.00 sıralarında  telsizle  Kayseri  kule  ile  irtibat  kurarak  yakıt 
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ikmali yapacağımızı söyledik, sorunsuz olarak 19.30 sıralarında Kayseri iline iniş yaptık, her 

3  helikopter  için  yakıt  ikmali  yapıldı,  20.30  sıralarında  ikmalimiz  tamamlandı  ve  kalkış 

yaptık.

Uçuştaki  en  üst  rütbeli  personel  ben  olduğum  için  diğer  helikopterde  bulunan 

Yüzbaşı  Memduh KARAGÖL'ü radarla  telsiz  irtibatı  görevini  ona verdim,  uçuş  sırasında 

Kayseri' den kalkışımızdan 30-40 dakika sonra Yüzbaşı Memduh KARAGÖL , bizim Ankara 

Güvercinlik  yerine  Temelli  eğitim  havaalanına  inmemizin  bildirildiğini  söyledi,  ben  de 

gerekçesini  sorduğumda  bana  Güvercinlik  pistinin  inişe  uygun  olmadığı  gerekçesi  ile 

Temelli'ye yönlendirildiğimizi söylerek emriniz nedir diye sordu, ber de emre uyacağımızı 

uçuş  rotasını  buna  göre  düzenlemelerini  söyledim.  Bizi  bu  şekilde  yönlendirmeleri  bize 

olağan geldi.

22.30 sıralarında Temelli Eğitim havaalanına iniş yaptık. yine 3 helikopter için yakıt 

ikmali yapıldı, bu sırada dinlenme odasına geçtik oradan cep telefonum ile Yarbay Mehmet 

ŞAHİN'i kullanmış olduğu ve ben de makam diye kayıtlı olan resmi GSM numarasını aradım, 

durum hakkında bilgi verdim.Temeliye iniş yaptığımı ve ikmal yaptığımı

söyledim ve ne yapmamız gerektiğini sordum, kendisi de bana beklemeye devam 

etmemiz emrini vererek daha sonra tekrar arayacağını söyledi, bize görev konusunda herhangi 

bir  bilgi  vermedi.  Saat  23.30  sıralarında  beni  cep  telefonumdan  arayan  Yarbay  Mehmet 

ŞAHİN bize  Güvercinlik'e  gelmemiz-konusunda talimat  verdi,  biz  de  gelen  yemeklerimiz 

yedikten hemen sonra helikopter başı yaptık, ben motoru çalışmaya başladığımda transmisyon 

arızası  verdi,  yer  teknisyeninin  ikazıyla  motoru  çalşıtırmaktan  vazgeçtim.  Yer  teknisyeni 

yangın  söndürme  tüpüyle  müdahale  etti,  bende  helikopterden  indim,  diğer  iki 

helikopterimizinin  biri  çalıştırmış  diğeri  çalıştırılmamıştı,  çalıştırılan  helikopteri  de 

kapattırdım. Tekrar Yarbay Mehmet ŞAHİN'i aynı telefondan arayarak bir helikopterde arıza 

olduğunu uçamayacağını söyledim.

Beklemem yönünde bana talimat verdi. Yaklaşık 15- dakika sonra Yarbay Mehmet 

ŞAHİN beni  arayarak  arızalı  helikopter  yerinde  kalsın  iki  helikopter  olarak  Güvercinlik'e 

gelin diye emir verdi, bende Üsteğmen Emin TÜREL'in kullandığı helikoptere yolcu olarak 

bindim ve iki  hekopter 23.15 sıralarında Güvercinliğine gitmek üzere kalktık.  Yaklaşık 30 

dakika  sonra  Güvercinlik'e  iniş  yaptık.  Bizi  bir  teknisyen  karşıladı,  motorları  susturduk. 

Teknisyen  bize  hangarda  beklememizi  söyledi.  Ben,  Yüzbaşı  Memduh  KARAGÖL, 

Üsteğmen  Yiğit  ÖZDAMAR,  Üsteğmen  İrfan  KANTARCI  ile  birlikte  hangara  geçtik. 

Üsteğmen  Emin  TÜREL  ile  yine  üsteğmen  olduğunu  tahmin  ettiğim  ancak  ismini 

hatırlamadığım diğer pilotlar teknisyenler ile birlikte helikopterin yanında kaldılar.

Hangarda bulunan dinlenme odasına ilk ben gittim, diğerleri arkadan geliyordu, Orda 

televizyonu  açtım ve  lavaboya  geçtim.  Tekrar  dinlenme odasına  geçtiğimde  odada  kimse 
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yoktu.  Koridorda başka bi odanın ışıklarının açık olduğunu gördüm oraya gittim. Yüzbaşı 

Memduh  KARAGÖL,  Üsteğmen  Yiğit  ÖZDAMAR,  Üsteğmen  İrfan  KANTARCI  tabur 

komutanının  odası  olan  bu  odada  oturmaktaydılar.  Birlikte  televizyondan  o  gün  yaşanan 

olayları  izliyorlardı,  bende  yanlarında  onlarla  birlikte  bir  süre  televizyon  izledim,  tabur 

komutanı  odadan  çıktığı  bi  sırada  Yüzbaşı  Memduh  KARAGÖL,  Üstteğmen  Yiğit 

ÖZDAMAR,  Üsttemen  İrfan  KANTARCI  bana  durumun  ne  olduğunu,  ne  olup  bittiğini 

sordular,  bende  durumun  ne  olduğunu  bilmediğimi,  anlamaya  çalıştığımı  söyledim, 

beklemeye devam edecek bakacaz izleyecez dedim, yarım saat sonra kadar Yüzbaşı Memduh 

KARAGÖL,  Üstteğmen Yiğit  ÖZDAMAR, Üsttemen İrfan  KANTARCI bana  komutanım 

dinlenelim  dediler,  ben  de  nerede  dinlenebileceğimizi  sordum.  Bana  koridorun  sonunda 

kanepeli bir oda olduğunu söylediler birlikte oraya geçtik. Yaklaşık 20 dakiki orada birlikte 

oturduk.  Yüzbaşı  Memduh  KARAGÖL,  Üstteğmen  Yiğit  ÖZDAMAR,  Üsttemen  İrfan 

KANTARCI odayla zaman zaman girip çıkıyorlardı. Tahminen sigara içmeye gidiyorlardı, 

sonra üçü birlikte yanıma gelerek Kartalkaya misafirhanesine geçip ora dinlenmek için izin 

istediler,  bende  burda  kalacağımı  kendilerinin  gidebileğini  ancak  bişey  olursa  muhakkak 

telefonlaşmamız telefonlarının açık olması için hatırlatmada bulundum.

Sabaha karşı bağırma sesleriyle uyandım, hangarın içinde teknisyenlerin baskın var 

silah  sesleri  geliyor  şeklinde  bağrıştıklarını  duydum,  teknisyenler  kendi  aralarında 

konuşmalarında  silah  seslerinin  kulenin  olduğu  yönden  geldiklerini  söylüyorlardı,  ben 

teknisyenlerle birlikte hangar dışına çıktığımızda cougar marka helikopterin çalışır vaziyette 

gördüm. Pilot el işaretleri ile bizi yanına çağırdı, orada bulunan yaklaşık 8-10 kişi ile birlikte 

o  helikoptere  bindim,  helikopter  havalandı  ama  nereye  gittiğini  bilmiyordum,  kimse 

helikopterin nereye gittiğini bilmediğini söyledi, yaklaşık yarım saat kadar uçtuk helikopter 

inişe geçerken aşağı baktığımda 4-5 tane F16 ve 2tane nakliye uçağı gördüm ve Akıncı üssüne 

geldiğimizi anladım, helikopter buraya iniş yaptı, 2 sikorsky ile bir cougar helikopterin yanına 

indik,  teknisyen  bize  karşıdaki  binayı  gösterdi  oraya  doğru  gitmemizi  söyledi,  oraya 

yaklaştığımızda kalabalığın içinde biri arkadaşlar toplu durmayın ağaçlık alana dağılın diye 

ikaz etti, ben ağaçlık bölgeye girdim 20-30 metre sonra Malatyada 2. Kara havacılık alayında 

birlikte  görev  yaptığım  yarbay  Mehmet  DEMİRHİSAR  ile  karşılaştım.  kendisi  sivil 

kıyafetliydi.  O da benim gibi saklanıyordu. Birbirimize ne olduğunu sorduk, kendisi  bana 

izinde olduğunu izinden çağrıldığını söyledi, biz orada ağaçların arasında beklerken iki adet F 

16 savaş uçağı Akıncılar Üssünden havalandı, 10-15 dakka sonra çok yakınımıza piste doğru 

ateş  etmeye  başladılar,  biz  de  buraya  yakın  durmayalım uzaklaşalım burdan,  yakında  bu 

uçaklar  bomba  atabilirler  dedik,  ikimiz  birlikte  uzaklaşmaya  başladık.  Tel  örgülerden 

atlayarak  boş  arazide  uzaklaşmaya  başladık,  kendi  aramızda  konuşarak  durum 

değerlendirmesi  yaptık.  Olayın  ne  olduğu  anlamaya  çalıştık,  ben  jandarmayı  aramamız 
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gerektiğini yoksa kaçak konumuna düşeceğimizi söyledim, ben kendi cep telefonum ile 5-6 

sefer 156 yı aradım ancak kimse açmadı, biz ordan uzaklaya devam ettik. Sonra 156 bi daha 

aradım bir  uzman  çavuş  açtı,  kendimi  tanıttım.  Akıncı  üssünden  tel  örgülerden  atlayarak 

uzaklatığımı  tahminen  batı  yönüne  yürüdüğümüzü,  gelip  bizi  almalarını  söyledim.  O  da 

benden tam konumuzu sordular ben bölgeyi tanımadığımdan benden vatsap ile konum atmamı 

istediler  bende  bunu  bilmediğimden  gönderemedim,  sonra  başka  biri  beni  arayarak 

konumumuzu tekrar tarif etmemi istediler. Ben de ileride bir kamyoncu gördüğümü ona sorup 

söyleyeceğimi söyledim.Telefonu kapatmadan kamyoncuya bulunduğumuz yeri sordum onun 

bana söylediği yerleri telefondaki şahsa söyledim, yaklaşık 10 dakika sonra önde jandarma 

arkadan polisler  geldiler,  benim ve yanımda bulunan Yarbay Mehmet DEMÎRHİSAR dan 

kimliklerimizi  ve  silahlarımı  alarak  bizi  Sincan  emniyetine  getirdiler.  Benim  ile  birlikte 

güvercinliğine  gelen  Yüzbaşı  Memduh  KARAGÖL,  Üstteğmen  Yiğit  ÖZDAMAR, 

Üstteğmen İrfan KANTARCI’yı bir daha görmedim.

1996 yılında  mezun oldum.  Askeri  yapıda  siyasi  konuşmalar  fazla  olmaz,  bunlar 

emirlerle  yasaklanmıştır.  Ancak  kendi  aramızdaki  konuşmalarda  askeri  yapı  içesinde 

fetullahçıların olduğu konuşulur, kendi aramızdaki sohbetlerde bu yapıya mensup askerlerin 

sicilleri  bozulmasın diye üstleri  ile aralarını çok iyi  tuttukları,yalaka tabir  edilen insanrlar 

oldukları,  çünkü  kurmaylığı  hedefledikleri  için  sicillerinin  bozulması  durumunda  kurmay 

olmaları zorlaşır, bizde kurmay kontenjanı azdır, ancak kurmay olanların diyebilirim ki yarısı 

bu yapı  dahilindedir.  kesin olarak bu veşa şu şahıs  FETÖ ya mensuptur  demek zor ,özel 

konuşmalarda şu adam kurmay oldu FETÖ cu diye konuşulur, bunlar ulu orta konuşulmaz 

samimi  olduğumuz  meslekdaşlarımızla  konuşulur,  çünkü  askeri  yapıda  böyle  konular 

konuşmak emirlerle yasaklanmşıtır. Hoş da karşılanmaz.

Şu yaşadığım olaylardan anladığım kadarıyla ben bir faaliyetin içerine çekilmişim, 

anladığım kadarıyla  beni  kurmay başkanı  olan Yarbay Mehmet ŞAHİN beni bu işin  içine 

çekmiş,  dolayısıyla  kurmay başkanı olan Yarbay Mehmet ŞAHİN in FETÖ yapılanmasına 

dahil olduğunu söyleyebilirim.

Yukarıda  da  söylediğim üzere  ben bu FETÖ yapılanmasına  dahil  değilim,  ancak 

samimi arkaşlarla özel konuşmalarımızda kara havacılık içerisinde bu örgütün yapılanmasının 

olduğu, bu yapıya dahil olmayanların kurmay olamadıkları konuşulur ve bilinir. Bu yapıya 

dahil  kendilerini  gizlemek için  bizimle  takılabileceği  içki  içebileceği  konuşulur."  şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Muhsin  Yiğit  ÖZDAMAR  18/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Emre 

istinaden ben, Üsteğmen İrfan KANTARCI ve Yarbay Hakan EROL uçuş için helikopterlerin 

yanına geçtik. Ben ve Yüzbaşı Memduh KARAGÖL 1007 numaralı Atakhelikopterinde görev 
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aldık. Üsteğmen İrfan KANTARCI ve Yarbay Hakan EROL diğer helikopterde görev aldı. 

Güvercinlik için kalkış izni istendi. Kalkış yaptıktan sonra yakıt ikmali için Kayseri Erkilet  

meydanına indik. Yakıt ikmali yaptıktan sonra Güvercinlik için tekrar kalkış yaptık. 10.15 mil 

sonra radardan acilen Erkilet meydanına inmemiz için talimat verildi.

Yüzbaşı  Memduh  KARAGÖL  radar  ile  irtibat  kurup  kol  lideri  Yarbay  Hakan 

EROL’u geri dönüp inmemiz konusunda telsiz aracılığı ile bilgilendirdi. Ancak Yarbay Hakan 

EROL telsiz  aracılığı  ile  bize  hitaben  devam edeceğimizi  Temelli  askeri  meydanına  iniş 

yapacağımızı Komutanın bilgisi olduğunu söyleyerek bu şekilde emir verdi. Temelli askeri 

meydanına iniş yaptık. 

... Ancak Yarbay Hakan EROL bize hitaben 'yeni emir geldi, derhal Akıncı Askeri  

Hava Limanına inmemiz  gerektiğini' söyleyerek  kalkış  yapmamız  için  emir  verdi.  Yarbay 

Hakan  EROL dışındaki  tüm pilotlar  kalkış  yapmayacağımızı  sözlü  olarak  belirttik.  Buna 

istinaden  Yarbay  Hakan  EROL  'IŞID  saldırısı  olsa  uçmayacak  mısınız' diye  bir  şeyler 

söyleyerek kalkış yapmamız için baskı yaparak emir verdi. 

Bir müddet sonra Yarbay HAkan EROL bize hitaben, emir geldiğini kendi kullanmış 

oldukları  ve arızalı  olarak  belirtikleri  Atak helikopterinden atış  sistemi  ile  ilgili  FEEDER 

(mühimmat  destekleyici)  parçasının  sökülmesi  gerektiğini,  sökülen  parçanın  UH-1 

helikopterine yüklenip Atak helikopteri  eşliğinde Güvercinlik  üstüne götürmemiz yönünde 

emir verdi. Arızalı olduğunu belirtikleri Atak helikopterinden FEEDER parçası teknisyenler 

tarafından söküldü. Parça UH-1 helikopterine yüklendi.

... Ben UH-1 helikopterine üsteğmen İrfan KANTARCI ile yolcu olarak bindim ve 

kalkış  yaptık.  Güvercinlik  üstüne  iniş  yaptık.  Güvercinlik  üstünde  gördüğümüz  manzara 

karşısında şoka girdik. Yarbay Hakan EROL’a neler döndüğünü sorduk. Bilmiyorum dedi. Bu 

esnada uçuş hattında bulunan Yarbay Erdal BAŞLAR Yarbay Hakan EROL’u yanına çağırdı 

ve sessizce bir şeyler konuştular. Ancak ne konuştuklarım duymadım.

... Bu hareketlilik üzerine kışladan bir şekilde nasıl çıkarız, uzaklaşırız diye kendi 

aramızda konuştuk. Kartalkaya tesislerine gitmeyi düşündük. Yaklaşık 20 dakika sonra ben, 

İrfan  KANTARCI,  Memduh  KARAGÖL  ve  Yarbay  Hakan  EROL,  Murat  BOLAT'ın 

odasından çıktık ve dinlenme odasına geçtik.

Bu  oda  içerisindeyken  ben,  İrfan  KANTARCI  ve  Memduh  KARAGÖL Yarbay 

Hakan EROL’a Kartalkaya misafirhanesine gitmek için izin istedik. Kendisi bize mümkünse 

'burada kalın sorun çıkarsa kalkış yapabiliriz' dedi. Tekrar Hakan EROL’un istirahat odasına 

çıktık.  Hakan  EROL'un  telefonu  çaldı.  Telefon  görüşmesinden  sonra 'toplantı  için  beni  

karargaha çağırıyorlar' dedi ve odadan çıktı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Mutlu  AÇIKGÖZ  18/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Saat  16:30 

1071/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



sıralarında  ...  Atak  Helikopterlerin  birinde  Yarbay Hakan EROL emrinde  Üsteğmen  İrfan 

KANTARCI,  diğerinde  ise  Yüzbaşı  Memduh  KARAGÖL  emrinde  Üsteğmen  Yiğit 

ÖZDAMAR ile birlikte 2 Atak ve 1 Uh-1 helikopteriyle Malatya’dan havalandık. Saat:18:30 

sıralarında ikmal için Kayseri’ye iniş yaptık. 

İkmal  yaptıktan  sonra  kalkış  hazırlığı  yaparken  Kayseri’de  görevli  havacı  bir 

Üsteğmen, bizim pilotlarımızın helikopterde olduğu için bana Güvercinlik meydanının kapalı 

olduğunu  bu  durumdan  haberimiz  olup  olmadığını  sordu,  bende  bu  durumu  Memduh 

Yüzbaşıya söylediğimde kendisinin haberi olduğunu söyledi bu durumu Ömer Başçavuşa ve 

diğer ekibe söylememi istedi bende tüm ekibe bu durumu bildirdim. Daha sonra saat 19:30 

sıralarında havalandık.  Havadayken Memduh Yüzbaşı radar ile  temasa geçti  ve bizi  radar 

takip etmeye başlamıştı.  Daha sonra bize telsizden radarın APT şeklindekapalı bir talimatı 

geldiğini,  bu talimatın ne anlam ifade ettiğini bilemediğimizden Memduh Yüzbaşı,  Hakan 

EROL Yarbaya  iletti.  Hakan  EROL’da  anlamını  bilmediği  için  radara  sormasını  emretti. 

Memduh Yüzbaşı da radarla irtibata geçip APT talimatının ne olduğunu sorduğunda mesajın 

Kayseri’ye  geri  dönün  talimatı  olduğunu  öğrendik.  Memduh  Yüzbaşı  birkaç  kez  Hakan 

Yarbaya  geri  dönelim  diye  ısrar  etmesine  rağmen  Hakan  Yarbay  Kara  Havacılık 

komutanlığından gelen mesajın Temelli  Meydanına gitmemiz şeklinde olduğunu söylemesi 

üzerine Memduh Yüzbaşı  tekrar radar ile  irtibata  geçerek Temelli'ye geçeceğimizi  söyledi 

radar da tamam Temelli'ye geçin şeklinde anons etti.

Saat 21:30 sıralarında Temelli’ye iniş yaptık. Helikopterleri susturup ikmal yaptık ve 

beklemeye  başladık.  Yemek  yemeye  başladığımızda  Hakan  Yarbay  yanımıza  gelerek  acil 

olarak  kalkış  yapıp  Akıncı'ya  veya  Güvercinlik'e  gideceğimizi  söyledi.  Hızlı  bir  şekilde 

hazırlık yaptık ve helikopteri çalıştırırken Atak helikopterlerin birinde yangın çıktı ve Ömer 

Başçavuş yangını söndürdü.Temelli’de yolcu olarak gelen Üsteğmen Volkan KERİMOĞLU 

ve teğmen Burak SUBAŞI buradan ayrıldılar. Bir süre sonra Ömer Başçavuş yanıma gelerek 

Hakan Yarbayın yanan helikopterin Feedırın (Silahın Parçası) sökmemizi istediğini söyledi, 

bunun üzerine helkopterin Feedırınsöktük, bu parçayı UH-1 helikopterine koyduk ve acele bir 

şekilde  Hakan Yarbay bozulan  helikopteri  Temelli’de  bırakıp  Atak  helikopterine  bindi  ve 

Güvercinlik üssüne gitmek için kalkış yaptık. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Alaattin  Cem  ERSUZ  18/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Malatya  da 

bulunan birliğimizden saat 16:51 sıralarında 2 Atak helikopteri ve benim içinde bulunduğum 

UH1  Helikopteri  ilebirlikte  havalandık,  Atak  helikopterlerini  Yarbay  Hakan  EROL (Kol 

Lideri  -  3  Helikopterden  de  sorumlu),  Yüzbaşı  Memduh  KARAGÖL,  Üsteğmen  İrfan 

KANTARCI  ve  Üsteğmen  Muhsin  ÖZDAMAR  kullanmaktaydı,  benim  birinci  Pilotum 

Üsteğmen Emin TÜREL’di. ...
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İkmal yapmak üzere Kayseri Erkilet Havalimanına saat 18:32 sıralarında iniş yaptık, 

yaklaşık 1 saat kadar bekleyip ikmal yaptıktan sonra 19:00 sıralarında tekrar kalkış yaptık, 

yaklaşık  15-20  dakika  sonra  bize  Yavuz  Radardan  Kayseri'deki  Birliğinize  geri  dönün 

şeklinde talimat geldi, bunun üzerine Kol Lideri Yarbay Hakan EROL Radara hitaben bizim 

görevimiz ile ilgili Kara Havacılık Komutanlığının bilgisi var biz rotamıza devam edeceğiz 

dedi. Bunun üzerine radar serbestsiniz diye bizi bilgilendirdi. ...  burada bir süre kaldıktan 

sonra Kol Lideri Yarbay Hakan EROL bize Güvercinlik Hava Alanının açıldığını fakat bizim 

Akıncı Hava Üssüne gideceğimizi söyledi,  biz de yanımızda bulunan arkadaşlarla birlikte 

kendisine  yakında  bulunan  ve  kendi  birliğimize  bağlı  olan  Güvercinlik  Hava  Üssüne 

gitmemiz gerektiğini, Akıncı Hava Üssüyle ilgimiz olmadığını söyledik.

...  bunun üzerine  motoru  kapatıp  uzaklaşmaya çalıştığımız  sırada  yanımıza  gelen 

Yarbay Hakan EROL 'yukarı çıkalım duruma bir bakalım' dedi, yanımızda bulunan görevli 

bütün  arkadaşlar  birlikte  Tabur  Komutanının  odasına  Yarbay  Hakan  EROL  tarafından 

götürüldük,  burada  Tabur  Komutanın  Makamında  Yarbay  Murat  BOLAT’ın  oturduğunu 

gördük,  kendisi  bize  hitaben  Genelkurmaydan  emirler  olduğunu  ve  Kara  Kuvvetleri 

Komutanınında günboyu burada bulunduğunu söyledi, o anda yayın yapan TRT’deki yayını 

göstererek bize hitaben arkadaşlar darbe oldu siz de ihtiyaç olabilir tarafınızı seçin dedi, biz 

de kendisine bunun bir emri var mı bize emri gösterin diye söylediğimizde, bize hitaben tekrar 

burada emir var tarafınızı seçin yoksa emre itaatsizlikten tutuklanırsınız diye söyledi, ben bu 

arada kendisine bizim Malatya  ekibi  olduğumuzu kendi  komutanlarımızdan emir  almadan 

herhangi bir uçuş yapmayacağımızı söyledik..." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli İrfan KANTARCI 03/11/2016 tarihli ifadesinde; " Saat 17:00 sıralarında 

Malatya'dan 3 helikopter kalkış yaptık, kol komutanı Hakan EROL'du. Normal Erkilet'e kadar 

uçuş planındaki rotaya uygun olarak uçtuk, 18:30 sıralarında Erkilet meydanına indik, orada 

yakıt ikmali yaptık, orada kamelyada otururken Emin üsteğmen Ömer SEZEN'in kendisini 

cep telefonundan aradığını, Güvercinlikte Vip uçuş olduğunu ve meydanın kapalı olduğunu 

söylediğini bize iletti. Bunu daha sonra Hakan EROL Yarbay'a Emin üsteğmen söyledi. Hakan 

EROL da bunun üzerine telefonda birileriyle görüştü. Sonra bize gelip 'ben kara havacılıkla  

görüştüm Güvercinlikte Vip uçuşu varmış planımızı  Ulucan meydanına kaydırıyoruz'  dedi. 

Daha önce yaptığımız uçuşlarda ineceğimiz meydanlarda Vip olduğundan bahisle herhangi bir 

ineceğimiz meydan değişikliği  olmamıştı.  Biz bu ineceğimiz meydan değişikliğiniherhangi 

bir  yere  bildirmedik  çünkü  Ankara'ya  vardığımızda  vip'in  güvercinlikten  ayrılacağını 

düşünmüştük ayrıca bu benim verdiğim bir karar değildir. kol komutanı olan Hakan EROL 

Yarbay'ın verdiği bir karardır.

Biz Erkilet'ten kalktığımızda Genelkurmay başkanının emri ile tüm ülkedeki uçuş 
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sahasının  uçuşa  kapatıldığı  bilgisine  sahip  değildik,  normalde  bu  emir  öncelikle  kuleye 

gelirdi, kulede bizim kalkışımıza izin vermezdi, biz normal kalkış müsadesi istedik erkilet'teki 

kulede kalkabilirsiniz diye onay verdi sonra saat 19:30 sıralarında kalkış yaptık, daha önce 

belirlediğimiz rotada 10-15 dakika devam ettikten sonra radarla  temas kurma görevi  olan 

ikinci  helikopterin  birinci  pilotu  Memduh  yüzbaşı  telsizden  Hakan  EROL Yarbay'a  çağrı 

yaptı.  Radarın kendilerine ATB Erkilet  komutu verdiğini  söyledi,  Hakan EROL bunun ne 

anlama geldiğini bilmediğini ve radar'a komutu açık açık söylemesi gerektiğini söyledi, bunun 

üzerine Memduh Yüzbaşı radar ile irtibat kurmuş radar ona açıkca Erkilet'e geri dönüş yapın 

inin  demiş.  Memduh  Yüzbaşıbunu  telsizleHakan  EROL  Yarbay'a  bildirdi  bende  bu 

konuşmaları  duydum,Hakan  EROL'da  kara  havacılık  komutanlığından  emir  aldığını, 

güvercinlikte  vip  olduğu  için  oraya  gidemiyeceğimizi  ulucan'a  ineceğimizi  bundan  kara 

havacılığın bilgisi olduğunu ve bu şekilde radar'a iletmesini söyledi. Halbuki Hakan EROL bu 

konuşmalar  esnasında  görebildiğim  kadarıyla  herhangi  bir  yerle  görüşmedi...  Memduh 

Yüzbaşı  bu  durumu radara  ilettiğini  ve  rotamızda  serbest  olduğumuzu söylediklerini  bize 

iletti.  Yolda giderken Hakan EROL Yarbay rotamıza kendiliğinden farklı  noktalar girmeye 

başladı.

... Biz de terör saldırısı olduğundan bu şekilde bir tedbir alındığını düşündük, Hakan 

EROL Yarbay bize  kara  havacılıkla  irtibatta  olduğunu  onlardan  aldığı  emre  göre  hareket 

edeceğimizi söyledi.

... yemeği yedikten hemen sonra Hakan EROL Akıncı için helikopter başı yapındedi, 

biz yine buna karşı çıktık,o da siz benim emir komutam altındasınız, zaten ne olduğu belli 

değil IŞID saldırısı mı varne varanlamadım, bize ne emir verirlerse ona uyacağız diyerek bize 

helikopter  başı  yapın  emri  verdi.  Biz  Hakan  EROL Yarbay  ile  birlikte  BG-1003  kuyruk 

numaralı  Atak  helikoptere  bindik,  ben  çalıştırırken  Rotorbrake  dediğimiz  arızayı  verdi 

arkasından helikopterin motoru yandı, ... biz UH1 e bindik, Atak ve UH1 motor çalıştırdı, 

Atak'ta Hakan EROL ile Memduh KARAGÖL vardı. ... Güvercinlik'e helikopterle iniş yaptık, 

indiğimiz yer taarruz hangarının önüydü biz iner inmez bir koşuşturmaca oldu, hemen bir 

tanker geldi, Erdal BAŞLAR Yarbay Hakan EROL Yarbay'ı karşıladı..

Biz Malatya'dan gelen ekip olarak toplu halde helikopterlerin önünde duruyorduk, 

Hakan EROL ise biraz ilerde Erdal BAŞLAR ile konuşuyordu... Oradan Hakan EROL Yarbay 

dan izin alıp  Kartalkaya  misafir  hanesine gitmek istediğimizi söyledik,Hakan EROL UH1 

ekibini gönderdi, bize siz kalın burada dinlenin hala belirsizlik var bize görev düşebilir, Atak 

ekibi burada kalsın dedi.

Biz  bakım taburunda  hangar  içerisinde  devamlı  oda  değiştiriyorduk  çünkü  orada 

bulunan  ...Tayin Subaylarının üç kuşaktır yaklaşık dokuz yıldır Fetö’cü olduklarını şu an 

itibari  ile  biliyorum.  Bu  şahıslar  Yarbaylıktan  Emekli  olan  Ali  Murat  KENDİR(Mitte 
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çalıştığını biliyorum) ... Yarbay Hakan EROL ... ve Binbaşı Mehmet ŞAMCI'dır. Bu şahıslar 

istediği personeli istediği yere atayabiliyorlar. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Murat BOLAT 20/07/2016 tarihli  ifadesinde; "  Ama ben bu isimlerini 

söylediği rütbeli personellerle takılmadım herhangi bir cemaat evine gitmedim. Pilot Yarbay 

Hakan EROL,  Piyade  Yarbay Feyzullah  YENİTEPE bana 1997 yılındaFetullah  GÜLEN’i 

ziyarete  gideceklerini  söyledi  ve  benimde gelmemi istediler  ancak ben kabul  etmedim ve 

gitmedim. Yani ben onlardan elimden geldiği kadar uzak durmaya çalışıyordum ancak piyade 

okulundan arkadaşlarımolduğuiçin normal arkadaşlığımı devam ettirdim.  1997 yılındaKara 

Havacılık Okuluna pilotaj kursuna geldik. Yukarıda rütbe isimlerini söylediğim kişiler de bu 

kursa geldiler.

...  Cemaatle  daha  sonra  tekrar  irtibatım  2009  yılındadevrem olanYüzbaşı  Hakan 

EROL cemaatten çok uzaklaştığımı ve tekrar seni birisiyle tanıştırmak istiyorum dedi. Bende 

tanışırım konuşurum ama cemaatle organik bir işe girmem yani onların dediği kitabı, onların 

kıldığı şeklinde namazı, himmet adı altında para vermeyi vs kabul etmem dedim. O da bana 

sadece  çay  içeceklerini  söyledi.  Yüzbaşı  Hakan  EROL’a  beraber  adını  bilmediğim  ama 

edebiyat  Öğretmeni  olarak  tanıttığı  kişiyle  Ankara/Demetevler’deki  evinde  bir  iki  defa 

Türkiye’deki gündemleri ile ilgili görüştük. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  İlkay  ATEŞ  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  15  Temmuz  Cuma  günü 

öğleden sonra saat: 14.00 sıralarında ben Yarbay Özcan KARACAN’ın odasına gittim. Ben 

odaya girdiğimde Yüzbaşı Taha Fatih ÇELİK vardı. Yarbay Özcan KARACAN bize odada 

iken Atak helikopteri ile uçması için Yarbay Emrah YOLSAL’a söyleyeceğini ancak zamanını 

tam bilmediğini ... Yarbay Hakan EROL’un da akşam helikopter ile Malatya’ dan geleceğini ... 

" şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Soner GÖKÇE 10/08/2016 tarihli ifadesinde; " Ersel Binbaşı ile yanlarına 

yaklaşarak görüştüğümüzde, farklı birliklerden gelen kişiler olduğunu gördüğümüzde bunun 

daha önceden planlı bir faaliyet olabileceğini düşündük. Bu şahıslar ellerinde tabancası ve 

çelik yelekli olan Üsteğmenİzzet ÇAKAN, Binbaşı Eyüp ÜNAL, Yarbay İlkay ATEŞ, Yarbay 

Hakan EROL, Kurmay binbaşı Murat KARAKAŞve Yarbay Erdal BAŞLAR isimli taarruz 

pilotlarını gördüm. Hakan EROL bana biraz dinlenin siz de uçarsınız dedi. Ben de hiçbir şey 

demeden oradan hızlı bir şekilde uzaklaştım. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Emin  TÜREL 18/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "...  1.  Atak  helikopteri 

personeli  Yarbay  Hakan  EROL,  Üsteğmen  İrfan  KANTARCI  ...  saat:16:50  sıralarında 
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Malatya Tulga Üssünden kalkış yaptık.

Saat:18:50 sıralarında yakıt ikmali için Kayseri Erkilet hava üssüne iniş yaptık. Saat 

19:30  sıralarında  yakıt  ikmali  sonrası  3  helikopter  ile  Ankara  Güvercinlik  Hava  Üssüne 

intikal etmek için kalkış yaptık. Yaklaşık 10-15 dakika sonra radar ile temas sağlayan 2 Atak 

helikopterindeki Yüzbaşı Memduh KARAGÖL radar tarafından üç helikopterin de Kayseri 

Erkilet Meydanına dönmesi gerektiğini söyledi.1. Atak helikopterinde bulunan Yarbay Hakan 

EROL  ısrarla  Ankara  Güvercinlik  Üssüne  gitmemiz  gerektiğini,  Kara  Havacılık 

Komutanlığının  kesin  emri  olduğunu,  radara  iletilmesiniiç  telsiz  konuşmasından  Yüzbaşı 

Memduh KARAGÖL’e iletti. ...

Güvercinlik  Meydanı  ile  temasa  geçerek  saat  22:00  sıralarında  Ankara  Temelli 

Meydanına üç helikopter ile birlikte iniş yaptık. .... Malatya’dan gelen ve pozisyon olarak 

bizden sorumlu olanYarbay Hakan EROL servisle gitmeyeceğimizi söyledi. ... Yarbay Hakan 

EROL bize  Kurmay  Başkanı  ile  telefonla  görüştüğünü  söyleyerek  Akıncı  hava  üssüne 

gitmemiz gerektiğini söyledi. Bunun üzerine biz Akıncı Hava Üssüne bağlı değiliz bizim Ana 

Üssümüzün Güvercinlik olduğunu söyledik ve itiraz ettik. İtirazlarımız üzerine ikna oldu ve 

Güvencinlik Meydanına gitme kararı aldık.

Yarbay Hakan EROL’un bulunduğu helikopterin arıza vermesi üzerine diğer 2.Atak 

helikopterine Yarbay Hakan EROL veYüzbaşı Memduh KARAGÖL birlikte geçti. Bu sırada 

1 arıza yapan helikopterdeki  arıza yapan silahın besleyicisinin sökülmesini  emirini  verdi. 

Teknisyen arkadaşlar bu parçayı söktüler. Daha sonra iki helikopter ile birlikte Güvercinlik 

Hava Üssüne hareket ettik. ...

Daha sonra Yarbay Hakan EROL Yarbay Erdal BAŞLAR ile görüşüceğini söyleyerek 

oradan ayrıldığını,  arkadaşlarımdan duyduğum kadarı  ile Yarbay Erdal  BAŞLAR Yüzbaşı 

Eyüp ÜNAL ile birlikte Atak helikopterine binerek havalandıklarını ve 15 dakika kadar sonra 

helikopterin isabet alarak geriye döndüğünü duydum. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ömer SEZEN 18/07/2016 tarihli ifadesinde; "  Helikopterlerin bakımını 

saat 16:00 ya kadar sürdürdük. Pilotların gelmesiyle motor çalıştırıldı ve hareket edildi. Ben 2 

Atak Helikopteri ile birlikte hareket eden UH-1 helikopterinde yolcu olarak bulunuyordum. 

Toplam  3  helikopterde  hatırladığım  kadarıyla  Yarbay  Hakan  EROL,  Yüzbaşı  Memduh 

KARAGÖL,  isimlerini  bilmediğim  2  Üstteğmen,  UH-1  Teknisyeni  Astsubay  Mutlu 

AÇIKGÖZ ve yine ismini bilmediğim bir üsteğmen vardı.

...  Saat  21:00  sıralarında  Temelli'ye  indik.  İniş  yaptıktan  yarım  saat  kadar 

helikopterlerin yakıt ikmalini yaptım ve pilotların bulunduğu içeriye geçtim...Pilotlar motor 

çalıştırınca  1003  numaralı  helikopterde  yangın  çıktı  ve  müdahale  ile  söndürdüm.  Gerekli 

yerlere Memduh Yüzbaşı bilgi verdi. Daha sonrasında Hakan EROL Yarbay yanan helikopteri 
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bırakarak diğer iki helikopterler ile Güvercinlik'e geçmemizi söyledi. Bu sırada biz hazırlık 

yaparken Hakan EROL Yarbay bana telefondan bir msj göstererek yanan helekopterin silah 

besleyicisini  sökerek  diğer  helikoptere  yüklememi  söyledi.  Ben  bunun  için  merkezin 

bilgisinin olması gerektiğini söyleyince 'Emir büyük yerden sökeceksin' şeklinde talimat verdi. 

Mutlu Astsubay ile yaklaşık bir saat süren söküm işleminden sonra silah besleyiciyi yanan 

helikopterden söktük. Pilotlara haber verdim ve Memduh Yüzbaşı ve Hakan EROL Yarbay 

Atak Helikopteiri ile hareket ettiler. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ömer  SEZEN  23/12/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ... Polisteki  ifademde 

belirttiğim şekilde Hakan EROL Yarbay bana motoru yanan helikopterin feeder'ını sökmemizi 

emretti.  Feeder dediğimiz mekanizma helikopterdeki mühimmatı silaha veren parçadır. Bu 

parça  olmadan  helikopterde  bulunan  silah  çalışmaz.  Ben  polis  ifademde  ayrıntılı  olarak 

belirttiğim  şekilde  Hakan  Yarbayın  ısrarı  ve  kendi  bölük  komutanım  Engin 

KİLERCİOĞLU'nun bilgisi dahilinde 1003 kuyruk numaralı helikopterin feederini söktüm. 

Bunu daha sonra UH-1 helikoptere yükledik. Memduh KARAGÖL Yüzbaşı ile Hakan EROL 

Yarbay 1008 (1007) numaralı Atak ile önce kalkış yaptılar. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Mehmet  ŞAHİN  17/11/2016  tarihli  ifadesinde;  "Malatya'dan  gelen 

helikopterlerin gelme emirlerini ben vermiştim. Mesajı ben çekmiştim. Harekat merkezi bana 

bu helikopterlerin Malatya'dan havalandığını söyledi.  19:20 itibariyle uçuş kes emri vardı. 

Genel  komutanlığın  bu  emri  tüm  birliklere  bildirilmişti.  Buna  rağmen  bu  helikopterler 

19:20'de  Erkiletten  kalkarak  Ankara'ya  geldiler.  Neden  Güvercinlik'e  değilde,  Temelli 

meydanına indiklerini bilmiyorum. Kule yönlendirmiş olabilir. O gece ben Malatya'dan gelen 

helikopterlerin  kol  lideri  olan  Hakan  EROL ile  ne  telefonda  ne  de  telsizle  konuşmadım. 

Kendisine  uçuş  yasağına  rağmen  Ankara'ya  gelmeleri  hususunda bir  talimat  vermedim.  " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ersel  ERSOY  10/08/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  Hangar  kapısına 

geldiğimizde, Yarbay Erdal BAŞLAR, Binbaşı Eyüp ÜNAL, Yarbay Hakan EROL, Binbaşı 

Rafet  KALAYCI, rütbesini  bilmediğim kurmay öğrenci olduğunu bildiğim İzzet ÇAKAN, 

Kurmay Tayin Şubesinde Tayin Subayı olan Murat KARAKAŞ, rütbesini bilmediğim Kurmay 

Hakan  SANDIK,  binbaşı  Rafet  KALAYCI,  Yüzbaşı  Taha  Fatih  ÇELİK  ve  kobra  pilotu 

Yüzbaşı  Sadullah  ABRA’yı  gördüm.  Bunları  bir  arada  gördüğümde  FETÖ’cü  olduklarını 

değerlendirdim. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Ersel ERSOY Bilgi Sahibi  olarak alınan 18/07/2016 tarihli  ifadesinde; "  Ben 
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yaklaşık 19 yıldır TSK içerisinde görev yapmaktayım. 2005 yıllı yıllarda yeteneği olmayan 

bazı kişilerin pilot ve kurmay olduklarını gördüm. Benden kıdemsiz olan ve benim altımda 

olan kişilerin ödüllendirilerek benim üzerimde yer aldıklarını yaşadım. Tayin Subaylarının üç 

kuşaktır  yaklaşık  dokuz yıldır  Fetö’cü  olduklarını  şu  an  itibari  ile  biliyorum.  Bu şahıslar 

Yarbaylıktan Emekli olan Ali Murat KENDİR(Mitte çalıştığını biliyorum), Albay Muzaffer 

KARTOPU,  Albay Bayram TAŞBAŞI,  Yarbay Özcan KARACAN, Yarbay Hakan  EROL, 

Binbaşı Rıza AKINCI, Binbaşı Mehmet ŞAMCI dır. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Resul  BARDAKKAYA  22/10/2016 tarihli  ifadesinde;  "  Saat  23:00 

sıralarında bir UH1 helikopteri ile bir Atak helikopteri benim bulunduğum hangarın önüne 

iniş yaptılar. Bu helikopterlerden Hakan EROL Binbaşı, Mutlu AÇIKGÖZ astsubay ve Ömer 

SEZEN Astsubay indi.  Aralarında tanımadığım başka pilotlarda vardı.  "  şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Volkan  TÜRKKORKMAZ 26/10/2016 tarihli  ifadesinde;  "  O esnada 

oraya Malatya'dan gönderilen Atak lardan birisi ile UH1 helikopteri geldi, Atak'dan Memduh 

KARAGÖL yüzbaşı, Hakan EROL yarbay indiler. Ben kendilerine hoşgeldiniz dedim, onlar 

hangara  doğru  gittiler.  Ben  uçuş  hattında  kaldım.Ömer  SEZEN  ve  Mutlu  AÇIKGÖZ 

astsubaylar benim yanıma geldiler bana ne oldu diye sordular, bende pilotlardan duyduğum 

şekli ile Genelkurmaya baskın olduğunu söyledim." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Eyüp  ÜNAL 06/10/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ... Ben  Haziran  ayının 

sonunda  görev  için  Doğubeyazıt'a  gitmiştim.  Normalde  14/07/2016  tarihinde  görevden 

dönecektim. 10/07/2016 tarihinde Doğubeyazıt ekip komutanı olan Hakan EROL bana Özcan 

KARACAN'ın kendisini telefonla aradığını, ekip değişiklikler yapılacağı haberini verdiğini 

söyledi. Hatta Hakan EROL kendisinin de Ankara'ya gelme durumu olduğunu söyledi. Daha 

sonra da aynı gün Özcan KARACAN beni telefonla aradı. Bana "gözün aydın seni erken  

çekeceğiz"  dedi.  Bende hayırdır  dedim.  O da  "öyle  gerekiyor"  dedi.  Telefonda  konuşmak 

istemediğini düşünüp üstelemedim.

...  14/07/2016  tarihinde  ...  Hakan  EROL bana  o  gün  gündüz  "Eyüp,  Özcan  ile  

görüştünmü,  benim  de  gelmem  gerekiyor  mu"  diye  bir  telefon  mesajı  gönderdi.  Bende 

kendisine bilmediğimi, Özcan ile görüşmesi gerektiği yönünde bir telefon mesajı gönderdim. 

... Uçuş hattında her zamankinden fazla pilot ve teknisyen vardı. Uçuş hattına bir 

atak  helikopteri  indi.  Helikopterden  Hakan  EROL ve  Memduh  KARAGÖL indiler.  Bu 

helikopterin karşısında da UH1 helikopteri indi. Bu helikopterden de İrfan üsteğmen ile bir 

teğmen indi. Bu teğmenin ismi Abdullah olabilir. Ayrıca helikopterlerde teknisyenlerde vardı. 
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Teknisyenlerin ismini bilmiyorum. Ancak simaen bir ikisini tanıyabilirim. 

Uçuş  hattında  İlkay  ATEŞ,  Rafet  KALAYCI,  Erdal  BAŞLAR'ın  da  aralarında 

bulunduğu 10 kadar pilot vardı. Uçuş hattında 6 - 7 kadar, hangarda ise 10 kadar teknisyen 

vardı. Teknisyenleri de ismen tanımıyorum ancak simaen tanıdıklarım vardı. Hakan EROL ile 

Memduh'un yanına gittim, hoşgeldiniz dedim. Oradakilerle konuştuğumuzda bana gece uçuşu 

olduğu türünden sözler söylediler. ... " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Mehmet DEMİRHİSAR 18/07/2016 tarihli ifadesinde; " Bizimle birlikte 

10 taneden fazla helikopter bu üsse indi. İnen kişiler burada herkes farklı bir yere dağıldı. Ben 

bu  esnada  Hakan  EROL isimli  Kara  Pilot  Yarbay rütbesinde  görev  yapan  daha  önceden 

kendisini Malatyadan tanıdığım kişiyi gördüm. 16.07.2016 günü saat 07.00- 08.00 sıralarında 

Akıncı Hava üssünden uçak ve helikopterlerin sürekli kalktığını duydum. Bir iki saat burada 

Hakan ile bekledik. Bir süre sonra da başka bir uçak piste doğru ateş etmeye başladı.  Bu 

uçağın  dost  uçağı  olduğunu  düşündüm.  Uçaktan  atılan  bombalardan  korktuk  ve  etrafa 

kaçışmaya başladık. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Mehmet  Semih  ÜSKAYA 18/10/2016  tarihli  ifadesinde;  "Saat  22:00 

sıralarında Temelli'ye inen helikopterlerin ekip komutanı Hakan EROL Harekat Merkezini 

aramıştı. Ben telefonla konuştuğumda bana Güvercinlik'e gelip gelemeyeceklerini sordu. Ben 

darbe olduğunu bildiğim için onlara gelmeyin dedim. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Zafer DOLU 18/07/2016 tarihli ifadesinde; "...  Hava aydınlanmak üzere 

iken  tekrar  Binbaşı  Rıza  AKINCI  bana  burda  öleceğiz  demesi  üzerine  havalanmadan 

aralarında  Kara  Havacılık  Kurmay  Başkanı  Kurmay  Yarbay  Mehmet  ŞAHİN’nin  de 

bulunduğu tahmini 10 kişi ile birlikte Akıncı Üssüne devam ettik. Oraya indiğimizde Yarbay 

Hakan EROL ...  ve Yüzbaşı  Taha Fatih  ÇELİK‘in de  orada olduğunu gördüm " şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Taha  Fatih  ÇELİK 01/09/2016  tarihli  ifadesinde;  " ...  Özcan  Yarbay 

tarafından faaliyete  başlıyoruz  diye  saat  21:30 sıralarında  emir  verdi.  Ben de kaskımı  ve 

gözlüğümü alarak uçuş hattına geçtim burada Yarbay İlkay ATEŞ ... ve hatırladığım kadarı ile 

Yarbay Hakan EROL, Yüzbaşı Memduh KARAGÖL ve ismini bilmediğim iki Üsteğmen o 

bölgede idi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Memduh KARAGÖL 18/07/2016 tarihli ifadesinde; " Bunun üzerine saat 

16:30'da birliğimizde bulunan üç helikopterden BG-1003 personeli  (Yarbay Hakan EROL, 
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Üsteğmen İrfan KANTARCI), BG-1007 personeli (ben ve Üsteğmen Yiğit ÖZDAMAR) ve 

UH-1 Genel Maksat helikopterde Üsteğmen Emin TÜREL ve soyadını hatırlamadığım Cem 

Üsteğmen ve yine soyismini hatırlamadığım Umut Başçavuş ve yolcu olarak Başçavuş Ömer 

SEZEN vardı.

... Hareket ettikten 50 km sonra 306.7 telsiz frekansından Ankara Yıldız radarı ile 

temasa geçtim. Süngü01 kol olarak Erkiletten kalkıp Temelli'ye gittiğimizi söyledim. Birkaç 

dakika sonra Yıldız Radar bize çağrı yaptı. Topelin talimatı ATB Erkilet dedi. Ben bu talimatı 

anlamadığım  için  3  kez  tekrar  ettirdim.  Buradaki  TOPEL  ismi  muhtemelen  İzmit’teki 

RADAR olarak  düşündüm.  Ama  ATB  kısaltmasını  bilmediğimiz  için  açıktan  verilmesini 

istedim.  Daha  sonra  Yiğit  ÖZDAMAR  isimli  2.  Pilotuma  talimatı  yazdırarak  öğretmen 

pilotlarımızdan kısaltmasının anlamını öğrenmesini istedim. Bunun açıklamasını öğrenmek 

üzere iken YILDIZ RADAR açıktan Erkilet'e  dönmenizi talep ediyoruz dedi.  Ben de Kol 

Liderimiz olan Hakan EROL Yarbayımıza talimatınızı ileteceğim, birlikten bize verilen bir 

emir var, birliğimizden gelen emre göre sizden yeniden talimat alacağım dedim. Hakan EROL 

Yarbayım bana birlikten bize emir verildi.  Temelli'ye ineceğimizi söyledi. Ben de durumu 

YILDIZ Radara ilettim. Eğer herhangi bir talimatınız varsa talimata göre hareket edeceğimizi 

söyledim.  Onlar  da  Temelli'ye  inmemizi  söyleyince  saat  21:00  sıralarında  Temelli’ye  iniş 

yaptık. 

.... Ben de bu durum üzerine komutanım olağanüstü bir durum olduğu ortada, ikimiz 

de tecrübeli  olduğumuz için  ve tek Atak Helikopteri  kaldığı  için  ikimizin  birlikte  uçması 

gerektiğini  söyledim.  Kendisi  de  kabul  etti.  Saat  23:00  sıralarında  motor  çalıştırdık,  UH 

Helikopteri ile birlikte Temelli'den kalkış yaptık.

... (Yarbay Murat BOLAT) odasının ışığının yandığını görünce oraya gittim. Odada 

komutanın  yanında  Yarbay  Hakan  EROL da  vardı.  Belinde  tabancası  ve  tulumu  olması 

dikkatimi çekti. Üsteğmenleri göstererek bu arkadaşlar ve bizler tedirginiz ne oluyor bitiyor 

haberimiz  yok  diye  sorduğumda  bana  sıkıyönetim  ilan  edildiğini  söyledi.  Ben  de  bunun 

üzerine yasal olup olmadığını anlamak için 'Genelkurmay Başkanımızın emri veya haberi var  

mı' diye sorduğumda bana elini kaldırarak işaret parmağı ve başparmağının yaklaşık 10 cm 

civarında  açarak  (benim algılayacağım kadarıyla  2000  sayfalık  bir  emrin  olduğunu)  '  bu 

kadar emir var ben de hepsini okumadım ama istersen ilk sayfasının fotoğrafı var ' deyince 

ben de kalkarak fotoğrafa bakmak için yanına geldiğimde bana tam anlamıyla okuyamadığım 

ve  anlamadığım bir  yazı  gösterdi  ve  kendisine  anladım  diyerek  yerime  oturdum.  bana  ' 

bundan sonra size  verilen bütün emirleri  yapacaksınız yapmaz iseniz  bunun gereğini  size  

yaparım'  (bunu  söylerken  de  palaskasındaki  silahını  düzelterek  tehdit  etti)  dedi.  ben  de 

'emredersiniz' demek yerine anladım dedim. Bu arada yarbay Hakan EROL da bana hitaben ' 

ihtiyaç olursa gerek olursa biz de uçacağız, sen Yiğit Üsteğmenle ben de İrfan Üsteğmenle  
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uçarım. siz istirahat edin' dedi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Tanık Murat Zafer ARAS 24/07/2016 tarihli ifadesinde;"... Mesaj İrfan tarafından 

gönderilmişti.  "Burada  ortalık  karıştı  Akıncı'ya  gideceğiz  galiba "  şeklinde  bir  mesaj 

göndermişti. Ancak biz daha sonradan şarjı bittiği için kendisine ulaşamadık. Şu hususu da 

düzeltmek  istiyorum atak  helikopterlerin  yanında  onlara  eşlik  eden  UH 1  Helikopteri  de 

varmış.  Temelli'den  bir  atak  helikopter  ile  UH-1  helikopteri  cuma  günü  Kara  Havacılık 

Komutanlığına  iniyorlar.  Bizim arkadaşımız  da  UH-1 de  yolcu  olarak  buraya  iniyor.  Ben 

gelişen  olaylardan  haberi  olmayacağını  düşünerek  kendisini  aramaya  devam  ettim  ancak 

ulaşamadım.  Hatırladığım kadarı  ile  gece  bir  civarı  ulaştım.  Kendisi  bana  geri  döndü  ve 

Hakan  EROL Yarbayın  kendisine  uçmamız  gerektiğini  söylediğini  belirtti  ancak  burada 

bekliyoruz dedi. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık Hüseyin ARAS 25/07/2016 tarihli ifadesinde; "Zira Güvercinlik'ten gelen 

bir helikopter olsaydı bu kadar yakıt almazdı. Bu astsubay da bana Malatya'dan Kayseri'ye 

Kayseri'den de buraya uçtuklarını söyledi. Tanımadığım bir yüzbaşı o sırada yanımıza gelerek 

bu helikopterlerden birisi burada kalacak dedi. Yakıt alan astsubay da bu helikopteri burada 

patlatırlar dedi. Yüzbaşı da o zaman yapacak bir şey yok dedi. Diğer helikopterlere de yakıt 

ikmali yapıldı. Ben aldıkları yakıt miktarını defterime kaydettim ve imzalarını aldım. Defterde 

şu anda yanımdadır." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Tanık  Fatih  TİFTİK,Kara  Havacılık  Komutanlığı  tarafından  yapılan  idari 

tahkikat kapsamında 09/08/2016 tarihinde verdiği ifadesinde; 11/07/2016 tarihinden sonra 

Kolluk  Kuvvetleri  Destekleme  Kapsamında  Hakkari'de  görevlendirildiğini,  15/07/2016 

tarihinde gece saat 00:20 sıralarında Yarbay Özcan KARACAN'ın cep telefonundan kendisini 

aradığını ve 1 kol taarruz helikopterini ekibiyle beraber alarak acilen ve kimseye sormadan 

Hakkari'den Ankara'ya gelmesini emrettiğini, kendisinin bunu sıralı amirlerine söylediğini, o 

sırada  haberlerden  de  gelişmeleri  takip  ettiklerini,  kalkış  yapmadan  beklemede  kalınması 

konusunda karar aldıklarını,  bu konuşmadan bir  süre sonra Diyarbakır  AH-1P Kobra ekip 

komutanı yüzbaşı Erdem CELFİŞ'in kendisini aradığını ve Özcan KARACAN'ın kendisine 

verdiği emrin aynısını ona da verdiğini ondan öğrendiğini, daha sonra Siirt Atak Kol lideri 

Yüzbaşı Oğuzhan ÇUHACI'nın kendisini aradığını, onun da kendisine Hakan EROL'un 

aradığını,  helikopter  ile  kimseden  izin  almadan  Ankara'ya  gelmesini  emrettiğini 

söylediğini belirtmiştir. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 
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yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:38'de, Kr.Plt.Yb.Hakan EROL’un uçuş kıyafetli ve 

elinde kask çantası ile taarruz hangar apronunda görüldüğü,

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  00:38'de,  Kr.Plt.Yb.  Hakan  EROL’un  taarruz 

hangarında görüldüğü,

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  00:40'da,  Kr.Plt.Ütğm.Soner  GÖKÇE  ve 

Kr.Plt.Yb.Hakan EROL’un ellerinde uçuş kaskı, gece görüş gözlüğü ve uçuş kıyafetli olarak 

taarruz hangarında görüldükleri,

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  02:49'da,  Kr.Plt.Yb.Hakan  EROL’un  uçuş  kıyafetli 

olarak karargah binasına girdiğinin görüldüğü, 

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  03:40'da,  U/H.Tekns.Bçvş.Fatih  KARAGÖZ, 

Kr.Plt.Yb.Hakan EROL, İsth.Alb.Hakan Cafer ASLAN ve Kr.Plt.Yb.Murat BOLAT’ın uçuş 

kıyafetli olarak karargah binasına koridorunda görüştükleri belirtilmiştir. 

2.  Kara  Havacılık  Alay  Komutanlığı'nın  16/12/2016  tarihli  yazısında, 

T062015AB00175  seri  numaralı  Zigana  P06  ve  G38128Z  seri  numaralı  Baretta 

markatabancaların Hakan EROL'aait olduğu belirtilmiştir. 

Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  Mali  Suçlarla  Mücadele  Şube  Müdürlüğü'nün 

28/03/2017  tarih  ve  342278  Sayılı  cevabi  yazısında; Şüpheli  Hakan  EROL’un  kardeşi 

Mustafa  EROL’un  Bankasya'da  hesabının  bulunduğu  ve  2014  yılında  hesap  bakiyesinde 

artışlar  olduğu,  ayrıca  Mustafa  EROL’un  2016/9081Fetullahçı  Terör  Örgütü  hakkındaki 

soruşturma kapsamında tutuklu olduğu belirtilmiştir.

Şüpheli Hakan EROL'un kullanmakta olduğu ve adına kayıtlı bulunan 0 535 366 

31 83, 0 543 861 70 21, 0 530 914 87 74 ve 0 535 564 06 79 numaralı telefon hatları için 

Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin 05/12/2016 tarih ve 2016/6338 D. iş sayılı kararı ile 5271 

Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı verilmiştir.

Şüpheli Hakan EROL'un kullanmakta olduğu 0 535 366 31 83 numaralı telefon 

hattının iletişim bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe girişiminde bulunulan 15/07/2016 

tarihinde cep telefonunu gece boyunca açık olduğu, internet erişiminde bulunduğu, şüphelinin 

olay gecesi cep telefonuna şüpheli Özcan KARACAN'ın kullandığı 0 505 789 66 39 numaralı 

telefon hattından saat20:28, saat 22:20'de 2 adet, saat 22:42'de, saat23:10'de ve saat 23:46'da 

mesaj  aldığı,  şüphelinin  saat  20:30,  21:03,  22:21,  22:42,  22:53  ve  23:46'da  Özcan 

KARACAN'ın kullandığı 0 505 789 66 39 numaralı telefon hattına mesaj attığı, şüphelinin 

yine olay gecesi Özcan KARACAN'ın kullandığı 505 789 66 39 numaralı telefon hattından 
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22:03,  02:26,  04:23  ve04:56'da  telefonla  arandığı,  şüphelinin  saat23:06'de  şüpheli  Okan 

KOCAKURT'un kullanmakta  olduğu  541 259  44 71  numaralı  telefon  hattından  arandığı, 

şüphelinin saat 04:16'da şüpheli Murat BOLAT'ın kullandığı 0 532 551 52 17 numaralı telefon 

hattını aradığı, şüphelinin saat 19:11'de şüpheli Ömer SEZEN'in kullandığı 0 544 674 06 99 

numaralı telefon hattını, saat 21:31'de şüpheli Mehmet ŞAHİN'in kullandığı 505 827 01 02 

numaralı telefon hattını aradığı, saat 22:58'de şüpheli Erdal BAŞLAR'ın kullandığı 0533 351 

77  57  numaralı  telefon  hattına  mesaj  attığı,  saat  02:56'da  şüpheli  Mehmet  ŞAHİN'in 

kullandığı 532 281 94 55 numaralı telefon hattından arandığı, 

Kara Havacılık Komutanlığı tarafından düzenlenen idari ve disiplin soruşturma 

çizelgesinde;  Hakan  EROL'un  kışlada  görev  yapmamasına  rağmen  faaliyetler  boyunca 

Kurmay Başkanlığı  odası,  Harekat  Merkezi  ve  Nöbetçi  Amir  odasına  muhtelif  defalar  ve 

zamanlarda girip çıktığı, faaliyetlere fiilen iştirak ettiğinin, taarruz helikopter hangarı kamera 

kayıtlarının incelenmesi sonucunda darbe teşebbüsü kapsamında icra edilen faaliyetlerde aktif 

olarak görev yaptığının tespit edildiği belirtilmiştir. 

Şüpheli Hakan EROL, 16/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Hakan  EROL'un  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli Hakan EROL'un,  Malatya 2. Kara Havacılık Alayında Yarbay rütsesiyle 

görev yaptığı, 

Şüpheli  Murat  BOLAT'ın,  şüpheli  Hakan EROL'un 1997 yılında  Fetullah Gülen'i 

ziyarete giderken kendilerinin de beraberinde gelmesini teklif ettiğini, 2009 yılında Hakan 

EROL ile birlikte Edebiyat öğretmeni olan Ankara Demetevlerde oturan örgüt yapılanması 

içerisinde abi konumunda bulunan bir kişinin evine gittiklerine ilişkin beyanı,şüpheli Ersel 

ERSOY ve İrfan KANTARCI'nın 03/11/2016 tarihli beyanı, şüpheli Hakan EROL'un askeri 

darbe faaliyeti kapsamında aşağıda anlatılacak eylemleri birlikte nazara alındığında şüpheli 

Hakan EROL'un Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğunun anlaşıldığı, 

Şüpheli Eyüp ÜNAL'ın 06/10/2016 tarihli ifadesinde, 10/07/2016 tarihinde şüpheli 

Hakan EROL ile Doğubeyazıt'da görüştüklerinde kendisine, kendisinin de Ankara'ya gelme 

durumu olduğunu söylediğini, yine 14/07/2016 tarihinde Hakan EROL'un kendisine "Eyüp,  

Özcan ile görüştünmü, benim de gelmem gerekiyor mu" diye bir telefon mesajı gönderdiğine 

ilişkin  beyanına,  şüpheli  İlkay  ATEŞ'in  27/07/2016  tarihli  ifadesinde,  şüpheli  Özcan 

KARACAN'ın  15  Temmuz  günü  öğle  saatlerinde  kendisine  Hakan  EROL'un  akşam 
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helikopterle  Malatya'dan  geleceğini  söylediğine  ilişkin  beyanına  göre  şüpheli  Hakan 

EROL'un  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensupları  tarafından  Temmuz  ayının  ilk  haftasında 

Ankara'da  askeri  dabre  toplantıları  yapıldığı  aşamada  gerçekleştirilmesi  planlanan  askeri 

darbeden haberdar olduğunun tespit edildiği, 

Şüphelinin, Atak helikopter pilotu olduğu, Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askerler 

tarafından planlanıp gerçekleştirilecek olan askeri darbe planı kapsamında olay gecesi Atak 

Tipihelikopter kullanacak pilot olarakönceden görevlendirildiği,

Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askerler tarafından askeri darbe girişimi sırasındaki 

faaliyetlerde kullanılacak olan helikopter, mühimmat ve personel ile ilgili gerekli planlamalar 

yapıldığı,  bu  kapsamda  Malatya  2.  Kara  Havacılık  Alayından  Atak  helikopterlerinin 

Ankara'ya getirilmesinin de planlandığı, bu helikopterlerin Ankara'ya getirilebilmesi için önce 

şüpheliler  Murat  BOLAT ve  Özcan  KARACAN'ın  Malatya  2.  Kara  Havacılık  Alayında 

görevli Binbaşı Engin KİLERCİOĞLU ve Yüzbaşı Memduh KARAGÖL’ü telefonla arayıp 

zorladıkları ve onları ikna ettikleri, daha sonra şüpheli Okan KOCAKURT'un Pilot Binbaşı 

Mehmet  Akif  BOZKURT tarafından  yazılan  benzer  nitelikteki  bir  yazıyı  bilgisayar  ortak 

ağından aldığı ve bu yazının 6.maddesinde belirtilen hava araçlarının Malatya - Ankara arası 

intikali  için uygun görülen tarihin,  emrin onay kısmının ve dağıtım kısmının değiştirerek, 

karanet ağı evrak yönetim sistemi üzerinden gönderdiği, Kara Havacılık Komutanının bilgisi 

dışında sahte olarak oluşturulmuş bu yazı üzerine Malatya Kara Havacılık 2. Alayında görevli 

şüpheli Hakan EROL'un kol liderliğinde 2 Atak ve 1 UH-1 helikopter 15/07/2016 tarihinde 

saat  16:30  sıralarında,  iniş  meydanı  Ankara  Güvercinlik  meydanı  olacak  şekilde  kalkış 

yaptıkları, uçuş planının bu iniş ve kalkış meydanlarına göre hazırlandığı, 

Helikopterlerin yakıt  ikmali  için saat 18:30 sıralarında Kayseri  Erkilet  meydanına 

indikleri, bu sırada 15/07/2016 tarihindeki askeri hareketliliğe ilişkin yapılan ihbar üzerine 

Genelkurmay Başkanı'nın bütün uçuşların ikinci bir emre kadar durdurulması emrini verdiği, 

şüpheli Hakan EROL'un Erkilet meydanında iken kalkmadan bu emirden haberdar oldukları, 

buna rağmen Ankara'ya gelmek üzere kalkış yaptıkları, 

Helikopterler saat 19:30 sıralarında Erkilet meydanından kalkıp 10 - 15 mil mesafe 

katettikten sonra kuleden kendilerine telsizle RTB koduyla geri dönüp Erkilet meydanına iniş 

yapmaları  çağrısında  bulunulduğu,  şüphelilerin  bu  çağrıyı  dinlemeyerek  uçuşa  devam 

ettikleri, 

Kara  Havacılık  Komutanlığına  denetim  için  gelmiş  olan  Kuvvet  Komutanının 

Güvercinlik  kışlasında  bulunması  nedeniyle  şüpheli  Hakan  EROL'un  emri  üzerine 

helikopterlerin  iniş  meydanının  Güvercinlik  yerine  Temelli  olarak  değiştirildiği,  bununla 

birlikte bu helikopterlerin Malatya'dan Ankara'ya gelmekte olduğu, Fetullahçı Terör Örgütü 

askerler tarafından kuvvet komutanı ve beraberindeki heyetten saklandığı, 

1084/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



2 Atak helikopter ve 1 UH-1 helikopterin saat 21:00 sıralarında Temelli meydanına 

iniş  yaptığı,  meydanda helikopterlere  yakıt  ikmali  yapıldığı,  şüpheli  Hakan EROL'un acil 

olarak  kalkış  yapacaklarını  söyleyip  helikopterlerin  uçuşa  hazırlanması  talimatı  verdiği, 

helikopterlerin  uçuşa hazırlandığı,  helikopterlerin  çalıştırıldığı,  şüpheliler  Hakan EROL ve 

İrfan KANTARCI'nın pilotluğunu yaptıkları 1003 kuyruk numaralı Atak helikopterin çalışma 

sonrasında rotorbrak'ının yandığı ve uçamayacak hale geldiği, 

Şüpheli  Hakan  EROL'un,  Kara  Havacılık  Komutanlığında  askeri  darbeyi 

yönetenlerden  aldığı  talimatla  motoru  yandığı  için  uçamayacak  hale  gelen  1003  kuyruk 

numaralı  Atak  helikopterin  feederını  sökmeleri  için  şüpheliler  Ömer  SEZEN  ve  Mutlu 

AÇIKGÖZ'e  talimat  verdiği,  bu şüphelilerin  de bu talimat  uyarınca  helikopterin feederını 

söktükleri ve UH-1 helikoptere koydukları, 

Temelli Meydanında kalan helikopteri feederının Güvercinlik Meydanında bulunan 

Atak helikopterlerden birisinin feederının arızalı  olması nedeniyle bu helikoptere takılmak 

için söktürüldüğünün anlaşıldığı, 

Şüpheli  Hakan EROL'un yine aldığı talimat  doğrultusunda 1007 kuyruk numaralı 

helikoptere  şüpheli  Memduh  KARAGÖL  ile  birlikte  pilot  olarak  bindikleri,  bu  Atak 

helikopter ve UH-1 helikopterin saat 24:00 sıralarında Güvercinlik Meydanına iniş yaptıkları, 

şüpheli  Hakan  EROL'un  konuşmak  üzere  oradan  ayrıldığı  ve  şüpheli  Erdal  BAŞLAR'ın 

yanına gittiği, 

1007  kuyruk  numaralı  Atak  helikopter  Güvercinlik  meydanına  iner  inmez,orada 

bulunan  daha  önceden  hazırlanmış  mühimmattın  bu  helikoptere  yerleştirildiği,  şüpheliler 

Erdal  BAŞLAR  ile  Eyüp  ÜNAL'ın  bu  helikoptere  binerek  kalkış  yaptıkları  ve 

Cumhurbaşkanlığı binası bölgesine saldırıda bulundukları, 

Şüpheli  Hakan  EROL'un  Malatya'dan  gelen  ekipten  Atak  helikopter  pilot  ve 

teknisyenleri  olan  şüpheliler  Memduh  KARAGÖL,  Muhsin  Yiğit  ÖZDAMAR,  İrfan 

KANTARCI,Ömer SEZEN ve Mutlu AÇIKGÖZ'e 'Atak ekibi olarak siz burada kalın, bize  

görev düşebilir' diyerek bu şüphelileri bakım hangarında bıraktığı, UH-1 ekibi olan şüpheliler 

Alaattin Cem ERSUZ ve Emin TÜREL'i oradan gönderdiği, 

Şüpheli  Hakan  EROL'un  hangar  bölgesinden  askeri  darbenin  Kara  Havacılık 

kısmının  sevk  ve  idaresinin  yapıldığı  karargah  binasına  gittiği,  orada  Ünsal  ÇOŞKUN, 

Mehmet ŞAHİN, Özcan KARACAN ve Hakan Cafer ARSLAN gibi şüphelilerle görüştüğü, 

Askeri  darbe  planlaması  kapsamında  olay  gecesi  faaliyette  bulunacak  Atak 

helikopterler olarak TAİ'den teslim alınna 1001 kuyruk numaralı helikopter ile Malatya'dan 

gelen 1003 ve 1007 kuyruk numaralı  helikopterlerin  belirlendiği,  Atak helikopter  pilotları 

olarak  da  şüpheliler  Hakan  EROL,  Eyüp  ÜNAL,  Memduh  KARAGÖL,  Muhsin  Yiğit 

ÖZDAMAR  ve  İrfan  KANTARCI'nın  belirlendikleri,  Malatya'dan  gelen  1003  kuyruk 
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numaralı Atak helikopterinin rotorbrakının yanarak gayrifaal duruma geldiği, TAİ'den teslim 

alınan Atak helikopterin ise feederının arızalandığı, bu nedenle sadece 1007 kuyruk numaralı 

Atak  helikopterin  olay  gecesi  faaaliyetlere  katıldığı,  bu  nedenle  Malatya'dan  gelen 

şüphelilerin askeri darbe faaliyeti kapsamında olay gecesi helikopterlerle herhangi bir saldırı 

eyleminde bulunamadıkları, 

Olay akşamı yukarıda belirtildiği gibi 2 tane Atak helikopterinin gayrifaal duruma 

gelmeleri, bununla birlikte bir kısım kobra ve Süper Kobra helikopterlerin polis tarafından 

ateş açılması sonucu isabet alarak yine uçamayacak duruma gelmeleri üzerine Kara Havacılık 

Komutanlığında askeri darbe faaliyetini yöneten ve yönlendirenlerden Özcan KARACAN ve 

Ünsal ÇOŞKUN'un dış birliklerde görevli personeli arayarak hiç kimseye haber vermeden 

helikopterlerle  Ankara'ya  gelmeleri  talimatını  verdikleri,  bu  kapsamda  şüpheli  Hakan 

EROL'un da Siirt Atak Helikopterleri Kol lideri olan Yüzbaşı Oğuzhan ÇUHACI'yı telefonla 

arayarak kimseden izin almadan helikopterle Ankara'ya gelmesi talimatını verdiği, 

Şüpheli Ünsal ÇOŞKUN'un Güvercinlik'te bulunan örgüt mensuplarına Akıncı Hava 

Üssü'ne gidilmesi talimatı vermesi üzerine şüpheli Hakan EROL'un, şüpheliler Zafer DOLU 

ve Rıza AKINCI'nın kullandıkları Cougar AS - 532 tipi helikoptere Mehmet ŞAHİN, Oğuz 

YALÇIN  ve  kursiyer  teğmenlerden  oluşan  şüpheliler  ile  binerek  Akıncı  Hava  Üssüne 

gittikleri, 

Askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlandığının  ortaya  çıkması  ve  Akıncı 

Hava Üssünün uçaklar tarafından bombalanmısı üzerine şüpheli Hakan EROL'un Malatya'da 

birlikte  görev  yaptıkları  şüpheli  Mehmet  DEMİRHİSAR  ile  birlikte  üssün  tellerinden 

atlayarak kaçtıkları, aynı gün jandarma tarafından yakalandıkları, 

Şüpheli Hakan EROL'un, yetkili komutanlardan ve askeri birimlerden izin almadan, 

helikopterlerin iniş meydanını değiştirdiği, 

Şüphelinin  olay  akşamı  yetkisi  olmadığı  halde  Kara  Havacılık  Komutanlığında 

faaliyetlerde bulunduğu, 

Şüphelinin,  olay  akşamı  Genelkurmay  Başkanı  tarafından  hava  sahasının  uçuşa 

kapatılmasına ilişkin emir  verildiği  halde helikopterle  uçuş  gerçekleştirerek bu emre karşı 

geldiği, 

Şüphelinin, olay günü gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi 

olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü 

mensubu olan diğer  şüphelilerle  fikir  ve eylem birlikteliği  içerisinde hareket  ettiği,  askeri 

darbe  girişimininde  bulundukları,  şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarından  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  aldığı  yasal 

olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Hakan EROL'un,  soruşturmaya konu eylemlerinin,  Silahlı  Terör Örgütü 
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üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını  oluşturduğu 

anlaşılmıştır. 

5-22- Şüpheli Hakan SANDIK'ın ( Binbaşı ) Eylemleri:

Şüpheli  Hakan  SANDIK  19/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Kara  Harp 

Akademisinde Yüzbaşı Rütbesinde Öğrenci Subayı olarak görev yaparım. 14/07/2016 günü 

saat 22:00 sıralarında ikametimde bulunduğum sırada midemdeki rahatsızlık, kusma ve ishal 

nedeni ile Kağıthane Devlet Hastanesine gittim ve 2 gün doktor istiharatli raporu aldım. Bu 

raporu  kurumuma  bir  arkadaşım  vasıtası  ile  teslim  ettim.  İstiharat  raporu  aldıktan  sonra 

ikametime geri döndüm. 15/07/2016 günü saat 05:30 - 06:00 sıralarında Ankara'ya gitmek 

üzere üzerime kayıtlı 34 FJ 9558 plaka sayılı Honda Civic marka aracım ile tek başıma yola 

çıktım, Ankara'ya gitmemdeki neden son zamanlarda eşimle yaşamış olduğum sıkıntılardan 

dolayıdır.  Amacım Ankara'ya  giderek  Ankara  Abidin  Paşada  ikamet  eden  eşimin  ağabeyi 

İbrahim TAŞDEMİR ile evliliğim hakkında konuşmak içindi.  15/07/2016 günü saat 11:00 

sıralarında Ankara iline vardım. İlk olarak Sincan GİMSA isimli Alışveriş Merkezinde yemek 

ihtiyacımı  giderdim.  Daha  sonra  Eryaman  ve  Sincan'da  isimlerini  hatırlamadığım  yolda 

giderken gördüğüm Alışveriş Merkezlerinde saat: 17:00'a kadar vakit geçirdim. 

Daha sonra saat: 18:00 sıralarında Gazi Orduevine gittim. Aracımı Orduevine park 

ettim ve burada birşeyler yedikten sonra Atatürk Orman Çiftliğine geçtim. Burada yaklaşık 

saat:20:00'a  kadar  tek  başıma  takıldım.  Tekrar  saat:20:30  sıralarında  aracımı  alıp  eşimin 

ağabeyini aramak için Orduevine doğru yöneldim. Bu sırada Orduevinin yanında bulunan 

Cumhurbaşkanlığı  Küliyesinin  oralardan  silah  sesi  geldiğini  duydum.  Akabinde  askeri 

helikopterlerin ve uçakların alçak uçuş yaptığını gördüm. Ben de aracımı almanın tehlikeli 

olacağını düşünerek aracımı oarada bırakarak Sincan tarafına doğru yürüdüm. Tren raylarını 

uzaktan takip ederek istasyonu bulmaya çalıştım. Daha sonra Sincan tren istasyonu durağına 

geldim.  tren  seferlerinin  durdurulmuş  ve  Bilet  gişelerinin  kapalı  olduğunu gördüm.  Daha 

sonra  16/07/2016  günü  saat:  16:00a  kadar  tren  istasyonun  çevresinde  vakit  geçirdim. 

Saat:16:00  da  İstanbul'a  dönmek  için  saat:  19:28  Sincan'dan  kalkan  trene  biletimi  aldım. 

Trene binene kadar cep telefonumun şarjı vardı. Ancak şarjı çok az olduğu için aileme haber 

verip kapattım. Telefonumu ara ara açıp eşime ve aileme iyi olduğumun haberini verdim. 

Trene bindikten sonra sonra saat:23:00 sıralarında Pendik son durağa geldim. Yürüyerek e-5'e 
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kadar  gittim.  Buradan  otobüse  binerek  Ünalan  metrobüs  durağına  geldim.  Buradan  sonra 

17/07/2016 günü saat:01:00 sıralarında ikametime giriş yaptım. Daha sonra aynı gün yoklama 

alınacak dediler  ve yoklamaya katıldım.  Aracımda şuan Gazi  Orduevinin  park yerindedir. 

Ankara'ya  gidince  herhangi  bir  askeri  personel  ile  yüzyüze  görüşme  sağlamadım.  Darbe 

teşebbüsünün başlamasından yakalanamam arasında geçen sürede herhangi bir silahlı olaya 

yada adli olaya karışmadım. Beylik tabancam Sarsılmaz Kılınç 2000 Light modelidir. Şuan 

ikametimin yatak odasında bulunan gardolabın sol bölmesindedir. Beylik tabancam haricinde 

başka bir silahım yoktur. FETÖ-PDY Terör örgütü ile ilgili bir bağlantım yoktur. " şeklinde 

beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Ersel  ERSOY  10/08/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  Hangar  kapısına 

geldiğimizde....  rütbesini  bilmediğim Kurmay Hakan SANDIK,  binbaşı  Rafet  KALAYCI, 

Yüzbaşı Taha Fatih ÇELİK ve kobra pilotu Yüzbaşı Sadullah ABRA’yı gördüm. Bunları bir 

arada gördüğümde FETÖ’cü olduklarını değerlendirdim. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Ömer SEZEN 23/12/2016 tarihli  ifadesinde;  "  Yarım saat  kadar  sonra 

Erdal  BAŞLAR Yarbay ile  Hakan  SANDIK Binbaşıyı  ben  uçuş  hattında  bağdaş  kurmuş 

otururlarken  gördüm.  Ben  Hakan  SANDIK  ile  biz  Malatya'da  3  ay  kadar  aynı  birlikte 

çalışmıştık. kendisi benim bakım subayımdı. O nedenle kendisini tanıyorum. Kendisi bildiğim 

kadarıyla  Harp  Akademilerinde  kurmay  eğitimi  görüyordu.  Onu  Güvercinlik'te  görünce 

şaşırdım. Kendisine 'komutanım burada ne yapıyorsunuz' diye sordum. o da bana 'biliyorsun 

İstanbul'da akademideydim.  Malatya  2.  Orduya tayin oldum. Emir  verdiler  buraya  geldik' 

dedi.....  Polis  ifademde belirttiğim şekilde  Yarbay Özcan KARACAN'ın,  Ümit  ALPAR'ın, 

Ömer GÜLER'in ve Hakan SANDIK'ın bu örgüt içerisinde yer aldıklarını düşünüyorum. " 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Memduh  KARAGÖL  18/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  Hangar 

kapısında da .....  Kara Pilot  Kurmay Yüzbaşı Hakan SANDIK(Kobra kullanır),  Kara Pilot 

Kurmay Yüzbaşı İzzet ÇAKAN'ı(Kobra kullanır) gördüm. Ne yapıyorsunuz diye sorduğumda 

yapıyoruz  bişeyler  Yarbay  Erdal  BAŞLAR ve  diğerleri  sonuna  kadar  mücadele  edeceğiz 

şeklinde cevap verdiler. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Volkan  TÜRKKORKMAZ  26/10/2016 tarihli  ifadesinde;  "  ... Saat 

20:00-20:30 sıralarıydı. Bize askerlerin getirdiği mühimmatı uçuş hattına taşıma konusunda 

kimse  talimat  vermedi.  Oraya  Murat  BOLAT  Yarbay  geldi.  Engin  SARITAŞ  kendisine 

'Mühimmatları ne yapacağız' diye sordu. O da 'helikopterlere yükleyin' diye emir verdi. Biz de 

1088/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



mühimmatları  yüklemeye  başladık.  Mühimmatları  helikopterlerde  kullanılacak  şekilde 

yerlerine  koyup  hazırladık.  Biz  bu  işlemi  yaparken  pilotlar  oraya  geldi.  Pilotlar  arasında 

Sadullah ABRA, Hakan SANDIK, İlkay ATEŞ, Murat KARAKAŞ'ın aralarında bulunduğu 8-

10  kadar  pilot  oraya  geldi.  İlk  etapta  toplam 4  tane  helikopter  mühimmatlarıyla  beraber 

hareket ettiler." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU  Sulh  Ceza  Hakimliğinde  verdiği 

ifadesinde;  "  Sadullah  ABRA  Binbaşım  ve  Hakan  SANDIK  Binbaşımı,  daha  önceki 

çalıştığım yerlerden  tanıyorum,  diğerlerini  tanımıyorum,  onların  da  üzerinde  herhangi  bir 

bürövedir,  isimliktir  vesaire  hiçbir  şey  yoktu,  üzerilerinde  silah  vardı.  yani  kuşanmş 

şekildeydi." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Süleyman Nazif TÜRKOĞLU 01/11/2016 tarihli ifadesinde; "Mühimmat 

kutularındaki  mühimmatı  daha  önce  bizim  helikopterlere  yüklediğimiz  ammo  boxların 

içerisine yerleştiriyorlardı. Helikopterdeki namlunun ucuna gelecek şekilde atışa hazır olarak 

helikopterlere  yerleştirdiler.  Bu  2  tane  kobra  helikopter  çalışmaya  başladı.  Bu 

helikopterlerden birisine Sadullah ABRA ile Hakan SANDIK, diğerine ise tanımadığım genç 

pilotlar  bindiler.  Bu  helikopterlerden  önce  ismini  bilmediğim  genç  pilotların  kullandığı 

helikopter havalandı, arkasından bir AH-1 wiski dediğimiz Süper Kobra helikopter kalktı. 

Yarım saat  kadar  sonra  AH-1P kobra  helikopteri  silahla  hasar  almış  şekilde  geri 

döndü. Deposunda delik vardı. Bu helikopteri tanımadığım iki tane genç pilot kullanıyordu. 

Biz depodan yakıt sızıntısı olduğunu gördük. Engin Astsubay ile birlikte bu helikopterdeki 

yakıtı tankere tahliye ettik. Bu helikopter uçacak durumda değildi. O yüzden onu uçuştan 

kestik. Sadullah ABRA Binbaşı 30-45 dakika süre sonrasında tekrar helikopterle uçuş hattına 

iniş  yaptı.  Onun yakıt  ikmalini  yaptık.  Tekrar  Hakan SANDIK Binbaşı  ile  birlikte  15-20 

dakika sonra tekrar kalkış yaptı.  Ankara istikametine doğru uçuş yaptı."  şeklinde beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli  Soner GÖKÇE 10/08/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  Tabur  komutanının 

yanına gelirken Daha önceden kobra kursundan tanıdığım ve Malatya ilinde görev yaptığını 

bildiğim,  Kurmay Yüzbaşı  Hakan SANDIK’ı  gördüm. İlk  etapta  çok şaşırdım,  Ankara’da 

başka bir  birlikte çalışıyor,  O'nun da benim gibi göreve çağrıldığını düşündüm. Kendisine 

'hayırdır siz  neden geldiniz'  dedim. O da bana 'geldik  işte'  dedi.  Durumun normal olduğu 

düşünerek bu durumu yadırgamadım. 

.....Ersel Binbaşı ile yanlarına yaklaşarak görüştüğümüzde, farklı birliklerden gelen 

1089/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



kişiler  olduğunu  gördüğümüzde  bunun  daha  önceden  planlı  bir  faaliyet  olabileceğini 

düşündük.  Bu  şahıslar  ellerinde  tabancası  ve  çelik  yelekli  olan  Üsteğmenİzzet  ÇAKAN, 

Binbaşı  Eyüp  ÜNAL,  Yarbay İlkay  ATEŞ,  Yarbay Hakan EROL,  Kurmay binbaşı  Murat 

KARAKAŞve Yarbay Erdal BAŞLAR isimli taarruz pilotlarını gördüm. Hakan EROL bana 

biraz  dinlenin  siz  de  uçarsınız  dedi.  Ben de  hiçbir  şey demeden oradan hızlı  bir  şekilde 

uzaklaştım. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Ömer  DERELİOĞLU  10/08/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ......Ben  geri 

dönüp hangar ve apronda dolaşırken önce kalkıp giden 2 Süper Kobra ve 2 kobra helikopter 

aprona arka arkaya iniş yaptılar. Helikopterler aprona inince kimin iniş yaptığına bakmak için 

aprona  çıktım.  Helikopterlerle  uçanların  .....  Binbaşı  Eyüp  ÜNAL  ile  Yüzbaşı  Hakan 

SANDIK’ın olduğunu gördüm. Helikopterlerin aprona iniş yaptıkları saati hatırlamıyorum." 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  İrfan  KANTARCI  03/11/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Güvercinlik'e 

helikopterler  iniş  yaptı.İndiğimiz  yer  taarruz  hangarının  önüydü  biz  iner  inmez  bir 

koşuşturmaca oldu, hemen bir tanker geldi, Erdal BAŞLAR Yarbay Hakan EROL Yarbay'ı 

karşıladı.  Eyüp ÜNAL, İlkay ATEŞ, Taha Fatih ÇELİK, Rafet KALAYCI, yüzbaşı Hakan 

SANDIK  vardı,  teknisyenlerde  vardı  ancak  onları  tanımıyordum.  Ben  Hakan  SANDIK'ı 

görünce Memduh KARAGÖL Yüzbaşıya  '  Komutanım Hakan SANDIK kurmay değil  mi 

akademide olması lazım burada ne işi var ' dedim. O da 'bilmiyorum ' dedi ve onun yanına 

doğru gitti. Memduh Yüzbaşı Hakan SANDIK'a ' ne oluyor nereye uçuyorsunuz' dedi, o önce 

cevap vermedi duymamazlıktan geldi, daha sonra kaskını hangarın içerisine koyarken 'silahlı 

kuvvetler sıkıyönetim ilan etti, yukarıda Murat BOLAT Yarbay var o size bilgi verir dedi.' " 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Muhsin  Yiğit  ÖZDAMAR 18/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ....  Sigara 

içmek  için  dışarı  çıktık.  Bu esnada  illegal  yapılanmaya  hizmet  eden  pilotları  bir  kısmını 

gördük. Gördüğüm pilotlar içerisinde ....  Kurmay Yüzbaşı Hakan SANDIK, Binbaşı Rafet 

KALAYCI'nın silahları  ile birlikte sürekli  uçuşa çıkıp indiğini gördüm." şeklinde beyanda 

bulunmuştur.

Tanık Ercanay CERAN 26/07/2016 tarihli ifadesinde; " Gazi Orduevinde ... Aynı 

şekilde Gürçay BAYLAR gibi Ankara'da çalışmayan, önceden tanıdığm 3 pilot arkadaşı daha 

gördüm. Yanlarında tanımadığım 2 kişi daha vardı. Ben bunlara birine selam verdim ancak 

almadı. Bu 3 kişi İstanbul Silahlı Kuvvetler Akademisinde Kurmay subay olarak görev yapan 
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pilot Hakan SANDIK, pilot Cebrail SERT, pilot İzzet ÇAKAN'dır. Normalde mesai henüz 

bitmişken  Ankara'da  bulunmaları  normal  değildir.  Biz  orada  bulunduğumuz  sürece  selam 

verdiğm halde almayan Hakan SANDIK bu süreç içerisinde bizim bulunduğumuz tarafa hiç 

bakmadı ve bizimle göz göze gelmekten kaçındı. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  22:36'da,  Yüzbaşı  Hakan  SANDIK’ın  elinde  kask 

çantası ile taarruz hangarına farklı saatlerde giriş yaptığının görüldüğü,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  23:06'da,  Yarbay  Erdal  BAŞLAR  ve 

Kr.Plt.Kur.Yzb.Hakan  SANDIK’ın  elinde  cep  telefonu  ile  taarruzhangarı  apronunda 

görüldükleri,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 23:54'de, Yarbay Erdal BAŞLAR, Başçavuş Süleyman 

Nazif TÜRKOĞLU, Yarbay Eyüp ÜNAL veYüzbaşı Hakan SANDIK’ın taarruz hangarında 

görüldükleri,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 00:14'de, Yüzbaşı Hakan SANDIK’ın elinde telefon ile 

uçuş kıyafetli olarak taarruz hangarında görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 00:39'da, Üsteğmen Soner GÖKÇE (elinde kask çantası 

ile) ve eyleme katıldığı düşünülen Yüzbaşı Hakan SANDIK’ın (uçuş kasklı ve gece görüş 

gözlüklü olarak) taarruzhangarı apronunda görüldükleri,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 01:56'da, Yüzbaşı Hakan SANDIK’ın uçuş kıyafetli ve 

tabancalı olarak taarruz hangarında görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 03:11'de, Yüzbaşı Hakan SANDIK (elinde kask çantası 

ile) ve kimliği tespit edilemeyen uçuş kıyafetli kask çantalı şahsın taarruzhangarındabirlikte 

görüldükleri belirtilmiştir. 

Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  Olay  Yeri  İnceleme  Şube  Müdürlüğü  Kimlik 

Tespit  Büro  Amirliği'nin  03/08/2016  tarih  ve  2016/BVI-04696  sayılı  uzmanlık 

raporunda; 06  FN  2527  plakalı  aracın  bagaj  kilit  hizasındaki  parmak  izlerinin  Hakan 

SANDIK'ın sol işaret parmak izi, sol orta parmak ve sol yüzük parmak iziyle aynı olduğu 

belirtilmiştir. 

Şüpheli  Hakan SANDIK'a ait  İstanbul ili  Orgeneral  İzzettin  Aksavur  caddesi No: 

1/17 - A Daire:1 adresinde 25/07/2016 tarihinde arama yapılmış ve bir kısım eşya ile dijital 

materyale el konulmuştur. 
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Şüpheli Hakan SANDIK'ın İstanbul ilinde bulunan konutunda 19/07/2016 tarihinde 

yapılan  aramada,  Nokia  6060  marka  cep  telefonu  ile  Sarsılmaz  marka  tabanca  ele 

geçirilmiştir.

Şüpheli Hakan SANDIK'ınkullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0505 827 70 42, 

0506 710 43 34, 0544 342 80 54, 0530 052 70 93, 0530 734 31 03 numaralı telefon hatları 

için Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin 16/12/2016 tarih ve 2016/6585 D. iş sayılı kararı ile 

5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı verilmiştir. 

Şüpheli  Hakan  SANDIK'ın  kullanmakta  olduğu  /  adına  kayıtlı  0505  827  70  42 

numaralı  telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  cep  telefonunun  14/07/2016 

tarihinde  saat  23:59'a  kadar  İstanbul'daki,  saat  08:54'de  Bolu  Abant  Mevkiindeki,  saat 

09:48'de Ankara Cankurtaran mevkiindeki, saat 14:49'da Ankara Eryaman'daki, saat 20:44'den 

itibaren  Güvercinlik  kışlasının  bulunduğu  mevkiideki,  saat  06:49'dan  itibaren  Kazan 

ilçesindeki, saat 19:24'e kadar Sincan İstasyon Mahallesindeki, saat 20:10'da Eskişehir'deki, 

saat 20:52'de Bozüyük'deki,  saat 21:43'de Sakarya'daki, saat 21:27'de Kocaeli  Körfez'deki, 

saat 22:53'de İstanbul Tuzla'daki baz istasyonlarından sinyal verdiği görülmüştür.

Şüpheli  Hakan  SANDIK,  18/07/2016  tarihinde  İstanbul'da  yakalanarak  gözaltına 

alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Hakan  SANDIK'ın  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Hakan  SANDIK'ın, Kara  Harp  Akademisinde  Öğrenci  Subayı  olarak 

Yüzbaşı rütbesiyle görev yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri olmayan şüphelilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış biçimi, 

şüpheli Ömer SEZEN'in 23/12/2016 tarihli ifadesinde 'şüpheli Hakan SANDIK'ın Fetullahçı  

Terör  Örgütü  mensubu' olduğuna  ilişkin  beyanı  birlikte  gözönünde  bulundurulduğunda 

şüpheli Hakan SANDIK'ın Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğunun anlaşıldığı,

Şüphelinin, AH-1P Kobra helikopter pilotu olduğu, Fetullahçı Terör Örgütü mensubu 

askerler  tarafından  planlanıp  gerçekleştirilecek  olan  askeri  darbe  planı  kapsamında  olay 

gecesi  AH-1P Kobra  tipi  helikopterleri  kullanacak  pilot  olarak  önceden  görevlendirildiği, 
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askeri  darbe  kapsamında  saldırı  helikopteri  pilotlarının  ve  teknisyenlerinin  planlaması 

faaliyetini şüpheli Özcan KARACAN'ın gerçekleştirdiğinin belirlenmesine göre,olay gecesi 

gerçekleştirilecek olan askeri darbe kapsamında şüpheli Özcan KARACAN'ın şüpheli Hakan 

SANDIK'aemir ve talimat vererek Ankara'ya çağırdığının anlaşıldığı, 

Şüphelinin, askeri darbe girişiminden önceden haberdar olduğu,

Şüphelinin,  İstanbul'da Kara Harp Akademisinde Subay Öğrenci olmasına rağmen 

Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askerler tarafından planlanıp gerçekleştirilecek askeri darbe 

kapsamında  kendisine  verilecek  emir  ve  talimatları  yerine  getirmek  üzere  herhangi  bir 

rahatsızlığı  olmadığı  halde  Kağıthane  Devlet  Hastanesinden  hasta  olduğuna  dair  doktor 

raporu alarak 34 FJ 9558 plakalı  aracı ile  15/07/2016 tarihinde sabaha karşı  yola çıkarak 

Ankara'ya geldiği,

Tanık Erdenay CERAN'ın, olay günü şüpheli Hakan SANDIK'ı, şüpheliler Cebrail 

SERT ve İzzet ÇAKAN ile birlikte Ankara Gazi Orduevinde gördüğü, 

Şüpheli  Hakan  SANDIK  ile  şüpheli  İzzet  ÇAKAN'ın,  telefon  konum  bilgileri 

incelendiğinde her iki şüphelinin kullandıkları cep telefonlarının 15/07/2016 tarihinde aynı 

baz  istasyonlarından  sinyal  vermesi,  her  iki  şüphelinin  Kağıthane  Devlet  Hastanesinden 

14/07/2016  tarihinde  2  günlük  istirahat  raporu  almaları,  yine  her  iki  şüphelinin  Gazi 

Orduevinde birlikte görülmeleri gözönünde bulundurulduğunda şüpheliler Hakan SANDIK ve 

İzzet ÇAKAN'ın İstanbul'dan ayın araçla birlikte geldiklerinin anlaşıldığı, 

Şüphelinin,  Güvercinlik  Kışlasında  çalışan  bir  personel  omadığı  halde  kendisine 

askeri  darbe  kapsamında  verilen  emir  ve  talimat  doğrultusunda  olay  akşamı  saat  21:00 

sıralarında Kara Havacılık Komutanlığına geldiği, uçuş kıyafetlerini giydiği, 

Saat  22:00  sıralarında  Kara  Havacılık  Komutanlığında  askeri  darbe  faaliyetinin 

başlaması  üzerine  şüpheli  Özcan  KARACAN'ın  talimatı  doğrultusunda  şüpheli  Hakan 

SANDIK'ın diğer taarruz helikopter pilotları ile birlikte silahını kuşanmış olarak uçuş hattına 

geldiği, 

Askeri darbe faaliyeti kapsamında şüpheliler Murat BOLAT, Özcan KARACAN ve 

Ömer DERELİOĞLU'nun gündüz mesai saatlerinde verdikleri talimat üzerine, tüm bakımları 

yapılmış,  ammoboxları  takılmış  ve  uçuş  hattında  faal  bir  halde  bulunan  AH-1P  Kobra 

helikopterlere şüpheli Sadullah ABRA'nın Land Rover araçla getirdiği mühimmatın ammobox 

kutularının içerisine teknisyenler tarafından yerleştirilerek helikopterlerin atışa ve uçuşa hazır 

hale getirildikleri, 

Bu şekilde hazırlanan 10649 kuyruk numaralı AH-1P Kobra helikoptere şüpheliler 

Hakan  SANDIK  ve  Sadullah  ABRA'nın  pilot  olarak  bindikleri,  şüphelilerin  Güvercinlik 

kulesinden izin almadan şüpheli Özcan KARACAN'ın talimatıyla kalkış yaptıkları, 

Saldırı  helikopterlerine  olay  gecesi  'Aslan01'  telsiz  kodunu  kullanan  Özcan 
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KARACAN ile askeri darbe girişimi kapsamında Güvercinlik Kulesini ele geçiren şüpheliler 

Oğuz  YALÇIN ve  İlhan  OCAKCIOĞLU'nun  telsizle  talimat  verdikleri,  şüpheliler  Hakan 

SANDIK ve Sadullah ABRA'nın diğer saldırı helikopter pilotları gibi bu talimatlarla hareket 

edip kendilerine verilen emir ve talimatları yerine getirdikleri, 

Şüpheli Hakan SANDIK'ın, olay gecesi şüpheli Sadullah ABRA ile birlikte 10649 

kuyruk numaralı AH-1P Kobra helikopterle uçtuğu anlaşıldığından aşağıda şüpheli Sadullah 

ABRA ile  ilgili  kısımda  anlatıldığı  üzere  şüphelilerin  olay  gecesi  Çankaya  Spor  Okulu, 

Genelkurmay Başkanlığı binası,  Beytepe ve Ankara Emniyet Müdürlüğü binası çevresinde 

uçuş gerçekleştirdiklerinin anlaşıldığı, 

Şüpheli  Hakan SANDIK'ın,  şüpheli  Sadullah  ABRA ile  birlikte  olay gecesi  uçuş 

gerçekleştirdikleri 10649 kuyruk numaralı helikopterin normal mermi kapasitesinin 750 adet 

mermi  olmasına  rağmen  olay  sonrasında  yapılan  kontrolde  133  adet  top  mermisi 

bulunduğunun belirlendiği, ayrıca bu helikopterde 17 adet mermi hasarının bulunduğu birlikte 

değerlendirildiğinde  10649  kuyruk  numaralı  helikopterle  şüphelilerin  Genelkurmay 

Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü binaları çevresindeki sivil halka, polise, kamuya ait 

binalara, sivil halka ve kamuya ait araçlara ateş açtıklarının anlaşıldığı, 

Şüpheli  Hakan  SANDIK'ın,  15/07/2016  tarihinde  saat  22:36'da  taarruz  hangarına 

giriş yaptığı, saat 23:06'da şüpheli Erdal BAŞLAR ile taarruz hangarı apronunda görüldüğü, 

saat 23:54'de şüpheliler  Süleyman Nazif  TÜRKOĞLU ve Eyüp ÜNAL ile birlikte taarruz 

hangarında  görüldükleri,  saat  00:14'de elinde  telefonla  taarruz  hangarında  görüldüğü,  saat 

00:39'da uçuş kasklı ve gec görüş gözlüklü olarak taarruz hangarı apronunda görüldüğü, saat 

01:56'da uçuş kıyafetli ve tabancalı olarak taarruz hangarında görüldüğü, saat 03:11'de elinde 

kask çantası ile taarruz hangarında görüldüğü güvenlik kamerası görüntüleri ile belirlenmiştir. 

Sabah  saat  06:00  sıralarında  Jandarma  Özel  Kuvvetler  tarafından  askeri  darbe 

girişimine karşı Kara Havacılık Komutanlığı kışlasına operasyona başlanılması üzerine Kara 

Havacılık Komutanlığında askeri darbeyi yöneten ve yönlendirenlerin Akıncı Hava Üssüne 

gidilmesi  talimatı  verdikleri,  bu  talimat  doğrultusunda  şüpheli  Hakan  SANDIK'ın  Akıncı 

Hava Üssüne gittiği, daha sonra oradan tespit edilemeyen şekilde oradan ayrıldığı ve aracını 

Ankara'da bırakarak şüpheli İzzet ÇAKAN ile birlikte hızlı trenle İstanbul'a döndüğü,

Şüphelinin,  yukarıda  belirtilenler  dışında  olay  akşamı  gerçekleştirdiği  başka 

helikopter  uçuşu  ya  da  başka  faaliyeti  bulunup  bulunmadığının  soruşturma  aşamasında 

belirlenemediği, 

Askeri  darbe  girişimi  kapsamında  faaliyette  bulunan  Fetullahçı  Terör  Örgütü 

mensubu askerlerin büyük bir kısmının olay gecesi tanınmamak ve bilinmemek için aldıkları 

talimat  doğrultusunda  pec,isimlik  ve  rütbelerini  sökerek  faaliyette  bulundukları,  şüpheli 

Süleyman Nazif TÜRKOĞLU'nun Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusu sırasındaki ifadesinin 
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içeriğine göre şüpheli Hakan SANDIK'ın olay gecesi üzerinde bulunan uçuş tulumunda pec, 

isimlik,  rütbe  bulunmadığı,  şüpheli  Hakan  SANDIK'ın  olay  akşamı  soruşturmaya  konu 

eylemleri gerçekleştirirken bu örgütsel talimat gereği tulumundaki isimlik, pec ve rütbesini 

söktüğünün anlaşıldığı, 

Şüpheli  Hakan  SANDIK,  19/07/2016  tarihli  ifadesinde,  eşiyle  yaşadığı 

sıkıntılarından dolayı Ankara'da yaşayan eşinin ailesiyle konuşmak için Ankara'ya geldiğini 

belirtmiş  ise  de,  bu  yönde  herhangi  bir  irtibat  ve  ilişkide  bulunmadığının  şüphelinin 

ifadesinden  anlaşıldığı,  şüphelinin  askeri  darbe  kapsamında  kendisine  verilen  emir  ve 

talimatları yerine getirmek üzere Ankara'ya geldiğini gizlemek ve suçtan kurtulmak amacıyla 

bu şekilde beyanda bulunduğunun anlaşıldığı, 

Şüpheli Hakan SANDIK olay gecesi hiç bir suç oluşturan eylemde bulunmadığını 

belirtmiş ise de, şüphelinin olay gecesi Güvercinlik Kışlasında silahlı olarak bulunduğunun, 

helikoptere  bindiğinin  ve  uçuş  gerçekleştirdiğinin  güvenlik  kamerası  görüntüleri  ile  tespit 

edildiği, bununla birlikte bir çok şüphelinin olay gecesi şüpheli Hakan SANDIK'ı Güvercinlik 

kışlasında helikopterle uçuş gerçekleştirirken gördüklerini belirttikleri ,

Şüphelinin, görev yaptığı askeri birlik dışında başka bir askeri birlikte yetkisiz olarak 

faaliyette bulunduğu, yetkisi olmadığı halde helikopter kullandığı, 

Şüphelinin, aldığı yasadışı talimat üzerine olay gecesi kullandığı helikopterle sivil 

kişilere, kolluk görevlisi olarak görev yapan polislere, kamuya ait binalara, özel kişilere ve 

kamuya ait araçlara ateş açtığı, 

Şüphelinin, olay akşamı Genelkurmay Başkanı tarafından ikinci bir emre kadar bütün 

uçuşların durdurulması emri verildiği halde helikopterle uçuş gerçekleştirerek bu emre karşı 

geldiği, 

Şüphelinin, helikopter ile kalkış ya da iniş yaparken uçuş kulesinden izin almadığı ve 

bilgi  vermediği,  helikopter  uçuşları  için  daha  önceden verilmiş  olan  hiç  emir  ve  talimata 

riayet  etmediği,  Pilotluğunu yaptığı  helikopter  ile yasal emir ve talimatlar dışında uçuşlar 

gerçekleştirip kendisine emir ve talimat verme yetkisi bulunmayan kişilerden emir ve talimat 

aldığı,

Şüphelinin, olay günü gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi 

olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü 

mensubu olan diğer  şüphelilerle  fikir  ve eylem birlikteliği  içerisinde hareket  ettiği,  askeri 

darbe  girişimininde  bulundukları,  şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarından  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  aldığı  yasal 

olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Hakan  SANDIK'ın,  kullandığı  AH-1P  Kobra  helikopterden  açılan  ateş 

sonucu meydana gelen tüm ölüm ve yaralanma eylemlerinden 5237 sayılı TCK 37. maddesi 
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uyarınca  fail  olarak  doğrudan  sorumlu  olduğu,  şüphelinin  olay  gecesi  helikopterle  uçuş 

gerçekleştirdiği bölge olan,

Genelkurmay  Başkanlığı  binası  civarında helikopterlerden  atılan  ateş  sonucu 

öldükleri  belirlenen maktuller  Ali  Mehmet VUREL, Beytullah YEŞİLAY, Cengiz POLAT, 

Fuat  BOZKURT,  İbrahim  ATEŞ,  Maktul  Mehmet  KOCAKAYA,Murat  İNCİ,  Mustafa 

KARASAKAL,  Muzaffer  AYDOĞDU,  Osman  ARSLAN,Osman  EVSAHİBİ,  Özcan 

ÖZSOY,Ramazan KONUŞ,Selim CANSIZ, Serhat ÖNDER, Suat AKINCI, Suat ALOĞLU, 

Sultan  Selim  KARAKOÇ,  Uhut  Kadir  IŞIK,  Vedat  BÜYÜKÖZTAŞ,  Yasin  Naci 

AĞAROĞLU, Yusuf ÇELİK, Yusuf ELİTAŞ'a yönelik kasten nitelikli şekilde insan öldürme 

suçunun, 

Genelkurmay  Başkanlığı  binası  civarında helikopterlerden  atılan  ateş  sonucu 

yaralandıkları  belirlenen  müştekiler  Abdil  Muhsin  TÜRKMEN,  Abdullah 

BAHÇECİ,Abdullah  CANSIZ, Abdullah  EROL, Abdullah  KESKİN,  Abdullah  SEZGİN, 

Abdullah  TUNÇEL,  Abdulvahit  ÖZÇAVUŞ,  Abdülkadir  KAYAPINAR,  Adem  ULUTAŞ, 

Adem DEVECİ, Adem GÜL, Adem PARLAK, Adnan CEYLAN, Adnan ODABAŞI, Ahmet 

ARIK, Ahmet GENÇYİĞİT, Ahmet KARACA, Ahmet KAĞIZMANLI, Ahmet Salih ÜNAL, 

Ahmet Sefa KAYA, Akın GÜNBULAK, Alaattin GÜMÜŞHAN, Ali DEMİRDAŞ, Ali GÖK, 

Ali Osman KAYA, Ali ÖLÇÜCÜ, Alişan ÇELİK, Aslan ÇİÇEK, Aydın GÜLGAN, Aydoğan 

KONDU, Ayhan AKKANAT, Ayhan ERTUĞRUL, Aykut TÜRKAN, Aysel SANCAK, Barış 

YILDIRIM, Bayram ÇAYLAK, Bedriye TÜREMİŞ, Berat BOZKURT, Birol ÇEBİ, Birşah 

YEŞİL, Burak BALCI, Burak DEMİRCİ, Burhan DEMİR, Bülend BARAN, Bülent DURAK, 

Bünyamin ÖCAL, Büşra ÖZYILMAZ, Büşra SANCAK, Can METİN, Cavit ÖZTÜRK, Cem 

Koray ACAR, Cengiz ŞAHİN, Cengiz UÇAR, Cesur TEKİN, Çetin ÖZSOY, Dilek BURAN, 

Durak  DENİZ,  Ekrem  ÇAKIR,  Emin  KARABIYIK,  Emine  AYDINBELGE,  Emine  Nur 

PARLAK,  Emre  KAYA,  Enes  GÖKGÜL,  Engin  ZENGİN,  Ervil  PEHLİVAN,  Erdal 

AÇIKGÖZ, Eren TEKİN, Erhan ÇAYIR, Erhan SÜR, Ertuğrul  ÇAĞLAYAN, Esat  Kerim 

SEÇKİN, Faruk BAŞARAN, Fatih GÜRSES, Fatih KARATEKİN, Fatih KUBULAY, Fatih 

PİRE, Fazıl MACİT, Fazlı ÇİÇEK, Furkan ÖZTÜRK, Furkan SANCAK, Gülay GÜVERCİN, 

Gülüzar  DEMİRCİ, Hacı  Hasan OCAK, Hacı  İhsan CEYLAN, Hacı  Rahim ALLI,  Hacer 

KONUŞ,  Hakan  KARADUMAN,  Halil  İbrahim  BALGAT,  Halit  AYDOĞDU,  Hamza 

ÇAKALOĞLU,  Hanifi  TÜMER,  Harun ÇALI,  Harun DOĞAN,  Hasan CEYLAN, Hasan 

DEMİRKAN, Hasan KAYNAKCI, Hasan KAZMAZ, Hasan OLKUN, Hasan YAŞAR, Hatice 

TAVUKCU, Havva ŞEN, Hüseyin ÇINAR, Hüseyin KAYA, İbrahim ÇAĞ, İbrahim SIĞIN, 

İbrahim Ethem TOKATLIOĞLU,  İlhan  AYDIN,  İsa  PİRİHAN,  İsa  SARITEPECİ,  İsmail 

Samet MUTLU, Kaan ŞİMŞEK, Kadir İNCİKUŞU, Kadir TUNÇEL, Kazım ÇAKIR, Kemal 

TEZER, Kenan ARTUĞER, Kenan KONUK, Kerim TAŞKIRAN, Koray DEMİREL, Levent 
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DİNÇ,  Mahmut  GÜRPINAR,  Mahmut  Mert  KILINÇ,  Mehmet  AYDINBELGE,  Mehmet 

BACIK,  Mehmet  DALDA, Mehmet  Fatih  ŞABA, Mehmet  Özgür  AKKOYUNLU, Mesut 

TEKİNIŞIK, Metin İÇTÜZER, Metin UZUN, Muammer ERKAYA, Muhammed ŞAHBAZ, 

Muhammet  Berdan  ÖLÇÜCÜ,  Muhammed  Nurullah  TAVUKCU,  Murat  AKGÜL,  Murat 

AYKUT, Murat BALGAT, Murat ÇETİN, Murat DEMİRCİOĞLU, Mustafa ATEŞ, Mustafa 

GÜLCAN, Mustafa GÜNEL, Mustafa KARKIN, Mustafa ÖZYILMAZ, Mustafa SEÇKİN, 

Mustafa SEMERCİ, Mustafa SIRAKAYA, Mustafa YILMAZ, Mücahit GÜNDOĞDU, Nazar 

IRMAK,  Necati  EKİZ,  Necmettin  ÇİMEN,  Nevzat  YAPAN,  Nigar  SERT,  Oğuzhan 

KONURALP,  Okan  DEMİRCİOĞLU,  Oktay  ŞENGÜL,  Onur  Can  AÇIKGÖZ,  Orhan 

BURAN, Osman KÖMÜR, Ömer Faruk ÇATAL, Ömer Faruk EREN, Ömer Lütfi PEKER, 

Ramazan  GÜNDEŞLİ,  Regaip  YILDIRIM,  Salih  ATEŞ,  Satılmış  KOÇAK,  Selahattin 

KARAYEL, Selim YILMAZ, Selim ÖZDEMİR, Serdar DUMLUPINAR, Serdar KARATAŞ, 

Serkan ERAYHAN, Sinan ŞAHİN, Şafak ÜLGEN, Şener ŞENER, Şenol YEDİLER, Tahir 

ŞEKER,  Talip  TOSUN,  Ufuk  KAYA,  Uğur  KÖSEOĞLU,  Uğur  ŞAHAN,  Ümit 

YEŞİLMADEN,  Ümüt  EKİNCİ,  Üveys  ÖZCAN,  Üzeyir  KÜÇÜK,  Yahya  Murat 

İMAMOĞLU, Yasin DEMİRCİ, Yasin GÖKGÖZ, Yunus ÇELİK, Yusuf ASLANHAN, Yusuf 

AY, Yusuf GÖKDEMİR, Yusuf KURT ve Zafer TAŞ'a karşı işlenen kasten nitelikli şekilde 

insan öldürmeye teşebbüs suçlarının ,

Ankara Emniyet Müdürlüğü binası civarında helikopterlerden atılan ateş sonucu 

öldüğü belirlenenmaktul Halil IŞILAR'ın öldürülmesinin; 

Ankara Emniyet Müdürlüğü binası civarında helikopterlerden atılan ateş sonucu 

yaralandıkları belirlenen müştekiler Abbas Murat DELİBAŞLAR, Ali DİNLER, Ali SEZER, 

Alper KORKMAZ, Alper ÜNSAL, Barış ÜNYAY, Behçet BOLAT, Duray ERKAN, Emrah 

ÖZÇELİK,  Erol  KARACA,  Gökhan  İLDEŞ,  Hüseyin  AĞİR,  Kemal  KULLEBİ,  Kenan 

PEHLİVANLI,  Mustafa  ÖZ,  Murat  CANTÜRK, Murat  UYGUN, Osman BÜTEV,  Remzi 

BAŞ,  Salih  AYDEMİR,  Serkan ERDİNÇ,  Tuğçe  SERÇE,  Ufuk YAZICI,  Ümit  USLU ve 

Yıldırım UZUN'a karşı işlenen kasten nitelikli şekilde insan öldürmeye teşebbüs suçlarının 

doğrudan faili olduğu;

Şüpheli Hakan SANDIK'ın, soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı Terör Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek, her bir maktul için ayrı ayrı  

olmak üzere 24 kez nitelikli şekilde kasten insan öldürmek, yaralanan her bir müşteki için ayrı 

ayrı  olmak üzere toplam 217 kez nitelikli  şekilde kasten insan öldürmeye teşebbüs etmek 

suçlarını oluşturduğu anlaşılmıştır. 
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5-23- Şüpheli İlkay ATEŞ'in ( Yarbay ) Eylemleri :

Şüpheli İlkay ATEŞ 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " Ben ortaokul bir veya ikinci 

sınıfta yani 1988-1989 yıllarında Samsun’da 23 Nisan Ortaokulunda adını İlhan olduğunu 

hatırladığım okul arkadaşımın yanıma gelerek “Serdar isminde bir abinin derslerden sonra 

para karşılığı olmadan ders çalıştırdığını, benim de gelip gelmek istemediğimi” sordu. Benim 

de  Askeri  Liseye  gitme  hedefim vardı  ve  asker  olmayı  çok  istiyordum.  Ailemin  de  beni 

dershaneye gönderecek maddi  imkanları  kısıtlıydı.  Bundan dolayı  arkadaşımın söylediğini 

göz ardı etmeyerek kabul ettim. Okuldan sonra İlhan ile birlikte adresinin evimizin güzergahı 

üzerinde olan Serdar Abinin evine giderek onunla tanıştık. Serdar isimli şahıs kendisini 19 

Mayıs Üniversitesinde okuduğu şeklinde tanıttı. Haftada iki üç defa okuldan sonra giderek 

temel  ortaokul  dersleri  almaya  başladım.  Evde  tek  kalıyordu.  Dersler  esnasında  namaz 

kıldığını gördüm. Bizim de namaz kılıp kılmayacağımızı soruyordu. Zamanla ben de onunla 

birlikte namaz kılmaya başladım. 

Yaklaşık 2-3 ay sonra bu şahıs bizi adını Halit olarak hatırladığım birisinin evine 

götürdü. Burası da öğrenci eviydi ve evde üç kişi kalıyordu. Tanıştıktan sonra bu eve sadece 

ben gitmeye başladım. İlhan gelmiyordu. Halit ile tanışmama rağmen Faruk isminde bir kişi 

benimle ilgilenmeye başladı. Ders çalışıp çizgi film izliyorduk. Zaman içerisinde Faruk bana 

“haydi  namaz  kılalım,  namazdan  sonra  da  kitap  okuyalım  diyerek  Risale  verdiler.  Bunu 

anlamıyorum desem de oku zamanla anlarsın diyordu. Bir süre sonra yanıma iki öğrenci daha 

dahil oldu. İki kardeş olan Mehdi GÖKve Şerif GÖK Samsun/Ladik ilçesindendi. Üçümüze 

artık ders vermeye başlarılar. 

Zaman  içerisinde  Fethullah  GÜLEN’in  vaaz  kasetlerini  dinletiyorlardı.  Yemek 

esnasında dini içerikli filmler izletiyorlardı. Genelde Çağrı isimli filmi izlettiriyorlardı. Lise 

sınavlarına yaklaştıkça devamlı test çözdürüyorlardı. Daha önceden Askeri Lise sınavlarında 

çıkmış  soruları  getiriyorlardı.  Üçümüz de hem askeri  lise  hem de polis  koleji  sınavlarına 

girdik. Ben iki sınavı da kazandım ancak askeri liseyi tercih ettim. Mehdi de askeri liseyi  

kazandı ancak sağlık şartlarından dolayı elindi. Şerif GÖK Polis Koleji sınavını kazandı ve 

bundan sonra her ikisi ile de görüşmedim. Şerif GÖK ile 1999 yılında Kızılay’da karşılaştım 

ve bana Polis  Akademisinden yakın  zamanda mezun olacağını  söyledi.  Ben Bursa Işıklar 

Askeri Lisesini kazandım. Bu sınavı kazanmamda tanıştığım abilerin sınav sorularını tarafıma 

vermesi  gibi  bir  girişimi  olmad.ı  Kendi  gayret  ve  çalışmalarım  sonucu  sınavı  kazandım. 

Ayrıca sınava girmek için İstanbu' a gideceğimiz zaman bu örgütte yer alan ağabeyler bana 
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ailenle değil seni biz götürelim dediler. Bunun üzerine ben babama kendim giderim dedim, 

bunun üzerine babam ağabeylere gerek yok diyerek babam ile birlikte sınav için İstanbul' a 

gittim. Sınavı kazandıktan sonra Bursa Işıklar Askeri Lisesine kayıt yaptırdık ve öğrenimime 

başladım. 

Askeri Lisede 1 aylık intibak eğitiminden sonra hafta sonu çarşı izinlerimiz başladı. 

Daha  önce  Samsun'da  ki  ağabeyler  biz  sizin  çarşıya  çıkacağınız  günü  biliriz  Bursa’ da 

heykelde bekleyin bizi  gördüğünüz an takip edin demişlerdi.  Çarşı  iznimize resmi elbiseli 

olarak çıktığımda Bursa’ da heykelin yanına gittim ve beklemeye başladım ve Faruk isimli 

şahsı  heykelin  yakınında  gördüm.  O  nu  takip  ederek  arkasından  gittim.  Beni  Bursa’nın 

Nilüfer  ilçesinde  adını  hatırlamadığım bir  Camiye  girdik.  Onun elinde  bir  poşet  vardı  ve 

içesinden çıkardığı sivil kıyafetleri giyinmemi istedi ve ben de üzerimi değiştirdim. Sonra 

Camiden birlikte çıkarak yaklaşık 1 saat konuştuk. Bu konuşmamız sırasında bana 2 haftada 

bir  bu Camide buluşuruz,  eğer iki  haftada bir  buluşamaz isek bir  sonraki hafta sonu aynı 

Camide buluşuruz dedi. Askeri Lise öğrenimim boyunda bu rutin bir şekilde böyle devam etti. 

Askeri Lise 3. Sınıfın ilk yarısında iken beni Samsun'lu olduğunu söyledikleri Aynı Askeri 

Lisede öğrenci olan Erdem TOSUN ve Ahmet KURT isimli öğrenciler ile beni tanıştırdı. Bu 

tanışmadan sonra üçümüz birlikte yine hatırlamadığım bir yerde 2 haftada bir gidiyorduk ama 

bu buluşmamızda Faruk isimli şahıs değil de ismini hatırlamadığım başka bir kişi gelmeye 

başladı. Askeri Lise bitene kadar üçümüzün bu şahısla buluşması devam etti. 

Askeri Lise sonrasında 1995 yılında Kara Harp Okuluna başladıktan sonra yine aynı 

öğrenci  arkadaşlarım Erdem TOSUN  ve  Ahmet  KURT ile  yine  2  haftada  bir  Ankara’da 

Karşıyaka'ya giden dolmuşlar ile gittiğimiz adresini hatırlayamadığım bir eve giderek ismini 

Zafer olarak hatırladığım bir şahıs ile buluşmaya ve sohbetlere devam etmeye başladık. Bu 

evlerde buluştuğumuz sırada Fetullah GÜLEN’in kasetlerini dinletmeye, en çok da Şadırvan 7 

isimli kaset dinletiliyordu. Bu kaset de Fetullah GÜLEN'in vaazlarından bir kasetti. Ayrıca 

Fetullah GÜLEN'in Sonsuz Nur, Prizma serisi ve ismini hatırlayamadığım bazı kitaplarını da 

okutturulmaya  başlamıştır.  Ancak  biz  bu  kitapları  ve  vaaz  kasetlerini  yanımızda 

götürmüyorduk. Bu evin o Zafer isimli şahsın evi olmadığını tahmin ediyorum. Harp Okulu 2. 

veya 3. Sınıfında yine Pursaklar ilçesine giderek ismini hatırlamadığım bir şahıs ile yine 2 

haftada bir buluşmaya başladık ve Kara Harp Okulu bitene kadar Pursaklar ilçesindeki eve 

üçümüz birlikte gitmeyi sürdürdük.

Harp okulu bittikten sonra Teğmen rütbesiyle askeriyede görev başladık ve ben Kara 

Havacı  oldum.  Mesleğe  başladığımız  ilk  ay  aldığımız  maaştan  bekarlar  %10  evliler  %5 

okuyan öğrencilere burs sağlamak, bizleri görmeye gelen şahısların yol paralarını karşılamak 

amacıyla ve yapılan diğer masraflara katkı sağlamak için bizden para istemeye başladı. Ben 

ailemin  durumunun  iyi  olmadığını  söyleyerek  o  kadar  parayı  veremeyeceğimi  söylemem 
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üzerine bana o kadar veremezsen de az da olsa verki vermeye alış diyerek bizi bu konuda 

telkin ettiler. 

Ben Pilotaj kursundan önce 1999 yılı Ağustos-2000 Yılı Ocak ayı arasında yabancı 

dil kursu için İstanbul iline gönderildim. İstanbul’da kurs için bulunduğum süre içerisinde 

yine benim gibi dil kursuna gönderilen o zaman 1999 yılında Kara Harp Okulundan mezun 

olan Teğmen olan Recep AKTÜRK ile Şirinyer ilesinde bu örgüte ait bir eve gitmeye başladık 

ve bu ev ismini hatırlayamadığım bir  kişinin eviydi.  Orada da aynı şekilde vaaz kasetleri 

dinlemeye ve kitaplar okumaya devam ettik. 

Dil  kursundan  sonra  Ankara’ya  döndük  ve  pilotaj  kursuna  başladık.  1  yıl  süren 

Pilotaj kursu boylunca Recep AKTÜRK ile Macunköy Metro durağına yakın bir yerde yine 

bu  örgüte  ait  ismini  hatırlayamadığım bir  şahsın  evine  2-3  haftada  bir  gitmeye  başladık. 

Ancak Recep AKTÜRK pilotaj kursundan elendi ve sınıf değiştirerek kurstan ayrıldı. 

Kurs  bittikten  sonra  ben  Ankara’da  kaldım  ve  Taarruz  Helikopter  Tabur 

Komutanlığına atandım ve göreve başladım. Ben kendim Keçiören’de ev tuttum ve yaklaşık 

5-6 ay o evde kaldım. Daha sonra beni şu anda rütbeleri Kara Pilot Binbaşı Sadullah ABRA 

ve Kara Pilot Binbaşı Taner KILIÇ ile tanıştırdılar  ve ben onların Batıkent tarafında olan 

evlerine  taşındım.  Burada  da  5-6  ay  kaldık  ve  bu  sırada  artık  ev  bizim  olduğu  için  bu 

FETÖ/PDY örgütüne mensup ağabeyler bizim eve gidip gelmeye başladılar. Bir süre sonra 

Taner KILIÇ evleneceğini söyleyince ben ve Sadullah Dikmen Sokullu Caddesi tarafında bir 

eve taşındık. Bu eve de yine FETÖ örgütüne mensup şahıslar bizim eve gelip gitmeye devam 

etti. Ancak ben geçici görevlerle doğuya gidip gelmeye başladığımdan ağabey olan şahıslar ile 

düzenli görüşmelerim gerçekleşmedi. 

Bu şeklide yaklaşık 7 ay kadar Dikmen’de oturduktan sonra Sadullah ile Emek’ te 8. 

Caddeye  taşındık  ve  orada  oturmaya  başladık.  Yine  bizim  evimize  aynı  şekilde  FETÖ 

örgütüne mensup ağabeyler gelip gitmeye devam ettiler. Biz Emek'te oturduğumuz sırada bu 

yapıdan Nevzat  kod adlı  şahıs  bizim Kurmaylık sınavlarına hazırlanmamız için içerisinde 

Kara  Harp  Akademisine  hazırlık  dokümanlarının  olduğu,  içerisindeki  dokümanların  önem 

derecesine göre sarı, yeşil ve mavi renklerle altları çizilmiş olan, şifreli olduğunu ve yardımcı 

bir  program  ile  çalıştırılabildiğini  hatırladığım  CD  getirdi  ve  bizim  kurmaylık  sınavına 

çalışmamız  teşvik edildi.  Bu evde 1 yıl  kaldıktan sonra benim farklı  kitaplar  okuduğumu 

görünce, Nevzat isimli şahıs benden getirmiş olduğu CD’yi yenisini vereceğini söyleyerek 

aldı ancak bana yeni CD getirmedi. 2005 yılında Sadullah evlenene kadar aynı evde kaldık. O 

evlendikten sonra ben Batıkent'e  taşındım ve 1 yıl  yalnız  kaldım.  İlk 1 yıl  boyunda yine 

Nevzat kod adlı ağabey benim evime gelip gitmeye başladı. 

Batıkent’e taşındıktan 1 yıl sonra Nevzat isimli ağabey beni şu anda rütbesi Kara 

Pilot Binbaşı olan Gökhan ÇİÇEK ile tanıştırdılar. Gökhan ÇİÇEK’in ağabeyi FETÖ/PYD 
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örgütü  içerisinde  AĞABEY  statüsünde  olan  ve  Kurmay  Subaylara  da  ağabeylik  yapan, 

yukarıdan  aldığı  talimatları  Kurmay  Subaylara  ileten  bir  konumdadır.  Ayrıca  Gökhan 

ÇİÇEK’in  akrabalarından  bir  kısmı  halen  Fetullah  GÜLEN’ in  yakınında  korumalığını 

yaptığını Gökhan ÇİÇEK’ in bana anlattıklarından biliyorum. 

FETÖ/PDY yapılanmasında evli ve bekarlar kendi aralarında gruplandırıldıkları için 

Sadullah evlenince onu evli olanlar ile bir grup yaptılar. 

Ben  2007  yılında  evlenene  kadar  Gökhan  ÇİÇEK  ile  aynı  evde  birlikte  kaldım. 

Benim Hakkari ilinde geçici  olarak görevli  olduğum bir  zamanda Nevzat kod adlı  ağabey 

benden  Kara  Harp  Akademisi  Giriş  Sınavına  hazırlık  yapılmak  üzere  benim  ikametimi 

kullanmak istediğini söyleyince ben de buna müsaade ettim. Ancak bu eve kimlerin gelip 

sınava hazırlandığını bilmiyorum. 

2007  yılında  evlendikten  sonra  Gökhan  aynı  evde  kalmaya  devam  etti.  Ben 

evlendikten sonra Norveç'te görevli olduğunu ve rütbeleri Kara Pilot Kurmay Binbaşı Selçuk 

YILMAZ ve Kara Pilot Binbaşı Murat YERCEL ile beni tanıştırdılar. Ben onlarla tanıştıktan 

sonra Murat YERCEL Kara Harp Akademisini kazanarak okula gitti. Bir yıl sonra da Selçuk 

Kara Harp Akademisini kazanarak okula gitti. 

Bir süre sonra Nevzat beni Cüneyt Kod isimli ağabey ile tanıştırdı ve ona devretti. 

Ben tanıştıktan sonra 6-7 ay tek başıma Cüneyt Kod adlı kişinin Batıkent’te olan ikametine 

gidip geldim. Sonra Binbaşı Deniz ALDEMİR benim ile aynı gruba dahil edildi ve birlikte 

Cüneyt kod adlı şahsın evine gidip gelmeye başladık. Benim arabam olmadığı için Cüneyt 

isimli  şahıs  beni  Gordion  AVM’ nin  önünden  alıp  evine  götürüyordu  ve  evinde  1-2  saat 

kaldıktan sonra yine aynı yere bırakıyordu. Ben Cüneyt isimli şahsın evinde bulunduğu sırada 

evde bulunan bir plaket üzerinde Cumhur AYDINLI yazılı olduğunu gördüğüm ve Cüneyt 

isimli  şahsın gerçek adının Cumhur AYDINLI olabileceğini değerlendirdim. Cüneyt isimli 

şahsın fotoğrafını veya kendisini görsem tanırım. Deniz ALDEMİR ile tanıştıktan yaklaşık 6-

7 ay sonra şu anda rütbesi Kara Pilot Binbaşı olan Temür AYDIN bizim grubumuza dahil 

oldu. Ondan yaklaşık 5-6 aylık bir zaman sonra da yine şu anda rütbesi Kara Pilot Binbaşı 

olan Tekin TAŞDEMİR de bizim grubumuza dahil oldu. Nevzat isimli şahsın halen TRT’de 

çalıştığını  Cüneyt  kod  adlı  Cumhur  AYDINLI’  nın  evindeyken  bana  anlattıklarından 

biliyorum.

Bu grubun sayısının fazla olmasından dolayı ikişerli gruplara ayırdılar. Ben ve Deniz 

ALDEMİR bir grup olduk ve Cüneyt kod adlı ağabey ile görüşmelerimiz devam etti.  Biz 

Cüneyt isimli şahıs ile görüşürken Sincan’da Cüneyt kod adlı ağabeyin 2 derece üstünde olan 

İhsan kod adlı ağabey ile tanıştırdılar ve 2 kez o şahsın Sincan’da bulunan evine gittim. İhsan 

kod  adlı  şahsın  evinde  bulunduğum  bir  gün  kendisi  yanımda  bilgisayarını  açtığında, 

bilgisayarda bulunan bir klasör içerisinde şu anda Kara Pilot Yarbay olan Aydın LAFCI’ nın 
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“Aydın LAFCI.doc” isimli bir dosyasının olduğunu gördüm ancak belge içerisini göremedim. 

Bir süre sonra Cüneyt kod adlı ağabey FETÖ/PDY teşkilatında yükseldi ve beni de 

kendisinden bir basamak üstünde olan Arif kod adlı ağabey ile tanıştırdı. Ben Arif kod adlı 

ağabeyin İvedik Metro İstasyonunun yakınında bulunan evine 1-2 kez gittim. Arif kod adlı 

ağabey beni daha sonra Akif kod adlı kendisinden bir alt basamakta olan ağabey ile tanıştırdı. 

Akif kod adlı ağabeyin evi Forum AVM yakınında bulunan Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin 

üst  sokağında  ve  sonu  “gül”  ile  biten  parkın  karşısında  12  numaralı  daire  olarak 

hatırlıyorum.Ben  Akif  kod adlı  ağabeyin  evine  Deniz  ALDEMİR ile  birlikte  15  Temmuz 

öncesine kadar gittim. 

Ayrıca yaklaşık Akif kod adlı ağabey 1 yıl önce bana ileri bir tarihte yapılacak olan 

Komutanlık ve Karargah Subaylığı Öğrenimi Sınavlarına hazırlanmak maksadıyla, bir adet 

SD hafıza kartı içerisinde daha önceden çıkmış sorular ile yine önem derecesine göre altları 

sarı,  yeşil ve mavi renklerle çizilmiş dijital  hazırlık kitaplarını verdi.  Ben de bu notlar ve 

sorular yardımıyla yapılacak sınava hazırlanıyordum, zaman zaman da Arif kod adlı ağabey 

benim yaptığım çalışmaların derecesini ölçmek için bana bilgisayar ortamında hazırlanmış 

test sorularını kendi evinde ve Akif kod adlı ağabeyin evinde açtığı bilgisayardan çözmemi 

istiyordu. Yapılan bu deneme testlerinden 60-70 gibi sonuçlar aldım. 2015 yılı ocak ayında 

yapılan Komutanlık Ve Karargah Subaylığı Öğrenimi Sınavında 76 not aldım ve kazandım. 

Bu kurs Kara Harp Akademisinde 4,5 ay sürdü ve 60 kişi kursa katılmıştı. Bu kursta benimle 

birlikte Kara Pilot Binbaşı Temür AYDIN’ da vardı. Ben bu kursu 3. Olarak bitirdim. İstanbul’ 

da bulunduğumuz bu kurs boyunda FETÖ yapılanması içerisinde beni Temür AYDIN ile bir 

grup yaptılar. Oradaki bizden sorumlu ağabeyin bir yazılım firmasında çalıştığını ve Adana’ lı 

olduğunu, Ümraniye’ de oturduğunu biliyorum ancak ismini hatırlayamadım. O ağabey de 

bize evinde iken www.herkul.org sitesinde yayınlanan Fetullah GÜLEN’ in konuşmalarını 

izlettiriyordu. Bu kursun sınavında çıkan sorular ile bize verilen dijital belge ve daha önce 

çıkmış soruların oranlaması %50 civarına denk geldiğini anladım. 

Benim bu FETÖ/PDY yapılanması  içerisinde  yer  aldığım tarihten  bu  güne kadar 

gördüklerim  ve  bildiklerimi  hatırlayabildiğim  kadarını  detaylı  olarak  anlattım.  Ayrıca 

gözaltında  bulunduğum  süre  içerisinde  zaman  zaman  görevli  memurlardan  kalem  kağıt 

isteyerek, örgüt yapılanması ve darbe teşebbüsü ile ilgili tüm bildiklerimi hatırlayabildiğim 

kadarını kendi el yazım ile ve kendi özgür irademle, hiçbir baskı altında kalmadan, bu örgütün 

bir terör örgütü olduğuna kanaat getirdiğimden ve bundan sonraki zamanlarda bu örgütle etkin 

mücadele  edilerek,  olayların  aydınlatılabilmesi  adına  bildiklerimi  yazıya  döktüm  ve  bu 

kağıtları da dosyaya eklenmek üzere imzaladıktan sonra görevlilere teslim ettim.

Buraya  kadar  anlattıklarımdan başka  yine  aklıma önemli  bilgiler  gelirse  bunu da 

ilgililer ile paylaşacağım.
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Ben buraya kadar ve ifademin devamında anlattıklarımın gizli kalmasını istiyorum. 

Ayrıca bu fetö/pdy yapılanması ile ilgili çok detaylı ve önemli bilgiler ve kişilerin isimlerini 

verdiğimden  dolayı,  etkin  pişmanlık  yasasından  ve  tanık  koruma  kanunu  hükümlerinden 

faydalanmak istiyorum. Verdiğim bilgilerin gizlenmemesi halinde hem kendi hem de ailemin 

can güvenliğinin tehlikeye gireceğini düşünüyorum. 

Ben 16 Haziran  2016 tarihinde  Hakkari  Otluca  Dağ Komando Tugayı’ na  geçici 

görevli  olarak  görevlendirildim.  1  Temmuz  2016  gece  saat:  02.00  sularında  Ankara’ya 

döndüm ve Bayram izni dolayısıyla saat: 15.00 sıralarında memleketim Samsun’a gittim. 9 

Temmuz  2016  Cumartesi  günü  Taarruz  Helikopter  Tabur  Komutanımız  Yarbay  Özcan 

KARACAN  beni  cep  telefonumdan  arayarak,  önümüzdeki  hafta  Ankara’da  olup 

olmayacağımı sordu. Ben de kendisine evet önümüzdeki hafta Ankara’dayım dedi. Kendisi 

bunun üzerine bana Ankara’ya geldiğinde görüşelim dedi. 

Ben de Pazartesi veya Salı günü Yani 11-12 Temmuz günlerinden birinde öğleden 

sonra Taarruz Helikopter Tabur Komutanlığında bulunan makam odasına Yarbay Özcan’ın 

yanına  gittim.  Kendisi  bana "Genelkurmay  Başkanlığının  emirleri  doğrultusunda  Kara  

Kuvvetleri  Kurmay Başkanlığından gelen çok önemli  bir  faaliyet  var,  burada uçmak ister  

misin" diye sordu. Ben de kendisine "Sınır ötesi mi" diye sordu. Özcan Yarbay da bana onun 

gibi bir şey diye karşılık verdi ve detayların daha sonra geleceğini söyledi. Ben kendisine 

"tamam uçarım" dedim ve odasında çay içtikten sonra ben dışarı çıktım. Aynı gün aradan 

yarım  saat  geçtikten  sonra  benim  aşağıda  oturduğumu  gören  Özcan  Yarbay  beni  tekrar 

odasına çağırdı ve odasında bana bu faaliyetin çok önemli olduğunu, muhtemelen Ankara’da 

olabileceğini ama detayların henüz belli olmadığını söyledikten sonra ben odasından çıktım. 

O gün mesai bittikten sonra ben evime gittim.

13  Temmuz  Çarşamba  günü  ben  tekrar  mesaiye  gittim  ve  öğleden  sonra  Alay 

Karargahına çıktığım aynı binada odası olan Yarbay Özcan’ın yanına uğradım. Ben gittiğimde 

odada Binbaşı Sadullah ABRA’nın da olduğunu gördüm. Odasında iken Özcan Yarbay bize 

hitaben (cemaatte olduğunu kast ederek) siz beni bilmiyorsunuz ama ben sizi biliyorum, o 

yüzden beni test etmeyin diye söyledi. Biz de kendisini bu konuda (cemaate üyeliğini) test 

etmedik.  Biz  odada  otururken  Yüzbaşı  Taha  Fatih  ÇELİK  ara  ara  odaya  gelerek  Özcan 

Yarbay’a bir şeyler sorduktan sonra odadan çıktı. Bana daha önce söylemiş olduğu faaliyet ile 

ilgili bizim evin önünde buluşuruz, bir yere gideceğimizi, buraya da benim, Binbaşı Sadullah 

ABRA’nın,  Binbaşı  Eyüp  ÜNAL’ın,  Yarbay  Erdal  BAŞLAR’ın,  Binbaşı  Murat 

KARAKAŞ’ın,  Yüzbaşı  Taha  Fatih  ÇELİK’in  ve  kendisinin  olacağını  söyledi.  Ben  ve 

Sadullah odada iken odaya Kara Pilot Binbaşı Rafet KALAYCI da geldi. Bizim yanımızda 

Özcan Yarbay Rafet Binbaşıya ne yapıyorsun buralarda mısın diye sorunca Rafet Binbaşı da 

kendisinin ailesi ile Afyonkarahisar’a gittiğini söyledi. Bunun üzerine Özcan Yarbay Rafet 
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Binbaşı’ya "Gitme işimiz var" diye söyleyince, "Gitmem lazım tek başına gidemezler" diye 

cevap  verdi.  Ben  bu  konuşma  sırasında  odadan  çıktığım  için  daha  sonrasında  ne 

konuştuklarını bilmiyorum.

  O gün mesai çıkışı akşam ben evime gittim ve saat: 20.00 sıralarında evden çıkarak 

saat: 20.30 sıralarında Batıkent’te bulunan Kara Kuvvetleri lojmanlarının önüne gittim. Ben 

orada beklerken Yüzbaşı Taha Fatih ÇELİK yanıma geldi ve Özcan Yarbay’ın Batıkent Gimsa 

AVM önünde beklediğini ve oraya gideceğimizi söyledi. Benim şahsi aracıma binerek Taha 

Fatih  Yüzbaşı  ile  Gimsa  AVM  önüne  gittik.  Yarbay  Özcan  KARACAN  biz  oraya 

vardığımızda kendisine ait 07 plakalı Honda-CRV marka aracının içerisinde bekliyordu. Biz 

gidince o da hareket etti ve biz onun aracını takip ederek GİMAT’tan Samsun Çevre Yoluna 

çıkan  Anadolu  Bulvarı  üzerinde  BARKOM  tabelası  olan  iş  yeri  ile  OPET istasyonunun 

olduğu yerin arkasında ve Anadolu Bulvarına paralel caddede bir yerde durduk. Araçlardan 

indiğimizde Özcan Yarbay’ ın aracından Yarbay Erdal BAŞLAR ile ikisinin indiğini gördüm. 

Özcan Yarbay bize bir site ismini söyleyerek 7. Kat 29 numaraya gelin dedikten sonra Yarbay 

Erdal BAŞLAR ile Özcan Yarbay kendi aracı ile ve ben de kendi aracıma Taha Fatih Yüzbaşı 

ile binerek peş peşe iki araç ile sitenin önüne kadar gittik. Önden onlar çıktılar ve hemen 

arkasından da biz  söylenen daireye  çıktık.  Biz  daireye  çıkınca  Yarbay Özcan bizi  kapıda 

karşıladı ve daire içerisinde bir odaya girdik. Ben bu sırada Özcan Yarbay’a ben sizi Ramazan 

beyin misafirleri olarak biliyorum dediğini duydum. Oturma odasına benzer bu odada Özcan 

Yarbay,  Erdal Yarbay, ben ve Taha Fatih Yüzbaşı bulunuyorduk. Ev sahibi evdeydi ancak 

bizim bulunduğumuz odaya hiç gelmedi, ben de kendisini net olarak görmedim. Çünkü ev 

sahibi ile Özcan Yarbay muhatap olup konuşuyordu. Akşam namazını kıldıktan sonra Özcan 

Yarbay odadan dışarı  çıktı  ve bizi  de çağırarak evin salonuna geçtik.  Salona girdiğimizde 

dışarıdan gelen, sivil kıyafetli, saç ve sakal tıraşından askeri personel olduğunu düşündüğüm, 

40 yaşlarında bir şahıs oradaydı. Kendisiyle tokalaştıktan sonra hepimiz oturduk. Salonda o 

adamla  dördümüz  bulunuyordu.  Özcan  Yarbay  bize  bu  şahsın  Genelkurmaya  yapılacak 

faaliyet ile ilgili bilgi vereceğini söyledi. Bu sırada ev sahibi erkek salona girdi ve elindeki 

çaydanlık,  bardak  ve  yiyecekler  bırakarak  dışarıya  çıktı.  Salonda  olan  şahıs  bize 

“Genelkurmay Başkanının emriyle komutanlarınızın size vereceği emirlere itaat edin” dedi. 

Bu  yapılacak  faaliyet  ile  ilgili  Erdal  BAŞLAR o  şahsa  “diğer  partilerin  ve  ABD’nin  bu 

faaliyete nasıl baktığını" sorduğunda "Şu an zaten bunları isteyen kimse yok, karşı bir tavır 

yok” dedi. Evde Özcan Yarbay 23.30 uçağı ile İzmir’e gideceğini söylerek aceleci davrandı. 

Bu  konuşmalar  sırasında  Yarbay  Özcan  tarafından  Skorsky  pilotlarının  da  aynı  adrese 

geleceği söylendi ancak biz çıkana kadar bizden başka eve gelen olmadı. Özcan Yarbay ile bu 

şahıs konuşurken sivil şahıs bu faaliyetin içerisinde bütün silahlı kuvvetlerinin yer aldığını 

birbirlerini  teyit  ederek  konuşuyorlardı  ve  detayların  geleceğini  söylediler.  Daha  sonra 
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konuşmalar bittikten sonra dördümüz evden çıktık ve içeride bulunan asker görünümlü sivil 

şahıs  evde  kaldı.  Özcan Yarbay kendi  aracına binerek  tek  başına  sitenin önünden ayrıldı. 

Benim aracıma Erdal BAŞLAR ve Taha Fatih ÇELİK ile birlikte binerek oradan ayrıldık. Ben 

Taha Fatih Yüzbaşı’yı Batıkent Kara Kuvvetleri Askeri Lojmanlarına, daha sonra da Erdal 

BAŞLAR’ı Eryaman’da bulunan ikametine bıraktım ve saat: 23.00 sıralarında da ben kendi 

ikametime gittim. 

14 Temmuz Perşembe günü ben normal mesaime gittim ve bu darbe teşebbüsü ile 

ilgili herhangi bir görüşme ve konuşmamız olmadı. En azından benimle olmadı.

15 Temmuz Cuma günü öğleden sonra saat:  14.00 sıralarında ben Yarbay Özcan 

KARACAN’ın  odasına  gittim.  Ben  odaya  girdiğimde  Yüzbaşı  Taha  Fatih  ÇELİK  vardı. 

Yarbay Özcan KARACAN bize odada iken Atak Helikopteri ile uçması için Yarbay Emrah 

YOLSAL’a söyleyeceğini  ancak zamanını  tam bilmediğini, bu girişimle ilgili  olarak Alay 

Komutanı  Albay  Feyzi  OKAN’a  söylemesi  durumunda  O’  nun  da  bu  girişime  dahil 

olacağından  adı  gibi  emin  olduğunu,  Yarbay  Hakan  EROL’un  da  akşam  helikopter  ile 

Malatya’ dan geleceğini, bu girişim ile ilgili  bilgilerin akşam geleceğini,  Google Haritalar 

üzerinden TİB, TÜRKSAT, MİT, Çankaya Köşkü VE Dikmen Vadisi’nin yerlerine bakmamızı 

istedi. Daha sonra bu faaliyetin gece saat: 03.00’te gerçekleşeceğini, akşam 20.30 gibi birliğe 

gelmemiz  gerektiğini  söyledi  ve  yaklaşık  30-40  dakika  bu  görüşme sürdükten  sonra  ben 

Yarbay Özcan’ın odasından çıkarak kendi odama gittim. Üzerimi değiştirdikten sonra saat: 

16.30 sıralarında ikametime gittim. Saat: 20.30 sıralarında ben ikametimden çıkarak birliğime 

doğru  yolda  giderken  Binbaşı  Sadullah  beni  aradı  ve  kendisine  Özcan  Yarbay’ın  şimdi 

gelmesinler,  biz  arayınca  gelsinler  dediğini  söyledi.  Ben bunun üzerine  tamam dedim ve 

oradan ACITY AVM’ye gittim ve orada beni arayana kadar orada bekledim. 

Saat: 21.45 sıralarında Sadullah Binbaşı beni cep telefonumdan aradı ve birliğe gelin 

demesi  üzerine  ben  oradan  çıkarak  birliğime  giderek  kendi  odama  gittim  ve  üzerimi 

değiştirerek pilot kıyafetlerimi giydim. Kaskımı ve gece görüş gözlüğümü de alarak Taarruz 

Tabur  Komutanlığı  binasına  gitmek  için  odamdan  çıkarken  Skorksky  tipi  helikopterlerin 

motor çalıştırma sesleri geliyordu. Ben Taarruz Tabur Komutanlığı Binasına giderek Yüzbaşı 

Taha  Fatih  ÇELİK’ in  odasına  çıktım,  kendisi  bana  birlikte  uçacağız  dedi.  Binbaşı  Ali 

ERCAN  ile  Yüzbaşı  Cebrail  SERT’in  de  birlikte  uçacaklarını  da  söyledi.  Ben  odasında 

otururken Taha Fatih Yüzbaşı  odasından çıktı  ve kısa bir  süre sonra geri  geldiğinde bana 

çabuk acele et hemen uçuşa çıkıyoruz dedi. Biz kasklarımız ve gece görüşü gözlüklerimizi de 

alarak  helikopterlerin  bulunduğu  yere  gittik.  Biz  helikopterlerin  yanına  gittiğimizde 

Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN’ un da orada olduğunu gördüm. Bize kolay gelsin, biraz acele 

edin, haydi motorları çalıştırın dedi. 

Ayrıca Üsteğmen Ömer DERELİOĞLU da o sırada hangar bölgesinde bulunuyordu. 
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Kendisine orada ne aradığını sorduğumda nöbetçi olduğunu söyledi. 

Bu esnada  helikopterlere  mühimmat  yüklemeleri  devam etmekte  ve  helikopterler 

hangar  dışındaydı.  Bizim  helikopteri  çalıştırmak  için  hazırlayan  ve  o  esnada  mühimmat 

yükleyen üç teknisyen vardı. Kendileri tulumluydu ancak isimlikleri yoktu. Ben bu adamları 

daha önce görmemiştim, muhtemelen farklı  birlikten olabilirler.  Normal zamanlarda da bu 

teknisyenlerin isimliklerinin takılı olması gerekmektedir. 

Önce  Ali  ERCAN  ve  Cebrail  SERT  bindikleri  Süper  Kobra  tipi  helikopteri 

çalıştırdılar ve ardından diğerleri helikopterleri çalıştırdı. Biz de bindiğimiz Süper Kobra tipi 

helikopteri çalıştırdık. Ben helikopterin silahçı koltuğu yani ön koltuğunda, pilot koltuğunda 

da Taha Fatih Yüzbaşı oturdu ve daha sonra kule ile telsiz temasını sağladık. Kuleden bize 

gelen ilk talimat önce biraz yerde beklememiz oldu. Bu sırada 2 tane Atak, 2 Tane Kobra, 1 

tane Süper Kobra helikopterin kalktığını gördüm. Biz helikopterde iken Taha Fatih Yüzbaşı 

ile konuştuğumuz sırada kendisi bana, vurulan yerlere Skorsky tipi helikopterler ile helikopter 

yere  indirilmeden  halatlar  ile  personel  indirileceğini,  MİT  binasından  MİT  Müsteşarının 

alınacağını,  Başbakan’ın  Çankaya  Köşkünden  veya  Dikmen  Vadisindeki  evinden,  İçişleri 

Bakanının  da  Dikmen  Vadisinden  alınacağını,bizim  de  bu  helikopterleri  koruyacağımızı 

söyledi. 

Saat:  22.30  sıralarında  bizim  bulunduğumuz  helikopter  de  havalandı  ve  kuleden 

bizim Genelkurmay üzerinde alçaktan uçun talimatı  verildi.  Biz aldığımız talimatı  üzerine 

Genelkurmay  binasının  üzerinden  daire  çizerek  alçaktan  uçmaya  başladık.  Bu  sırada 

Genelkurmay  Bahçesi  içerisinde  1  adet  Skorsky  tipi  helikopterin  olduğunu,  antikoloji 

ışıklarının yandığını gördüm. Bir süre sonra Yarbay Özcan KARACAN’dan telsiz anonsu ile 

Genelkurmay Kavşağında bulunan ve yolları kapatan polis araçlarını vurun diye talimat geldi. 

Ben bu sırada ateş etmek istemediğimden ve böyle bir şey olacağını beklemediğimden Taha 

Fatih Yüzbaşı’ya silah sistemi arızalı, toplar dönmüyor dedim, kendisi bana ben de arkadan 

deneyim dedi ve ben yok deneme gerek yok dedi ve biz uçmaya devam ettik. Telsizle de 

kuleye aynı şekilde silah sistemi arızalı, toplar dönmüyor diye bilgi verdim.

Yapılan  telsiz  konuşmalarından  Binbaşı  Sadullah’ın  olduğu  helikopterin  Dikmen 

Çankaya  Köşkü  bölgesinde  olduğunu,  yine  içerisinde  Binbaşı  Rafet  KALAYCI’  nın 

bulunduğu helikopterin MİT binaları  civarında olduğunu, bir  süre sonra telsizden MİT’ in 

önünde bulunan beton bariyerleri vurduğunu ve Skorsky ler gelmiyor mu diye anons ettiğini 

duydum.  Bunun  üzerine  ben  Akıncı  Kule  ile  sağlıklı  telsiz  irtibatı  sağlamak  için  Akıncı 

bölgesine doğru uçmaya başladım ve telsiz irtibatı sağladıktan sonra Skorsky helikopterlerinin 

orada olup olmadığını sordum, oranın kule görevlisi bu konudan malumatlarının olmadığını 

söyledi.  Ben  bunun  üzerine  tekrar  Genelkurmay  üzerinde  uçmak  için  oraya  gittim  ve 

Genelkurmay üzerinde uçmaya başladım. Bu sırada telsiz ile Özcan KARACAN tarafından 
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tekrar Genelkurmay önündeki polis araçlarına ateş açılması talimatı verildi, ancak ben kuleye 

tekrar  silah  sisteminin  arızalı  olduğunu söyleyerek  atış  yapmadım.  Yaklaşık  30-40 dakika 

sonra Güvercinlik'te bulunan üste geri dönerek helikopteri  indirdik.  Ben yere inince orada 

bulunan tanımadığım teknisyenlerden birine silahları sabote etmişler helikopter atış yapmıyor 

dedim. Bu sırada biz yerde bulunan 2 adet Süper Kobra tipi helikopterden 1 tanesine geçtik ve 

helikopteri  çalıştırdık.  Bu sefer  ben bu helikopterin  arka  yani  pilot  koltuğuna Taha Fatih 

Yüzbaşı  da  ön  koltuğa  yani  silahçı  koltuğuna  oturdu.  Biz  kalkarak  tekrar  Genelkurmay 

üzerine gittik. Biz gittiğimizde havada askeri jet uçaklarının da uçtuğunu gördüm. Biz havada 

iken  Özel  Kuvvetlere  doğru  giden  bir  zırhlı  polis  aracının  vurulması  için  Konya  Yolu 

üzerinden gidilmesi talimatının kule tarafından verilmesi üzerine Ali ERCAN’ ın bulunduğu 

helikopterin Özel Kuvvetler tarafına doğru gittiğini duydum. 

Bize  de  Beştepe  bölgesinde  bulunan  Jandarma  Genel  Komutanlığı  Ek  Karargah 

binasının olduğu tarafa gitmemiz talimatı verilmesi üzerine oraya gittik. Biz gittikten sonra 

Jandarma Nizamiyesinden girmeye çalışanlar var onlara ateş edin diye talimat verildi. Ben 

Jandarma  Nizamiyesinden  girmeye  çalışan  kimse  olmadığını  görmedim.  Ben  helikopteri 

uçururken havadaki  Jet  ve  Helikopter  uçuş  trafiği  ile  silah  koltuğunda  oturan  Taha Fatih 

Yüzbaşının yönlendirmesine göre uçuşu yönetiyordum. Kuleden verilen talimat üzerine Taha 

Fatih Yüzbaşı Jandarma binasının giriş nizamiye kapısının yanına boş alana 20mm lik top 

atışı yaptı. 

Daha  sonra  kule  tarafından  TRT’ ye  gidilmesi  talimatı  verilince  biz  daha  yakın 

olduğumuzdan bizim helikopter ile TRT binasının oraya gittik. Oraya varınca Özcan Yarbay 

tarafından telsiz  ile  TRT önünde  yolu  kapatan  polis  TOMA aracının  vurulması  talimatını 

verdi, bunun üzerine Taha Fatih Yüzbaşı da TRT bahçesinin yanında bulunan ormanlık alana 

atış yaptı. Daha sonra TRT üzerinde de 10-15 dakika uçuş yaptık.

Sonra  telsizden  Özcan  Yarbay  tarafından  bize  Genelkurmay  tarafına  gitmemiz 

talimatı verildi.  Oraya doğru giderken yerini tam hatırlamadığım bir noktada yolu kapatan 

polis  TOMA aracının vurulması  talimatı  verildi.  Ben aşağıya  baktığımda TOMA ve zırhlı 

polis aracının yolu kesmiş ve vatandaşların da TOMA aracının yanında olduğunu görünce bu 

durumu telsiz ile kuleye bildirdim. Bu sırada yerden bize atış yapıldı ve bizim helikopterimiz 

isabet  alınca  ben  bu durumu kuleye  söyledikten  sonra  orada  herhangi  bir  atış  yapmadan 

yolumuza devam ettik. Biz giderken Genelkurmay ile Cumhurbaşkanlığı Külleyesi arasında 

savaş uçakları tarafından fleyir (ateş topu) atılıyordu ve yoğun duman vardı. Bu durumu telsiz 

ile kuleye bildirerek uçuş yapamayacağımızı söyleyip tekrar geri döndük ve saat: 00.30-01.00 

sıralarında kışlaya iniş yaptık.

Motor  susturduktan  sonra  ben  ve  Taha  Fatih  Yüzbaşı  ile  uçtuğumuz  sırada 

helikopterimizin  isabet  aldığını  da  bahane  ederek  bir  daha  uçuş  gerçekleştirmedik.  Yere 
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indikten sonra uçuş hattında yaklaşık yarım saat bekledik ve orada ki uçuş yapan pilotlar ile 

yapılan faaliyetler ile ilgili konuşmalar yaptık. Ben daha sonra helikopterdeki malzemelerimi 

ve kaskım ile gece görüş gözlüğümü de alarak, Taha Fatih Yüzbaşı’nın odasına gittim. Odada 

yaklaşık yarım saat oturduktan sonra Taha Fatih Yüzbaşı beni cep telefonumdan aradı, bana 

Özcan Yarbay viskiler  hazır  olsun dediğini,  kendisinin  hasta  olduğunu ve uçamayacağını, 

benim Binbaşı Ali veya Yüzbaşı Cebrail’den birisiyle uçup uçamayacağımı sordu. Ben de 

kendisine  telefonda  tamam  dedim.  5  dakika  sonra  aşağıya  uçuş  hattına  gittim  ve  cep 

telefonumdan  Yarbay  Özcan’ı  arayarak,  "Komutanım  bütün  helikopterler  gayrı  faal 

uçamazlar" diye söyledim. Bunun üzerine o da bana tamam dedi ve telefonu kapattık. 

Ben  tekrar  Taha  Fatih  Yüzbaşının  odasına  gittim  ve  orada  bulunan  eşyalarımı 

aldıktan  sonra  pistin  karşısındaki  odama  gittim  ve  eşyalarımı  aldıktan  sonra  2  nolu 

nizamiyenin  orada  bulunan  kendi  aracımın  yanına  gittim.  2  nolu  nizamiyenin  itfaiye  ve 

araçlar  tarafından  kapatılmış  olduğunu,  1  nolu  nizamiyenin  de  kapalı  ve  çıkışlara  izin 

verilmediğini  öğrenince odama döndüm ve üzerimi  değiştirip  sivil  kıyafetlerimi giyindim. 

Hava aydınlanana  kadar  odamda  oturdum.  Sonra  odamdan binanın  dışına  doğru  çıkarken 

elinde tüfek olan bir teğmen’in bankın üzerinde oturduğunu gördüm. Kendisine ne yaptığını 

sorduğumda kule tarafından birilerinin geleceği söylenerek kendisinin mevzi alması emrinin 

verildiğini söyledi. 

Ben  tekrar  odama  geri  çıktım  ve  10-15  dakika  odamda  oturduktan  sonra  tekrar 

aşağıya inerken Binbaşı Ersel ERSOY ile Yarbay Murat BOLAT’ı gördüm. Bu sırada Taha 

Fatih Yüzbaşı beni cep telefonumdan aradı ve Komutanım Akıncı’ya gidiyoruz çabuk gelin 

dedi. Ben de kendi odamda olduğumu. Gelemeyeceğimi söyledim. Ben o anda onlarla birlikte 

hareket  etmek  istemediğimden  böyle  cevap  verdim  ve  kendisi  benim  cevap  vermemi 

beklemeden telefon kapattı.  Sonra ben Binbaşı Ersel  ERSOY ile Yarbay Murat BOLAT’a 

"Komutanım onlar  Akıncı’ya  gidiyorlarmış  siz  gitmiyor  musunuz"  dedim.  Kendileri  bana 

cevap  vermediler.  Ben de  bunun üzerine  kendi  aracıma  binerek  Fidanlık  bölgesinde  olan 

nizamiyeye doğru giderken Taha Fatih Yüzbaşı’yı  cep telefonumdan aradım ancak kendisi 

telefonunu açmadı. Ben Fidanlık nizamiyesine vardığım sırada Taha Fatih Yüzbaşı beni aradı 

ve  "Biz  gidiyoruz,  siz  burada  kalacaksınız,  sizi  alamayacağım"  dedi.  Ben  de  "Karşıda 

odamdayım siz  gidin"  diye  cevap  verdim.  Daha  sonra  Fidanlık  bölgesindeki  nizamiyede 

teğmenlerin ellerinde silahlı olarak beklediklerini gördüm, bu sırada silah sesleri geliyordu ve 

onların zarar görmemesi için bulundukları  yerden uzaklaştırarak nizamiye yanındaki beton 

binaya girmelerini söyledim. Ben de onlar ile Fidanlık nizamiye de 10-15 dakika bekledim. 

Bu sırada  Özcan  Yarbay kendi  özel  aracı  ile  bu  nizamiyeye  geldi  ve  nizamiye  kapısının 

önünde duran itfaiye aracının üzerindeki anahtar ile itfaiye aracını çalıştırdı ve nizamiyenin 

önünü açtı. Bu sırada içeriden kapının kilidini açtırdı ve önündeki engelleri de kaldırttıktan 
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sonra bana da eliyle işaret ederek "Haydi Akıncı’ya gidiyoruz" dedi. Özcan Yarbay’ın yanında 

birisi vardı ancak kim olduğunu görmedim, onlar nizamiyeden çıkarak İstanbul yolu tarafına 

doğru  gittiler.  Ben  de  kendi  aracıma  binerek  Çimento  Fabrikası  istikametinden  Anadolu 

Bulvarı ve Eskişehir Yolu güzergahın takip ederek ikametime gittim.

Evde bulunan ailemi ve çocuklarımı da alarak aynı gün saat: 07.30 sıralarında onları 

Samsun iline götürmek üzere kendi aracım ile yola çıktım. Aynı gün saat: 14.00 sıralarında 

Samsun’ a ulaştım ve ailemi annemin babamın yanına bıraktım ve Pazar günü akşama kadar 

babamın evinde kaldım. Bu sırada cep telefonum kapalı olduğu için kışladan çıktıktan sonra 

kimseyle cep telefonum ile iletişim kurmadım. 17 Temmuz Pazar günü gece 23.00 sıralarında 

kız kardeşimin eşi ile onun arabasına binerek yola çıktık ve 18 Temmuz saat: 06.00 sıralarında 

Ankara’ya  ikametime  geldim.  Üzerimi  değiştirdikten  sonra  kız  kardeşimin  eşi  Samsun’a 

döndü ve ben de saat: 11.00 sıralarında kendi isteğim ve rızam ile birliğime giderek teslim 

oldum. Nizamiyeden girişte görevlilerin elinde bulunan listeye bakarak beni ayırdılar. Daha 

sonra beni ve diğer personeli yapılan işlemlerden sonra Merkez Komutanlığına teslim ettiler. 

Aynı gün de Merkez Komutanlığı görevlileri tarafından Emniyet görevlilerine teslim edildim.

Yine  o  gece  teknisyenlerden  Başçavuş  Tamer  YİĞİT  ve  Başçavuş  Çağlayan 

ÇİMEN’i de bir ara kışlada olduklarını gördüm ve kendilerine burada ne arıyorsunuz diye 

sorduğumda,  kendilerini  Bakım  Tabur  Komutanı  Yarbay  Murat  BOLAT  tarafından 

çağırıldıklarını söylediler.

Ben 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen darbe teşebbüsü sırasında yukarıda anlattığım 

emir ve talimatları aldım, ancak benim emir verme pozisyonum olmadığından kimseye darbe 

teşebbüsü ile ilgili herhangi bir emir vermedim. Bu hareket sırasında pilotlar arasında yapılan 

görev paylaşımları emir mahiyetinde değildir. Yukarıda da anlattığım gibi helikopterler uçuş 

sırasında kim nereye gideceğine yakınlık durumuna göre pilotlar kendi aramızda konuşarak 

karar veriyorduk.

Yukarıda bana sorulan sorular hakkında Avukatımın huzurunda, hiçbir baskı ve tesir 

altında kalmadan kendi özgür iradem ile ifademi verdim. 

Ben buraya kadar ve ifademin devamında anlattıklarımın gizli kalmasını istiyorum. 

ayrıca bu fetö/pdy yapılanması ile ilgili çok detaylı ve önemli bilgiler ve kişilerin isimlerini 

verdiğimden  dolayı,  etkin  pişmanlık  yasasından  ve  tanık  koruma  kanunu  hükümlerinden 

faydalanmak istiyorum. Verdiğim bilgilerin gizlenmemesi halinde hem kendi hem de ailemin 

can güvenliğinin tehlikeye gireceğini düşünüyorum. 

Ayrıca gözaltında bulunduğum süre içerisinde, görevlilerden talep ettiğim kağıtlara 

kendi özgür iradem ile hiçbir baskı altında kalmadan kendi el yazım ile yazdığım toplamda 

(15) sayfadan ibaret olan, FETÖ/PDY yapılanması hakkında bildiklerim ile 15 Temmuz darbe 

girişimi  sırısanda  yaşananları  yazdığım  kağıtları,  bu  ifademe  ve  dosyaya  eklenmesini 
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istiyorum. Bu kağıtta yazılan ve FETÖ/PDY yapılanmasında yer aldığını bildiğim isimleri de 

hatırladığım kadarıyla  yazdım. Dah sonra da hatırlayacaklarım olduğu takdirde bunları  da 

ilgililere bildireceğim. Bu yazdıklarımın da ifadem olarak değerlendirilmesini ve yine GİZLİ 

TUTULMASINI talep ediyorum.

Ben ortaokul yıllarında girdiğim ve bu zamana kadar yer  aldığım bu FETÖ/PDY 

yapılanması tarafından 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen darbe teşebbüsü girişimi haricinde 

benden herhangi bir kanunsuz eylem istenmemiştir. Bu yapıda yer alarak böyle bir olayda da 

içerisinde olmaktan çok pişmanım ve kendimden utandım. Bu pişmanlığımdan dolayı da tüm 

bildiklerimi hatırladığım tüm detayları ile anlattım ve kendi el yazısı ile de yazıya döktüm.

Ben meslek hayatı  boyunca terörle mücadelede ön saflarda yer aldım ve bununla 

ilgili ödüllendirildim, takdir edildim. Ama böyle bir olay sonucunda tüm geçmişimin bir anda 

kararmış olmasından dolayı çok üzülüyorum ve utanç duyuyorum. Tüm bu olanlardan dolayı 

çok pişmanım. 

Bu olaylar sırasında kardeşi kardeşe kırdırmak için ve sivil halk üzerine ateş edilmesi 

yönünde kanuna aykırı emri veren tüm sıralı rütbelileri ve diğer kişilerden hesap sorulması 

için tüm bildiklerimi detaylı  olarak anlattım. Benim bu konuyla ilgili  şimdilik bu ifademe 

ekleyecek başkaca bir husus yoktur. 

Şüpheli  İlkay  ATEŞ  11/02/2017  tarihli  ifadesinde;  "  Ben  daha  önce  Poliste, 

Savcılıkta  ve  mahkemede  ifademi  vermiştim.  Halen  Kırıkkale  F  Tipi  cezaevinde  tutuklu 

olarak bulunmaktayım. Daha önceki verdiğim ifadelerde o zaman cemaat olarak adlandırılan 

örgüt içerisinde benden sorumlu abi olarak adlandırılan kişilerin bildiğim kod isimlerini ve 

isimlerini  söylemiştim.  Bunlarla  ilgili  olarak  daha  önce  verdiğim  samimi  beyanlarımı 

desteklemek amacıyla bu şahısların bildiğim adreslerini ve gösterilecek fotoğraflardan teşhis 

etmek  üzere  emniyete  getirilmem  üzerine  geçmişte  benden  sorumlu  olan  abi  olarak 

adlandırılan şahısların gösterilecek fotoğraflarını ve bildiğim adreslerini kendi hür iradem ve 

isteğimle bildirmek istedim. Ben daha önceki ifadelerimde de belirttiğim üzere; kandırıldım 

ve bu suretle 15 Temmuz akşamı helikopterle uçtum ancak olayın boyutunu verilen emirler 

doğrultusunda sıkıyönetim ilan edildiği ve bizlere havada insanların ve polislerin üzerine ateş 

edilmesi talimatı verilmesi üzerine verilen emirlerin yanlış olduğunu ve bazı şeylerin yanlış 

gittiğini  anlamamız  üzerine  birlikte  uçtuğum Taha  Fatih  ÇELİK ile  bir  karar  vererek  ya 

verilen emirleri savuşturarak yerine getirip bir şekilde inecektik veya verilen emirleri yerine 

getirmemekle suçlanıp infaz edilecektik. Bu sebeple verilen ateş emirlerini insanların zarar 

görmeyeceği yerlere yaparak üst taraftan gelen emir ve baskıları bertaraf ettikten sonra bir 

şekilde helikopteri indirdik ve hem kullanmış olduğumuz hem de diğer uçuş hattında bulunan 

saldırı helikopterlerinin gayri faal olduğunu söyleyerek uçmalarına engel olduk. 
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15  Temmuz  akşamı  saat  20:00  gibi  evden  çıkarak  Pazar  günü  kayınbiraderimin 

nişanına  katılmak  için  Cumartesi  sabahı  İstanbula  gidecektim çünkü  Özcan  KARACAN; 

Cumartesi sabah sen çıkar gidersin diye söylemişti. Bende takı alabilmek için Acity alış veriş 

merkezine gittim bir şey beğenemedim bunun üzerine dışardan ATM den para çektim sabah 

vaktim olmaz diye. Daha sonra beni Sadullah ABRA aradı geldiniz mi diye. Bende beş on 

dakikaya  geleceğimi  söyledim.  Özcan  KARACAN  Çarşamba  günü  bize  faaliyetin  gece 

03:00'te  olacağını  söylemişti.  Saat  22:00 de birliğe  gitmemizin  sebebi  ise;  yapılacak olan 

faaliyet  ile  ilgili  kim  kiminle  uçacak,  hangi  telsiz  frekansları  kullanılacak  ve  nerelere 

gidileceğini  ve  kimin  gideceğini  planlamak  üzere  brifing  almak  içindi.  Fakat  ben  birliğe 

girmem ile helikopter faaliyetleri başlaması nedeniyle yukarıda saydığım brifing yapılamadı. 

Saat  21:50  sıralarında  birliğime  giderek  üstümü  değiştirdiğim  sırada  helikopter  sesleri 

gelmeye başlamıştı. Daha sonra Yüzbaşı Taha Fatih ÇELİK’in odasına gittim, burada kaskımı 

hazırlarken Özcan KARACAN odaya gelerek sıkıyönetim ilan edildiğini ve acele olarak uçuş 

hattına  gitmemizi  bildirdi.  Gittiğimizde  helikopterlere  mühimmat  yükleniyordu  ve  Ünsal 

ÇOŞKUN uçuş hattında; kolay gelsin, acele edin şeklinde söyledi. Bende Taha Fatih ÇELİK 

Yüzbaşı  ile  Süper  Kobra  helikoptere  binerek  22:30  sıralarında  havalandık.  Ben  silahçı 

koltuğunda  oturuyordum.  Kuleden  eskort  yapacağımız  S  70  lerin  nereye  gittiğini  sordum 

çünkü  Özcan  KARACAN  bana  daha  önce  bir  gizli  görev  olacağını  ve  bizim  S-70  lere 

eskortluk görevi  yapacağımızı  ve atış  olmayacağını  söylemişti.  Ben bunu teyit  etmek için 

kuleden sorduğumda Akıncı'ya gittiklerini söylemesi üzerine Akıncı'ya doğru uçuşa devam 

ettik. Akıncı kule ile temas kurarak S70 leri sorduk, kule malumatının olmadığını söyledi,  

bizde Güvercinlik'e doğru geri döndük giderken Özcan KARACAN kuleden çağrı yaparak; 

Genelkurmay üzerine geçin üzerinde uçuş yapın diye söyledi. Bizde Genelkurmayın üzerine 

giderek 15-20 dakika Genelkurmay üzerinde uçtuk. Kuleden Yarbay Özcan KARACAN bize; 

Genelkurmaya  giren  çalışanlar  var  onları  vurun  şeklinde  talimat  verdi,  biz  de  kimseyi 

göremediğimizi  söyledik.  Aslında  Genelkurmayın  etrafında  insanlar  ve  polisler  vardı  ve 

görünüyordu  ancak  atış  yapın  talimatı  verildiği  için  bize  garip  geldi  ve  atış  yapmamayı 

bahane için göremediğimizi söyledik. Sonra tekrar Genelkurmay kavşağındaki polis araçlarını 

ve üzerinde mavi lamba olan araçları polis araçlarını kastederekvurmamızı söyledi. Bizde; 

bunların polis aracı olduğunu etrafında vatandaşlar olduğunu görerek atışın uygun olmadığını 

söyledik. Tekrar polis araçlarını vurmamız talimatı verildi. Bende silah sistemlerinin arızalı 

olduğunu söyleyerek atış yapmak istemedim bu esnada Taha Fatih ÇELİK silah sistemlerini 

açıp  kapatmayı  deneyeyim mi  diye  sordu bende gerek  yok deneme dedim bunun üzerine 

helikopteri değiştirmemizi söylediler. Ve Güvercinlik'e döndük. Diğer helikopteri aldık saat 

23:40  sıralarında  muhtemelen  kalkış  yaptık,  kalktığımızda  Taha  Fatih  ÇELİK  silahçı 

koltuğuna geçti,  bizi  Genelkurmaya gönderdiler.  Genelkurmayın üzerinde bir süre dolaştık 

1111/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



etrafta  uçaklar  geçtiği  için  biraz  uzaklaştık  ve  tekrar  geri  geldik.  Daha  sonra  Beytepe'de 

çatışma olduğu söylenerek gitmemiz talimatı geldi Beytepe'ye gittik. Bir şey göremediğimizi 

söyledikbunun  üzerine  Beytepe  değil  Beştepe  diyerek  bizi  içeriye  girmeye  çalışanlar  var 

Beştepe'ye geçin polis araçlarını vurun şeklinde talimat geldi. Beştepe kavşağına gittiğimizde 

yol üzerinde yedi sekiz tane askeri zırhlı araç ve kavşakta iki tane polis zırhlı aracı olduğunu 

gördüm. Bize ordaki polis araçlarını ve Beştepe jandarmaya girmeye çalışanları vurun emri 

verildi.  Taha  Yüzbaşı  ne  yapacağımızı  atmayacağız  değilmi  diye  sordu.  Bende;  tabiki 

atmayacağız  dedim.  Fakat  telsizden  bir  kaz  kez  tekrar  edildi.  Anladığım  kadarıyla 

bulunduğumuz yerdeki Beştepe deki birisi helikopterleri Özcan KARACAN’dan istediğini ve 

bu şekilde talimat verdirdiğini düşünüyorum. Çünkü Özcan KARACAN’ın Güvercinlik'ten 

buraları görmesi imkansız ancak oralarda biriyle irtibat kuruyordu ki bu olanları biliyordu. 

Bizde bunun düşüncesiyle Taha ile konuşarak termal kamera ile bakıp kimsenin olmadığını 

anladıktan sonra boş alana atış yapmayı düşündük ve Taha’nın da tecrübesine güvenerek tek 

atımda 15-20 mermi atışı yaptık. Çünkü silah sisteminde bir kez basıldığında sistem 15-20 

atış yapıyordu. Daha sonra telsizden Gölbaşı Özel kuvvetler ve TRT ye geçin şeklinde çağrı 

yapılması  üzerine  biz  Taha  ile  konuşarak  TRT ye  geçmeyi  kararlaştırdık  Ali  ERCAN ve 

Cebrail  SERT'in  bulunduğu  helikopteri  Gölbaşı'na  gitmesini  söyledik.  (Ali  ERCAN  ve 

Cebrail SERT de Süper Kobra ile uçuyordu) Biz TRT ye geçtiğimizde TRT önünde bulunan 

TOMA’nın  vurulması  emri  verildi,  telsizden  yolun  kesildiğini  ve  insanların  ve  polislerin 

olduğunu  söylediğimizde  Özcan  KARACAN TOMA’yı  vurmamızı  söyledi.  Yine  Taha  ile 

kararlaştırarak  TRT yanında  bulunan  ağaçlık  boş  alana  termal  ile  kontrol  edip  kimsenin 

olmadığını teyit ederek tek atış yaptık ve telsizden atış yaptığımızı bildirdik. Gölbaşına giden 

helikopter  ile  Özcan  KARACAN  arasında  telsiz  irtibatı  kopuk  olduğundan  Özcan 

KARACAN ile Ali  ERCAN arasında Özcan KARACAN’ın konuştuklarını  onun ağzından 

aynı şekilde diğer helikoptere aktarıyorduk. Bize Genel Kurmaya geçin talimatı geldi bunun 

üzerine  Taha  ile  bir  konuşma  yaparak;  önceki  gittiğimiz  yerlerde  boş  alan  var  ancak 

Genelkurmay üzerinde atış yapmamız istenirse ne yapacağız çünkü oralarda atış yapacak boş 

alan yok diye bunun üzerine kuleye; jetlerin attığı fleyırlar nedeniyle çok duman olduğunu 

görüşümüzün  olmadığını  bahane  ederek  Güvercinlik'e  dönüşe  geçtiğimizi  bildirdik  Özcan 

KARACAN’da; ne dumanı neyi göremiyorsunuz şeklinde bir ifade kullandı bizde durumu 

açıkladık ve Güvercinlik'e 00:15 sıralarında iniş yaptık. Hangarın önündekiler telefonlarına 

bakıyordu bunlardan  İstanbul’da  tankların  köprüye  çıktığını  öğrendik.  Özcan KARACAN 

daha önce bize; bir  faaliyet  olacağını ve bunun Ankara’da olacağını söylemişti.  Ben daha 

sonra  Taha’nın  odasına  geçtim ve  burada  kaldım.  Bu  esnada  Taha  beni  arayarak;  Özcan 

Yarbay helikopterler hazır olsun diye söylediğini iletti. Bende tamam diye söyledim ve Özcan 

KARACAN’ı saat 02:00 civarlarında arayarak bütün helikopterlerin delik deşik olduğunu ve 
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hepsinin gayrı faal olduğunu söyledim. Amacım helikopterlerin kullanılmasını engellemekti. 

Bundan sonra kendi odama giderek sivillerimi giydim ve bildiğim çıkış kapılarına baktım. 

Hepsinin önünde itfaiye araçları vardı ve çıkış imkanı yoktu. Gece boyunca iki kez baktım 

ikisinde de kapalıydı. Sabah 06:00 gibi 2 nolu nizamiyeyle gittim burada Taha Yüzbaşı aradı 

ve  Özcan  KARACAN’ın  Akıncı'ya  gideceğimizi  söylediğini  iletti  ben  kendisine  uzakta 

olduğumu  ve  gelemiyeceğimi  söyledim  amacım  Akıncı’ya  gitmemekti.  Nizamiyede  iken 

teğmenleri gördüm bunlara mevzi almaları söylenmiş, kule tarafından silah sesleri geliyordu, 

teğmenleri  çağırarak  zarar  görmemeleri  için  binaya  girmelerini  söyledim.  Teğmenler 

ellerindeki silahları bıraktılar bu esnada Özcan KARACAN geldi bana parmağını sallayarak 

Akıncılara gidiyoruz dedi. Bana parmağını sallamasının sebebinin ise; benim gayri faal uçmaz 

dediğim dört helikopterden iki helikopterin sabah uçuş yaparak Akıncı'ya gitmesidir. Özcan 

KARACAN’ın  yanında  şahsi  aracının  içerisinde  Semih  ÜSKAYA Binbaşı  vardı.  Kapının 

önündeki itfaiye aracını ve Land aracını Özcan KARACAN kendisi kullanarak kapıdan çekti 

ve aracıyla buradan çıkış yaptı bende arkasından kendi aracım ile çıkış yaptım. 

15 Temmuz öncesinde 11 Temmuz günü Özcan KARACAN odasına gittiğimde bana 

Genelkurmay  Başkanının  emri  ile  bir  faaliyet  icra  edileceğini  ve  tecrübeli  ekibe  ihtiyaç 

olduğunu benimde uçup uçmayacağımı sordu. Bende faaliyetin ne olduğunu sınır ötesi mi 

diye  sorduğumda;  onun  gibi  bir  şey  detaylar  sonra  gelecek,  uçuş  ekibini  kendisinin 

ayarlayacağını, iki kol Süper Kobra olacak yani 8 personel olması gerekiyordu. Fakat o gece 

biz dört kişiydik ben bunu daha sonra Taha Yüzbaşıya sorduğumda; Özcan Yarbayın bu kadar 

olacaksınız dediğini öğrendim. Ben Özcan KARACAN’a Alay Komutanının ne düşündüğünü 

sorduğumda; Alay Komutanın 27 Temmuzda CH 47 için yapılacak devlet töreni ile meşgul 

olduğunu  henüz  görüşmediklerini  söyledi.  Size  nereden  geldi  diye  sorduğumda;  Kara 

Kuvvetleri Kurmay Başkanı İhsan UYAR’dan geldiğini söyledi. Ben uçabileceğimi söyledim 

ve  konuyu  kapattık.  Buradan  çıkıp  aşağıya  kamelyaların  oraya  indim çay içerken  Özcan 

KARACAN camdan seslenerek beni çağırdı tekrar odasına gittiğimde bana; ben cemaatçiyim 

diye  söyleyince  ben  de;  ne  alaka  diye  karşılık  verdim.  Birbirimizi  test  etmeyelim şimdi, 

sadece bilmeni istedim, söylediğimi de abine söyleme diye söyledi. Ben söylediklerine anlam 

veremedim çünkü o zaman ki cemaat içerisinde hiç kimse yanındakine dahi böyle bir şey 

söylemez  ve  belli  de  etmez  di.  13  Temmuz  Çarşamba  günü  Özcan  Karacan;  yapılacak 

faaliyetin Ankara’da olduğunu bununla ilgili olarak akşam bilgi verileceğini akşam 20:30 gibi 

lojmanda  olun  diye  söyleyince  bende  kıyafet  ne  olacak,  kim  gelecek  diye  sordum;  sivil 

olacağımızı  ve  Binbaşı  Sadullah  ABRA’  nın,  Binbaşı  Eyüp  ÜNAL’  ın,  Yarbay  Erdal 

BAŞLAR’ ın, Binbaşı Murat KARAKAŞ’ ın, Yüzbaşı Taha Fatih ÇELİK’ in ve kendisinin 

olacağını, gelirken yanınızda telefon olmasın diye söyledi daha önceki konuşmalarımızda da 

bu konu ile ilgili yanına giderken telefon getirmemizi de söylemişti. O gün akşam bizi daha 

1113/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



önceki  ifadelerimde  belirttiğim Gimat’daki  adrese  gittiğimizde  Özcan  Karacan  aracımızın 

yanına gelerek; telefonlarınızı bırakın diye tekrar söyleyinceben telefonumu kapattım ve araca 

bıraktım Taha  Yüzbaşı  da  telefonunu  benim aracımda  bıraktı.  Hatta  çıktıktan  sonra  Taha 

Yüzbaşı telefonunu benim aracımda unutmuş ertesi gün mesaiye gittiğimde vermiştim. 

Yine  bu  konu  ile  ilgili  bana  sorulan  helikopterlerdeki  transponder  açılması  için 

kuleden  her  hangi  bir  talimat  verilmediği  için  kapalıydı.  Yine  kalkıştan  sonra  ışıkların 

açılması ve kapalı tutulması yönünde bir talimat verilmedi. 

Yine dosyaya konulan kule telsiz konuşmaları tarafıma aktarıldığında o gece yapılan 

telsiz konuşmalarının bir kısmının alınmadığı veya eksik alındığını bu sebeple konuşmalar 

arasında anlam bütünlüğünün bozuk olduğunu düşünmekteyim. O gece Özcan KARACAN ve 

kule tarafından verilen  emirleri  diğerler  helikopterdekilerin  duymamaları  nedeniyle  Özcan 

KARACAN’ın ve kulenin aktarımlarını hiç değiştirmeden sanki onların ağzından çıkıyormuş 

gibi diğerlerine ilettim. Bu sebeple konuşmalarda anlam bütünlüğü bozuk olduğu için bunları 

sanki benim söylediğim gibi anlaşıldığını düşünüyorum.   

Ben bu konular ile ilgili olarak daha önce detaylı ifademi vermiştim. Bu hususlar 

aklıma takıldığı için anlatma gereği duydum. Yine bu süreç içerisinde aklıma takılan; 2008-

2014 yılları arasında benden sorumlu olan Cüneyt kod isimli Cumhur AYDINLI 2009 veya 

2010  yıllarında  helikopter  kazası  geçiren  Yüzbaşı  Ömer  GÜNDÜZ  ile  çok  ilgilenmişti. 

Sürekli  olarak  nasıl  oldu  durumu  nasıl  şeklinde  sorular  sormuştu  şimdi  düşündüğümde 

Cumhur Aydınlı ile Ömer Gündüz arasında bir bağ olabileceğini düşünmekteyim. 

Yine yaşanan bu olaylar  ile  ilgili  olarak Binbaşı  Feyzullah SARI,  Yüzbaşı  Ömer 

GÜNDÜZ, Yüzbaşı Fatih KAVRUK, Yüzbaşı Yusuf ÜNAL, Binbaşı Suat AKYAZ, Üsteğmen 

Mustafa  YILDIZ  isimli  personellerinde  bu  konular  kapsamında  incelenmesini  ve 

değerlendirilmesinin  faydalı  olabileceğini  değerlendirmekteyim.  Benim  bu  konuyla  ilgili 

şimdilik bu ifademe ekleyecek başkaca bir  husus yoktur.  Ben bu olaylar  içerisine isteğim 

dışında  çekildiğimi  ve  kullanıldığımı  düşünmekteyim.  Bu  olaylar  yaşandıktan  sonra 

yapabileceklerimi  düşündüm  ve  imkanlarım  olmasına  rağmen  kaçmayı  aklıma  bile 

getirmeyerek ailemi güvene aldıktan sonra tekrar birliğime döndüm, tüm yaşananları ve bu 

yaşananların içerisinde kimlerin ne rolü varsa tüm samimiyetimle her şeyin ortaya çıkabilmesi 

için anlatarak ve yer gösterme ve teşhis işlemleri yaparak adli birimlere yardımcı olduğumu 

düşünüyorum. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  İlkay ATEŞ'in el  yazısı  ile  yazdığı  23 Temmuz 2016 dilekçede;  "Ben 

Yarbay İlkay ATEŞ Kara Havacılık Komutanlığında Süper Kobra pilotoyum. Daha önce bilgi 

amaçlı yazmış olduğum notlara ilave olarak özgür irademle bunları yazmış bulunmaktayım. 

Bu amaçla görevlilerden kağıt kalem istedim.
1114/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



FETÖ/PDY yapılanması  içerisinde  bize  abilik  yapan  ve  o  azamanlar  Batıkent'te 

ikamet  eden kod adı  Cuneyit  olan  şahsın  gerçek adının  Cumhur  AYDINLI olabileceğini, 

evinde gördüğüm bir plaketin üzerinde yer almasından hatırlıyorum. Bu şahıs evli ve iki kız 

çocuğu  babası.  Eşi  Konyalı  kendisi  ise  Vanlı.  Ailesi  Van'da  ikamet  ediyor.  Tanıştığımız 

dönemde  Fatih  Hastanesinde  bilişim  uzmanı  olarak  çalışmaktaydı.  Eş  zamanlı  olarak 

firmaların  kalite  standartlarının  denetlemesini  yapıyordu.  Daha  sonra  TİB'de  çalışmaya 

başladığını öğrendim. Yarbay Esat ÖZORMANCIK'ın vermiş olduğu ifadelerle zor duruma 

girdiği  bir  sebeple  Batıkent'te  bulunan  kendisine  ait  evi  satarak  Batıkent'te  bulunan 

Samanyolu Kolejine yakın bir yere taşındığını öğrendim. Bu esnada TİB'den ayrılarak Tarım 

ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nda işe başladığını biliyorum. Bu esnada biziAkif 

kod adlı şahsa devrederek iletişimimiz kesildi.

Akif Kod adlı şahıs Arif kod adlı kişiye bağlıydı. Sincan'da ikamet eden Nevzat kod 

adlı şahısta Arif kod adlı kişiye bağlı. Nevzat kod adlı şahıs daha önce özel bir dershanede 

müdür yardımcılığı yaparken TRT'de çalışmaya başladı. 2 çocuğu var.Büyük olanı çok fazla 

rahatsızlık geçirdi. Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gördü.

Kara Kuvvetleri  Kurmay Başkanı  Orgeneral  İhsan UYAR'ın emir/icra  subayı  Yb. 

Yavuz SEZER'de FETÖ/PDY y apılanması içerisinde yer almakta. 

2007-2008 yılları arasında Nevzat kod adlı şahıs ile bir gün evinde oturuyorken terör 

konusunda konuşuyorduk. Bize PKK'lı teröristlerin dinsiz imansız olarak öldüğünü, bunlara 

bir şans tanınırsa doğru yola girecekleri, bunları vurmamamızın daha iyi olabileceğini ifade 

etti. Ben de biz onları vurmazsak bizim imanlıgençlerimizin karakollarını bastığını ve şehit 

ettiğini söyleyince konuyu çok uzatmadı. Sanki bize PKK'lıları vurmayın der gibi bir havası 

vardı. 

Akif  kod  adlı  şahsın  evinde  oturuyorken  Arif  ve  Yavuz  kod  adlı  şahıslar  geldi. 

Sonradan öğrendiğim kadarı ile Yavuz kod adlı şahıs komutanlıklar ve kuvvetler arası irtibatı 

sağlayan,  bilgi  aktarımı  yapan  kişi  imiş.  O  sıralar  istifa  etmeyi  düşündüğüm  için  beni 

etmemek konusunda ikna etmeye gelmiş olduğunu Akif adlı şahıs söyledi. 

FETÖ/PDY yapılanması içerisinde yer aldığını bildiğim ,

1-  Yarbay  Yasin  SOYSAÇ,  2-  Yüzbaşı  Bayram  SIZAN"  şeklinde  ibarelere  yer 

verilmiştir. 

Şüpheli İlkay ATEŞ'in el yazısı ile yazdığı 2. Dilekçede; " Ben Yarbay İlkay ATEŞ 

Fetullah Gülen Cemaati  üyesiyim.  1988 Yılından beri  bu faaliyetin içerisindeyim. Hür ve 

özgür irademle hiçbir baskı altında kalmadan bu itirafnameyi yazıyorum. 

1-Kalkışma Süreci:  9 Temmuz 2016'da Yarbay Özcan KARACAN beni arayarak, 

haftaya  Ankara'da  olup  olmadığımı  sordu.  Ben  de  olacağımı  söyledim.  Tam  gününü 
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hatırlamamakla beraberpazartesi ve ya salı yanına gittim. Bana önemli bir faaliyet olacağını, 

burada uçmak ister misin dedi. Ben de uçabileceğimi söyledim. Faaliyetin de detaylarını daha 

sonra söyleyeceğini belirtti. Bundan sonra çay içmek için kamelyaya indim. 10 dakika sonra 

tekrar beni çağırdı. Yanında Sadullah ABRA binbaşı vardı. Daha sonra Yüzbaşı Taha Fatih 

ÇELİK  geldi.  Çarşamba  günü  faaliyetin  detayları  ile  ilgili  olarak  görüşmek  için  akşam 

buluşacağımızı  söyledi  Yarbay  Özcan  KARACAN.  Çarşamba  günü  Yarbay  Özcan 

KARACAN'ın  oturduğu  Batıkent'teki  askeri  lojmanların  önünde  beklerken  Yüzbaşı  Taha 

Fatih ÇELİK geldi. Onunla beraber Batıkent Gimsa'nın önüne orada beklemekte olan Yarbay 

Özcan KARACAN ile buluşmaya gittik. Yarbay Özcan KARACAN'a ait 07 plakalı Honda 

CRV aracı gideceğimiz yere kadar takip ettik. beraberce arabadan indikten sonra Yarbay Erdal 

BAŞLAR'ın orada olduğunu gördüm. 2'şer 2'şer sitenin isminden emin olmadığım binanın 7. 

Kat 29 nolu dairesine gittik. Kapı açıldı. Bizi bir odaya aldılar. Orada faaliyet ile ilgili bilgiyi 

verecek kişiyi beklemeye başladık. 10 dakika sonra sivil kıyafetli 40 yaşlarında asker traşlı bir 

kişi  geldi.  Bize  Genelkurmay  başkanı  ve  diğer  kuvvetlerin  de  katılacağı  bir  faaliyet 

yapılacağını, bu faaliyet esnasında bize emir verenlerin emirlerine uymamızı söyledi. 10-15 

dakika kadar bir konuşma oldu. DAha sonra Yarbay Özcan KARACAN İzmir'e gideceğini 

söyledi ve kalkalım dedi. Oradan kalktıktan sonra ben Yüzbaşı Taha Fatih ÇELİK ve Yarbay 

Erdal BAŞLAR'ı evlerine bıraktım. Sonra ben de eve gittim. Perşembe günü mesaiye gittim. 

Herhangi bir buluşma ve görüşme olmadı. Cuma günü öğleden sonra Taarruz Taburuna gittim. 

Yarbay  Özcan  KARACAN,  Binbaşı  Sadullah  ABRA,  Yüzbaşı  Taha  Fatih  ÇELİK  aynı 

odadaydı. Faaliyetle ilgili olarak gece 03:00'te yapılacağını, akşam 21:00 -22:00 gibibrifing 

yapılacağını söyledi. Şimdi hatırladığımçarşamba günü Özcan KARACAN'ın yanında iken 

Binbaşı  Rafet  KALAYCI  da  geldi.  Ona  da  faaliyet  ile  ilgili  uçup  uçmayacağını  söyledi. 

Akşamki toplantıya Binbaşı Rafet KALAYCI, Binbaşı Sadullah ABRA, Binbaşı Eyüp ÜNAL, 

Binbaşı  Murat  KARAKAŞ  da  gelecekti.  Fakat  onlar  gelmedi.  Geleceklerini  Özcan 

KARACAN söylemişti. 

Cuma gününe dönecek olursak saat 20:30'da biz kışlaya gelecektik. Sonra Sadullah 

beni aradı. Biraz gecikeceğini söyleyip kendisi beni arayınca kışlaya gelmemi söyledi. Ben de 

öyle yaptım. saat 22:00 de kışlaya geldim. 

(Özcan KARACAN faaliyetin  gece  03:00'te  yapılacağını  söyledikten  sonra sabah 

bütün birliklerin kışlaya geleceğini söyledi.) 

Üzerimi  değiştirip  Taarruz  Taburuna  gittim.  Taarruz  taburundan  uçuş  hattına 

gitmemiz  ve  faaliyetin  başlayacağı  söylendi.  Uçuş  hattına  gidince  orada  helikopterlerin 

yüklendiğini ve helikopterlerin başında uçuş ekibi olarak 22:30'ta helikopterlerin başındaydık. 

AH-1W - Yb. İlkay ATEŞ

AH-1W - Yzb. Taha Fatih ÇELİK                   
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AH-1W - Bnb. Ali ERCAN

AH-1W - Yzb. Cebrail SERT

AH-1P - Bnb. Sadullah ABRA

AH-1P - Bnb. Murat KARAKAŞ

AH-1P - Bnb. Rafet KALAYCI

AH-1P-Yzb. Muhammet SUMMAK (adını duydum, kendisini görmedim)

Atak - Bnb. Eyüp ÜNAL

Atak -Yb. Erdal BAŞLAR

Atak - Yzb. İzzet ÇAKAN

Atak - ? İsmi hatırlamıyorum

Malatya'dan gece 12:00'den sonra 2 tane atak helikopterlerin geleceğini duydum. 1 

tanesi Temelli Meydanına arıza için inmiş. 1 tanesi birliğe geldi. Getirenler Yarbay Hakan 

EROL Yüzbaşı Memduh KARAGÖL getirmiş.

Helikopterlerin başına geldik. Yüklemeler devam ediyordu. 2 tane Süper Kobra, 2 

tane  Kobra  ,  1  tane  atakmotor  çalıştırmak  için  hazırlık  yaptık  .  Bu  esnada  Tuğ.  Ünsal 

ÇOŞKUN uçuş hattındaydı. Motor çalıştırdık. Telsizle kuleyle temas kurduk. Kuleden Özcan 

yarbay gidilecek yerleri  söyledi.  Bunların  içerisinde  MİT,  Genelkurmay,  TÜRKSAT,  TİB, 

Çankaya  Köşküne  gideleceğini  söyledi.  Buralara  S-70'lerle  özel  kuvvetlerin  indirileceğini 

söyledi. Biz Genelkurmaya gittik. Ben ön koltukta (silahçı) oturuyordum. Yüzbaşı Taha Fatih 

ÇELİK pilot koltuğundaydı. Buralarda alçak uçuş yapmamızı istedi. MİT binasınıngirişindeki 

beton bariyerlerin vurulması talimatı  verdi. Sonra dışarı  araç çıkartmayın talimatını Özcan 

KARACAN verdi. 

Biz Genelkurmayın üzerinde alçak uçuş yapıyorduk. 23:00 sıraları bizden polis zırhlı 

araçlarını  vurmamızı  istedi  (Özcan  KARACAN).  Ben  silah  sisteminde  arıza  var  dedim. 

Tamam dedi. Bu esnada Binbaşı Rafet KALAYCI MİT'in girişindeki bariyerleri vurduğunu 

söyledi  telsizden.  Bu  esnada  jetler  geldi.  Onlar  da  alçaktan  uçarakflare  attılar.  Çankaya 

Köşkü'ne  Binbaşı  Sadullah  ABRA gitti  diye  hatırlıyorum.  Ben  silah  sisteminde  arıza  var 

dedikten sonra yere indik. Bu arada geçen konuşmaları bilmiyorum. Sonra Yüzbaşı Taha Fatih 

ÇELİK  silahçı  koltuğunda  uçmak  istediğini  söyledi.  Biz  helikoptere  bindik.  Ben  motor 

çalıştırdım. Telsizleri  açınca kuleden Özcan KARACAN yerde hazır  beklememizi söyledi. 

Daha sonra biz havaya kalktık. Talimat olarak Konya Yolu üzerinde Özel Kuvvetlere doğru 

giden  zırhlı  araç  olduğu,  bunun  vurulmasını  söyledi.  Ben  de  bunu  o  tarafta  uçan  Ali 

ERCANbinbaşıya ilettim. Bize de TRT'ye gidin, oraya inen personel olacağını söyledi. Biz 
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TRTye gittik. Yüzbaşı Taha Fatih ÇELİK'in yönlendirmesiyle TRT üzerinde uçmaya başladık. 

Yarbay Özcan KARACAN'dan TRT önünde bulunan TOMA'nın vurulmasını  söyledi.  Ben 

Taha Yüzbaşıya boş bir yere atış yapılmasını söyledim. O da orada TRT binasının boş olan 

yerine  atış  yaptı.  Daha  sonra  oradan  Özcan  KARACAN'ın  talimatıyla  Beştepe  Jandarma 

Karakolu önünde içeriye girmeye çalışanlara atış yapılması istendi. Binanın çamlık olan yere 

atış  yaptı.  Bundan  sonra  ben  gözlük  dumandan  dolayı  göremediğimizi  kuleye  bildirdim. 

Kumandaları  Yüzbaşı  Taha  Fatih  ÇELİK  aldı.  Ondan  sonra  uçuşa  devam  ettik.  Neresi 

olduğunu  bilmediğim  bir  noktadan  bize  atış  yapıldı.  Helikopterler  isabet  aldığını  kuleye 

söyledim. Bu esnada Taha yüzbaşı bir yere yaptı. Ondan sonra Kara Havacılık Komutanlığı'na 

iniş  yaptık.  Sonra  motor  susturduk.  Helikopterlerden  indikten  sonra  hangarın  önünde 

oturduk.Teknisyenler helikopterlere bakıyorlardı. Diğer pilotlar hangarın önünde oturuyordu. 

(uçmayanlar o esnada)  indiğimde oturanlar  pilotlar  arasında Binbaşı  Eyüp ÜNAL, Yarbay 

Erdal BAŞLAR. Yüzbaşı İzzet ÇAKAN, Yarbay Hakan EROL, Yazbaşı Taha Fatih ÇELİK, 

Binbaşı Murat KARAKAŞ bu ortamda duyduğum Sayın Cumhurbaşkanımızın Marmaris'ten 

alınacağı (çarşamba günü İzmir'e giden Özcan KARACAN'ın adamlar bir faaliyet yapacaklar 

ama  ne  yapacaklarını  daha  bilmiyorlar,  bir  akşam İzmir'i  gideceğim demişti.  Bu  konuyu 

biliyor olabilir).  Başbakanın,  İçişleri  Bakanının,  MİT Müsteşarının konutlarından alınacağı 

konuşuluyordu. Bundan sonra buradan ayrılarak Taarruz Taburundaki çantamın olduğu odaya 

gittim. Çantamı aldım. Taarruz Taburunun arka tarafında yaklaşık 1 saat kadar oturdum. Sonra 

telefon çaldı  Yüzbaşı  Taha aradı.  Özcan yarbayın  helikopterlerin  hazır  olmasını  istediğini 

söyledi. Kendisinin hasta olduğunu, titreme tuttuğunu söyledi. Bana ya Ali'leri gönder ya da 

yanına birilerini al sen git dedi. Ben de tamam dedim. Sonra hangara doğru giderken Özcan 

yarbayı  telefonla  arayarak  süper  Kobra  helikopterlerinin  gayri  faal  olduğunu  söyledim. 

Tamam dedi.  Ben  de  kendi  odama gittim.  Sonra  gün ağırırken odamdan çıktım.  Kapının 

önünde bir teğmen elinde silahla bankta oturuyordu. Ne yapıyorsun dedim. Kule tarafından 

birileri  gelecekmiş.  Bana mevzi almam söylendi.  Sonra ben tekrar içeri  girdim. Lavaboya 

gittim.  Tekrar  binadan çıkarken Taha Fatih  ÇELİK aradı.  Akıncı'ya  hangar  helikopteri  ile 

Akıncı'ya  gideceklerini  söyledi.  Çabuk gel  dedi.  Cevap beklemeden telefonu kapattı.  Ben 

kapının  önünde  Yarbay  Murat  BOLAT  ve  Binbaşı  Ersel  ERSOY'u  gördüm.  Akıncı'ya 

gidiyorlarmış, siz de geliyor musunuz dedim. Cevap vermediler. Ben oradan ayrıldım. Sonra 

Taha'yı aradım. Açmadı. Fidanlık Nizamiyesinde otururken Taha arayarak, hadi acele et dedi. 

Ben de, ben karşı kendi odamdayım, siz gidin veya ben gelmeyeceğim dedim. Sonra orada 

beklerken  silah  sesleri  duydum.  Bir  Kobra  meydana  ateş  ediyordu  ve  hafif  silah  sesleri 

geliyordu.  Tam o  sırada  Özcan  KARACAN  gledi.  İtfaiye  aracı  ve  Land  aracını  kapının 

önünden çekti.  Aracının içerisinde bir  kız  vardı.  Ama göremedim. Hadi  Akıncı'ya diyerek 

kapıdan çıktı.  Ben de arkasından çıkarak evime gittim. Eşimi ve çocuklarımı alarak kendi 
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aracımla çocukları memlekete (Samsun'a) getirdim. Pazartesi günü de birliğe teslim oldum.

Binbaşı  Ersel  ERSOY  gece  boyunca  UH-1  helikopteriyle  mühimmat  getirmek 

istendiğini  söyledi.  Geceleyin  Kobra  helitoplerinin  yanında.  "  şeklinde  ibarelere  yer 

verilmiştir.

Şüpheli İlkay ATEŞ'in el yazısı ile yazdığı 3. Dilekçede; " KaraPilot Yarbay İlkay 

ATEŞ. 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizde yaşanan üzüntü verici  olaylarla  ilgili  olarak 

şuanki  içinde  bulunduğum ortamdan  dolayı  daha  sonra  savcılık  ve  yargılanma  esnasında 

hatırlayabilmem adına bu süreçte yaşanmış olan konularla ilgili zaman içerisinde hatırladığım 

bazı olayları, yaşananları yazıya dökebilmek için kendi özgür irademle hiçbir baskı altında 

kalmadan  başımdaki  görevlilerden  kağıt  kalem  isteyerek  ülkem  için  faydası  olacağını 

düşündüğüm bilgileri paylaşıyorum.

15 Temmuz 2016 Cuma günü öğleden sonra Yarbay Özcan KARACAN'ın odasında 

bulunduğum  esnada  Kobra  helikopteri  tarafından  kullanılan  20  mm'lik  mühimmatlarının 

Mardin  Tugayından  araçlarla  getirildiğini  ifade  etti.  Odada  bulunduğum  süre  içerisinde 

yapılan konuşmalardan hatırladıklarım;

Yarbay  Özcan  KARACAN'ın  atak  helikopteriyle  uçması  için  Yarbay  Emrah 

YOLSAÇ'a söyleyeceği, ama zamanını tam bilmediği, 

Bu girişimle ilgili olarak Alay Komutanı Albay Feyzi OKAN'a söylemesi durumunda 

onun da bu girişime dahil olacağından adı gibi emin olduğunu,

Yarbay Hakan EROL'un da akşam Malatya'dan geleceğini,

Bu girişimle ilgili bilgilerin akşam geleceğini, google haritalar üzerinden bizim TİB. 

Türksat, MİT, Çankaya Köşke ve Dikmen Vadisinin yerlerine bakmamızı söyledi. 

13  Temmuz  2016  Çarşamba  ve  Perşembe  günü  bu  girişimde  uçacaklardan  uzun 

süredir uçmayanlar gece görüş gözlüğü ile uçurularak cuma gününe hazır olmaları sağlandı. 

13 Temmuz Çarşamba günü gittiğimiz evde bulunuyorken Genelkurmaydan geldiğini 

değerlendirdiğim sivil  kıyafetli  askere  benzeyen  kişiye  Yarbay Erdal  BAŞLAR tarafından 

yapılacak olan girişimle ilgili diğer partilerin ve Amerika Birleşik Devletlerinin konuya nasıl 

baktığı konusu soruldu. Cevaben kimse bunları istemiyor, karşı bir tavır yok dedi. 

Eve  girişte  Ramazan  abinin  misafirleri  diye  bir  ifade  duydum.  Ramazan'ın  kim 

olduğunu bilmiyorum. 

Bu  asker  kılıklı  kişi  "Genelkurmay  başkanının  emirleri  doğrultusunda 

komutanlarınızın size vereceği emirlere itaat edin" dedi. 

Bu konu her  ne kadar  DARBE olarak adlandırılmasa da bunun DARBE girişimi 

olabileceğini  benim  gibi  herkesin  anlayabileceği  bir  konu  olduğunu  düşünüyorum.  Bu 

konuşmalarda bütün silahlı kuvvetlerin işin içinde olduğu ifade edildi. Bu konuyu başlayana 
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kadar kimseyle konuşmamız söylendi. Biz evden çıktıktan sonra skorsky pilotlarının oraya 

geleceğini, Yarbay Özcan KARACAN tarafından söylendi. Fakat daha sonra gelmeyeceklerini 

söyledi. Evden çıkarken Yarbay Özcan KARACAN 23:30 uçağıyla İzmir'e gideceğini söyledi. 

Ayrıca daha önce ismini Akif olarak bildiği abi ile ilgili bir sohbet esnasında daha 

önce bu yapı içerisinde olup şuan belli sebeplerle yapıdan uzak gibi görünseler de bu kişilerin 

"Ümit" olarak değerlendirildiğini, bu kişilerden uzak durmayın birebir ilgilenin, samimi olun, 

bir  dertleri,  sıkıntıları  olduklarında  ilk  gelecekleri  kişi  siz  olundiyerek  telkinlerde 

bulunuyordu.

Yapının  "Ümit"  olarak  değerlendirdiği  ve  benim  ismini  hatırladığım  kişilerin 

isimleri,

1-Binbaşı Turan ÇALIKUŞU,

2-Yüzbaşı Kemal ALTUN,

3-Yüzbaşı Sinan ORMAN,

4-Üsteğmen RAmazan ASLAN " şeklinde ibarelere yer verilmiştir. 

Şüpheli İlkay ATEŞ'in el yazısı ile yazdığı 'Üyesi olduğumu cematle ilişki süreci' 

başlıklı 4.dilekçede; " Samsun Merkez'de bulunan 23 Nisan Ortaokulu'nda okurken 1988 ve 

ya 1989 yılında aynı sınıfta okuduğum İlhan adlı bir çocuk ders çalışmak ister misin, abiler 

ders  çalıştırıyor  dedi.  Ban  de  askeri  liselere  gitmek  istediğim  için  teklife  sıcak  baktım. 

Derslerden sonra beraberce abilere gittik. (adını Serdar olarak hatırladığım) kendisi üniversite 

öğrencisi imiş. Biraz konuştuktansonra ders çalıştık. Çizgi film seyrettik. DAha sonra beni 

başka bir abi ile adını Halit olarak hatırladığım orada ders çalışmaya başladık. Askeri lisede 

okumak istediğimi  söyledim.  Buna yönelik  geçmiş  yıl  sorularını  getirip  test  yapıyorlardı. 

1990 yılında askeri sınavına girdim. Kazandım. Kayıttan sonra Samsun'daki abi (Faruk) iki 

hatfada bir  Bursa Nilüfer Camiine geliyordu.  Yanında sivil  elbise getiriyordu. Bunu giyip 

birkaç  saatdolaşıyorduk.  Sonra  iki  haftada bir  geliyordu.  Böyle görüşüyorduk.  Son sınıfta 

Erdem TOSUN ile tanıştık. Aynı sınıftaydık. 1995 yılında Harp Okulu'na başladık Erdem ile 

beraber. Pursaklar'da bir eve gidiyorduk. Bazen başka abiler gelip konuşuyordu. Kitap okuyup 

kaset dinliyorduk. Harp Okulu bittikten sonra Kara Havacılık'ta çalışmaya başladık. Burada 

yeni  bir  abi  ile  tanıştık.  Nevzat  (kod  adı)  dershanede  müdürmüş.  Burada  beni  Binbaşı 

Sadullah  ABRA  ve  Binbaşı  Taner  KILIÇ  ile  tanıştırdılar.  Bunlarla  beraber  aynı  yere 

gidiyorduk. Binbaşı Gürkan YEŞİLYURT, Sadullah ABRA'nın kayınbiraderi cemaatten diye 

biliyorum.  Sadullah  ABRA'nın  eşinin  kız  kardeşinin  eşi  de  cemaatten.  Nevzat  TİB'de 

çalışıyor.  Sonra  Gökhan  ÇİÇEK  ile  tanıştırıldım.  Abisinin  kurmay  subaylarla  ilgilenen 

birisiymiş.  Kırıkkaleliler  akrabalarından  bir  kısım Fetullah  Gülen'in  yanındaymış.  Binbaşı 

Selçuk  YILMAZ  ile  birlikte  Binbaşı  Murat  YERCEL  ile  tanıştırıldım.  Etlik'te  bir  eve 
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gidiyorduk.  Daha  sonra  Temur  AYDIN  ve  Binbaşı  Tekin  TAŞDEMİR ile  Binbaşı  Deniz 

ALDEMİR ile  tanıştırıldım.  Bu süreçte  tanıştığımız abiler  kendilerini  genellikle  öğretmen 

olarak ve farklı adlarla tanıtıyorlardı. İşlerinden bahsetmiyorlardı. 

Fetullah Gülen cemaati yapılanması içerisinde subaylık mesleğine başladığım andan 

itibaren bu yapının içerisinde etkin olduğunu düşündüğüm isimler ve bildiğim şunlardır:

1-Binbaşı Sadullah ABRA

2-Binbaşı Murat KARAKAŞ

3-Binbaşı Rafet KALAYCI

4-Binbaşı Eyüp ÜNAL

5-Binbaşı Ali ERCAN

6-Yüzbaşı Cebrail SERT

7-Yüzbaşı Taha Fatih ÇELİK

8-Yarbay Erdal BAŞLAR

9-Yarbay Hakan EROL

10-Yarbay Özcan KARACAN

11-Yarbay Halil GÜL

12-Binbaşı Rıza AKINCI (Kr. Hvcl. Tayin Subayı)

13-Binbaşı Mehmet ŞAMCI

14-Yüzbaşı İzzet ÇAKAN

15-Binbaşı Yakup YAYLA

16-Binbaşı Gürçay BAYLAR

17Yarbay  Halit  KABİL  (Gen.  Kur  Başkanını  Akıncıya  götüren  pilot  olduğunu 

duydum)

Devletimizin ve halkımızın yaşamış olduğu bu sıkıntıdan dolayı pişmanım ve utanç 

duyuyorum.

FETÖ/PDY içerisinde olduğunu düşündüğüm ve bildiğim devletime aynı sıkıntıları 

yaşatabilecek etkinlikte ve yapıda olup ismini bildiklerim de aşağıdadır:

1-Binbaşı Ertuğrul ALTUN

2-Binbaşı Gencay BÖYÜK

BinbaşıMehmet SAĞLAM

Binbaşı Erhan DOKUR

Binbaşı Talip GÜLER

Binbaşı Sinan DOĞAN

Binbaşı Erhan YAHŞİ

Albay Burhan AYDIN
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Yüzbaşı Mehmet ŞAMCI (Kr. Hvcl. Tayin Subayı)

Binbaşı Mehmet Ali SAKİN

Binbaşı Ahmet SEREYİM

Albay Uğur KAPAN (Kr.Hvcl. Okl. Dnr.Knt.Krl.Bşk)

Albay Mustafa ÇİN (15 Temmuz akşamı skorsky ile uçtuğunu duydum)

Yarbay Timuçin İBU

Yarbay Uğur SARI

Binbaşı Mehmet KARABEKİR

Albay Murat DAĞLI (Cougar pilotu 15 Temmuz'da İzmir'de uçtuğunu duydum)

Ayrıca  15  Temmuz  akşamı  Albay  Oğuz  YALÇIN'ın  kulede  olduğunu,  Yarbay 

Mehmet ŞAHİN ve Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN'un karargahta olduğunu,bu harekete hizmet 

ettiğini biliyorum. " şeklinde ibarelere yer verilmiştir.

Şüpheli  İlkay  ATEŞ'in  el  yazısı  ile  yazdığı  5.  Dilekçede;  "Ben  İlkay  ATEŞ. 

Fetullah Gülen Cemaati  üyesiyim.  Paralel  Devlet  yapılanması  hakkında bildiğim ne varsa 

anlatacağım.  Yazdıklarımı  yaptıklarımdan  duyduğum utancımdan  dolayı  kendi  isteğim ile 

yazıyorum. Verdiğim bu bilgilerden dolayı etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum.

Ortaokulda  bir  kişi  yanıma gelerek  abiler  ders  çalıştırıyorlar.  Sen de  gel  dediler. 

Okuldan sonra ders çalıştık, çizgi film seyrettik. Günler böyle devam etti. Sonra beni oradan 

alıp başka bir yere götürdüler. Orada ders çalışmaya gelen başkaları da vardı. Sonraları bu 

abiler namaz kılacaklarını, benim de kılmak isteyip istemediğimi sordular. Ben de olur dedim. 

Askeri liseye girmek istediğimi, bu yüzden ders çalışmak istediğimi, ailemin durumunun beni 

dershaneye göndermek için uygun olmadığı gibi şeyleri konuştuk. Zaman içerisinde namaz 

saati  gelince namaz kılıp  sonrasında biz  kitap okuyoruz,  sen de oku dediler.  Elime risale 

verdiler. Okuduklarımdan çoğu zaman bir şey anlamıyordum. Ama olsun sen oku anlarsın 

dediler. 

Askeri lise sınavlarına hazırlanıyordum. Çok ders çalışıyordum. Zaman zaman bizi 

test yapıyorlardı. Başarılı oluyordum. Ortaokulun sonunda hem askeri lise hem polis koleji 

sınavlarına girdim. Bize eskiden sorulmuş soruların olduğu sınav yapıyorlardı. Hem askeri 

liseyi  hem  de  koleji  kazandım.  Askeri  liseye  girdim.  Bize  gitmeden  önce  birlikte  ders 

çalıştığımızı söylememizi, söylersek bizi atacaklarını söylediler. Atılmamak için söylemedik. 

İki  haftada  bir  haftasonlarında  Bursa  Nilüferde  bir  camiide  buluşuyorduk.  Sivil  elbise 

getiriyordu onu giyiyordum. Askeri lisede bizi kimseyle tanıştırmadılar. Son sınıfa kadar son 

sınıfta seni birisiyle tanıştıracağız Erdem TOSUN ile tanıştırdılar. Artık onunla birlikte gelip 

gidiyorduk.  Yaz  tatillerinde  bir  hafta  kamp  yaptırırlardı.  Bu  kamplarda  yoğunlukla  kitap 
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okuyup maç falan yapardık. Namaz kılardık. Harp Okuluna başlayınca Erdem TOSUN ile 

beraber  Pursaklarda  bir  eve  götürdüler  bizi.  Arada  yemek  yiyor,  kitap  okuyor  ve  sohbet 

ediyorduk.  Harp  okulunu  bitirdikten  sonra  Kara  Havacı  olarak  Ankara  Havacılık 

Komutanlığı'nda  çalışmaya  başladım.  Bizi  Selçuk  YILMAZ  ve  Sadullah  ABRA  ile 

tanıştırdılar. Daha sonra bunlar tayin olunca Gökhan ÇİÇEK ile tanıştırdılar. Arada bir yerde 

Murat  YERCEL ile  tanıştırdılar.  Daha  sonra  Deniz  ALDEMİR,  Temür  AYDIN ve  Tekin 

TAŞDEMİR ile tanıştırdılar. Bunlarla abilere gidip geldik. Abilerin hepsi kod ad kullandığı 

için isimlerini bilmiyorum. Bir çoğunun yurtdışına kaçtığını değerlendiriyorum. Bunlardaki 

yapılanma bizim birebir yarıştığımız abi bununda üzerinde bunların bağlı olduğ bir abileri var. 

Bu abiler de komutanlık bazında sorumlu oldukları  abiler  var.  Zaman zaman başkaları  da 

gelip birliklerdeki sorunları soruyorlardı. Nasıl daha iyi olabilir diye tanımadığım kişilerdi. " 

şeklinde ibarelere yer verilmiştir.

Şüpheli  Taha  Fatih  ÇELİK  01/09/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  13/07/2016 

günüsaat 21:00 sıralarında Aşağı yahyalar Mah. 978. Cadde Saray sitesi no:10/27 Yenimahalle 

Ankara adresinde Özcan KARACAN Yarbay'ın emri ile, Yarbay İlkay ATEŞ, Yarbay Özcan 

KARACAN, Yarbay Erdal BAŞLAR, ve ben belirttiğim adrese hep birlikte İlkay ve Özcan 

Yarbay'ın  özel  araçları  ile  gittik.  Kapıyı  kimin  açtığını  görmedim en arkada  ben vardım, 

müteakiben odaya geçtik. Evde bizim haricimizde kimseyi görmedim. Odada biz dördümüz 

oturuyorduk.  Özcan  Yarbay  namaz  kılalım  dedi  ve  akşam  namazını  beraber  kıldık. 

Müteakiben  içeriye  Özcan  Yarbayın  tanıdığını  düşündüğüm bir  şahıs  girdi  bu  şahıs  1,75 

boylarında iri yapılı sık saçlı asker tıraşlı siyah kemik gözlükleri olan mavi kot pantolon olan 

ismini  Ramazan veya  Hasan kod olarak hatırladığım ve subay olduğunu düşündüğüm bir 

şahıs içeriye girdi. Tokalaştıktan sonra oturdu ve konuşmaya başladı 15 Temmuz Cuma günü 

Sayın Genelkurmay Başkanımızın emri ile gece saat 03:00 da çok önemli bir faaliyetin icra 

edileceğini, bu faaliyetle ilgili olarak komutanlarımızın vereceği emir ve talimatlara uymamız 

gerektiğini söyledi. Müteakiben Erdal BAŞLAR Yarbay ABD'nin bu işe ne dediği konusunda 

bir soru sordu. O şahıs da hiçbir sıkıntının olmadığını, zaten mevcut hükümeti sevmiyorlar, 

rahat olun her şey halledildi dedi. sonrasında arkadaşlar benim saat 22:00 sıralarında başka bir 

görüşmem  varbu  faaliyetin  herkes  tarafından  desteklendiğini  bu  işin  içinde  tüm  kuvvet 

Komutanlıklarının,Emniyet Genel Müdürlüğünün ve MİT in olduğunu bu sebeple bir sıkıntı 

olmadığını  emirlere  harfiyen  uymamızı  söyledi  ve  hep  birlikte  kalkıp  oradan  ayrıldık.  O 

şahsın çıkışını görmedim. ve İlkay, Erdalve ben birlikte İlkay'ın aracına binerek ayrıldık kendi 

aramızda bu konu hakkında çok fazla bir şey konuşmadık ve evlerimize gittik. 

14 Temmuz günü sabah normal  mesaiye başladım tabur Komutanı  Yarbay Özcan 

KARACAN öğle vakitleri koridorda beni görerek yanına çağırdı ve odasına geçtik odasında 
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İlkay Yarbay ve Sadullah ABRA da vardı. Burada bize yarınki faaliyetle ilgili olarak noktalar 

verdi.  Bu  noktalar,  TİB,  MİT,  TÜRKSAT  Uydusu,  ÇAnkaya  Köşkü,  Dikmen  Vadisi 

Başbakanlık Konutunusöyledi. Buralara havadan veya yerden gidecek olan unsurlara himaye 

görevi  yapacağımızı  ve  atış  olmayacağın  söyledi.  Müteakiben  bana  "Senin  kolun  (iki 

Helikopter)  uyduya  giden  birlikleri  himaye  görevi"  dedi.  Ben  de  "Anlaşıldı  kimler  ile 

uçacağımı"  sorduğumda.  Onu ayarlayacağını  söyledi  sonrasında  odadan çıkarak  görevime 

döndüm.

... Sonrasında Askerlere kamelyayıtoparlattırdım. O arada Yarbay Özcan KARACAN 

geldi. Depoda olan mühimmatları araca yükletmemi ve uçuş hattına yollamamı söyledi. O 

andan itibaren kışla bir anda araç ve personel ile doldu ve Özcan Yarbay tarafından faaliyete 

başlıyoruz diye saat 21:30 sıralarında emir verdi. Ben de kaskımı ve gözlüğümü alarak uçuş 

hattına  geçtim  burada  Yarbay  İlkay  ATEŞ  ...  Yüzbaşı  Memduh  KARAGÖL  ve  ismini 

bilmediğim iki Üsteğmen o bölgede idi. 

Ben Süper Kobra helikopterin arka koltuğuna oturdum ön koltuğa da İlkay Yarbay 

oturdu. Helikopteri çalıştırdım müteakiben TÜRKSAT'a gitmeyi beklerken kuleden sesinden 

tanıdığım  Yarbay  Özcan  KARACAN  tarafından  bize  Genelkurmay  üzerinde  alçak  uçuş 

yapma  emri  verildi.  Biz  de  kalkıp  bölgeye  gittik  ve  Genelkurmay  üzerinde  saat  22:00 

sıralarında uçuşa başladık. Bu arada Genelkurmay da yerde bekleyen bir adet S-70 helikopteri 

gördüm. Özcan Yarbay,  bize Genelkurmay kavşağında bir  zırhlı  araç olduğunu ateş altına 

almamızı  söyledi.  Daha  önce  kalkışta  yaptığımız  kontrolde  20  mm  topun  dönmediğini 

biliyorduk.  İlkay Yarbay tarafından silah  sisteminin  arızalı  olduğu iletildi.  Bunun üzerine 

Güvercinlik'e inip helikopter değiştirmemiz istendi. 

Biz  de  iniş  yaparak  ben  helikopteri  sustururken İlkay  Yarbay  inerek  diğer 

helikopterin  arka  koltuğuna  geçip  çalıştırmaya  başladı.  Müteakiben  ben  de  ön  koltuğa 

oturdum bu sefer Özcan Yarbay tarafından Beştepe Jandarma bölgesine uçmamız söylendi. 

Orada nizamiyede çok şiddetli çatışmaların olduğunu söyledi. Bu arada saat 23:00 sıraları idi 

kalkıp bölgeye gittik. Bölgede kavşakta bekleyen üç dört ekip otosundan başka bir şey yoktu. 

Bize sürekli atış yapmamız söyleniyordu. Biz de üzerimizdeki baskıdan kurtulmak için İlkay 

Yarbay ile  birlikte  boşluğa atmaya kara verdik.  Termal  kameradan nizamiyenin yanındaki 

otoparkın  arkasında  bulunan  ağaçlık  ve  beton  bölgeye  yaklaşık  30-35  tane  atış  yaptık. 

Müteakiben tankların bölgeye gelmesi ile oradan ayrıldık.

Özcan Yarbay tarafından verilen  emir  ile  TRT binasına  geçtik.  Burada  bize  yine 

Özcan Yarbaynizamiyedeki TOMA aracını vurmamızı  söyledi.  Biz de yaklaşık 30-35 tane 

nizamiyedeki ağaçlık boş alana atış yaptık müteakiben oradan ayrılarak güvercinlik'e indik. 

Motoru susturarak emir  beklemeye başladık.  Ben hangar kapısında oturmaya başladım bu 

arada hala uçan helikopterler vardı. Burada uzunca bir süre oturduk. 
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...  Biraz  uyuduktan  sonra  koridordan  bağırma  sesine  uyandım  biri  baskın  diye 

bağırıyordu  kalkıp  odayı  terk  ettik  Akıncı'ya  gideceğiz  diye  insanlar  bağırıyorlardı.  Uçuş 

hattına koşarak gittim çok yoğun silah sesleri vardı. Hemen bir Süper Kobrayı çalıştırdım. Bu 

arada İlkay Yarbayı  aradım gelmesini  söyledim diğer  binada olduğunu ve gelemeyeceğini 

söyledi.Ateş  açılan yer  onun odasına yakın olduğundan çıkamadığını  söyledi.  Müteakiben 

saat 06:00 sıralarında Ali Binbaşı da bir helikopter çalıştırdı ve kalkış yaptık.Akıncı üssüne 

intikal ettik. 2 Süper Kobra 1 Kobra 1 atak ve 1 Cougar Akıncı üssüne iniş yaptık. " şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ali  ERCAN  18/02/2017  tarihli  ifadesinde;  "  15  Temmuz  akşamı  saat 

21:00 civarı Kara Havacılık Komutanlığına gittim, üzerimi değiştirdim tulumumu giydim, ... 

siz  motorları  çalıştırın  kuleden  talimat  gelecekdemesi  üzerine,  Yüzbaşı  Cebrail  SERT ile 

yanlış hatırlamıyor isem 10606 kuyruk numaralı Süper Kobraya binerek motor çalıştırdık bu 

esnada İlkay ATEŞ ile Taha Fatih ÇELİK’in diğer Süper Kobraya bindiğini gördüm diğer 

Kobraların ise seslerinden duyduğum kadarıyla birinci pilot Sadullah ABRA diğer Kobra da 

ise Yarbay Murat KARAKAŞ’ı birinci pilot olarak seslerinden tanıdım. 

...Yine telsiz konuşmalarından İlkay ATEŞ ve Taha Fatih ÇELİK’in içinde bulunduğu 

Süper Kobra ile  Beytepe tarafında atış  yaptığını duymuştum. Ben uçuş esnasında telsizde 

ERCAN ismini kullandım.Pilotlar birinci pilot olduğunda kendilerine bir kod seçerler. Benim 

kodum  Tilki’dir.  Bildiğim  İlkay  ATEŞ’in;  Nero,  Sadullah  ABRA’nın;  Sado  kodlarını 

kullandıklarını biliyorum.

....Akıncı'ya  iniş  yaptım.  Akıncı’da  yaklaşık  on  helikopter  inmiş  olarak  gördüm 

yakındaki  bir  binaya  girerek  beklemeye  başladım.  Bu  bekleme  esnasında  Genelkurmay 

Başkanı Hulusi AKAR’ı elleri bağsız serbest ve üniformalı olarak Albay Uğur KAPAN’ın 

kullandığı  skorsky  helikoptere  binerken  gördüm.  Yine  Akıncı’da;  Mehmet  ŞAMCI,  Rıza 

AKINCI, Taha Fatih ÇELİK, Cebrail  SERT, İlkay ATEŞ, Abdullah ATEŞTEMUR, Serdar 

ERCAN, Tekin TAŞDEMİR’i gördüm. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Deniz  ALDEMİR  20/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ben  ve  devrem 

olanYarbayİlkay ATEŞ ile Ankara'da bulunduğumuz süre içerisinde FETÖ yapısı içerisindeki 

soyadını bilmediğim Cüneyt isimli şahıs ile beni ve Yarbay İlkay ATEŞ’iİzmir ilinde dershane 

öğretmeni  olan  ve  beni  Malatya'da  da  takip  eden  Semih  isimli  şahıs  ilk  önce  soyadını 

bilmediğimAnkara  Batıkent'te  oturan  Cüneyt  isimli  şahsa  devretti.Bu  şahısla  Batıkent'teki 

evinde birkaç kere buluştuk dini ve siyasi sohbetler yaptık. Daha sonra bu Cüneyt isimli şahıs  

beni ve arkadaşım İlkay ATEŞ’i FETÖ yapısı içerisindeki soyadını bilmediğim Akif isimli 

şahsa devretti  ve arkadaşım İlkay ATEŞ’le birlikte yaklaşık 3-4 yıl  bu Akif  isimli  şahısla 
1125/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



irtibat halinde idik. İrtibattan kastım kesinlikle telefon ve ya herhangi bir iletişim aracı ile 

iletişim kurmamaktır. Zaten bizimle ilgilenen sivil FETÖ ile ilgili şahısların bizde telefonları 

yoktur. Dediğim gibi 3-4 yıl Akif isimli şahsın tam olarak açık adres bilgilerini bilmediğim 

ama size yerini gösterebileceğim Etlik semtindeki evine ben ve İlkay ATEŞ giderdik. Bu evde 

kitap okuma ve sohbet faaliyetleri yapardık. Bu eve ben ve İlkay ATEŞ gittiğimizde bu evde 

sadece Akif ve eşi olurdu. Başka herhangi bir şahıs olmazdı. Yani demek istediğim şudur ki 

Akif bizi FETÖ mensubu olan sivil veya askeri herhangi bir şahısla karşılaştırmazdı. Ben size 

isimlerinin söylediğimi Cüneyt ve Akif’in evini size gösterebilirim.

...  Ben bu ismini saydığım şahıslar ile birlikte nöbetçi amirliğinde beklerken kışla 

nöbetçi amir olan Yarbay Özcan KARACAN hava araçlarını Akıncı hava üssüne götürmemizi 

emretti. Bu emir üzerine ... Binbaşı İlkay ATEŞ Kobra tipi saldırı helikopteri, Binbaşı Tekin 

TAŞDEMİR skorskyi ve ben Cougar tipi malzeme helikopterini havalandırarak Akıncı ana jet 

üssüne götürdük iniş yaptık." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Murat ÖZEL 17/11/2016tarihli ifadesinde; " ... Kıdemli Başçavuş Tamer 

ÖĞÜT de ayrı bir yerde duruyordu. O esnada UH-1 iniş yaptı kapıları açıldığında mühimmat 

sandıklarının  olduğunu  gördük.  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU  mühimmatları  taşımamızı 

söyledi. Yanında da Binbaşı İlkay ATEŞ vardı. Biz yanaşmadık, o esnada Süper Kobra iniş 

yaptı, pilotların arkadaki Binbaşı Ali ERCAN, öndeki ganır silahçı dediğimiz Yüzbaşı Cebrail 

SERT olduğunu gördük. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Tamer ÖĞÜT 22/10/2016  tarihli  ifadesinde;  " 10605  nolu  helikopter 

geldiğinde  arkada  İlkay  ATEŞ,  önde  de  Taha  Fatih  ÇELİK  indi.  Kontrol  ettiğimizde 

helikopterde  üç  adet  mermi  isabeti  olduğunu  görünce  İlkay  ATEŞ’e  uçuşu  kestik  diye 

söyledim ancak bana; 'Hayır ben devam edeceğim' diye ısrar etti. Kendisine bu şekilde uçuş 

yapılamayacağını  söyledim  çünkü  doğuda  da  görev  yaptığımdan  biliyorum  bir  tane  bile 

mermi isabet deliği olsun pilotlar kesinlikle uçmak istemezler ancak İlkay ATEŞ’in bu halde 

bile uçmak istemesi şaşırtıcı idi ancak ben uçuşu kestiğimizi söyleyince bana 10602 noluyu 

hazırla diye söyledi. Arızalı  olduğunu söyleyince 10603 noluyu hazırlamamı istedi ben de 

durumdan  şüphelendiğim için  helikopteri  uçurmamak  için  hazırlık  yapmam için  4-5  saat 

gerekir diyerek teknik tabirler kullanınca; tamam diyerek yanımdan ayrıldı. 

... Tekrar; teknisyenler diye biri bağırdı, ben yine duymadığımı söyleyince Süleyman 

Nazif  astsubay  bir  bakalım  diye  söyledi.  Gittiğimizde  Yarbay  İlkay  ATEŞ’in  bağırdığını 

öğrendik. Bize; 10600‘yı hazırlayın diye söyleyince bende hazırlayamayacağımı gayri faal 

olduğunu  söyledim.  Bana;  'Emir  veriyorum  hazırla'  diye  tekrarladı,  bende  gayri  faal 

hazırlayamam diye  karşılık  verince 'peki  sen bilirsin'  diyerek oradan ayrıldı.  Bende diğer 
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arkadaşların yanına gittim ve üzerimi değiştirdim. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Çağlayan ÇİMEN 10/08/2016 tarihli ifadesinde; " . Uçuş hattına çıktım 

ve İlkay ATEŞ ile karşılaştım. Bana sivil dolaşmamamı üzerime resmi bir şeyler giymemi 

söyledi. İçeri girdim ve Polarımı giydim. ... Nizamiyeye Murat BOLAT’ın emri var derseniz 

izin  veriyorlar  dedi.  İlkay  ATEŞ  tam  çıkarken  beni  aradı  telefonu  açmadım.  "  şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Resul  BARDAKKAYA polise  verdiği  22/10/2016 tarihli  ifadesinde;  " 

Dışarıya çıktığımda başka birliklere ait  teknisyenlerin geldiğini gördüm. Bunlar;  Başçavuş 

Volkan TÜRKKORKMAZ ...  Yarbay İlkay ATEŞ ...Yüzbaşı Taha Fatih ÇELİK ile  Kobra 

helikopter pilotları olan ancak tanımadığım isimlikleri sökülü, tabancaları olan kalabalık bir 

pilot grubu geldi. 

İlkay ATEŞ ile Taha Fatih ÇELİK, Ali ERCAN ile Cebrail SERT ekip olarak Süper 

Kobra helikopterine binerek uçtular.  Bunun haricinde isimlerini  bilmediğim ancak görsem 

tanıyabileceğimi  düşündüğüm  pilotlar  da  bir  Kobra  ve  iki  Atak  helikopterine  binerek 

havalandılar,  bu  helikopterler  daha  önce  mühimmatlarını  yüklemiş  benim  gittiğimde 

mühimmatlıydılar. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Resul BARDAKKAYA 22/10/2016 tarihli ifadesinde; " Biz helikopterleri 

hazır hale getirdikten sonra orada beklerken oraya Murat BOLAT Yarbay, İlkay ATEŞ Yarbay, 

Ali ERCAN Binbaşı, Cebrail SERT Yüzbaşı, Taha Fatih ÇELİK Yüzbaşı ile pilot olduğunu 

tahmin  ettiğim  ancak  tanımadığım  tulumlarında  rütbeleri  bulunan  10  -  15  kadar  subay 

geldiler.  Bir  kısmı  uçacakları  helikopterlere  bindiler.  Benim  bakımını  yaptığım,  uçuşa 

hazırladığım  helikoptere  İlkay  ATEŞ  ve  Taha  Fatih  ÇELİK  bindi....  Helikopterlerin 

havalanması 21:30 - 22:00 sıralarıydı.

... Eşimle ikinci konuşmamdan önce İlkay ATEŞ ve Taha Fatih ÇELİK'in kullandığı 

helikopter ile Ali ERCAN ve Cebrail SERT'in kullandıkları Süper Kobra helikopterler taarruz 

hangarının  önüne  iniş  yaptılar.  Ben  bu  helikopterlerden  birisini  karşıladım.  Helikopterin 

panelini indirdim.  Pilotlar  helikopteri  susturdular.  Bu helikopter  benim uçuşa hazırladığım 

helikopterdi.  İlkay  ATEŞ  bana  'helikopteri  kontrol  et,  isabet  almış  olabilir'  dedi.  Ben 

helikopterin etrafını gezdim. Helikopter isabet almıştı. 

Helikopterler inmeden önce Tamer ÖĞÜT, Çağlayan ÇİMEN, Fatih SEVİNÇ, Murat 

ÖZEL, Fırat DARENDE Astsubaylarda oraya geldiler. Uçuş hattındaydılar. Onlarla beraber 

gelen helikopterlerin kontrollerini yaptık. Yukarıda belirttiğim gibi helikopterin isabet aldığını 

bu kontrolde tespit ettik. Helikopter pilotları da helikopterin başındaydı. İlkay ATEŞ, Tamer 
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ÖĞÜT  Astsubaya  helikopterleri  uçuşa  hazır  hale  getirin  dedi.  Tamer  astsubay  mevcut 

isabetleri nedeniyle helikopterlerin uçamayacağını söyledi. Normalde helikopter pilotları da 

bu arıza ile uçup uçamayacağını bilirler. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Volkan  TÜRKKORKMAZ  26/10/2016 tarihli  ifadesinde;  "  ... 

Mühimmatları helikopterlerde kullanılacak şekilde yerlerine koyup hazırladık. Biz bu işlemi 

yaparken pilotlar oraya geldi. Pilotlar arasında Sadullah ABRA, Hakan SANDIK, İlkay ATEŞ, 

Murat KARAKAŞ'ın aralarında bulunduğu 8-10 kadar pilot oraya geldi. İlk etapta toplam 4 

tane helikopter mühimmatlarıyla beraber hareket ettiler." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Memduh KARAGÖL 18/07/2016 tarihli ifadesinde; "... Hangar kapısında 

da Kara Pilot Binbaşı Eyüp ÜNAL (Kobra ve Atak kullanır), Kara Pilot Yarbay İlkay ATEŞ 

(Süper  Kobra  kullanır)  ...  Kara  Pilot  Kurmay  Yüzbaşı  İzzet  ÇAKAN'ı(Kobra  kullanır) 

gördüm. Ne yapıyorsunuz diye sorduğumda yapıyoruz bişeyler Yarbay Erdal BAŞLAR ve 

diğerleri  sonuna  kadar  mücadele  edeceğiz  şeklinde  cevap  verdiler."  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli Soner GÖKÇE 10/08/2016 tarihli ifadesinde; " Ersel Binbaşı ile yanlarına 

yaklaşarak görüştüğümüzde, farklı birliklerden gelen kişiler olduğunu gördüğümüzde bunun 

daha önceden planlı bir faaliyet olabileceğini düşündük. Bu şahıslar ellerinde tabancası ve 

çelik yelekli olan Üsteğmenİzzet ÇAKAN, Binbaşı Eyüp ÜNAL, Yarbay İlkay ATEŞ, Yarbay 

Hakan EROL, Kurmay binbaşı Murat KARAKAŞve Yarbay Erdal BAŞLAR isimli taarruz 

pilotlarını gördüm. Hakan EROL bana biraz dinlenin siz de uçarsınız dedi. Ben de hiçbir şey 

demeden oradan hızlı bir şekilde uzaklaştım. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Muhsin  Yiğit  ÖZDAMAR  18/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "...  Sigara 

içmek  için  dışarı  çıktık.  Bu esnada  illegal  yapılanmaya  hizmet  eden  pilotları  bir  kısmını 

gördük. Gördüğüm pilotlar içerisinde Yarbay Erdal BAŞLAR, Yarbay İlkay ATEŞ ... Binbaşı 

Rafet  KALAYCI'nın  silahları  ile  birlikte  sürekli  uçuşa  çıkıp  indiğini  gördüm."  şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Engin SARITAŞ 05/12/2016 tarihli ifadesinde; " ....  Oradauçuş hattında 

Süper Kobraların başında 15 - 20 dakika kadar bekledik. Niçin beklediğimizi bilmiyorduk. 

Bir anda koşarak İlkay ATEŞ, Erdal BAŞLAR, Ali ERCAN'ın da aralarında bulunduğu Kobra 

ve Süper Kobra pilotları geldiler. Onlarla birlikte askerlerde mühimmat sandıklarını getirdiler. 
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Pilotlar bize bunları hemen yükleyeceğiz dediler. Murat BOLAT Yarbayda uçuş hattındaydı. 

Ben  yanına  gittim.  O  bana  hemen  gelen  mühimmatları  helikoptere  yükleyin  dedi.  ... 

Helikopterin içerisindeki mühimmat kutusuna yerleştirip atışa hazır hale getirdik. Toplam 2 

helikoptere bu işlemi yaptık. Çünkü hazır halde olan iki helikopterin pilotları vardı. Bunları 

biz bu şekilde hazır hale getirdik. Saat 23:00 sıralarına gelmişti,  helikopterlerden ikisi biz 

mühimmatı yükledikten sonra kalktılar. Hatırladığım kadarıyla yukarıda belirttiğim 3 pilottan 

hangisi birlikte uçtu hatırlamıyorum. Bizim taraftan Süper Kobralar kalkmadan önce karşı 

taraftan Kobra helikopterler kalktı. Sonra bizimkiler kalktı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli İrfan KANTARCI 19/07/2016 tarihli ifadesinde; "  Güvercinlik üssünde 

hangara ilk geldiğimizde taarruz helikopterleri ile uçan Yarbay Erdal BAŞLAR, Binbaşı Eyüp 

ÜNAL, Yarbay İlkay ATEŞ, Yüzbaşı Taha Fatih ÇELİK, İzmir Alayında görevli olduğunu 

bildiğim Binbaşı Rafet KALAYCI, Harp Akademisinde olduğunu bildiğim Yüzbaşı Hakan 

SANDIK’ı gördüm. ..." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  İrfan  KANTARCI  03/11/2016  tarihli  ifadesinde;  "Güvercinlik'e 

helikopterler  iniş  yaptı,indiğimiz  yer  taarruz  hangarının  önüydü  biz  iner  inmez  bir 

koşuşturmaca oldu, hemen bir tanker geldi, Erdal BAŞLAR Yarbay Hakan EROL Yarbay'ı 

karşıladı, Eyüp ÜNAL, İlkay ATEŞ, Taha Fatih ÇELİK, Rafet KALAYCI, Yüzbaşı Hakan 

SANDIK  vardı,  teknisyenlerde  vardı  ancak  onları  tanımıyordum.  ..."  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Murat  BOLAT  20/07/2016  tarihli  ifadesinde;  " ...  Kışla  içerisinden 

havalanan bir Kobranın JÖH'lere karşı ateş ettiğini gördüm.Bu arada İlkay ATEŞ hep birlikte 

Akıncı'ya  gidelim dedi  ve  karşıda  bulunan birkaç  helikopteri  kaldırarak  darbenin  komuta 

kademesindeki liderleri Akıncı üssüne götürdü." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Serkan YILDIZ 27/07/2016tarihli ifadesinde; " 06.00’dan sonra kışlanın 

batı tarafından yoğun silah sesleri gelmeye başladı. O sırada Yarbay İlkay ATEŞ sivil olarak 

sivil araç ile nizamiyeye geldi. Biz nizamiyenin içerisine girdik silah seslerinden dolayı.  " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Eyüp ÜNAL 06/10/2016 tarihli ifadesinde; "  Uçuş hattında İlkay ATEŞ, 

Rafet  KALAYCI,  Erdal  BAŞLAR'ın  da  aralarında  bulunduğu  10 kadar  pilot  vardı.  Uçuş 

hattında  6  -  7  kadar,  hangarda  ise  10  kadar  teknisyen  vardı.  Teknisyenleri  de  ismen 
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tanımıyorum ancak simaen tanıdıklarım vardı." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Ömer DERELİOĞLU 10/08/2016 tarihli ifadesinde; " ... Ben geri dönüp 

hangar ve apronda dolaşırken önce kalkıp giden 2 Süper Kobra ve 2 Kobra helikopter aprona 

arka arkaya iniş yaptılar. Helikopterler aprona inince kimin iniş yaptığına bakmak için aprona 

çıktım.  Helikopterlerle  uçanların  Yüzbaşı  Taha  Fatih  ÇELİK,  Yarbay  İlkay  ATEŞ  ...  ile 

Yüzbaşı  Hakan SANDIK’ın olduğunu gördüm. Helikopterlerin aprona iniş  yaptıkları  saati 

hatırlamıyorum." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:38'de, Yarbay İlkay ATEŞ’in elinde kask ileAH-1W 

taarruz helikopterlerinedoğru gittiğinin görüldüğü, 

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:38'de, Yarbay İlkay ATEŞ’in uçuş kıyafetli ve elinde 

kask ile taarruzhangarına giriş yaptığının görüldüğü belirtilmiştir. 

Kara Havacılık Komutanlığı Güvercinlik Uçuş Kulesinde bulunan ses kayıtları 

üzerinde bilirkişi tarafından yapılan çözüm tutanakları ve ses teşhis işlemleri sonucu 

düzenlenen  03/01/2017  tarihli  bilirkişi  raporunda  şüpheli  İlkay  ATEŞ'e  ait  olduğu 

değerlendirilen konuşmalar şu şekildedir:

15/07/2016 tarihinde saat 22:39’deki telsiz kaydı:

...

Rafet KALAYCI :  "  mutabık  şuan MİT’in  üzerindeyiz  nizamiyesi  ateş  altına  

alındı,MİT’in üzerinde bekliyoruz tek Kobra, MİT in üzerinde bekliyoruz tek Kobra MİT’in  

üzerinde, müsait "

İlkay ATEŞ :  " Dostum  Eee  bizimle  konuşuyorsun  biz  başka  trafikleri  

çağırdık"

Rafet KALAYCI :  " Arkadaşlar  MİT in  üzerinde  bekliyoruz  tek  kuvvet  ateş  

yaptık bekliyoruz" 

İlkay ATEŞ : " Tamam  abi  bekle  diğer  trafiklerle  temas  kurmaya  

çalışıyoruz bekle"

Zafer DOLU : " Kugır 1 Kugır 2 duyuyor musunuz?"

Rafet KALAYCI : " Anlaşıldı"

1130/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



15/07/2016 tarihinde saat 22:40’deki telsiz kaydı: 

Rafet KALAYCI : " Arkadaşlar MİT e gelecek helikopter gelsin. Mite gelecek  

helikopter gelsin. Arkadaşlar MİT e gelecek helikopter gelsin"

İlkay ATEŞ : " Dostum adam almaya gitti bekle adam almaya gitti" 

Rafet KALAYCI : " Anlaşıldı bekliyoruz."

15/07/2016 tarihinde saat 22:50’deki telsiz kaydı: 

Rafet KALAYCI :" Güvercinlik Güvercinlik Kobra, MİT in üzerinde ki Kobra,  

Güvercinlik Mit üzerindeki Kobra"

İlhan OCAKCIOĞLU : " Güvercin dinliyor, devam edin."

Rafet KALAYCI :"  MİT in  üzerinde  ki  Kobrayız.  Akıncıya  doğru  gidiyoruz,  

bizden herhangi bir talep var mı?"

İlhan OCAKCIOĞLU : " Dinlemede kalın" 

Rafet KALAYCI :" Güvercinlik Kobra "

İlhan OCAKCIOĞLU : " Anlaşıldı bilginiz negatif görevli personelde burada bilgisi  

olmadığını ifade ediyor. Kendi iç konuşmalarınızla değerlendirileceksiniz."

Rafet KALAYCI :" Akıncının frekansını alabilir miyiz Akıncının frekansını ?"

İlkay ATEŞ :  " Dostum eee Akıncıya niye gidiyorsun MİT in ekibi geldi  

mi?"

Rafet KALAYCI :" MİT in ekibi henüz gelmedi (...) MİT in ekibi gelmedi"

İlkay ATEŞ : " Tamam orada bekleyeceksiniz orada ayrılmayın bir yere,  

Mutabık abi orada bekleyeceksiniz ayrılmayın bir yere. Atış gelirse sıkın sağa sola"

Ali ERCAN : " Komutanım kim ne yapacak" 

Rafet KALAYCI :" MİT in üzerinde bekliyoruz doğru mu" 

İlkay ATEŞ : " Mutabık Mutabık MİT te bekleyin" 

Rafet KALAYCI :" Bekliyoruz bekliyoruz" 

Ali ERCAN : " Komutanım kim ne yapacak"

İlkay ATEŞ : " Bekliyoruz abicim"

15/07/2016 tarihinde saat 22:51’deki telsiz kaydı: 

İlkay ATEŞ :"MİTte bekleyen ekip, MİTte bekleyen ekip. MİTte bekleyen  

ekip. Eee dışarı çıkan olursa binadan,atış yapın, dışarı çıkartmayın kimseyi "

XŞahıs :" ---(…..)

İlkay ATEŞ :"MİT ekibi "
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15/07/2016 tarihinde saat 22:52’deki telsiz kaydı:

İlkay ATEŞ : " MİT ekibi, MİT ekibi" 

Rafet KALAYCI : " devam edin dinliyoruz" 

İlkay ATEŞ : " Okey  binadan  dışarı  çıkan  olursa  şeyden  Eee  o  MİT  

kışlasından çıkartmayın dışarı" 

Rafet KALAYCI : " Anlaşıldı anlaşıldı anlaşıldı aldım"

15/07/2016 tarihinde saat 22:54’deki telsiz kaydı: 

İlkay ATEŞ : "  Ali siz yerde bekleyin haber vericez size tamam bir yere  

gönderecez, temas kuralım"

Ali ERCAN : " okey"

15/07/2016 tarihinde saat 22:55’deki telsiz kaydı: 

İlkay ATEŞ : " Akıncı S 70trafikleri Akıncı"

15/07/2016 tarihinde saat 22:55’deki telsiz kaydı: 

İlkay ATEŞ : " S70 trafikler Kobra kol"

15/07/2016 tarihinde saat 22:59’deki telsiz kaydı: 

İlkay ATEŞ : " Ali bekleyin abicim"

15/07/2016 tarihinde saat 23:02’deki telsiz kaydı: 

İlkay ATEŞ : " Güvercin Kobra"

İlhan OCAKCIOĞLU : " Devam edin" 

İlkay ATEŞ : " Kuzeyden son yaklaşma"

İlhan OCAKCIOĞLU : " Serbestsiniz Kobralar için bir talimat geldi, Genel Kurmay  

Karargahı ve TRT üzerinden alçak geçiş yapmanız isteniyor."

İlkay ATEŞ : " Bizim mi?"

İlhan OCAKCIOĞLU : " Mutabıkız, Kobralar için" 

Özcan KARACAN : " Dostum ne isteniyorsa yap yap"

İlkay ATEŞ : " Genel Kurmay Karargahı üzerinden alçak geçiş anlaşıldı"

İlhan OCAKCIOĞLU : "  Kobra ve Atak bütün mevcut taarruz ve atak helikopter,  
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düzeltiyorum taarruz ve"

Özcan KARACAN : " Ali hepsikalsın hepsi kalsın. Mit üzeri hariç hepsi kalsın.  

Şeye geçin orda alçak uçuş yapın"

İlhan OCAKCIOĞLU :  "Mutabıkız  bütün  taarruz  helikopterleri  TRT  ve  

Genelkurmay Karargahı üzerinde alçak geçiş olacak"

15/07/2016 tarihindesaat 23:03’deki telsiz kaydı: 

İlkay ATEŞ : " Biz Genel Kurmaya devam ediyoruz."

Özcan KARACAN : " Tamam Ali de gelsin, ikili alçak geçin müteakiben buraya  

gelin"

İlkay ATEŞ : " Ali nerdesin"

Özcan KARACAN : " Yerdeki (….) çalıştırsın,"

İlkay ATEŞ : " Ali nerdesin Ali"

15/07/2016 tarihindesaat 23:05’deki telsiz kaydı: 

İlkay ATEŞ : " Dostum biz  devam ediyoruz  şu  anda istikamette  devam  

ediyoruz, takip ediyorsan gel, şu anda flash brightı açtım ben"

15/07/2016 tarihinde saat 23:06’deki telsiz kaydı: 

İlkay ATEŞ : "Rafet nerdesin şu anda" 

Rafet KALAYCI :"  Tamam  tamam  Genel  Kurmay  ee  Meclisin  üzerindeyiz,  

düzeltiyorum Genel Kurmay’ın üzerindeyiz şu an Rafet Genel Kurmay’ın üzerindeyiz, Genel  

Kurmayın  üzerindeyiz  1  4  1  takip  (...)  Genelkurmayın  üzerindeyiz,  Okey  dönüyoruz  biz  

dönüyoruz,  Genel  Kurmayın  üzerinde  dönüyoruz.  Falashbright  Genelkurmayın  üzerinde  

dönüyoruz."

Özcan KARACAN : " Işıkları da açın. İniş ışıklarını da açın"

15/07/2016 tarihinde saat 23:07’deki telsiz kaydı: 

Rafet KALAYCI : "Şu  an  Genelkurmayın  üzerindeyiz,  yanımızdan  bir  

helikopter  daha  geçti,  şu  an  ikinciviski  takip  ediyorum.  İkinci  viski  arkasındandevam  

ediyorum. İkinci viskinin arkasından devam ediyorum"

İlkay ATEŞ : " Rafet(….)devam et"

15/07/2016 tarihinde saat 23:07’deki telsiz kaydı: 
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Rafet KALAYCI : "Anlaşıldı  şu  an  iki  helikopteri  de  görüyoruz.  Başka  

helikopter  var  mı  bölgede,  bölgede  başka  helikopter  var  mı  Genel  Kurmayın  üzerinde?  

tamam  anlaşıldı  takip  ediyoruz.  Üçümüz  birbirimizi  takip  ediyoruz.  Skorskiler  var  mı,  

Arkadaşlar işaret direklerine dikkat edin işaret direklerine"

İlkay ATEŞ : " Abi takip ediyoruz sen Mit’e gitsene ya, biz takip ediyoruz.  

(…..) "

Rafet KALAYCI : "Takip  ediyorum.  Takipteyim.  Anlaşıldı  Mit’teyiz,  Mit’e  

devam ediyoruz."

15/07/2016 tarihinde saat 23:08’deki telsiz kaydı: 

İlkay ATEŞ : "Ali  neron  okey  dostum  silah  sistemlerine  baktınız  mı  

dönüyor mu sağa sola"

Özcan KARACAN :  "  Aşağıdan  çatışma  sesleri  geliyor  oralara  bir  bakın  

bakalım"

15/07/2016 tarihinde saat 23:09’deki telsiz kaydı: 

İlkay ATEŞ : " Ali, dostum biz Güvercinlik'e devam edeceğiz sen burada 

kal sana bilgi gönderecem tamam mı? Karargaha yakın ol içeriye girmeye çalışan falan  

olursa toma moma vurun abicim. Anladın mı Ali, Karargahın içine girmeye çalışan olursa  

vurun diyorum vurun."

15/07/2016 tarihinde saat 23:12’deki telsiz kaydı: 

İlkay ATEŞ : " Güvercin, Kobra"

İlhan OCAKCIOĞLU : " Devam edin."

İlkay ATEŞ : " (…..) yaklaşma."

İlhan OCAKCIOĞLU : " Serbestsiniz sakin"

Özcan KARACAN : " İlkay neron yakıt problemin mi var "

Rafet KALAYCI :" Arkadaşlar Mit’e gelecek helikopterler şu an (….)"

İlkay ATEŞ : " Komutanım yakıt var ama silahta sıkıntı var"

15/07/2016 tarihinde saat 23:13’deki telsiz kaydı: 

İlkay ATEŞ : " Özcan, Nero "

Özcan KARACAN : " (…) "
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İlkay ATEŞ : " Komutanım iniyoruz, şu silaha baktıracağız "

Özcan KARACAN :  "İTamam  inin  yakıt  durumunuza  göre  tekrar  kalkarsınız  

gerekirse. Taha sende mi "

İlkay ATEŞ : " .....

Özcan KARACAN : " O yakıt tankerinin anahtarını (….) insin onu halletsin "

İlkay ATEŞ : " Okey"

15/07/2016 tarihinde saat 23:16’deki telsiz kaydı: 

Özcan KARACAN : " Sen devam et Sadoya görevi senden devraldırtcam tamam  

mı"

İlkay ATEŞ : " .......

Özcan KARACAN :  " devam  et  şimdi  iki  dakikalığına  Sadoya  çalıştırıyorum 

senden görevi devralcak o, Sen orayı bırakma Sado gelinceye kadar "

İlkay ATEŞ : " Komutanım bana mı diyorsunuz."

Özcan KARACAN : " Sana diyorum sana diyorum. Emniyetin üzerine git Sadoyu  

hemen gönderiyorum ben"

İlkay ATEŞ : " Şeye mi Gölbaşına mı?"

Özcan KARACAN :  "  Mutabık  Gölbaşına  git,  orda  alçak  uç  Sadoyu 

gönderiyorum ben"

İlkay ATEŞ : " Tamam komutanım."

15/07/2016 tarihinde saat 23:19’deki telsiz kaydı: 

Özcan KARACAN : " ....

İlkay ATEŞ : " efendim komutanım"

Özcan KARACAN : " (…) yolunda nerden"

İlkay ATEŞ : " Devam ediyoruz şu an (…) üstündeyim"

Özcan KARACAN :  "  bi  tane  Kobra  aracı  var.  Onu  sen  vurabiliyorsan  vur,  

vuramıyorsan birini yada şeyi çağır (…) birini çağır"

İlkay ATEŞ : " silahlar çalışmıyor nerde Kobra var"

Özcan KARACAN : " Mitin üstünde var onu çağır"

İlkay ATEŞ : " Nerde araç nerde,onu nereden bulacağız"

Rafet KALAYCI :" Kalaycı mitin üzerindeyim"

Oğuz YALÇIN :  "Konya  yolu,  Konya yolundan  Özel  Kuvvetlere  doğru bir  

polis aracı gidiyor. Kobra Kobra aracı gidiyor, durdurulsun, durdurulsun"
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Ortam sesi--- vurulsun 

Oğuz YALÇIN : "Vurulsun, vurulsun"

Rafet KALAYCI :" Bu çağrı hangi Kobraya, hangi Kobraya"

Özcan KARACAN : " (…) yapıyorum neron sana, eğer sende yeterli (…..)"

Rafet KALAYCI :" Bu çağrı hangi helikoptere, hangi Kobraya"

İlkay ATEŞ : "  Ali Nero, Dostum Konya yolu üzerinde Özel Kuvvetlere  

doğru devam eden bir tane Kobra aracı varmış onu vuracağız. Tamam dostum devam et"

Rafet KALAYCI :" Nero (..)"

İlkay ATEŞ : " Sen Mitte devam et"

Rafet KALAYCI :" Mitte devam ediyoruz."

İlkay ATEŞ : "Ali sen Konya yoluna gel"

15/07/2016 tarihinde saat 23:20’deki telsiz kaydı: 

Halil GÜL : " Aslan çelik, aslan çelik"

İlkay ATEŞ : " Çelik aslan"

Halil GÜL : " Dostum yerdeyim ben Genel  Kurmay’da etrafta  kimseyi  

uçurmuyorsunuz tamam mı?"

İlkay ATEŞ : " biz şu anda Danışmente devam ediyoruz."

Halil GÜL :  " devam edin  yakıtınız  (…)  kadar,  kimseyi  yaklaştırmayın  

bölgeye"

İlkay ATEŞ : " Genel Kurmaya mı diyorsunuz."

Halil GÜL : " Mutabık,  şu  an  Genel  Kurmayın  içindeyim.  Genel  

Kurmayın içine benim dışımda kimsenin inmesine müsaade etmeyin"

İlkay ATEŞ : " Ali nero "

İlkay ATEŞ : " dostum sen Konya yolunda devam et, biz Genel Kurmay’a  

devam ediyoruz tamam. Okey Konya yolunda Özel Kuvvetlere doğru devam eden bir tane  

Kobra aracı varmış, polisin onu vuracaksın"

İlkay ATEŞ : " ........

Özcan KARACAN : " Özel kuvvetlerden çıkıp Konya yolunda mı ilerliyor. Özel  

kuvvetlere doğru değil, Özel Kuvvetlerden Konya yolu istikametinde ilerliyor."

15/07/2016 tarihinde saat 23:23’deki telsiz kaydı: 

Özcan KARACAN : " Ali Ali, düzeltiyorum Karakaş, Karakaş, Rafet, Rafet "

İlkay ATEŞ : " Rafet nero,"
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Rafet KALAYCI :" Devam devam Mitin üzerindeyiz."

İlkay ATEŞ : " Dostum şeye gelsene Genelkurmayın üzerine gel."

Rafet KALAYCI :" Mit boş mu kalsın."

İlkay ATEŞ : " Mutabık mutabık, Miti dönüşte yapacağız, değiştireceğiz  

helikopteri değiştireceğiz"

Rafet KALAYCI :" Genelkurmaya geliyorum doğru mu?"

İlkay ATEŞ : "  Mutabık  Genelkurmay  ile  Mit  arasında  dolaş,  

Genelkurmay’ın üzerinde bizden başka trafik uçmayacak ona göre"

Rafet KALAYCI :" Anlaşıldı, ikmali planlıyor musunuz?"

İlkay ATEŞ : "  Mutabık planlayacağız, yalnız ışığı  yak,  yerde bizim bir  

tane S 70 var ona dikkat et"

Rafet KALAYCI :" Ben  ikisinin  arasında  mekik  dokurum,  ikisinin  arasında  

mekik dokurum." 

Rafet KALAYCI :" Gelirken haber verirsen iyi olur "

İlkay ATEŞ : " Güvercinlik'e dönüyoruz tekrar Güvercinlik'e dönüyoruz."

Özcan KARACAN : " Rafet beni duyuyor musun, beni duyan var mı? Konuşan  

Aslan 01"

İlkay ATEŞ : " kalkacak mısınız?"

Rafet KALAYCI :" komutanım duyuyorum sizi Aslan 01"

Özcan KARACAN : " Hemen kalk spor okuluna doğru "

Rafet KALAYCI :" Neron devam et"

İlkay ATEŞ : " Genelkurmayın içinde bizim bir tane S70 var. Kalkarken  

haber sana bilgi verecek. onun haricinde trafik gelmeyecek bölgeye ona göre"

Rafet KALAYCI :" Genelkurmayın üzerinde bir tane skorski var doğru mu?"

İlkay ATEŞ : " çinde abiyerde yerde "

Rafet KALAYCI :" Yerde tamam takip ediyorum ben şimdi" 

15/07/2016 tarihinde saat 23:23’deki telsiz kaydı: 

XŞahıs :"Şu an"

İlkay ATEŞ :"Devam et dostum devam et Özel Kuvvetlere kadar devam et"

15/07/2016 tarihinde saat 23:25’deki telsiz kaydı: 

İlkay ATEŞ : " Rafet, Nero, (….) geliyor mu sesim?"
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Rafet KALAYCI :" Nero dinliyorum devam"

İlkay ATEŞ : " İçerde bizim bir tane S70 var, birde yukarıda sen olacaksın  

başka trafiği Genelkurmay’a yaklaştırmayacaksın" 

Rafet KALAYCI :" Bir S70 ile biz varız tamam anladım."

İlkay ATEŞ : " S 70 yerde yerde"

Rafet KALAYCI :" Yerde anlaşıldı"

Sadullah ABRA : " Neron Sado "

İlkay ATEŞ : " Sado devam"

Sadullah ABRA : " Spor okuluna doğru devam ediyoruz biz"

İlkay ATEŞ : "  Anlaşıldı  abi,  bizde  şeye  devam  ediyoruz  şu  anda  

Cumhurbaşkanlığının üzerindeyiz, Güvercinlik'e devam ediyoruz."

İlkay ATEŞ : " Rafetle  görüş  Mitle  şeyi  koordine  et  abi,  Mitle  

Genelkurmayı kontrol et Mite (…)"

...

15/07/2016 tarihinde saat23:26’deki telsiz kaydı: 

Özcan KARACAN :  "İlkay  neron  ilkay  Eee  hemen  diğer  Kobrayı  

çalıştırabilirsiniz "

İlkay ATEŞ : "Mutabık öyle yapacaz"

Özcan KARACAN : "Eee yakıt tankerinin anahtarını versin hemen halledin yakıt  

yapacaz "

İlkay ATEŞ : "verildi verildi komutanım "

Özcan KARACAN :  "Spor okuluna yaklaşan, spor okulunda atış  yapan Kobra  

tipi araç var vurun onu"

15/07/2016 tarihinde saat 23:41’deki telsiz kaydı:

İlkay ATEŞ : "Sado nero" 

Sadullah ABRA : "Nero "

İlkay ATEŞ : " Neredesin abi"

Sadullah ABRA : "anlamadım "

İlkay ATEŞ : "neredesin, neredesin şuanda neredesin?"

Sadullah ABRA : "Genelkurmay üzerindeyim "

İlkay ATEŞ : "okey tamam. Atış yapıyor mu ?"
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Sadullah ABRA : "Bu kavşağı kapatan araç çekiciler var onları ne yapalım?"

Özcan KARACAN : "Güvercin Aslan 0-1"

İlhan OCAKCIOĞLU : "Aslan 0-1 devam edin"

Özcan KARACAN :  "Jandarma Beytepenin,  Beytepenin  etrafını  polis  araçları  

sarmış Eee onların Polis Özel Harekat sarmış. Vurun onları "

İlhan OCAKCIOĞLU : "takip ettiniz mi?"

İlkay ATEŞ : "mutabık "

Sadullah ABRA : " Olumsuz herhangi bir şey takip edemedim ben"

İlhan OCAKCIOĞLU : "Anlaşıldı 0-1 Beytepe’nin etrafını saran polis araçları için  

ateş emri veriyor "

Sadullah ABRA : "Beytepenin etrafını saran mutabık mıyız? "

İlhan OCAKCIOĞLU : "

Özcan KARACAN :  "Jandarmanın  etrafını  saran polis  araçlarını  vurun.  Arka  

tarafa scorskylerinene kadar devam"

İlhan  OCAKCIOĞLU  :  "Beytepe  jandarmanın  etrafını  saran  polis  araçları,  

scorskyler ininceye kadar emniyete alınacak, gerekirse vurulacak"

Sadullah ABRA : "anlaşıldı Beytepeye devam ediyoruz "

Özcan KARACAN : "gerekirse değil, direk vursunlar direk, yoksa sıkıntı olacak "

İlhan OCAKCIOĞLU : "düzeltiyorum gerekirse ifadesi yok "

Sadullah ABRA : "

İlhan OCAKCIOĞLU : "direk vurun emri veriliyor"

Sadullah ABRA : "direk vuruyoruz anlaşıldı "

Özcan KARACAN :  "önce  biraz  vursunlar,  sonra  beklesinler  çekilmelerine  de  

müsaade  etsinler.  Duydun  mu  yani  biraz  vurun,  ondan  sonra  çekilsinler  müsaade  edin  

çekilsinler yani "

İlkay ATEŞ : "neron nero"

Özcan KARACAN : "dostum eee neron duydun mu beni "

İlkay ATEŞ : "mutabık komutanım kalktık biz  şu anda Beytepeye doğru  

devam ediyoruz"

Özcan KARACAN : "vurun çekilsinler gitsinler güç görsünler"

15/07/2016 tarihinde saat23:42’deki telsiz kaydı:

İlkay ATEŞ : "Anlaşılmadı" 

İlhan OCAKCIOĞLU : "0-3 bir miktar ateş edilecek, bir miktar vurulacak, daha  
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sonra da geri çekilmeleri için onlara zaman tanınacak"

X ŞAHIS :"Aslan 0-3 aldı "

Ali ERCAN : "Özel kuvvetlerin üzeri bir viski var ne yapalım"

İlkay ATEŞ : "Viski mi var? "

Ali ERCAN : "ben varım yani ne yapayım"

İlkay ATEŞ : "Dostum şu şu Kobrayı buldun mu? "

Ali ERCAN : "Gelmedi henüz komutanım bekliyom" 

İlkay ATEŞ : "okey sen o zaman Konya yolunu tarayarak gel abicim şeye  

doğru Güvercinlik'e doğru yakıtın ne durumda "

Ali ERCAN : "yakıt 1200 "

İlkay ATEŞ : "okey sen Güvercinlik'e doğru gel "

Ali ERCAN : "komutanım Konya yolunu tarayarak derken "

İlkay ATEŞ : "Konya yoluna bak mavi lambalı polis aracı görürsen vur  

abicim"

Ali ERCAN : "anlaşıldı komutanım"

15/07/2016 tarihinde saat 23:43’deki telsiz kaydı:

İlkay ATEŞ           : "Sado nero"

Sadullah ABRA       : "nerosöyle devam"

İlkay ATEŞ           : "Yakıt mühimmat durum ne?"

Sadullah ABRA       : "mühimmat ful, yakıt 1400"

İlkay ATEŞ          : "okey o zaman sen Beytepeye devam et. Genelkurmaya doğru biz  

gidelim "

Sadullah ABRA      : "(…) şuan da bi Beytepe üzerindeyim abi "

Özcan KARACAN   : "duyor musun sado "

Sadullah ABRA      : "şuan Beytepeye yaklaştım son 30 saniye "

15/07/2016 tarihinde saat 23:44’deki telsiz kaydı:

İlkay ATEŞ           : "Sado konuştuğun kimdi, sado sen istersen şeye devam et abi  

Eee MİT e devam et, biz şeye devam edelim beytepeye"

İlkay ATEŞ           : "okey peşindeyim ben senin arkandayım"

15/07/2016 tarihinde saat 23:44’deki telsiz kaydı:
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İlkay ATEŞ           : "Vurun abicim çıkan aracı vurun" 

15/07/2016 tarihinde saat 23:45’deki telsiz kaydı:

İlkay ATEŞ           : "Sado nero,Dostum arkandayız seni takip ediyorum görebiliyor  

musun araç" 

Sadullah  ABRA      : "Nero  sado,  yok  herhangi  bir  şey  göremiyorum  bende  

ilerliyorum abi" 

İlkay ATEŞ           : "arkanda seni takip ediyoruz" 

Özcan KARACAN   : "gerekirse gözlük çıkartın, yakıyordur onlar şeylerini"

15/07/2016 tarihinde saat 23:46’daki telsiz kaydı:

Özcan KARACAN   : "Neron karakaş, Güvercin aslan 0-1" 

İlhan OCAKCIOĞLU : "Devam edin "

Özcan KARACAN   :  "Taarruz helikopteri benle temasa geçsin. Eee bu meclisin  

altında ki polis noktalarını açmanız gerekiyor, o polis noktaları var oluşturulmuş, oraları ateş  

altına alacaklar açılacak o yollar "

İlhan  OCAKCIOĞLU  :  "meclise  giden  yollar  taarruz  helikopterleri  tarafından  

açılacak, taarruz helikopterli aldın mı mesajı"

İlkay ATEŞ           : "Sado nero"

15/07/2016 tarihinde saat 23:46’daki telsiz kaydı:

İlkay ATEŞ           :  "(...) o şey yapar sen şeye meclise devam et abi meclisin  

yollarını açın" 

Ali ERCAN           : "gelen bi araç var" 

Özcan KARACAN    :"vurun vurun direneni"

Ali ERCAN           : "komutanım burada 4 tane araç var ne yapalım "

İlkay ATEŞ           : "vurun abicim vurun özel kuvvetlere gelen 4 tane polis aracıysa  

vurun"

Ali ERCAN           : "polis aracı değil,önlerine ateş ettik duruyorlar şuanda "

İlkay ATEŞ           : "dostum polis falan mı var içinde ne var?"

Ali ERCAN           : "(...) 

15/07/2016 tarihinde saat 23:47’deki telsiz kaydı:

Özcan KARACAN    :"Güvercin Aslan 0-1"
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İlhan OCAKCIOĞLU : "devam edin"

Özcan  KARACAN     :"Birinci  öncelik  Beştepe’deki  orada  çatışma  varmış,  

şuandaBeştepede ki tüm polis araçlarını dağıtsınlar. "

İlhan OCAKCIOĞLU :  "taarruz helikopterleri öncelikle Beştepe’deki hareketliliği  

dağıtacaklar bölgedeki polis araçlarını "

Ali ERCAN           : "Özel Kuvvetler yolunda 4 tane araç var "

İlkay ATEŞ           : "Ali tamam dur girme,komutanım beytepe mi beştepe mi, neron  

nero"

İlhan OCAKCIOĞLU : "0-1 Beştepe mutabık mıyız Beştepe ?"

15/07/2016 tarihinde saat 23:47’deki telsiz kaydı:

İlkay ATEŞ           : "Noron nero"

15/07/2016 tarihinde saat23:48’deki telsiz kaydı:

İlkay ATEŞ           : "Neron nero"

Özcan KARACAN    :"devam devam" 

İlkay ATEŞ           :"Komutanım biz şuanda Beytepedeyiz ama bişey göremiyoruz,  

Beytepeyle ilgili bir şey var mı "

Özcan KARACAN    :"Beytepe jandarmanın etrafında çatışma varmış,polis araçları  

varmış gerekirse gözlük çıkartıp bakın" 

İlkay ATEŞ           : "bakıyoruz komutanımda göremiyoruz ya"

15/07/2016 tarihinde saat 23:49’daki telsiz kaydı:

.....

Murat KARAKAŞ    :"teşekkür ederim eline sağlık "

Özcan  KARACAN   :"Aslan  0-1  Nerona  söyleyin  Eee  Beştepenin  yanında  ki  

jandarmaya doğru gitsin Beştepe’nin yanındaki Beytepe değil "

İlkay ATEŞ           :"Beştepe anlaşıldı"

İlhan OCAKCIOĞLU : "mesajı aldım"

Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı tarafından düzenlenen 01/09/2016 tarih ve ANK 

- BLS -16 -04684 sayılı uzmanlık raporunda; İlkay ATEŞ'e ait pilot odasından elde edildiği 

belirtilen 9x19 mm çapında 12 adet fişeğin 6136 sayılı kanun kapsamında değerlendirilmesi 

gerektiği belirtilmiştir.
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Şüpheli İlkay ATEŞ'in adına kayıtlı olan ve kullanmakta olduğu 0 544 534 75 35, 0 

542  492  03  81  ve  0  530  793  80  52  numaralı  telefon  hattıiçin  Ankara  9.  Sulh  Ceza 

Hakimliği'nin 28/11/2016 tarih ve 2016/2387 D. iş  sayılı  kararı  ile  5271 Sayılı  CMK'nun 

135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı verilmiştir.

Şüpheli İlkay ATEŞ'in kullanmakta olduğu 0 506 484 76 27 numaralı telefon 

hattının iletişim bilgileri incelendiğinde; Şüphelinin Yenimahalle ilçesi Serhat Mahallesinde 

yapılan askeridarbe planlama toplantısına katıldığını belirttiği 13/07/2016 tarihinde toplantı 

öncesinde saat 20:35'de telefonla iletişim kurduktan sonra ertesigüne kadar telefonla herhangi 

bir  iletişim  kurmadığı,  şüphelinin  cep  telefonunun  toplantı  sırasında  kapalı  olduğunun 

değerlendirildiği, 

Şüphelinin askeri darbe girişminde bulunulan 15/07/2016 tarihinde cep telefonunun 

saat 21:49'da A City alışveriş  merkezindeki,  saat  22:00'den itibaren Güvercinlik  kışlasının 

bulunduğu mevkiideki baz istasyonlarından sinyal verdiği, GPRS erişim ve konum bilgileri 

incelendiğinde  cep  telefonunun  saat  23:16  ve  23:30'da  İçişleri  Bakanlığı'nın  bulunduğu 

mevkiideki, saat 00:57, 01:00, 02:57, 02:59 ve 03:00'te Beştepeler mahallesinin bulunduğu 

mevkiideki baz istasyonlarından sinyal verdiği, şüphelinin cep telefonundan olay akşamı saat 

19:55, 21:49'da şüpheli Sadullah ABRA ile, saat 22:50, 23:02, 01:18, 03:53'de şüpheli Özcan 

KARACAN ile, saat 01:23, 03:48, 03:52, 04:06, 06:15, 06:21'de şüheli Taha Fatih ÇELİK ile, 

saat 06:22'de şüpheli Ercan KARACAN ile telefon ile irtibat halinde olduğu anlaşılmıştır. 

Kara Havacılık Komutanlığı  tarafından yapılan idari  soruşturma sonrasında 

düzenlenen "İdari ve Disiplin Soruşturma Heyetinin Olayla İlgili Personel Hakkındaki 

Değerlendirmesi ve Kanaati Çizelgesinde; Şüpheli İlkay ATEŞ'in, saat 22.15 civarında, 

taarruz helikopter hangarına geldiği,darbe teşebbüsü kapsamında icra edilen faaliyetlerde aktif 

olarak görev yaptığı, 10605 numaralı AH-1W helikopteri ile uçuş yaptığı, Darbe Teşebbüsü 

kapsamında  icra  edilen  faaliyetlere  katıldığı,  667 sayılı  Kanun Hükmünde  Kararname ile 

kamu görevinden çıkarıldığı belirtilmiştir. 

Şüpheli İlkay ATEŞ 27/07/2016 tarihli teşhis tutanağında "Cüneyt" kod ismiyle 

bildiği  kişinin  18800196632  T.C  kimlik  numaralı  Cumhur  AYDINLI  olduğunu, 

fotoğrafından teşhis etmiştir. 

10/02/2017  tarihli  fotoğraf  teşhis  ve  yer  gösterme  tutanağında, şüpheli  İlkay 

ATEŞ, Cüneyt ismiyle tanıdığı ve 2008 - 2014 yılları arasında örgüt içerisinde görüştüğü şahıs 

olarak 18800196632 T.C kimlik numaralı Cumhur AYDINLI'yı fotoğrafından teşhis etmiştir. 
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"Cüneyt"  kod isimli  kişinin  tanıştırdığı,  2014 yılı  sonlarında  görüştüğü ve "Arif" 

ismiyle  bildiği  kişinin  27755012188  T.C  kimlik  numaralı  Ozan  YAREN  olduğunu 

fotoğrafından teşhis etmiştir. 

"Akif" ismiyle bildiği 2014 yılı sonlarından 2016 yılı Temmuz ayına kadar görüştüğü 

kişinin  14113145572  T.C  kimlik  numaralı  Fatih  ELGÜN  olduğunu  fotoğrafından  teşhis 

etmiştir.  Bu  şahsın  kendisi  ile  birlikte  aynı  grupta  bulunan  Deniz  ALDEMİR'e  "Ömer", 

kendisine de "İlyas" olarak hitap ettiğini belirtmiştir.

13/07/2016 tarihinde Özcan KARACAN, Taha Fatih ÇELİK ve Erdal BAŞLAR ile 

birlikte gittikleri Ankara ili Yenimahalle ilçesi Aşağı Yahyalar Mahallesi 978. Cadde No:10/29 

adresindeki ev sahibinin 16280902132 T.C kimlik numaralı Muhammet BARAN olduğunu 

fotoğrafından teşhis etmiştir. 

2013 yılı içerisinde 1 ya da 2 kez giderek evinde görüştüğü, İhsan ismiyle tanıdığı 

Cüneyt kod isimli Cumhur AYDINLI'nın 2 üst kademe sorumlusu olduğunu düşündüğü şahsın 

20674120934 T.C kimlik numaralı Abdurrahman YILDIRIM olduğunu fotoğrafından teşhis 

etmiştir. Ayrıca "İhsan" isimli şahıs ile görüşmek üzere gitmiş olduğu evin Ankara ili Sincan 

ilçesi  Atatürk  Mahallesi  Gürbüz  Sokak  No:5/1  adresi  olduğunu  da  görevli  polislere 

göstermiştir.

Şüpheli İlkay ATEŞ, 16/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan tüm deliller ile birlikte şüpheli İlkay ATEŞ'in eylemleri değerlendirildiğinde;

Şüpheli İlkay ATEŞ'in,  1. Kara Havacılık Alayı Uçuş Kontrol ve Standardizasyon 

Kısmında pilot olarak Yarbay rütbesiyle görev yaptığı, 

Şüphelinin,  etkin  pişmanlık  göstererek  özgür  iradesiyle  verdiği  ifadelerinde 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  yapılanması  içerisinde  şüpheliler  Sadullah  ABRA,  Taner  KILIÇ, 

Gökhan ÇİÇEK, Deniz ALDEMİR, Tekin TAŞDEMİR, Temür AYDIN ile birlikte hücresel ağ 

içerisinde hareket ettiklerine ilişkin beyanı, askeri darbe faaliyeti kapsamındaki faaliyetleri, 

askeri darbe planlaması toplantılarına ve hazırlık faaliyetlerine katılmış olması, sıralı komutan 

ve  amirleri  olmayan  şüphelilerden  emir  ve  talimatlar  alması  şeklindeki  örgütsel  davranış 

biçimi  birlikte  nazara  alındığında,  şüpheli  İlkay  ATEŞ'in  Fetullahçı  Terör  Örgütü  üyesi 
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olduğunun anlaşıldığı,

Şüpheli  İlkay ATEŞ'in,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  hücresel  ağ  içerisinde  bir  dönem 

'abi'liğini'Cüneyt'  kod isimli  şüpheli  Cumhur  AYDINLI'nın  yaptığı,  şüpheli  İlkay ATEŞ'in 

şüpheliler Deniz ALDEMİR, Temür AYDIN ve Tekin TAŞDEMİR ile birlikte şüpheli Cumhur 

AYDINLI'nın düzenli olarak evine gittikleri, 

Şüphelinin, AH-1W Süper Kobra helikopter pilotu olduğu, Fetullahçı Terör Örgütü 

mensubu askerler tarafından planlanıp gerçekleştirilecek olan askeri darbe planı kapsamında 

olay gecesi Süper Kobra helikopterleri kullanacak pilot olarak önceden görevlendirildiği, 

Şüpheli Özcan KARACAN'ın, şüpheli İlkay ATEŞ'i 09/07/2016 tarihinde Cumartesi 

günü cep telefonundan aradığı ve takip edenhafta içi Ankara'da olup olamayacağını sorduğu 

şüpheli İlkay ATEŞ'in de Ankara'da olacağını söylemesi üzerine şüpheli Özcan KARACAN'ın 

geldiğinde  görüşelim  dediği,  15/07/2016  tarihinde  Cuma  günü  askeri  darbe  girişiminde 

bulunulacağını söylediği, şüpheli İlkay ATEŞ'in Ankara'ya döndüğünde 11/07/2016 tarihinde 

şüpheli Özcan KARACAN ile Taarruz Helikopter Tabur Komutanlığında bulunan odasında 

görüştüğü, şüpheli Özcan KARACAN'ın, şüpheli İlkay ATEŞ'e 'Genelkurmay Başkanlığının  

emirleri  doğrultusunda  Kara  Kuvvetleri  Kurmay  Başkanlığından  gelen  çok  önemli  bir  

faaliyet var, burada uçmak ister misin'  diye sorduğu, şüphelinin de uçabileceğini söylediği, 

şüpheli Özcan KARACAN'ın daha sonra faaliyetin Ankara'da olabileceğini ama detayların 

henüz belli olmadığını belirttiği, 

Şüpheli  İlkay  ATEŞ  13/07/2016  tarihinde,  şüpheli  Özcan  KARACAN'ın  Taarruz 

Helikopter  Tabur  Komutanlığında  bulunan  odasına  gittiğinde  şüpheli  Sadullah  ABRA'nın 

odada bulunduğu, şüpheli Özcan KARACAN'ın her ikisine ' siz beni bilmiyorsunuz ama ben  

sizi biliyorum, o yüzden beni test etmeyin' diyerek kendisinin Fetullahçı olduğunu şüpheliler 

İlkay ATEŞ ve Sadullah ABRA'nın da Fetullahçı olduğunu bildiğini ima ettiği,  daha önce 

söylediği uçuş faaliyeti ile ilgili bir yere gideceklerini, orada kendilerinden başka şüpheliler 

Sadullah ABRA, Eyüp ÜNAL, Erdal BAŞLAR, Murat KARAKAŞ ve Taha Fatih ÇELİK'in 

de olacağını belirttiği, 

Şüpheli İlkay ATEŞ'in, 13/07/2016 tarihinde saat 20:30 sıralarında şüpheliler Özcan 

KARACAN,  Halil  GÜL,  Taha  Fatih  ÇELİK  ve  Erdal  BAŞLAR  ile  birlikte  şüpheli 

Muhammet  BARAN'a ait  Ankara  İli  Yenimahalle  İlçesi  Aşağı  yahyalar  Mah.  978.  Cadde 

Saray sitesi no:10/29 adresinde bulunan eve iki ayrı araçla gittikleri, bu evde sivil kıyafetli,  

saç ve sakalından askeri personel olduğu değerlendirilen 40 yaşlarında bir şahsın şüphelilere 

gerçekleştirilecek askeri darbe girişimi ile ilgili bilgiler verdiği, konuşmalar bittikten sonra 

şüphelilerin evden ayrıldıkları,  şüpheli Özcan KARACAN'ın İzmir'e gideceğini söyleyerek 

Serhat  Mahallesindeki  evden  doğrudan  Esenboğa  Hava  limanına  gittiği,  şüpheli  Özcan 

KARACAN'ın arabasıyla toplantıya gelen şüpheli Erdal BAŞLAR'ın da şüpheli İlkay ATEŞ'in 
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arabasıyla oradan ayrıldığı, 

Şüpheli  İlkay ATEŞ'in,  15/07/2016 tarihinde saat  14:00 sıralarında şüpheli  Özcan 

KARACAN'ın  odasına  gittiği,  şüpheli  Özcan  KARACAN'ın  kendisine  google  haritaları 

üzerinden TİB, TÜRKSAT, MİT, Çankaya Köşkü ve Dikmen Vadisinin yerlerine bakmasını, 

faaliyetin gece 03:00'de gerçekleşeceğini ve akşam 20:30 sıralarında askeri birliğe gelmelerini 

söylediği, 

Kara  Havacılık  Komutanlığında  15/07/2016  tarihindeki  askeri  hareketliliği 

denetlemek  üzere  Genelkurmay  Başkanı  tarafından  Kara  Kuvvetleri  Komutanı  ve 

beraberindeki heyetin saat 18:30 sıralarında Güvercinlik Kışlasına gelmeleri üzerine şüpheli 

Özcan KARACAN'ın, 15/07/2016 tarihinde saat 19:32'de şüpheli Sadullah ABRA'yı aradığı 

vetaarruz  helikopter  pilotlarının  planlandığı  zaman  değil  arandıkları  zaman kışlaya  gelme 

talimatını diğer helikopter pilotlarına iletmesini emrettiği, şüpheli Sadullah ABRA'nın da bu 

emir  üzerine,  şüpheli  İlkay  ATEŞ'in  de  aralarında  bulunduğu  pilotları  aradığı,  şüpheli 

Sadullah ABRA'nın şüpheli İlkay ATEŞ'e, Özcan Yarbay'ın 'şimdi gelmesinler, biz arayınca 

gelsinler'  dediğini ilettiği,  şüpheli İlkay ATEŞ'in bunun üzerine A City alışveriş merkezine 

gittiğini  ve  kendisine  gelecek  olan  kışlaya  gel  talimatını  beklemeye  başladığı,  şüpheli 

Sadullah ABRA'nın saat 21:45 sıralarında cep telefonundan tekrar İlkay ATEŞ'i aradığı ve 

birliğe gelin dediği, şüpheli İlkay ATEŞ'in de bu haber üzerine Güvercinlik kışlasına gittiği 

odasında kıyafetlerini çıkarıp pilot kıyafetlerini giydiği, kaskını ve gece görüş gözlüğünü de 

alarak Taarruz Tabur Komutanlığı binasına gittiği, 

Şüpheli İlkay ATEŞ'in 15/07/2016 tarihinde saat 22:38'de, uçuş kıyafetli ve elinde 

kask ile AH-1W taarruz helikopterlerinedoğru gittiğinin vetaarruzhangarına giriş yaptığının 

görüldüğünün güvenlik kamera görüntüleri ile tespit edildiği, 

Kuvvet  Komutanı  ve  beraberindeki  heyetin  Güvercinlik  Kışlasından  ayrılması 

üzerine şüpheli Özcan KARACAN'ın faaliyete başlıyoruz talimatı verdiği, bu talimat üzerine 

şüpheli  Sadullah  ABRA'nın,  Malatya'dan  gelen  mühimmatın  bulunduğu  depoya  gittiği  ve 

depoda  bulunan  20  sandık  mühimmatı  tanık  Ömer  UZUN ile  birlikte  Land  Rover  araca 

yükleyerekuçuş hattına getirdiği,askeri darbe faaliyeti kapsamında şüpheliler Murat BOLAT, 

Özcan KARACAN ve Ömer DERELİOĞLU'nun gündüz mesai  saatlerinde verilen talimat 

üzerine,  tüm  bakımları  yapılmış,  ammoboxları  takılmış  ve  uçuş  hattında  faal  bir  halde 

bulunan AH-1W Süper Kobra ve AH-1P Kobra helikopterlerin ammobox kutularının içerisine 

bu mühimmatın teknisyenler tarafından yerleştirildiği ve atışa hazır hale getirildiği, 

Şüpheli İlkay ATEŞ'in, şüpheli Taha Fatih ÇELİK ile birlikte uçuş hattında bulunan 

mühimmat yüklenmiş 10605 kuyruk numaralı AH-1W Süper Kobra helikoptere pilot olarak 

bindikleri, helikopterin kullanıcı koltuğuna şüpheli Taha Fatih ÇELİK'in, silahçı koltuğuna ise 

şüpheli  İlkay  ATEŞ'in  oturduğu,  şüphelilerin  şüpheli  Özcan  KARACAN'ın  talimatıyla 
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helikopterle kalkış yaptıkları, helikopterde iken şüpheli Taha Fatih ÇELİK'in vurulan yerlere 

Skorsky tipi  helikopterle  havadan  halatlarla  personel  indirileceğini,  MİT binasından  MİT 

Müsteşarının, Çankaya Köşkünden veya Dikmen Vadisindeki evinden Başbakan'ın, Dikmen 

Vadisindeki  evinden  İçişleri  Bakanının  alınacağını,  kendilerinin  de  bu  helikopterleri 

koruyacaklarını şüpheli İlkay ATEŞ'e söylediği, 

Saldırı  helikopterlerine  olay  gecesi  'Aslan01'  telsiz  kodunu  kullanan  Özcan 

KARACAN ile askeri darbe girişimi kapsamında Güvercinlik Kulesini ele geçiren şüpheliler 

Oğuz YALÇIN ve İlhan OCAKCIOĞLU'nun telsizle talimat verdikleri, şüpheliler İlkay ATEŞ 

ve Taha Fatih ÇELİK'in de diğer saldırı helikopter pilotları gibi bu talimatlarla hareket edip 

kendilerine verilen emir ve talimatları yerine getirdikleri, 

Şüpheliler  İlkay  ATEŞ  ve  Taha  Fatih  ÇELİK'in  şüpheli  Özcan  KARACAN'dan 

aldıkları  talimat  doğrultusunda,  Süper  Kobra  helikopterle  önce  Genelkurmay  Başkanlığı 

binasının bulunduğu bölgeden alçak uçuş yaptıkları, bu sırada şüpheli Halil GÜL'ün Skorsky 

helikopterle Genelkurmay Başkanlığı bahçesinde bulunduğu, şüpheli Özcan KARACAN'ın o 

bölgede  bulunan  zırhlı  bir  araca  ateş  açmaları  talimatı  vermeleri  üzerine  şüphelilerin 

helikopterle bu araca ateş ettikleri, helikopterin polis tarafından ateş açılmasıyla mermi isabeti 

alması üzerine şüphelilerin Güvercinlik meydanına dönerek iniş yaptıkları, 

Şüpheli İlkay ATEŞ'in Genelkurmay üzerinde uçuş gerçekleştirdikleri saat 23:03'de " 

Biz Genel Kurmaya devam ediyoruz." şeklinde telsizden çağrı gerçekleştirdiği, 

Şüpheli İlkay ATEŞ'in, helikopter kullanırken telsiz konuşmalarında 'Nero' kodunu 

kullandığı, 

Şüpheli Rafet KALAYCI'nın saat 22:50'de telsizden " MİT in üzerinde ki Kobrayız.  

Akıncıya doğru gidiyoruz,  bizden herhangi  bir  talep var mı?" şeklinde çağrıda bulunması 

üzerine şüpheli İlkay ATEŞ'in " Dostum eee Akıncıya niye gidiyorsun MİT in ekibi geldi mi?" 

diye çağrıda bulunduğu, şüpheli Rafet KALAYCI'nın " MİT in ekibi henüz gelmedi (...) MİT  

in  ekibi  gelmedi"  şeklinde  çağrısı  üzerine  şüpheli  İlkay  ATEŞ'in  " Tamam  orada 

bekleyeceksiniz orada ayrılmayın bir yere, Mutabık abi orada bekleyeceksiniz ayrılmayın bir  

yere.  Atış  gelirse  sıkın  sağa  sola"  ,  " Mutabık  Mutabık  MİT te  bekleyin"  şeklinde  telsiz 

çağrılarında  bulunduğu,  şüpheli  İlkay  ATEŞ'in  şüpheli  Rafet  KALAYCI'ya  helikopterle 

saldırıda bulunduğu MİT binası çevresinden ayrılmamasını beklemesi, kendilerine atış olursa 

ateş etme talimatı verdiği, şüphelinin aynı şekilde saat 22:51’de "MİT'te bekleyen ekip, MİTte  

bekleyen  ekip.  MİTte  bekleyen  ekip.  Eee  dışarı  çıkan  olursa  binadan,atış  yapın,  dışarı  

çıkartmayın kimseyi " ve saat 22:52'de "  Okey binadan dışarı çıkan olursa şeyden Eee o MİT 

kışlasından çıkartmayın dışarı" şeklinde telsizle talimatlar verdiği, 

Şüpheli İlkay ATEŞ'in saat 23:25'de şüpheli Rafet KALAYCI'ya " İçerde bizim bir  

tane  S70  var,  birde  yukarıda  sen  olacaksın  başka  trafiği  Genelkurmay’'a  
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yaklaştırmayacaksın" şeklinde telsizle talimat verdiği, 

Şüpheli İlkay ATEŞ'in, şüpheli Ali ERCAN'a olay akşamı saat 23:09'da" Ali, dostum 

biz  Güvercinlik'e  devam  edeceğiz  sen  burada  kal  sana  bilgi  gönderecem  tamam  mı?  

Karargaha yakın ol içeriye girmeye çalışan falan olursa toma moma vurun abicim. Anladın  

mı Ali, Karargahın içine girmeye çalışan olursa vurun diyorum vurun.",saat 23:19'da "  Ali  

Nero, Dostum Konya yolu üzerinde Özel Kuvvetlere doğru devam eden bir tane Kobra aracı  

varmış onu vuracağız. Tamam dostum devam et", saat 23:42'de "okey sen o zaman Konya  

yolunu tarayarak gel abicim şeye doğru Güvercinlik'e doğru yakıtın ne durumda " , "Konya 

yoluna bak mavi lambalı polis aracı görürsen vur abicim" , saat 23:46’da "(...) o şey yapar  

sen şeye meclise devam et abi meclisin yollarını açın" , "vurun abicim vurun özel kuvvetlere  

gelen 4 tane polis aracıysa vurun" şeklinde telsizle talimatlar verdiği, 

Şüpheliler  İlkay  ATEŞ  ve  Taha  Fatih  ÇELİK'in  mermi  isabeti  alan  helikopterle 

Güvercinlik meydanına inmeleri  üzerine şüpheli  Tamer ÖĞÜT'ün, 10605 kuyruk numaralı 

helikopterde  yaptığı  kontrolde  3  adet  mermi  isabeti  bulunduğunu  görünce  şüpheli  İlkay 

ATEŞ'e uçuşu kestiklerini söylediği,şüpheli İlkay ATEŞ'in de 'hayır ben devam edeceğim' diye 

ısrar ettiği, şüpheli Tamer ÖĞÜT'ün bu şekilde uçuş yapılamayacağını belirttiği, şüpheli İlkay 

ATEŞ'in bunun üzerine 10602 kuyruk numaralı helikopteri hazırlamasını söylediği, şüpheli 

Tamer ÖĞÜT'ün o helikopterin arızalı olduğunu belirttiği, şüpheli İlkay ATEŞ'in de 10603 

kuyruk  numaralı  Süper  Kobra  helikopteri  hazırlaması  talimatını  verdiği,  10603  kuyruk 

numaralı helikopterin uçuş için hazırlandığı, 

Şüpheliler İlkay ATEŞ ve Taha Fatih ÇELİK'in uçuş için hazırlanan mühimmat yüklü 

10603  kuyruk  numaralı  AH-1W Süper  Kobra  helikoptere  pilot  olarak  bindikleri,  bu  kez 

şüpheli  İlkay  ATEŞ'in  kullanıcı  koltuğuna,  şüpheli  Taha  Fatih  ÇELİK'in  ise  silahçı 

koltuğunaoturduğu, şüphelilerin Güvercinlik meydanından kalktıktan sonra Jandarma Genel 

Komutanlığı binasının bulunduğu Beştepe bölgesine gittikleri, orada bulunan polis araçlarına 

helikopterle  ateş  açtıkları,  şüphelilerin  bu  eylemden  sonra  şüpheli  Özcan  KARACAN'ın 

talimatıyla  TRT  binasının  da  olduğu  Oran  Şehrine  gittikleri,  orada  TRT'nin  nizamiye 

bölgesine helikopterle ateş açtıkları, bu atış sırasında orada askeri darbecilerden Ekrem IŞIK, 

Anıl AKTAŞ, Ensar ATAMER, Serdar ÇETİN, Muhammet Tanju POSHOR'unetkilendikleri, 

şüphelilerin daha sonra helikopterle Güvercinlik meydanına iniş yaptıkları, 

Şüpheli  İlkay  ATEŞ'in,  gece  boyunca  silahlı  olarak  Güvercinlik  Kışlasında 

bulunduğu, taarruz hangarında sivil kıyafetle dolaşan şüpheli Çağlayan ÇİMEN'i gördüğünde 

kendisine sivil dolaşmamasını, üzerine resmi birşeyler giymesini emrettiği, şüpheli Çağlayan 

ÇİMEN'in de bunun üzerine, polar iş kıyafeti giydiği, 

Sabah  saat  06:00  sıralarında  Güvercinlik  Kışlasında  bulunan  personelin  kışladan 

ayrılması  talimatı  verilmesi  üzerine,  şüpheli  Özcan  KARACAN'ın  Fidanlık  nizamiyesi 
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önünde giriş çıkışı kapatan itfaiye aracını oradan çektiği ve nizamiyenin açıldığı, şüpheli İlkay 

ATEŞ'in  de  aldığı  talimat  doğrultusunda  sivil  kıyafetlerini  giyerek  aracı  ile  Fidanlık 

nizamiyesinden çıkarak kışladan ayrıldığı, 

Şüphelinin,  yukarıda  belirtilenler  dışında  olay  akşamı  gerçekleştirdiği  başka 

helikopter  uçuşu  ya  da  başka  faaliyeti  bulunup  bulunmadığının  soruşturma  aşamasında 

belirlenemediği, 

Askeri  darbe  girişimi  kapsamında  faaliyette  bulunan  Fetullahçı  Terör  Örgütü 

mensubu askerlerin büyük bir kısmının olay gecesi tanınmamak ve bilinmemek için aldıkları 

talimat doğrultusunda pec,isimlik ve rütbelerini sökerek faaliyette bulundukları, şüpheli Resul 

BARDAKKAYA  22/10/2016  tarihli  ifadesinde,  aralarında  şüpheli  İlkay  ATEŞ'in  de 

bulunduğu pilot  grubunun olay akşamı  üzerlerinde  isimlik  bulunmadığı  belirtmesine  göre 

şüpheli İlkay ATEŞ'in de örgütsel tavır göstererek uçuş tulumundaki isimliğini söktüğünün 

anlaşıldığı, 

Şüphelinin, olay akşamı Genelkurmay Başkanı tarafından ikinci bir emre kadar bütün 

uçuşların durdurulması emri verildiği halde helikopterle uçuş gerçekleştirerek bu emre karşı 

geldiği, 

Şüphelinin, helikopter ile kalkış ya da iniş yaparken uçuş kulesinden izin almadığı ve 

bilgi  vermediği,  helikopter  uçuşları  için  daha  önceden verilmiş  olan  hiç  emir  ve  talimata 

riayet  etmediği,  Pilotluğunu yaptığı  helikopter  ile yasal emir ve talimatlar dışında uçuşlar 

gerçekleştirip kendisine emir ve talimat verme yetkisi bulunmayan kişilerden emir ve talimat 

aldığı,

Şüphelinin, aldığı yasadışı talimat üzerine olay gecesi kullandığı helikopterle sivil 

kişilere, kolluk görevlisi olarak görev yapan polislere, kamuya ait binalara, özel kişilere ve 

kamuya ait araçlara ateş açtığı, 

Şüpheli İlkay ATEŞ'in soruşturma aşamasından etkin pişmanlık göstererek Fetullahçı 

Terör  Örgütü  yapılanmasına  ve  faaliyetlerine  ilişkin  bilgiler  verdiği,  şüphelinin  Fetullahçı 

Terör  Örgütü  yapılanması  içerisinde  hücresel  ağ şeklinde  faaliyette  bulunan 'Cüneyd'  kod 

isimli şüpheli Cumhur AYDINLI'yı, 'Arif' kod isimli şüpheli Ozan YAREN'i, 'Akif' kod isimli 

şüpheli Fatih ELGÜN'ü, 13/07/2016 tarihinde askeri darbe planlama toplantısı yaptıkları evin 

sahibi olarak da şüpheli Muhammet BARAN'ı teşhis ettiği, 

Şüphelinin, olay gecesi gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi 

olduğunu bilerek  ve  bu girişimin  başarıya  ulaşması  için  Fetullahçı  Terör  örgütü mensubu 

diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ettiği,  şüphelinin  askeri 

hiyerarşi ve tanımlı görevleri dışında Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarından askeri darbe 

planlaması kapsamında aldığı yasal olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  İlkay  ATEŞ'in,  olay  gecesi  şüpheli  Taha  Fatih  ÇELİK  ile  birlikte  uçuş 
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gerçekleştirdikleri  10603  ve  10605  kuyruk  numaralı  AH-1W Süper  Kobra  helikopterden 

açılan ateş sonucu meydana gelen tüm ölüm ve yaralanma eylemlerinden 5237 sayılı TCK 37. 

maddesi  uyarınca  fail  olarak  doğrudan  sorumlu  olduğu,  şüphelinin  olay  gecesi  uçuş 

gerçekleştirdiği  bölge  olan  Genelkurmay  Başkanlığı  binası  civarında helikopterlerden 

atılan ateş sonucu öldükleri belirlenen maktuller Ali Mehmet VUREL, Beytullah YEŞİLAY, 

Cengiz  POLAT,  Fuat  BOZKURT,  İbrahim  ATEŞ,  Mehmet  KOCAKAYA,Murat  İNCİ, 

Mustafa KARASAKAL, Muzaffer AYDOĞDU, Osman ARSLAN,Osman EVSAHİBİ, Özcan 

ÖZSOY,Ramazan KONUŞ,Selim CANSIZ, Serhat ÖNDER, Suat AKINCI, Suat ALOĞLU, 

Sultan  Selim  KARAKOÇ,  Uhut  Kadir  IŞIK,  Vedat  BÜYÜKÖZTAŞ,  Yasin  Naci 

AĞAROĞLU, Yusuf ÇELİK, Yusuf ELİTAŞ'a yönelik kasten nitelikli şekilde insan öldürme 

suçunun, 

Genelkurmay  Başkanlığı  binası  civarında helikopterlerden  atılan  ateş  sonucu 

yaralandıkları  belirlenen  müştekiler  Abdil  Muhsin  TÜRKMEN,  Abdullah 

BAHÇECİ,Abdullah  CANSIZ, Abdullah  EROL, Abdullah  KESKİN,  Abdullah  SEZGİN, 

Abdullah  TUNÇEL,  Abdulvahit  ÖZÇAVUŞ,  Abdülkadir  KAYAPINAR,  Adem  ULUTAŞ, 

Adem DEVECİ, Adem GÜL, Adem PARLAK, Adnan CEYLAN, Adnan ODABAŞI, Ahmet 

ARIK, Ahmet GENÇYİĞİT, Ahmet KARACA, Ahmet KAĞIZMANLI, Ahmet Salih ÜNAL, 

Ahmet Sefa KAYA, Akın GÜNBULAK, Alaattin GÜMÜŞHAN, Ali DEMİRDAŞ, Ali GÖK, 

Ali Osman KAYA, Ali ÖLÇÜCÜ, Alişan ÇELİK, Aslan ÇİÇEK, Aydın GÜLGAN, Aydoğan 

KONDU, Ayhan AKKANAT, Ayhan ERTUĞRUL, Aykut TÜRKAN, Aysel SANCAK, Barış 

YILDIRIM, Bayram ÇAYLAK, Bedriye TÜREMİŞ, Berat BOZKURT, Birol ÇEBİ, Birşah 

YEŞİL, Burak BALCI, Burak DEMİRCİ, Burhan DEMİR, Bülend BARAN, Bülent DURAK, 

Bünyamin ÖCAL, Büşra ÖZYILMAZ, Büşra SANCAK, Can METİN, Cavit ÖZTÜRK, Cem 

Koray ACAR, Cengiz ŞAHİN, Cengiz UÇAR, Cesur TEKİN, Çetin ÖZSOY, Dilek BURAN, 

Durak  DENİZ,  Ekrem  ÇAKIR,  Emin  KARABIYIK,  Emine  AYDINBELGE,  Emine  Nur 

PARLAK,  Emre  KAYA,  Enes  GÖKGÜL,  Engin  ZENGİN,  Ervil  PEHLİVAN,  Erdal 

AÇIKGÖZ, Eren TEKİN, Erhan ÇAYIR, Erhan SÜR, Ertuğrul  ÇAĞLAYAN, Esat  Kerim 

SEÇKİN, Faruk BAŞARAN, Fatih GÜRSES, Fatih KARATEKİN, Fatih KUBULAY, Fatih 

PİRE, Fazıl MACİT, Fazlı ÇİÇEK, Furkan ÖZTÜRK, Furkan SANCAK, Gülay GÜVERCİN, 

Gülüzar  DEMİRCİ, Hacı  Hasan OCAK, Hacı  İhsan CEYLAN, Hacı  Rahim ALLI,  Hacer 

KONUŞ,  Hakan  KARADUMAN,  Halil  İbrahim  BALGAT,  Halit  AYDOĞDU,  Hamza 

ÇAKALOĞLU,  Hanifi  TÜMER,  Harun ÇALI,  Harun DOĞAN,  Hasan CEYLAN, Hasan 

DEMİRKAN, Hasan KAYNAKCI, Hasan KAZMAZ, Hasan OLKUN, Hasan YAŞAR, Hatice 

TAVUKCU, Havva ŞEN, Hüseyin ÇINAR, Hüseyin KAYA, İbrahim ÇAĞ, İbrahim SIĞIN, 

İbrahim Ethem TOKATLIOĞLU,  İlhan  AYDIN,  İsa  PİRİHAN,  İsa  SARITEPECİ,  İsmail 

Samet MUTLU, Kaan ŞİMŞEK, Kadir İNCİKUŞU, Kadir TUNÇEL, Kazım ÇAKIR, Kemal 
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TEZER, Kenan ARTUĞER, Kenan KONUK, Kerim TAŞKIRAN, Koray DEMİREL, Levent 

DİNÇ,  Mahmut  GÜRPINAR,  Mahmut  Mert  KILINÇ,  Mehmet  AYDINBELGE,  Mehmet 

BACIK,  Mehmet  DALDA, Mehmet  Fatih  ŞABA, Mehmet  Özgür  AKKOYUNLU, Mesut 

TEKİNIŞIK, Metin İÇTÜZER, Metin UZUN, Muammer ERKAYA, Muhammed ŞAHBAZ, 

Muhammet  Berdan  ÖLÇÜCÜ,  Muhammed  Nurullah  TAVUKCU,  Murat  AKGÜL,  Murat 

AYKUT, Murat BALGAT, Murat ÇETİN, Murat DEMİRCİOĞLU, Mustafa ATEŞ, Mustafa 

GÜLCAN, Mustafa GÜNEL, Mustafa KARKIN, Mustafa ÖZYILMAZ, Mustafa SEÇKİN, 

Mustafa SEMERCİ, Mustafa SIRAKAYA, Mustafa YILMAZ, Mücahit GÜNDOĞDU, Nazar 

IRMAK,  Necati  EKİZ,  Necmettin  ÇİMEN,  Nevzat  YAPAN,  Nigar  SERT,  Oğuzhan 

KONURALP,  Okan  DEMİRCİOĞLU,  Oktay  ŞENGÜL,  Onur  Can  AÇIKGÖZ,  Orhan 

BURAN, Osman KÖMÜR, Ömer Faruk ÇATAL, Ömer Faruk EREN, Ömer Lütfi PEKER, 

Ramazan  GÜNDEŞLİ,  Regaip  YILDIRIM,  Salih  ATEŞ,  Satılmış  KOÇAK,  Selahattin 

KARAYEL, Selim YILMAZ, Selim ÖZDEMİR, Serdar DUMLUPINAR, Serdar KARATAŞ, 

Serkan ERAYHAN, Sinan ŞAHİN, Şafak ÜLGEN, Şener ŞENER, Şenol YEDİLER, Tahir 

ŞEKER,  Talip  TOSUN,  Ufuk  KAYA,  Uğur  KÖSEOĞLU,  Uğur  ŞAHAN,  Ümit 

YEŞİLMADEN,  Ümüt  EKİNCİ,  Üveys  ÖZCAN,  Üzeyir  KÜÇÜK,  Yahya  Murat 

İMAMOĞLU, Yasin DEMİRCİ, Yasin GÖKGÖZ, Yunus ÇELİK, Yusuf ASLANHAN, Yusuf 

AY, Yusuf GÖKDEMİR, Yusuf KURT ve Zafer TAŞ'a karşı işlenen kasten nitelikli şekilde 

insan öldürmeye teşebbüs suçlarının doğrudan faili olduğu;

Şüpheli  İlkay  ATEŞ'in  olay  akşamı  telsizle  şüpheli  Rafet  KALAYCI'YA  MİT 

Müsteşarlığı  binasının  bulunduğu  çevrede  helikopterle  ateş  açması  talimatı  verdiğinden 

şüpheli  Rafet KALAYCI'nın bu talimat uyarınca gerçekleştirdiği eylemlerinden de şüpheli 

İlkay  ATEŞ'in  sorumlu  olduğu,  bu  şekilde  Milli  İstihbarat  Teşkilatının  Yenimahalle'de 

bulunan yerleşkesi civarında müştekiler Abdülhamit ECEVİT, Mehmet YARĞIN, Mehmet 

BAŞKAYA, T-02735 Numaralı MİT Personeli, M-11238 Numaralı MİT Personeli, M-11125 

Numaralı  MİT Personeline karşı  işlenen kasten nitelikli  şekilde insan öldürmeye teşebbüs 

suçlarının doğrudan faili olduğu;

Şüpheli İlkay ATEŞ'in, soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak,Anayasal  Düzeni  Ortadan  Kaldırmaya  Teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek, her bir maktul için ayrı ayrı  

olmak üzere 23 kez nitelikli şekilde kasten insan öldürmek, yaralanan her bir müşteki için ayrı 

ayrı  olmak üzere toplam 202 kez nitelikli  şekilde kasten insan öldürmeye teşebbüs etmek 

suçlarını oluşturduğu anlaşılmıştır. 
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5-24- Şüpheli İsmail YOLCU'nun ( Albay ) Eylemleri :

Şüpheli İsmail YOLCU 18/07/2016 tarihli ifadesinde; " ... Ankara Kara Harp 

Okuluna giderek 1990 yılında mezun olup... 2015 yılında Kara Kuvvetleri 

Komutanlığı  Denetleme ve Değerlendirme/Başkanlığına  Albay rütbesi  ile 

atandım. Halen burada Albay olarak görev yapmakta idim.

Ben Kara Kuvvetleri Komutanlığında Albay olarak görev yapmaktayım. Yaşanan bu 

olay darbe girişiminin ne bir planlama, ne de talimatla görev yapan birisi değilim. 15/07/2016 

günü Etimesgut ilçesinde bulunan Güvercinlik Kara Havacılık'ta ülkemize yeni tedarik edilen 

CH-47 yük helikopterinin envartere giriş töreni yapılacak idi. Buraya Kara Havacılık Daire 

Başkanı Albay Vedat SEVEN ile birlikte katılacaktık. Vedat benden daha önce Güvercinlik'te 

törene katılmak için gitmiş. Ben de mesai bitimi saat 18:00 işten çıktım. İkametime saat 19:00 

da  geldim.  Kızımın  doğum  gününü  yaptık  ve  akşam  yemeğini  yedim.  Saat  21:30  da 

ikametimden çıkarak Güvercinlik karargah binasına gittim.

Saat 21:45 sıralarında nizamiyeden 06 EY 5603 plaka sayılı Renault marka aracım 

ile  girdikten sonra ilk  kavşakta Vedat  SEVEN Albay ile  karşılaştım.  Kendisi  yaya  olarak 

nizamiyeye doğru geliyordu. Aracım ile yanında durdum, ne yaptınız ben geciktim dedim. 

Bana Güvercinlik Hava meydanına saldırı ihbarı varmış, açıkta bulunan helikopterlerin başka 

yakındaki hava meydanlarına tahliye edilecekmiş dedi. Zaten o sırada da askerler koşturmaca 

yapıyordu. Biraz sonra helikopter sesi duydum. Vedat Albayı aracıma bindirdim, aprona en 

yakın otoparka gittik.  Nelerin olduğuna bakmak için araçtan indik aşağıya.  Skorsky tabur 

binasına  girdik.  Burada  tanıdıklarım  uçuşa  hazır  elbiseli  olan  Yarbay  veya  Albay  olarak 

hatırladığım Halil GÜL‘ü gördüm, ancak konuşamadım. Telaşlı bir şekilde gidiyorlardı.

Buradakiler helikopterleri tahliye ediyoruz dediler. Nereye diye sorduğumda Akıncı 

Hava Üstüne dediler. Orada gördüğümüz pilotlara bize ihtiyaç varmı diye sorduk. Bir şey 

demediler. Vedat ile birlikte helikopterlerin park alanına gittik. Bu sırada 3-4 tane helikopter 

buradan karartmalı bir şekilde havalandılar. Bu helikopterler skorsky tipi idi. Yerde bulunan 

uçuşa hazırlanan helikopterlerin yanına gittik. Pilot sıkıntınız varsa acilse Vedat Albayım ile 

ben yanınızda uçarak helikopterlerin tahliyesine yardım edebiliriz dedik. Vedat Albay ikinci 

pilotu olmayan skorsky tipi helikoptere ikinci pilot olarak sivil olarak oturdu. Ben de daha 

ileride bulunan helikoptere baktım. Ben de tek pilot olan skorsky tipi helikopterin yanına sivil 

olarak oturdum. Gece görüşsüz kask kullandım. Yanımdaki pilotun adı Binbaşı veya Yarbay 

olması  muhtemel,  ismini  sorduğumda  Timur  olarak  söyleyen  pilot  (  Temür  AYDIN )  ile 

helikopteri çalıştırıp Akıncı Hava Üstüne götürdük. Buraya indik, burada bizden önce gelen 8-

9  tane  skorsky helikopter  vardı.  Daha  sonra  Cougar  tipi  helikopter  geldi.  Buraya  taarruz 
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helikopteri hiç gelmedi.

Vedat  ile  birlikte  burada  beklerken  F-16  uçaklarının  inip  kalktığını  gördüm. 

Ankara'ya  doğru  gidip  geldiklerini  gördüm.  Helikopterlerin  indiği  apronun  orada  Hava 

Kuvvetlerine ait 1 adet casa uçağını gördüm, apron tamamen helikopterler ile doldu. Belli bir 

zaman sonra skorsky helikopterleri çiftli  olarak veya tekli olarak havalandıklarını gördüm. 

Aynı  helikopterler  tekrardan  geri  geldiler.  Bu  olay  sabaha  kadar  tekrar  etti.  Burada  daha 

tanıdığım  Kara  Havacılıkta  görevli  olarak  bildiğim  Albay  Uğur  olarak  bildiğim  (  Uğur 

KAPAN ) soyismini şuan hatırlayamadığım, nerede görevli olduğunu bilmediğim daha önce 

İzmir Hava Alayında birlikte çalışmış olduğum Albay Mehmet DEMİRHİSAR ve daha önce 

gördüğüm isimlerini  bilmediğim görsem tanıyacağım ve  teşhis  edeceğim 30 veya  40 kişi 

vardı. 

Gece  yarısından  sonra  Güvercinlik  hava  üssünün  saldırıya  uğradığını  söylediler. 

Bundan dolayı taarruz helikoplerlerinden 3-4 adeti Akıncı üssü apron bölgesine indiler.Burada 

herhangi bir yakıt ikmali yapıp yapmadığını mühimmat alıp almadığını görmedim.Biz buraya 

indikten sonra Vedat Albay ile hiç uçuş yapmadık. Apron bölgesi tamamen yaklaşık 9 adet 

Skorsky 3 adet Cougar tipi helikopter, 4-5 adet taarruz helikopteri burada idi. Sabah olunca 

benim kafamda darbe olayı olduğunu net olarak anladım, Vedat Albaya bir şey söylemedim. 

Apronun batı bölümünden nereden kaçabileceğimi araştırmaya başladım. İki tane kırmızı flor 

takan pilot öğrenci ile konuştum. Siz hangi helikopteri getirdiniz diye sordum, biz helikopter 

ile uçmadık, bize silah verdiler, AK-47 Kaleşnikof tipi silah verdiler, komutanım biz kendi 

insanımıza mı silah sıkacağız dediler. Buradaki 2 öğrenci pilot ile ben saat 09:00 sıralarında 

atış alanı çıkışındaki nizamiyenin hareketsiz olduğunu ve buradan kaçabileceğimizi söyledim. 

Onlara tüfeklerini eşyalarını almadılar,

Nizamiyenin kapısının iç tarafında bulunan opel marka sivil araç gördük. Anahtarı 

üzerinde idi. Biz bu araca binmedik. Burada bulunan ağaca tırmanarak tellerden atladık, sazlık 

bölgede  sürüne  sürüne  2  saat  boyunca  kaçtık.  Öğrencilere  tulumlarını  çıkarmalarını  ve 

bellerine bağlamalarını söyledim. Öğrencileri batı tarafına gönderdim. Ben kendilerine ben 

sivilim  siz  resmisiniz  köylüler  sizi  jandarmaya  şikayet  edebilir,  onlara  şikayet  etmeden 

buradan kurtulun, sonra gidip hikayeyi anlatın dedim. Kendilerine ihtiyaçları için 100 er tl 

para verdim. Batıya doğru onlar gitti. Ben 7 saat boyunca yürüdüm. Akıncı Hava üssünün 

kazan otoyoluna gitmeye çalıştım. O yolda birkaç tane polis  gördüm. Bir sivil  polis aracı 

diğer polislerin yanma doğru giderken araç beni gördü ve geri dönerek yanıma yaklaştı. Bana 

hayırdır, burada ne geziyorsun dedi. Ben de bahçelerden geliyorum dedim. Sonra bunun polis 

olduğuna emin oldum, Bana asker misin diye sorunca bende evet dedim. Sonra benim üzerimi 

aradılar. Üzerimde bulunan zor alım silahı olan Beratta 7,65 silahı verdim. Silahım ile atış 

yapmadım.  Ağzına  bile  mermi  vermedim.  Beni  alarak  Ankara  Emniyet  Müdürlüğüne 
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getirildim. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Vedat SEVEN 20/07/2016 tarihli ifadesinde; "... Kara Havacılık Okul 

Komutanı Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN beni cep telefonumdan arayarak yarın 

akşam yani 14/06/2016 ( 14/07/2016) günü akşam beraber yemek yeme 

teklifinde bulundu. Yemeğe Kara Kuvvetleri Denetleme üyesi Albay İsmail 

YOLCU’nun da katılacağını  söyledi,  bende kabul ettim. 14.06.2016 günü 

saat: 19.30 sıralarında Batıkent’te bulunan Jandarma tesislerinde buluştuk, 

Yemekte  rutin  genel  konularından  konuştuk  15/06/2016  günü  yapılacak 

gece  uçuşu  hakkında  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN  Kara  Kuvvetleri 

Denetleme üyesi Albay İsmail YOLCU ve bana gece uçuşunun bizlerin de 

görmesinin  faydalı  olacağını  söylemesi  üzerine  ben  kabul  ettim.  Daha 

sonra  Kara  Havacılık  Okul  Komutanı  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN  Kara 

Havacılık komutanı Tümgeneral Hakan ATINÇ’ın uçakla garnizon dışından 

geldiğini haber alarak karşılaması gerektiğini söyleyerek yemekten yarım 

saat  sonra ayrıldı.  Ben İsmail  YOLCU ile  kısa  bir  süre oturduktan sonra 

ayrıldım ve evime geçtim.

Benim bindiğim helikopter haricinde 7 veya 8 kadar helikopter daha 

Akıncı Hava üssüne indiğini gördüm. ... Albay İsmail YOLCU ile bir kenara 

çekildim herhangi bir uçuş faaliyetine, planlamaya, karışmadım." şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Ahmet YENGİL 26/07/2016 tarihli ifadesinde;  " ... Saat 21:30 sıralarında 

acil  uçuş  var  herkes  uçuşa  diyerek  bağırma  şeklinde  alarm verildi.  Bende  daha  önceden 

söylendiği gibi iki adet gece görüş gözlüğümü ve kaskımı alarak helikopterin park alanına 

geçtim. Dokuz adet birliğe ait helikopter vardı. Ben piste geldiğimde Pilot Albay Erdoğan 

ERDEM ... ve Ertan DERİN vardı. Pilotlardan Albay İsmail YOLCU, Albay Vedat SEVEN ... 

ve Yarbay Halil GÜL vardı. Hangilerinin hangi helikoptere bindiğini bilmiyorum. Kısa sürede 

hep  birlikte  havalandık  ve  hep  birlikte  Akıncı  Üst  Komutanlığına  iniş  yaptık."  şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ergün  YAKUT  26/07/2016  tarihli  ifadesinde;  " ...  Benim  bindiğim 

helikopterde Kara Pilot Albay İsmail YOLCU, Kara Pilot Binbaşı Temür AYDIN ve Kıdemli 

Başçavuş  Engin  GÖZ vardı.  Uçuş  esnasında  sadece  Akıncı'ya  gidileceği  söylendi  bunun 

haricinde herhangi bir konuşma olmadı. Uçuş yaklaşık 10-15 dakika sürdü. ... Alanda gece 

boyunca ATAK veya Kobra tipi helikopter görmedim. Benim Akıncı'ya geldiğim helikopterin 
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pilotları Albay İsmail YOLCU ve Kara Pilot Binbaşı Temür AYDIN’ında gece boyunca uçuş 

yaptıklarını düşünmüyorum." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Uğur  KAPAN  20/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "Akıncı  üssünde 

buluştuğumuzda gelen pilotlardan tanıdıklarım 1-) Binbaşı Temür AYDIN .....8-) Albay İsmail 

YOLCU ...  16-) İsmini bilmediğim Malatya'dan gelen Binbaşı,  akıncı üssünde buluştuk. " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Temur AYDIN 29/07/2016 tarihli ifadesinde; " ...Uçuş Hattına gittiğim 

zaman birinci pilot Albay İsmail YOLCU ile aynı anda helikopterin yanına gelmiş olduk. Bu 

arada  beni  Skorsky  Tabur  Komutanı  Yarbay  Halil  GÜL aradı,  kendisinin  sesi  helikopter 

içinden geliyordu ve bana “Oradaki bir helikopteri alın ve Akıncı Üssüne gelin” dedi. Biz de 

İsmail YOLCU Albay ile orada bulunan bir helikopteri aldık, teknisyen olarak da Başçavuş 

Ergün YAKUT vardı, helikopter ile Akıncı Üssüne geçtik, Akıncı’ya indik.

...  Albay İsmail  YOLCU ve Başçavuş Ergün YAKUT ile  uzak durmaya başladık, 

uçuş kıyafetlerimizi giymedik ve diğer odalara geçtik, göz önünde bulunmadık, bu arada silah 

sesleri geliyordu, dışarı çıkmak için etrafı gözetledik." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Murat BOLAT 20/07/2016 tarihli ifadesinde; "Alay Komutan Yardımcısı 

Yarbay Halil GÜL ve Yarbay Özcan KARACAN’ın odaya beni çağırmaları üzerine gittim ben 

kendilerine "Ne yapıyorsunuz" diye sordum onlarda bana yapılacak olan darbeyi kast ederek 

"Pilotların ve teknisyenlerin hazır olduklarını" söylediler......Görebildiğim kadarı ile bu listede 

.....  Kara  Kuvvetleri  Denetleme Başkanlığında  Albay İsmail  YOLCU ..  Binbaşı  Abdullah 

ATEŞTEMUR'un isimlerini bu liste skorkyleri kullanacak şahıslar olarak gözlerimle gördüm 

" şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Levent SELAMOĞLU bilgi sahibi olarak alınan 18/07/2016 tarihli ifadesinde; 

"Helikopterler kalkmaya başlayınca bu karmaşada Yüzbaşı Tekin TAŞDEMİR, Albay İsmail 

YOLCU  .....  Kd.ÇvşEmre  GÜREL  isimli  şahısların  helikopterlerde  gittiğini  gördüm.  " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığı tarafından, Güvercinlik Meydanı Uçuş Kulesinin 

15-16  Temmuz  2016  tarihlerine  ait  elde  edilen  ses  kayıtlarının  03/08/2016  tarihinde 

incelenmesi  sonucunda  düzenlenen  tutanakta;  Saat  22.17  /  Telsiz  /“Yurtta  Sulh” 

parolasının  alındığı.”  şeklinde  şüpheli  İsmail  YOLCU  'nın  telsiz  konuşması  yaptığının 
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belirtilmiştir. 

Kara Havacılık Komutanlığı tarafından düzenlenen idari ve disiplin soruşturma 

çizelgesinde; İsmail  YOLCU'nun,  S-70  helikopteri  içerisinde  uçuş  yaptığı,kule  ses 

kayıtlarında Yurtta Sulh parolasının alındığını teyit ettiği, darbe teşebbüsü kapsamında icra 

edilenfaaliyetlere fiilen iştirak ettiğinin tespit edildiği belirtilmiştir. 

Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  Mali  Suçlarla  Mücadele  Şube  Müdürlüğü'nün 

28/03/2017 tarih ve 342278 Sayılı cevabi yazısında; Şüpheli İsmail YOLCU’nun eşi Derya 

BARUT’un,  babası  Ahmet  YOLCU’nun,  kardeşi  Fatıma  ALTIN’ın,  kardeşi  Ayşe 

YOLCU’nun ve kardeşi Hüseyin YOLCU’nun Bankasya'da hesaplarının bulunduğu ve 2014 

yılında  hesap  bakiyelerinde  artışlar  olduğu  ayrıca  kardeşi  Abdurahman  YOLCU’nun 

2015/1618 soruşturma kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü ile ilgili  olarak tutuklu olduğu 

belirtilmiştir.

Şüpheli İsmail YOLCU'nun kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0532 516 89 05 

numaralı telefon hattı için Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin 05/12/2016 tarih ve 2016/6335 

D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı  

verilmiştir.

Şüpheli  İsmail  YOLCU'nun  kullanmakta  olduğu  0  532  516  89  05  numaralı 

telefon hattının iletişim bilgileri incelendiğinde;  Şüpheli İsmail YOLCU'nun askeri darbe 

teşebbüsünün gerçekleştirildiği  15/07/2016  tarihinde  saat  19:12'den 16/07/2016  tarihi  saat 

10:58'de  kadar  herhangi  bir  telefon  irtibatında  bulunmadığı,  cep  telefonunu  bu  zaman 

aralığında kapalı olduğunun değerlendirilmiştir.

Şüpheli İsmail YOLCU, 16 /07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  İsmail  YOLCU'nun  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli  İsmail  YOLCU'nun,  Kara  Kuvvetleri  Komutanlığı  Denetleme  ve 

Değerlendirme/Başkanlığına Albay rütbesiyle görev yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri olmayan şüphelilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış biçimi 
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ile  birlikte  nazara  alındığında,  şüpheli  İsmail  YOLCU'nun  Fetullahçı  Terör  Örgütü  üyesi 

olduğunun anlaşıldığı,

Şüpheli İsmail YOLCU'nun, askeri darbe girişiminden bir gün önce şüpheliler Ünsal 

ÇOŞKUN ve Vedat SEVEN ile birlikte bir araya geldikleri,askeri darbe girişiminden ve bu 

darbe girişiminde kendisine verilen görevden önceden haberdar olduğu, 

Şüphelinin,  Skorsky  helikopter  pilotu  olduğu,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu 

askerler  tarafından  planlanıp  gerçekleştirilecek  olan  askeri  darbe  planı  kapsamında  olay 

gecesi Skorsky marka helikopter kullanacak pilot olarakönceden görevlendirildiği,

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamında  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu 

askerler tarafından kendisine verilecek emir ve talimatları yerine getirmek üzere olay akşamı 

saat 21:00 sıralarında 06 EY 5603 plaka sayılı Renault marka aracı ile Güvercinlik'te bulunan 

Kara Havacılık Komutanlığı kışlasına geldiği, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyetinin  başlaması  üzerine  aldıkları  talimat 

doğrultusundaGüvercinlik'teki  helikopter  park  alanında  bulunan,  önceden  tüm  bakımları 

yapılmış ve uçuşa hazır bir şekilde bekleyen kuyruk numarası tespit edilemeyen Skorsky S-70 

tipi  genel maksat helikoptere şüpheli  Temür AYDIN ile birlikte pilot olarak bindikleri,  bu 

helikopterin teknisyenliklerini ise şüpheli Ergün YAKUT'un yaptığı, 

Şüphelinin,  şüpheli  Temür  AYDIN ile  birlikte  üzerinde  bixi  kapı  makineli  tüfeği 

kurulu ve mühimmat bulunan bu helikopter ile Güvercinlik'teki kuleden izin almadan kalkış 

yaptıkları, Kazan ilçesi Akıncı mevkiine bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait Akıncı 

Hava Üssüne 'yurtta sulh' parolasını kullanarak indikleri, 

Şüphelinin,  15/07/2016  tarihinde  saat  22:17'de  gerçekleştirdiği  telsiz 

anonsunda'Yurtta  Sulh' parolasının alındığı belirttiği,  olay gecesi  askeri  darbe girişiminde 

bulunan darbecilerin 'Yurtta Sulh Konseyi' adında askeri darbe girişimini yöneten bir konsey 

oluşturdukları  gözönünde bulundurulduğunda şüphelinin bu kişilerle  fikir  ve eylem birliği 

içerisinde hareket ettiğinin belirlendiği, 

Şüpheli İsmail YOLCU'nun olay akşamı şüpheli Temür AYDIN ile birlikte uçtuğuna 

ilişkin beyanı, şüpheli Temür AYDIN'ın ilgili kısımda belirtildiği üzere olay gecesi Skorsky 

tipi  helikopterle  Gölbaşında  bulanan  TÜRKSAT  Uydu  Merkezine  giderek  orada  Özel 

Kuvvetler Komutanlığı mensubu askerleri getirdiğine ilişkin tespit ve değerlendirme birlikte 

gözönüne  alındığında  şüpheli  İsmail  YOLCU'nun  da  olay  gecesi  kendi  sıralı  amir  ve 

komutanlarından olmayan, askeri darbeciler tarafından Hava Görev Komutanı olarak atanan 

şüpheli  Uğur  KAPAN'dan aldığı  talimat  doğrultusunda şüpheli  Temür  AYDIN ile  birlikte 

kuyruk numarası tespit edilemeyen helikopter ile Gölbaşı ilçesinde bulunan TÜRKSAT Uydu 

Haberleşme merkezine  gittiği  ve  oradan  Özel  Kuvvetler  Mensubu Askerleri  Akıncı  Hava 

Üssüne taşıdığının anlaşıldığı, 
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Şüphelinin, olay gecesi gerçekleştirdiği başka helikopter uçuşu ya da başka faaliyeti 

bulunup bulunmadığının soruşturma aşamasında belirlenemediği, 

Askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  ve  Akıncı  Hava  Üssünün 

uçaklar  tarafından  bombalanması  üzerine  şüphelinin  Akıncı  Hava  Üssünden  kaçtığı,  boş 

arazide  polis  tarafından  yakalandığında  polislere  bahçeden  geldiğini  söyleyerek  yalan 

beyanda bulunduğu, üzerinden tabanca çıkması sonucu asker şahıs olduğunun anlaşıldığı ve 

yakalandığı, 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarının  askeri  darbe  faaliyeti  icrası  sırasında  olay 

gecesi askeri darbe faaliyeti dışında herhangi bir telefon iletişiminde bulunulmamasına dair 

faaliyete katılan askerlere emir ve talimat verdiklerinin değerlendirildiği,  şüphelinin de bu 

emir ve talimata uyarak 15/07/2016 tarihinde saat 19:12'den 16/07/2016 tarihi saat 10:58'e 

kadar hiçbir telefon irtibatında bulunmadığınınanlaşıldığı, 

Şüphelinin, olay akşamı Genelkurmay Başkanı tarafından ikinci bir emre kadar bütün 

uçuşların durdurulması emri verildiği halde helikopterle uçuş gerçekleştirerek bu emre karşı 

geldiği, 

Şüphelinin, görev yaptığı askeri birlik dışında başka bir askeri birlikte yetkisiz olarak 

faaliyette bulunduğu, yetkisi olmadığı halde helikopter kullandığı, 

Şüphelinin,  sıralı  amir  ve  komutanlarından  olmayan  asker  kişilerden  emir  ve 

talimatlaralarak uyguladığı, 

Şüphelinin,  aldığı  talimat  doğrultusunda  kullandığı  helikopterin  ışıklarını  kapatıp 

karartma uygulayarak uçtuğu, kalkış ve iniş yaptığı, helikopterle karartmalı şekilde uçarak 

askeri  darbe  girişimine  karşı  gelen  polislerin  silahlarından  çıkacak  mermilerin  hedefi 

olmaktan korunmayı amaçladıkları, 

Şüphelinin, olay gecesi gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi 

olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü 

mensubu olan diğer şüphelilerle fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket ederek, askeri 

darbe  girişimininde  bulundukları,  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  darbe  girişiminin 

başarıya ulaşması için kendisine verilen yasal olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüphelinin, pilotluğunu yaptığı helikopterden açılan ateş sonucu meydana gelen tüm 

ölüm ve yaralanma eylemlerinden 5237 sayılı TCK 37 maddesi uyarınca doğrudan sorumlu 

olduğu,  bu  şekilde  şüphelinin  Skorsky  helikopterle  uçuş  gerçekleştirdiği  belirlenen 

TÜRKSAT Haberleşme  Merkezinde  yaralanan  sivil  müştekiler  Abdullah  BULUT,  Ahmet 

SARIKAYA, Ahmet ŞEFLEK, Alaettin ALTINTAŞ, Ali BOLAT, Bayram İNAÇ, Bilal Davut 

HASETÇİ,  Mehmet  Cemil  ÖZTEGİL,  Cengiz  DEĞİRMENCİ,  Cengizhan  SOLAK, Cenk 

ŞEN, Eray ÜNLÜ, Erdal SÖĞÜNMEZ, Erkan KAYA, Erol ÖLÇER, Fatih AKSOY, Fatih 

Mehmet KAYABAŞI, Fatih  POLAT, Fatih  ÜNVER, Güner  GANİ ,  Hakan İLHAN, Halil 
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ERSOY, Hüsamettin DEMİREL, Halil YEŞİLÇİMEN, Hüseyin TÜRKMEN, İbrahim ATİLA, 

İsmail  AÇIKAL,  Kadir  KARABIYIK,  Lokman  SONSOY, Mahmut  BAŞPINAR,  Mehmet 

BAYAR, Mehmet  GÖKSEL,  Mehmet  Ali  ORTAYATIRTMACI,  Muhammet  Sait  GÜNEŞ, 

Muhammet Emin SERGİLİ, Mustafa KARADAYI, Özcan ŞEN, Ramazan TEKTAŞ, Serdar 

GÖZÜM, Serkan BİLEN, Taha TETİK, Tarık İNCEDERE, Tarık Furkan ERBAY, Tayfun 

ÖĞÜTLÜ, Turgay AYÇİÇEK, Üzeyir YAVUZ ve Yasin Burak KAYA 'ya karşı işlenen kasten 

nitelikli şekilde insan öldürmeye teşebbüs suçlarının doğrudan faili olduğu;

Şüpheli İsmail YOLCU'nun, soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı Terör Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek, yaralanan her bir müşteki için 

ayrı ayrı olmak üzere toplam 47 kez nitelikli şekilde kasten insan öldürmeye teşebbüs etmek 

suçlarını oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-25- Şüpheli İzzet ÇAKAN'ın ( Yüzbaşı ) Eylemleri : 

Şüpheli İzzet ÇAKAN 19/07/2016 tarihli ifadesinde; " Kara Harp Akademisinde 

Yüzbaşı  rütbesi  ile  Öğrenci  Subayı  olarak  çalışırım.  14/07/2016  günü  midemdeki  besin 

zehirlenmesi nedeni ile Kağıthane Devlet Hastanesi Acil bölümünden 2 gün istirahat raporu 

aldım.  Bu  istirahat  raporumu  bağlı  bulunduğum  kuruma  verdim.  Ben  internet  üzerinden 

Mikado marka A10 model Bloutethlı Multi meyda Player cihazını takip ediyordum. Bu cihazı 

da toptanbilgisayar.net isimli site üzerinden satış yapan Efe Bilgisayar Mağazasında olduğunu 

gördüm. Mağazanın da Pendik'te  olduğunu öğrendim. 15/07/2016 günü saat  17:00 -18:00 

sıralarında  plakasını  hatırlamadığım  500  T  kod  numaralı  İETT  otobüsüne  4.  Levent 

durağından binerek Pendik ilçesinde bulunan bu mağazaya gitmek için bindim. Saat: 19:00 

sıralarında mağazanın iletişim numarasını kendi kullanmış olduğum 0532 518 05 23 numaralı 

hattımdan aradım. Mağaza yetkilileri  ile görüştüğümde mağazanın 19:00 da kapatılacağını 

söylediler.  Ben de bunun üzerine  yoluma devam ettim ve  Pendik'e  gittim.  Hangi  durakta 

indiğimi  bilmiyorum.  Saat  19:30  -  20:00  sıralarında  Pendikteydim.  Pendikte  bir  süre 

elektronik mağaza bulmak amacı ile dolaştım. Pendikte dolaştığım sırada askeri uçakların ve 

çevrede daha önce hiç karşılaşmadığım olağan dışı bir kalabalığın olduğunu görmem üzerine 

açık adresini bilmediğim bir parkta oturdum. Yaklaşık 4-5 saat bu park civarında dolandım. 

Orada bulunanlardan vatandaşlardan askerlerin köprüyü kapattıklarını,  ulaşımın olmadığını 

öğrendim.  Bu sırada  vatandaşlarda  sokaklara  çıkmaya  başlamıştı.  Bu sırada  vatandaşların 
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askere karşı tepki gösterdiklerini gördüm. Ben de asker olduğumun çok belli olacağını bana 

zarar vereceklerini düşünerek korktum ve parkta saklandım. Sabah gün ışıyana kadar parkta 

ve çevresindeydim.  Telefonumun şarjı  vardı.  Fakat  şarjını  daha  etkin  kullanmak amacıyla 

telefonumu kapattım. Yoklama sorumlusu Yüzbaşı Cihat NOZOGLU'na kullanmış olduğum 

cep telefonundan 16/07/2016 günü öğlen saatlerinde iyi olduğumu ve İstanbulda olduğumu 

belirten SMS gönderdim. SMS gönderdikten sonra da herhangi bir astım ve üstümle görüşme 

yapmadan  telefonumu  kapattım.  16/07/2016  günü  saat  22:00  sıralarında  yine  plakasını 

hatırlamadığım 500  T kod  nolu  İETT otobüsüne  E-5  üzerinde  köprünün  altında  bulunan 

otobüs durağından bindim ve 4.Levent durağında inerek Harp Akademileri Lojmanına giriş 

kartımla giriş yaptım. Darbe girişimi olduğunu da evimde öğrendim. Pendikte bulunduğum 

sürede  birlikte  gezdiğim  herhangi  bir  kimse  yoktu.  Darbenin  başladığı  tarih  ve  saatte 

yakalandığım süre içerisinde herhangi bir silahlı ve adli olaya karışmadım.

Benim FETÖ-PDY terör örgütü ile herhangi bir ilgim ve bağım yoktur. Üzerimde 

atılı suçlamaları kabul etmiyorum.

Üzerime  zimmetli  Sarsılmaz  marka  beylik  tabancam  şuan  Konaklar  Mah.  Org. 

İzzettin Aksalur Cad. 1/14b/2 Beşiktaş sayılı adresteki ikametimin yatak odasında bulunan 

gardolabımda bulunmakladır.

Ben Devletin ve milletin  varlığını,  anayasal düzenin korunmasını elimden geldiği 

kadar desteklerim. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Serdar ERCAN 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " ...Helikoptere binerken 

silah sesleri hala devam ediyordu bizler çok korkmuştuk. Bizler Cougar marka helikoptere 

bindik. Bindiğimiz de helikopter içerisinde... Kara Pilot Kurmay Yüzbaşı İzzet ÇAKAN sivil 

olarak içeride gördüm. ... helikoptere binip havalandık. Nereye gittiğimizi bilmiyorduk. Daha 

sonraHelikopterlerin  bulunduğu  Akıncı  havaalanına  indik.  İndiğimiz  yerde  çok  sayıda 

helikopter vardı. Orada helikopterlerin bulunduğu yerin yakınında küçük bir bina vardı. Bu 

askeri darbeye gerçekleştiren vatan haini olan ve bu işleri organize eden bütün üst rütbelileri 

orada gördüm. Burada ... Kara Pilot Kurmay Yüzbaşı İzzet ÇAKAN ( Sivil kıyafetliydi),Kara 

Pilot BinbaşıDeniz ALDEMİR vardı. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Ersel  ERSOY  10/08/2016  tarihli  ifadesinde;  "...  Hangar  kapısına 

geldiğimizde ...rütbesini bilmediğim kurmay öğrenci olduğunu bildiğim İzzet ÇAKAN .... ve 

kobra pilotu Yüzbaşı Sadullah ABRA’yı  gördüm. Bunları  bir  arada gördüğümde FETÖ’cü 

olduklarını değerlendirdim. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Taha  Fatih  ÇELİK  01/09/2016  tarihli  ifadesinde;  " Özcan  Yarbay 
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faaliyete başlıyoruz diye saat 21:30 sıralarında emir verdi.  Ben de kaskımı ve gözlüğümü 

alarak  uçuş  hattına  geçtim  burada.....  Yüzbaşı  İzzet  ÇAKAN  ...ve  ismini  bilmediğim iki 

Üsteğmen o bölgede idi. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Tamer ÖĞÜT 22/10/2016 tarihli ifadesinde; " ... Bu arada uçuş hattında; 

Binbaşı  Sadullah  ABRA,  Yarbay  Murat  KARAKAŞ,  Yüzbaşı  İzzet  ÇAKAN  ile 

Teknisyenlerden Süleyman Nazif TÜRKOĞLU, Ümit ALPAR ve Ömer GÜLER’i gördüm. 

Bunların yanlarında beylik silahları vardı. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Memduh  KARAGÖL  18/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  Hangar 

kapısında da .....  Kara Pilot  Kurmay Yüzbaşı İzzet ÇAKAN'ı(Kobra kullanır) gördüm. Ne 

yapıyorsunuz diye sorduğumda yapıyoruz bişeyler Yarbay Erdal BAŞLAR ve diğerleri sonuna 

kadar mücadele edeceğiz şeklinde cevap verdiler. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Çağlayan ÇİMEN 10/08/2016 tarihli ifadesinde; " ... Uçuş hattında bizim 

birlikte çalışmadığı halde orada bulunan personel vardı. Ömer GÜLER .... Yüzbaşı Cebrail 

SERT, Yüzbaşı İzzet ÇAKAN, Binbaşı Rafet KALAYCIisimli komutanlar vardı. " şeklinde 

beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Soner GÖKÇE 10/08/2016 tarihli ifadesinde; " Ersel Binbaşı ile yanlarına 

yaklaşarak görüştüğümüzde, farklı birliklerden gelen kişiler olduğunu gördüğümüzde bunun 

daha önceden planlı bir faaliyet olabileceğini düşündük. Bu şahıslar ellerinde tabancası ve 

çelik yelekli olan Üsteğmenİzzet ÇAKAN, Binbaşı Eyüp ÜNAL, Yarbay İlkay ATEŞ, Yarbay 

Hakan EROL, Kurmay binbaşı Murat KARAKAŞve Yarbay Erdal BAŞLAR isimli taarruz 

pilotlarını gördüm. Hakan EROL bana biraz dinlenin siz de uçarsınız dedi. Ben de hiçbir şey 

demeden oradan hızlı bir şekilde uzaklaştım. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Ömer DERELİOĞLU 10/08/2016 tarihli ifadesinde; " ... Ben geri dönüp 

hangar ve apronda dolaşırken önce kalkıp giden 2 Süper Kobra ve 2 kobra helikopter aprona 

arka arkaya iniş yaptılar. Helikopterler aprona inince kimin iniş yaptığına bakmak için aprona 

çıktım. Helikopterlerle uçanların ...... Kurmay Yüzbaşı İzzet ÇAKAN .... ile Yüzbaşı Hakan 

SANDIK’ın olduğunu gördüm. Helikopterlerin aprona iniş yaptıkları saati hatırlamıyorum. " 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık Erhan Tarhan'ın 26/07/2016 tarihli ifadesinde; " ... Olay günü 15/07/2016 
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Cuma günü sabah saatlerinde sivil  kıyafetli  olan eski  Tabur  personeli  olan  şuan rütbesini 

yüzbaşı olarak hatırladığım İzzet ÇAKAN ve Kara Pilot Yüzbaşı Cebrail SERT sivil kıyafetli 

olarak Kara Pilot Binbaşi Sadullah ABRA'nın odasında çay içiyorlardı. " şeklinde beyanda 

bulunmuştur.

Tanık Ercanay CERAN 26/07/2016 tarihli ifadesinde; " Gazi Orduevinde ........ 

Aynı şekilde Gürçay BAYLAR gibi Ankara'da çalışmayan, önceden tanıdığm 3 pilot arkadaşı 

daha gördüm. Yanlarında tanımadığım 2 kişi daha vardı. Ben bunlara birine selam verdim 

ancak almadı. Bu 3 kişi İstanbul Silahlı Kuvvetler Akademisinde Kurmay subay olarak görev 

yapan pilot Hakan SANDIK, pilot Cebrail SERT, pilot İzzet ÇAKAN'dır. Normalde mesai 

henüz  bitmişken  Ankara'da  bulunmaları  normal  değildir.  Biz  orada  bulunduğumuz  sürece 

selam verdiğm halde  almayan  Hakan  SANDIK  bu  süreç  içerisinde  bizim  bulunduğumuz 

tarafa hiç bakmadı ve bizimle göz göze gelmekten kaçındı. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda; 16 Temmuz 

2016 günü, saat: 00:11'de, Yüzbaşı İzzet ÇAKAN olduğu düşünülen şahsın taarruz hangarında 

görüldüğü belirtilmiştir. 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 03/08/2016 tarih ve 22282378 - 4080 - 1686921 - 

16/Loj. Hizm. D. Şahsi Slh.  Kyt.  ve Ruh. Ş.  (E.U.) sayılı  Kara Havacılık Komutanlığı'na 

hitaben yazılan cevabi yazısında 15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen darbeye teşebbüs 

olayı sonrasında, Askeri Savcı nezaretinde 1. Kara Havacılık Alay Komutanlığında görevli 

Kara  Pilot  Binbaşı  Sadullah  ABRA'nın  odasında  yapılan  aramada  ele 

geçirilenT110204b002865  seri  numaralı  Sarsılmaz  marka  tabancanın  İzzet  ÇAKAN adına 

ruhsat bilgilerinin bulunduğu bildirilmiştir. 

Ankara Batı  Cumhuriyet  Başsavcılığınca Ankara Batı  1.  Sulh Ceza Hakimliği'nin 

21/07/2016 tarih ve 2016/2161 D. İş sayılı kararı uyarınca 1.Kara Havacılık Alay Komutanlığı 

binasında yapılan arama işlemleri sonucu düzenlenen 30/07/2016 tarihli arama ve elkoyma 

tutanağında; K3-19 nolu odada üzerinde İzzet ÇAKAN isimleri yazılı çeklist, ele geçirilmiştir.

Şüpheli  İzzet  ÇAKAN'ın  İstanbul  ili  Beşiktaş  ilçesi  Harp  Akademileri  Lojmanı 

14B/2  adresinde  19/07/2016  tarihinde  arama  yapılmış,  herhangi  bir  suç  unsuruna 

rastlanılmamıştır.
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Şüpheli İzzet ÇAKAN'ın kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0532 518 05 23, 

0534 683 52 83, 0530 726 84 96 ve 0530 841 24 24 numaralı telefon hatları için Ankara 6. 

Sulh Ceza Hakimliği'nin 16/12/2016 tarih ve 2016/6584 D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı 

CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı verilmiştir.

Şüpheli İzzet ÇAKAN'ın kullanmakta olduğu 0 532 518 05 23 numaralı telefon 

hattının iletişim bilgileri incelendiğinde; Şüphelinin cep telefonunun 15/07/2016 tarihinde 

en  son  saat  00:57'de  İstanbul  ilindeki,  saat  07:50'de  Bolu  ilindeki,  saat  00:47'de  Ankara 

Canturkaran mevkiindeki, saat 12:40 Ankara ilinde Sincan'daki,saat 14:25 'de Eryaman'daki, 

saat  16:38'de  Optimum  AVM'nin,  saat  17:50'de  Ostim'deki  baz  istasyonlarından  sinyal 

verdiği, saat 21:17'den itibaren Güvercinlik kışlası mevkiinde bulunan baz istasyonlarından, 

saat  08:11'den  itibaren  Kazan  ilçesinde  bulunan  baz  istasyonlarından  sinyal  verdiği, 

şüphelinin cep telefonu ile 14/07/2016saat 11:53, 12:08, 12:11, 12:12, 13:35, 13:54, 13:55, 

20:00,  22:08  ve  23:26'da  şüpheli  Hakan  SANDIK  ile  telefon  irtibat  halinde  olduğu 

görülmüştür. 

Şüpheli İzzet ÇAKAN, 18/07/2016tarihinde İstanbul'dagözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan tüm deliller ile birlikte şüpheli İzzet ÇAKAN'ın eylemleri değerlendirildiğinde;

Şüpheli İzzet ÇAKAN'ın, Kara Harp Akademisinde Öğrenci Subayı olarak Yüzbaşı 

rütbesiyle görev yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri olmayan şüphelilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış biçimi 

birlikte gözönünde bulundurulduğunda şüpheli İzzet ÇAKAN'ın Fetullahçı Terör Örgütü üyesi 

olduğunun anlaşıldığı,

Şüphelinin, AH-1P Kobra helikopter pilotu olduğu, Fetullahçı Terör Örgütü mensubu 

askerler  tarafından  planlanıp  gerçekleştirilecek  olan  askeri  darbe  planı  kapsamında  olay 

gecesi  AH-1P Kobra  tipi  helikopterleri  kullanacak  pilot  olarak  önceden  görevlendirildiği, 

askeri  darbe  kapsamında  saldırı  helikopteri  pilotlarının  ve  teknisyenlerinin  planlaması 

faaliyetini şüpheli Özcan KARACAN'ın gerçekleştirdiğinin belirlenmesine göre,olay gecesi 

gerçekleştirilecek olan askeri darbe kapsamında şüpheli Özcan KARACAN'ın şüpheli Hakan 

SANDIK aracılığı ileşüpheli İzzet ÇAKAN'ı Ankara'ya çağırdığının anlaşıldığı, 

Şüphelinin, askeri darbe girişiminden önceden haberdar olduğu,

Şüphelinin,  İstanbul'da Kara Harp Akademisinde Subay Öğrenci olmasına rağmen 
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Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askerler tarafından planlanıp gerçekleştirilecek askeri darbe 

kapsamında  kendisine  verilecek  emir  ve  talimatları  yerine  getirmek  üzere  herhangi  bir 

rahatsızlığı olmadığı haldeKağıthane Devlet Hastanesinden hasta olduğuna dair doktor raporu 

alarak 15/07/2016 tarihinde sabaha karşı yola çıkarak Ankara'ya geldiği, 

Şüpheli  İzzet  ÇAKAN'ın  telefon  konum  baz  bilgileri  incelendiğinde  15/07/2016 

tarihinde cep telefonun şüpheli Hakan SANDIK'ın cep telefonu ile eş zamanlı olarak Bolu, 

Abant ve Ankara Cankurtaran gibi mevkiilerdeki baz istasyonlarından sinyal vermesi, şüpheli 

Hakan  SANDIK'ın  daşüpheli  İzzet  ÇAKAN  gibi  14/07/2016  tarihinde  Kağıthane  Devlet 

Hastanesinden 2 günlük istirahat raporu alması,tanık ErcenayCERAN'ın olay günü şüpheli 

İzzetÇAKAN'ı  şüpheliler  Cebrail  SERT  ve  Hakan  SANDIK  ile  birlikte  Ankara  Gazi 

Orduevinde görmesi birlikte gözönüne alındığında, şüpheli İzzet ÇAKAN'ın şüpheli Hakan 

SANDIK ile  birlikte  hareket  ederek  kendisine  askeri  darbe  kapsamında  verilen  görevden 

haberdar olduktan sonra şüpheli Hakan SANDIK'a ait 34 FJ 9558 plakalı araçla 15/07/2016 

tarihinde birlikte Ankara'ya geldiklerinin anlaşıldığı, 

Şüphelinin, kendisine askeri darbe kapsamında verilen emir ve talimat doğrultusunda 

Güvercinlik Kışlasında çalışan bir personel omadığı halde olay akşamı saat 21:00 sıralarında 

Kara Havacılık Komutanlığına geldiği, uçuş kıyafetlerini giydiği, 

Saat  22:00  sıralarında  Kara  Havacılık  Komutanlığında  askeri  darbe  faaliyetinin 

başlaması  üzerine  şüpheli  Özcan  KARACAN'ın  talimatı  doğrultusunda  şüpheli  İzzet 

ÇAKAN'ın diğer taarruz helikopter pilotları ile birlikte silahını kuşanmış olarak uçuş hattına 

geldiği, 

Şüpheli  İzzet  ÇAKAN  olduğu  değerlendirilen  kişinin  16/07/2016  tarihinde  saat: 

00:11'de, taarruz hangarında görüldüğünün güvenlik kamera görüntüleriyle tespit edildiği, 

Şüphelinin,  olay  gecesi  saldırı  helikopterleri  ile  herhangi  bir  uçuş  gerçekleştirip 

gerçekleştirmediğinin  ya  da  askeri  darbe  kapsamında  başka  bir  faaliyeti  bulunup 

bulunmadığının soruşturma aşamasında belirlenemediği, 

Şüphelinin  sabah saat  06:00 sırlaraına  kadar  silahlı  olarak  Güvercinlik  kışlasında 

bulunduğu, saat 06:00 sıralarında Jandarma Özel Kuvvetler tarafından askeri darbe girişimine 

karşı Kara Havacılık Komutanlığı kışlasına operasyona başlanılması üzerine Kara Havacılık 

Komutanlığında askeri darbeyi yöneten ve yönlendirenlerin Akıncı Hava Üssüne gidilmesi 

talimatı verdikleri, bu talimat doğrultusunda şüpheli İzzet ÇAKAN'ın helikopter ile Akıncı 

Hava Üssüne gittiği, daha sonra oradan tespit edilemeyen şekilde oradan ayrıldığı ve şüpheli 

Hakan SANDIK ile birlikte hızlı trenle İstanbul'a döndükleri,

Şüphelinin, görev yaptığı askeri birlik dışında başka bir askeri birlikte yetkisiz olarak 

faaliyette bulunduğu, 

Şüpheli  İzzet  ÇAKAN,  19/07/2016  tarihli  ifadesinde,  olay  günü  İstanbul'da 
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bulunduğunu belirtmiş ise de, şüphelinin kullandığı telefon konum bilgilerinin içeriği, şüpheli 

İzzet  ÇAKAN'ı  olay  gününde  Gazi  Orduevinde  ve  Güvercinlik  kışlasında  gördüklerini 

belirten  tanık  ve  şüpheli  beyanlarının  bulunması,  şüphelinin  16/07/2016  tarihinde  saat: 

00:11'de Güvercinlik kışlası taarruz hangarında görüldüğünün güvenlik kamera görüntüleri ile 

tesbit  edilmesi,  şüphelinin  T110204B002865  seri  numaralı  Sarsılmaz  marka  ruhsatlı 

tabancasının şüpheli Sadullah ABRA'nın odasında yapılan aramada ele geçirilmesi, şüphelinin 

ismi yazlı çeklistin Güvercinlik kışlası K3-19 nolu odada ele geçirilmesi birlikte gözönüne 

alındığında, şüphelinin suçtan kurtulmak amacıyla bu şekilde yalan beyanda bulunduğunun 

anlaşıldığı, 

Şüphelinin, olay günü gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi 

olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü 

mensubu olan diğer  şüphelilerle  fikir  ve eylem birlikteliği  içerisinde hareket  ettiği,  askeri 

darbe  girişimininde  bulundukları,  şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarından  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  aldığı  yasal 

olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  İzzet  ÇAKAN'ın,  soruşturmaya konu eylemlerinin,  Silahlı  Terör  Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını  oluşturduğu 

anlaşılmıştır. 

5-26- Şüpheli Ahmet YENGİL'in ( Astsubay Başçavuş ) Eylemleri :

Şüpheli  Ahmet  YENGİL 26/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "...  Kara  Havacılık 

Komutanlığı 1. Kara Havacılık Alayı Uçuş Standarlize Kontrol Kısım Amirliğine 26/05/2016 

tarihinde atandım. Bu tarihten itibaren birlikte görevli olan bakım ve uçuş teknisyenlerinin 

yazılı ve uygulama sınavları ile eğitim uçuşlarını yaptırmakla görevliyim. 

15/07/2016 günü saat 15:00 sıralarında Alay Komutan yardımcısı olan Yarbay Halil 

GÜL ile  karargah  içerisinde  kendisiyle  karşılaştığımızda  bana  akşam gece  uçuş  faaliyeti 

olacağını, bunun için 1 adet gece görüş gözlüğü, alabilirsen bir tanede yedek gözlük alıp hazır 

olmam yönünde  emir  verdi.  Gece  uçuşu  için  toplantı  yapılacağını,  ayrıntıları  bu  toplantı 

bildireceğini söyledi. Ben de verdiği emir üzerine iki adet gece görüş gözlüğü temin ederek 
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gelecek olan  talimatı  bekledim.  Ayrıntılarını  daha  sonra  bildireceğini  söylediği  için  başka 

herhangi bir hazırlık yapmadım. Ben bu uçuş ile ilgili kimseyi arayıp birliğe çağırmadım. Saat 

19:00-19:30  sıralarında  birlikten  dışarıya  çıkarak  ihtiyaçlarımı  gidermek  için  yiyecek  bir 

şeyler aldım. Yaklaşık bir saat kadar sonra ihtiyacımı giderdikten sonra tekrar birliğime geri 

döndüm. Çıkarken kimseye bilgi vermedim. Uçuş gece uçuşu olacağı için hava kararmadan 

uçulamayacağını bildiğim için kimseye bilgi vermedim. 

Birliğe saat  20:00-20:30 sıralarında kendime ait  06 DS 4307 plaka sayılı  lacivert 

renkli  Ford  Focus  marka  aracımla  döndüm.  Döndüğümde  Kara  Kuvvetleri  Komutanlığı 

flamasının asılı olduğunu gördüm. Askerlerden de Kara Kuvvetleri Komutanının da birliğe 

geldiğini öğrendim. Odama geçerek beklemeye başladım. Uçuş eğitimi için uçuşa katılacak 

olan pilotların ve teknisyenlerin nerede olduklarını ben görmedim. 

Saat 21:30 sıralarında acil  uçuş var herkes uçuşa diyerek bağırma şeklinde alarm 

verildi. Bende daha önceden söylendiği gibi iki adet gece görüş gözlüğümü ve kaskımı alarak 

helikopterin park alanına geçtim. Dokuz adet birliğe ait helikopter vardı. Ben piste geldiğimde 

Pilot  Albay  Erdoğan  ERDEM,  Pilot  Binbaşı  Abdullah  ATEŞTEMUR  helikopteri  uçuşa 

hazırlıyorlardı.  Bende  bu  helikoptere  bindim.  Diğer  helikopterlerde  bildiğim  kadarıyla 

Teknisyenler Astsubay Talat URAL, Ergun YAKUT, YusufÖZCAN, Kadir BAYRAM, Emre 

GÜREL,  Erkan ÇETİN ve  Ertan  DERİN vardı.  Pilotlardan Albay İsmail  YOLCU, Albay 

Vedat SEVEN, Albay Uğur KAPAN, Albay Mustafa ÇİN, Binbaşı Ahmet SERİN ( Ahmet 

SEREYİM)  ,  Binbaşı  Yakup  KOÇ  (  Yakup  YAYLA ),  Binbaşı  Temür  AYDIN,  Binbaşı 

Mehmet  ŞAPÇI  (  Mehmet  ŞAMCI)  ve  Yarbay  Halil  GÜL  vardı.  Hangilerinin  hangi 

helikoptere bindiğini bilmiyorum. Kısa sürede hep birlikte havalandık ve hep birlikte Akıncı 

Üst Komutanlığına iniş yaptık. Bana Alay Komutan Yardımcısı toplantı olacağını ve ayrıntıyı 

daha sonra belirteceğini söylemişti. Ancak herhangi bir toplantı yapılmadı. Bana da bir talimat 

gelmediği için herhangi bir hazırlık yapmadım. 

Akıncı  Pistinde  teknisyenlerin  tamamı  helikopterin  başında  kaldılar.  Albay  Uğur 

KAPAN,pilotları bizim piste yakın görüş mesafemizde ancak sesini duymadığımız bir yerde 

topladı. Yaklaşık 10-15 dakika kadar ayakta toplantı yaptılar. 

Toplantı sonunda benim helikopterin pilotları ile teknisyen Emre GÜREL’in( Emre 

GÜREL ) bulunduğu pilotlarının kim olduğunu bilmediğim helikopterle uçuşa geçtik. Diğer 

helikopterler ise Akıncı pistinde kaldılar.  Neresi olduğunu bilmediğim dört adet helikopter 

iniş yeri olan bir askeri birliğe iki helikopter olarak iniş yaptık. İniş yaptığımız yerde hazır  

olarak bekleyen rütbeleri takılı olmayan, ancak rütbeli özel kuvvet olduğunu tahmin ettiğim 

12 kişilik  timden 7  kişi  bizim helikoptere,  diğer  5  kişi  de  diğer  helikoptere  bindiler.  Bu 

timdekilerin  tamamı  silahlı  ve  teçhizatlı  idi.  Silahları  M-16  tarzı  tam  olarak  markasını 

bilmediğim silahlardı ve tam teçhizatlılardı. Helikoptere bindikten sonra bizim helikopterde 
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bulunan 7 kişilik timdeki tim komutanı olduğunu tahmin ettiğim şahıs kulağıma eğilerek bana 

bixi  silahı  çalışıyor  mu,  silahçı  var  mı  diye  sordu.  Bende  silahçı  olmadığını  söyledim. 

İçlerinden  bir  tanesi  bixiyi  gerekirse  ben  kullanırım  dedi.  Pisten  havalandıktan  sonradan 

Türksat olduğunu öğrendiğim yere giderek Türksat binasının arka tarafında bir boş alana iniş 

yaparak 2 helikopterdeki toplam 12 kişilik timi oraya bıraktık ve tekrar havalanarak Akıncı 

pistine döndük. Bana kimse TÜRKSAT’a gideceğimizi söylemedi. Pilotlar sesli konuşmadılar, 

koordinatları girerek uçuşa geçtiler ve TÜRKSAT’a gittiler. Ben gelişmelerden yapılanın bir 

eğitim  olmadığını,  anormal  bir  durum  olduğunu,  bu  arada  jet  uçaklarının  uçtuğunu  ve 

gelişmelerin olağanüstü bir durum olduğunu anladım. Ancak kimseye bir şey söyleyemedim. 

Piste döndüğümüzde diğer helikopterlerin tamamı halen pistte duruyordu. 

Ayrıca 2 Adet Cougar marka Hava Ulaştırma Grup Komutanlığına ait helikopterin 

piste iniş yaptığını gördüm. Bunların teknisyenleri Astsubaylar Korkmaz GÜLAL ve Ömer 

KIZILOVA idi. Pilotlarının kim olduğunu bilmiyorum. Biz helikopterlerin yanında bekledik. 

Pilotlar  ise karargaha gittiler.  Beklemeye başlayarak helikopterlere ikmal yaptık.  Bu arada 

pistte bekleyen diğer helikopterlerden peyderpey havalanıp kısa süreli bir yerlere gidip geri 

gelenler  oldu.  Bu  şekilde  pistteki  helikopterlerin  teknisyenleri  Ergün  YAKUT  ve  Yusuf 

ÖZCAN olan iki helikopter haricindekilerin tamamı kalkarak bir yerlere gidip geldiler. Benim 

gördüğüm kadarıyla bu iki helikopter hiç kalkış yapmadılar. 

Biz  Akıncı  üssünde  beklediğimiz  sırada  Akıncı  üssünde  Cougar  marka 

helikopterlerden  bir  tanesi  sürekli  devriye  şeklinde  uçuş  yapıyordu.  Yaklaşık  iki  üç  saat 

Akıncı’da bekledikten sonra pilotlarımız gelerek helikoptere bindiler. Yine aynı şekilde iki 

helikopter olarak uçuşa geçtik. Daha önce bırakmış olduğumuz tim personelini bıraktığımız 

yerin biraz açığında boş bir alanda iniş yaparak aldık. Ancak aldığımız personel beş tanesi 

bizim  helikoptere  diğer  helikoptere  ise  beş  kişi  bindi.  İki  kişi  zayiatlarının  olduğunu 

söylediler. Tekrar Akıncı’a iniş yaptık. Personelleri orada indirdik. Pilotlarla birlikte karargaha 

gittiler. 

İndiğimizde  silahlı  helikopter  teknisyeni  olduğunu  bildiğim  Astsubay  Kıdemli 

Başçavuşlar Süleyman Nazif TÜRKOĞLU ve Engin SARITAŞ helikopter pistinde idi. Ancak 

helikopterleri yoktu. Ben helikopteri emniyete aldıktan sonra olayların bana anlatıldığı gibi 

olmadığını,  helikopter  iniş  yerinde  diğer  teknisyenlerle  görüştüğümde  darbe  girişiminin 

olduğunu  öğrendim.  Teknisyen  arkadaşların  hepsi  yapılan  girişimin  yanlış  olduğunu, 

kendilerinin  daha  öncesinden  bilgilerinin  olmadığını  söylediler.  Hava  aydınlanmaya 

başladıktan sonra teknisyen Astsubay Ergün YAKUT ile birlikte konuşarak kaçmaya karar 

verdik.  Hatta ben ilk timi TÜRKSAT’a bıraktıktan sonra iniş yaptığımızda kaçmaya karar 

verdim. Ancak Akıncı bölgesini bilmediğim için ve kapılarda silahlı kişiler olduğu için bu 

kararımdan  vazgeçmiştim.  Hava  aydınlandıktan  sonra  Ergün  YAKUT  ile  birlikte  tel 
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örgülerden  atlayarak  kaçtık.  Benim  bulunduğum  helikopterde  bixi  silahı  vardı.  Ancak 

kullanılıp kullanılmadığını görmedim. Ben kullanmadım. Ben oradan evime gittim. Aracım 

birliğimde  kaldı.  Eve  gittikten  sonra  basından  olayın  boyutunu  ve  sonuçlarını  öğrendim. 

Evime  gidip  ihtiyaçlarımı  giderdikten  sonra  daha  önceden  kararlaştırdığımız  üzere  Ergün 

YAKUT ile saat 18:00 sıralarında Eryaman Evleri Bloklarının önünde buluştuk. Orada kendi 

aramızda konuşarak birliğe mi gidelim." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Erdoğan  ERDEM  17/07/2016  tarihli  ifadesinde;"  Olay  gecesi 

helikopterle arazide uçuş yaptım. Ancak tam olarak nerede uçuş yaptığımı bilemiyorum. ..... 

Uçuş yaptığım helikopter genel maksatlı olduğu için yüklü değildi. Uçuş sırasında herhangi 

bir  silah kullanmadım. Binbaşı Abdullah ATEŞTEMUR, teknisyen Ahmet olan soy ismini 

bilmediğim  personel  vardı.  Araziden  yaralıları  olan  bir  tim  alıp  geldim.  Helikopterin 

numarasını  hatırlamıyorum.  Sonu  84  olabilir.  Kullandığım  helikopter  tahsisli  değildir." 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Yusuf ORHAN 27/072016 tarihli ifadesinde; "..... 15/07/2016 günü saat: 

07.00  sıralarında  Ankara’  ya  evime  geldim.  Saat:  12.00  sıralarında  Kd.  Bşçvş.  Ahmet 

YENGİL beni arayarak toplantıya çağırdı.

...  Saat:  20.00  sıralarında  Ahmet  YENGİL beni  arayarak  yemek  aldığını,  yanına 

gelmemi  söyledi.  Ahmet  YENGİL’in  odasına  vardığımda  içeride  sivil  giyimli  dört  tane 

teknisyen  vardı.  Bu  kişiler  Kd.Bşçvş  Yusuf  ÖZCAN,  Kd.Bşçvş  Ertan  DERİN,  Kd.BŞçvş 

Kadir  BAYRAM  ve  dördüncü  kişi  adını  bilmediğim  ancak  Malatya  2.  Kara  havacılıkta 

görevli  olduğunu söyleyen rütbesinin ne olduğunu bilmediğim kişi  idi."  şeklinde beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli Ergün YAKUT 26/07/2016 tarihli ifadesinde; "Kıdemli Başçavuş Ahmet 

YENGİL ile birlikte ormanlık alana kaçtık ve burada sabah 8-9 sıralarına kadar bekledik. 

...Sabah 9 sıralarında F5’ler alanı bombalamaya başladı. Nöbetçiler nöbet yerlerini 

terketmeye başlamışlardı. Benim bulunduğum yerde vatandaş görmedim fakat ara ara silah 

sesleri geliyordu. Bir süre sonra Ahmet Başçavuş ile birlikte tel örgülerden atlayarak kuzey 

istikamete doğru tahminen 4-5 km koştuk. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Yusuf  ÖZCAN'ın 17/07/2016 tarihli  ifadesinde; "  ......Ben 20.00-20.30 

gibi Kara Havacılık Okuluna gittim. Ertan'la buluştuk. Helikopterler hazır bunlar kalkacak 

dedi.  21.30-22.00 civarı  helikopter başı  yaptık.  Üç tane helikopter vardı..  Teknik astsubay 
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olarak da ben, Ertan ve Ahmet YENGİL vardı. Pilotlar da yanımızda idi." şeklinde beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli Kadir BAYRAM'ın 07/12/2016 tarihli ifadesinde ;" .... Arkasından Ahmet 

YENGİL Astsubay da aracıyla  ACity'ye  geldi.  Ben ve Ertan Başçavuş araçlarımızı  ACity 

otoparkına park ettik. Gizli bir görev olduğu için araçlarımızı orada bıraktık. Ahmet YENGİL 

astsubayın aracı ile saat 19:30 - 20:00 sıralarında Kara Havacılığa giriş yaptık.

Biz Ahmet YENGİL'in kullandığı araçla Skorsky hangarının arka tarafında bulunan 

Ahmet YENGİL Başçavuşun odasına gittik. Bir saate kadar orada oyalandık. ....

Akıncıya indiğimizde saat 21:30 - 22:00 sıralarıydı. Benim cep telefonum yukarıda 

belirttiğim gibi çantamın içerisindeydi o da Ahmet YENGİL Başçavuşun odasında kalmıştı. 

Bizim arkamızdan 7-8 tane Skorsky helikopter aynı şekilde Akıncı'ya iniş yaptı....

Saat  24:00'den sonra  jetlerin  uçuştuğunu  gördük.  Benimle  birlikte  helikopterlerin 

başında... Ahmet YENGİL .....Engin SARITAŞ Astsubayları teknisyen olarak gördüm. Ben 

saat 02:00 sıralarına kadar herhangi bir uçuş faaliyetine katılmadım. Ancak başka arkadaşlar 

uçuş faaliyeti gerçekleştirdiler ." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Ertan DERİN 07/11/2016 tarihli ifadesinde; "  .... saat 19:30 sıralarında 

Güvercinlik'te  bulunan  Kara  Havacılık  Okuluna  gittik.  O  uçucu  personel  olmadığı  için 

nizamiyeden  girdikten  sonra  kendisi  ile  ayrıldık.  Ben  daha  önceden  tanıdığım  Kıdemli 

Başçavuş Ahmet YENGİL'in odasına giderek onunla birlikte beklemeye başladık." şeklinde 

beyanda bulunmuştur.

Levent SELAMOĞLU bilgi sahibi olarak alınan 18/07/2016 tarihli ifadesinde; 

"Helikopterler kalkmaya başlayınca bu karmaşada Yüzbaşı Tekin TAŞDEMİR ... Kd. Bşçvş 

Ahmet YENGİL ..... Kd.ÇvşEmre GÜREL isimli şahısların helikopterlerde gittiğini gördüm.." 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

Ankara Batı  Cumhuriyet Başsavcılığınca Akıncılar Ana Jet üssünde bulunan 

helikopterler  üzerinde  yapılan  incelemeler  sonucu  düzenlenen  24/07/2016  tarihli 

tutanakta; 10984 kuyruk numaralı S-70 Skorsky helikopter içinde, yatağında takılı vaziyette 

BS-2594 seri numaralı makinalı tüfek ve bu tüfeğe bağlı çok miktarda boş kovan, Erdoğan 

ERDEM ibareli 1 adet kask, Ahmet YENGİL Teknik Başçavuş adına tanıtım kartı,  1 adet 

ibaresiz  kask,  Ahmet  YENGİL'e  ait  not  defteri,  hücum yelekleri  bulunduğu,  helikopterin 

kırmızı pal üzerinde, sol kapı cam alt kısmında, iç kısım tavanda mermi hasarı bulunduğu 

belirtilmiştir.
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Şüpheli  Ahmet  YENGİL'in  adına  kayıtlı  /  kullanmakta  olduğu  0507  006  81  01 

numaralı telefon hattı için Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin 23/11/2016 tarih ve 2016/6084 

D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı  

verilmiştir.

Şüpheli  Ahmet  YENGİL'in  kullanmakta  olduğu  0  507  006  81  01  numaralı 

telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe  girişiminde  bulunulan 

15/07/2016  tarihinde  saat  00:10  -  06:53  arasında  telefonun  kapalı  olduğu,  bu  zaman 

diliminden  sonra  Kazan  ilçesi  sınırlarında  bulunan  baz  istasyonlarından  sinyal  verdiği, 

şüphelinin gece boyunca telefonla herhangi bir kimse ile iletişimde bulunmadığı anlaşılmıştır.

Kara Havacılık Komutanlığı  tarafından yapılan idari  soruşturma sonrasında 

düzenlenen "İdari ve Disiplin Soruşturma Heyetinin Olayla İlgili Personel Hakkındaki 

Değerlendirmesi ve Kanaati Çizelgesinde; Şüpheli Ahmet YENGİL'in, S-70 helikopteri ile 

uçuş yaptığı, Darbe Teşebbüsü kapsamında icra edilen faaliyetlere katıldığı, 667 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkarıldığı belirtilmiştir.  

Şüpheli Ahmet YENGİL, 18/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Ahmet  YENGİL'in  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli Ahmet YENGİL'in, Kara Havacılık Komutanlığı 1. Kara Havacılık Alayı 

Uçuş Standarlize Kontrol Kısım Amirliğinde teknisyen Astsubay Kıdemlı Başçavuş olarak 

görev yaptığı,

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri olmayan şüphelilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış biçimi 

ile birlikte gözönüne alındığında, şüpheli Ahmet YENGİL'in Fetullahçı Terör Örgütü üyesi 

olduğunun anlaşıldığı,

Skorsky  helikopter  teknisyeni  olduğu,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler 

tarafından  planlanıp  gerçekleştirilecek  olan  askeri  darbe  planı  kapsamında  olay  gecesi 

Skorksy marka helikopterlere teknisyenlik yapacak personel olarak önceden görevlendirildiği,

Olay  günü  saat  12:00  sıralarında  şüpheli  Yusuf  ORHAN'ı  aradığı  ve  toplantı 

olduğunu söyleyerek Güvercinlik kışlasına çağırdığı, 
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Fetullahçı  terör  örgütü  mensubu  askerler  tarafından  planlanıp  gerçekleştirilecek 

askeri darbe kapsamında kendisine verilecek emir ve talimatları yerine getirmek üzere şüpheli 

Halil GÜL'den aldığı talimat doğrultusunda 15/07/2016 tarihinde görevli olmamasına rağmen 

Güvercinlik Kara Havacılık Komutanlığındaki mesaisinden ayrılmadığı, 

Askeri darbe kapsamında görevledirilen ancak Kara Havacılık Komutanlığı dışında 

başka  birliklerde  görev  yapan  askeri  personelin  dikkat  çekmemek  için  Kara  Havacılık 

Komutanlığında görev yapan bir askere ait araçla kışlaya girilmesi örgütsel talimatı verildiği, 

şüpheli  Ahmet  YENGİL'in  A-City  alışveriş  merkezinde  buluştukları  şüpheliler  Kadir 

BAYRAM, Yusuf  ÖZCAN, Serkan NAVRUZ ve Ertan DERİN'i  aldıkları  örgütsel  talimat 

doğrultusunda aracıyla alarak Güvercinlik kışlasına getirdiği, 

Şüphelinin, daha sonra askeri darbe kapsamında kendisine verilecek görevleri yerine 

getirmek için odasında beklediği,

Askeri  darbe  faaliyetinin  başlaması  üzerine  şüphelinin  aldığı  talimat 

doğrultusundaGüvercinlik'teki  helikopter  park  alanında  bulunan,  önceden  tüm  bakımları 

yapılmış ve uçuşa hazır bir şekilde park alanında bekleyen 10984 kuyruk numaralı, Skorsky 

S-70  tipi  genel  maksat  helikopteri  uçuşa  hazırladığı,  bu  helikoptere  şüpheliler  Abdullah 

ATEŞTEMUR ve Erdoğan ERDEM'in pilot olarak bindikleri, şüpheli Ahmet YENGİL'in bu 

helikopterin  teknisyenliği  yaptığı,  helikopterlerin  Akıncı'ya  götürülmesi  talimatı  verilmesi 

üzerine  kuleden uçuş  izni  almadan bu helikopterle  Kazan ilçesinde  bulunan Akıncı  Hava 

Üssünegittileri, 

Şüphelinin,  Akıncı Hava Üssü'nde kendi sıralı  amir ve komutanlarından olmayan, 

askeri darbeciler tarafından Hava Görev Komutanı olarak atanan şüpheli Uğur KAPAN'dan 

aldıkları  talimat  doğrultusunda aynı  helikopter  ve  aynı  uçuş  ekibiyle  Gölbaşı'nda  bulunan 

Özel  Kuvvetler  Komutanlığı  Oğulbey  kışlasına  gittikleri,  oradan  aldıkları  silahlı  ve  tam 

teçhizatlı özel kuvvet mensubu 7 kişilik timden oluşan darbeci askerleri Gölbaşında bulunan 

Türksatyerleşkesine  götürdükleri,helilopterdeki  darbeci  askerlerden  oluşantimi  orada 

indirdikten sonra helikopter ile Akıncı Hava üssüne döndükleri,

Aradan2-3 saat  geçtikten  sonra  aynı  uçuş  ekibive  aynı  helikopter  ile  Gölbaşı'nda 

bulunan TÜRKSAT yerleşkesine daha önce bıraktıkları timi almak için gittikleri, götürdükleri 

timdeki darbeci askerlerden ikisi Türksat'ta öldürüldüğündengeri kalan 5 kişiyi helikoptere 

alarak Akıncı Hava üssüne döndükleri,

Ahmet YENGİL Teknik Başçavuş adına tanıtım kartı ve Ahmet YENGİL'e ait 

not defterinin, yatağında takılı vaziyette BS-2594 seri numaralı makinalı tüfek ve bu tüfeğe 

bağlı çok miktarda boş kovan bulunan, kırmızı pal üzerinde, sol kapı cam alt kısmında, iç 

kısım  tavanda  mermi  isabetleri  bulunan  10984  kuyruk  numaralı  Skorsky  helikopterde 

sonradan yapılan aramada ele geçirilmesine göre şüpheli Ahmet YENGİL'in bu helikopterle 
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uçtuğunun anlaşıldığı, 

10984 kuyruk numaralı  S-70 Skorsky helikopter  içinde,  yatağında takılı  vaziyette 

BS-2594  seri  numaralı  makinalı  tüfek  ve  bu  tüfeğe  bağlı  çok  miktarda  boş  kovan  ile 

helikopterde  mermi  hasarı  bulunması  nedeniyle  bu  helikopterden  TÜRKSAT Haberleşme 

Merkezinde bulunanlara ateş edildiğinin anlaşıldığı, 

Şüphelinin, olay akşamı gerçekleştirdiği başka helikopter uçuşu ya da başka faaliyeti 

bulunup bulunmadığının soruşturma aşamasında belirlenemediği, 

Askeri  darbenin  başarısızlıkla  sonuçlanması  ve  Akıncı  Hava  Üssünün  uçaklar 

tarafından  bombalanması  üzerine  şüphelinin,  şüpheli  Ergün  YAKUT  ile  birlikte  sabah 

saatlerinde  tel  örgülerden  atlayarakAkıncı  Hava  Üssünden  kaçarak  ayrıldığı,  evine  gidip 

saklandığı, 

Şüphelinin,  Genelkurmay  Başkanı  tarafından  olay  akşamı  hava  sahasının  uçuşa 

kapatılmasına ilişkin emir verilmesine rağmen helikopteri uçuşa hazırlayıp uçuşa katılarak bu 

emre karşı geldiği, 

Şüphelinin gerçekleştirilen askeri  hareketliliğin bir askeri  darbe girişimi olduğunu 

bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı terör Örgütü mensubu 

olan diğer şüphelilerle fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket ettiği, darbe planlaması 

kapsamında kendisine verilen yasal olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği,

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarının  askeri  darbe  faaliyeti  icrası  sırasında  olay 

gecesi askeri darbe faaliyeti dışında herhangi bir telefon iletişiminde bulunulmamasına dair 

faaliyete katılan askerlere emir ve talimat verdiklerinin değerlendirildiği,  şüphelinin de bu 

emir  ve  talimata  uyarak  15/07/2016  tarihinde  saat  00:10  -  06:53  arasında  hiçbir  telefon 

irtibatında bulunmadığının anlaşıldığı, 

Şüphelinin  teknisyenliğini  yaptığı  helikopterden  silahla  yapılan  atışlar  sonucu 

meydana gelen tüm ölüm ve yaralanma eylemlerinden 5237 sayılı TCK 37 maddesi uyarınca 

doğrudan  sorumlu  olduğu,  bu  şekilde  TÜRKSAT  Haberleşme  Merkezinde  yaralanan 

müştekiler Abdullah BULUT, Ahmet SARIKAYA, Ahmet ŞEFLEK, Alaettin ALTINTAŞ, Ali 

BOLAT,  Bayram  İNAÇ,  Bilal  Davut  HASETÇİ,  Mehmet  Cemil  ÖZTEGİL,  Cengiz 

DEĞİRMENCİ, Cengizhan SOLAK, Cenk ŞEN, Eray ÜNLÜ, Erdal SÖĞÜNMEZ, Erkan 

KAYA,  Erol  ÖLÇER,  Fatih  AKSOY,  Fatih  Mehmet  KAYABAŞI,  Fatih  POLAT,  Fatih 

ÜNVER,  Güner  GANİ  ,  Hakan  İLHAN,  Halil  ERSOY,  Hüsamettin  DEMİREL,  Halil 

YEŞİLÇİMEN, Hüseyin TÜRKMEN, İbrahim ATİLA, İsmail AÇIKAL, Kadir KARABIYIK, 

Lokman SONSOY, Mahmut BAŞPINAR, Mehmet BAYAR, Mehmet GÖKSEL, Mehmet Ali 

ORTAYATIRTMACI,  Muhammet  Sait  GÜNEŞ,  Muhammet  Emin  SERGİLİ,  Mustafa 

KARADAYI,  Özcan  ŞEN,  Ramazan  TEKTAŞ,  Serdar  GÖZÜM,  Serkan  BİLEN,  Taha 

TETİK,  Tarık  İNCEDERE,  Tarık  Furkan  ERBAY,  Tayfun  ÖĞÜTLÜ,  Turgay  AYÇİÇEK, 
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Üzeyir YAVUZ ve Yasin Burak KAYA 'ya karşı işlenen suçların doğrudan faili olduğu,

Şüpheli Ahmet YENGİL'in, soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı Terör Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek,  47  kez  insan  öldürmeye 

teşebbüs etmek suçlarını oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-27-Şüpheli Ahmet Semih BACANAK'ın ( Teğmen ) Eylemleri :

Şüpheli  Ahmet  Semih  BACANAK 28/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ben  Kara 

Havacılık  Okul  Komutanlığında  kursiyer  Teğmen  olarak  eğitim  almaktayım.  Bizlere 

15/07/2016 günü 16:45 civarında Nöbetçi Subay arkadaşımız Bölük Komutanı Emre ERKAN 

Yüzbaşının  emriyle  saat  17:00  da  sivil  olarak  içtima  alınacağını  söyledi.  Bunun  üzerine 

belirtilen saatte gazinoda toplandık ve bölük komutanımız geldi veTabur komutanı Kurmay 

Yarbay Yasin CANDEMİR’in akşam 21:45’te  bizimle derslerimiz ile  alakalı  konuşacağını 

söyledi. 

Belirtilen saatte içtima alınacak gazinoda tulumlu olarak yer aldık.  Normalde çok 

sakin bir insan olan Tabur komutanımız Yasin CANDEMİR çok heyecanlı bir şekilde içtima 

alınan  gazinomuza geldi  ve 'Hemen ışıkları  kapatın,  bu gece  hepiniz  ölebilirsiniz,  hemen  

telefonları toplayın, Genelkurmay Başkanlığına çok ciddi bir saldırı oldu, başlarımızın hepsi  

tehdit altında, bu saatten sonra bizim dışımızda telefonunu kullananlara, dışarı ile iletişime  

geçene Vatan Hainliğinden işlem yaparım, bir sonraki saldırı da bizim birliğimize' dedi. O 

karışıklıkta bu emirlere yağdırırken telefonlarımızı toplamayı unuttu. 

Akabinde  bizi  dörderli  beşerli  rastgele  gruplara  ayırdı  ve  bu  grupları  kışlanın 

nizamyelerine  görevlendirdi.  Tabur  komutanı  Kurmay  Yarbay  Yasin  CANDEMİR  herkes 

silahlarını  alsın  dedi.Daha  sonra  depodan  bölük  komutanı  bizlere  seri  numaralarına 

bakılmaksızın G3 marka silah verdi. Daha sonra tabur komutanımızın odasının önüne geldik 

ve herkese 15 er adet mühimmat dağıtıldı. 

Akabinde  benimde  içinde  olduğum  Teğmen  Emre  NAZLIGÜLOĞLU,  Teğmen 

Mustafa  ÖZKARDEŞLER,  Teğmen  Volkan  CESUR ile  birlikte  bizden  4  kişilik  bir  grup 

oluşturdu ve bizi similatör binasının arkasında bulunan eski nizamiyenin emniyetini almamız 

için  görevlendirdi.  Bizde  denilen  yere  gidip  kendimize  saklanacak  bir  sütre  bulduk.  Bu 

saklanacak yerlerde  hepimiz  tek  başımızaydık  ve  ben sadece  Mustafa  ÖZKARDEŞLER’i 

görüyordum. Yaklaşık 1 saat sonra daha önce hiç görmediğim Yüzbaşı Mehmet SÜMER geldi 
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ve  bana  hitaben  rütbemi  ve  isimliğimi  söküp  cebime  koymamı  emretti.  Arada  gelip 

bulunduğum yeri kontrol ediyordu ve nizamiyenin kapısına iki tane Land diye tabir edilen 

araç koydurdu. Bu olaydan sonra terör saldırısı olacağına inanmıştık.

Bir müddet sonra telefonumun internetinden gizlice haber sitelerine baktım ve Sayın 

Başbakanımızın  yaptığı  açıklamaları,  boğaz  köprüsünün  kapatıldığı  haberini  gördüm. 

Akabinde camiden  yapılan  sela  sesini  ve  yapılan  anonsu duydum,  çok  korktum.  Mustafa 

ÖZKARDEŞLER ile görüşerek buradan kaçmamız gerektiğini düşündük. Fakat nizamiyede 

bulunan silahlı  güvenlik tedbirlerinden dolayı  kaçamayacağımızı  düşünüp eski  yerlerimize 

döndük.  Bu sıralarda  İstanbul  yolu  üzerinde  yoğun  trafik  akışı  vardı,  yukarıda  da  yoğun 

helikopter trafiği vardı. Daha sonra 06.30 civarında Teğmen Mustafa ÖZKARDEŞLER ve 

Teğmen İbrahim Furkan GÜLCAN yanıma geldi, kaçmamız gerektiğini söylediler. Hızlı bir 

şekilde  silahımı  tabura  bırakıp,  üstümüzü  değiştirip  kendi  aracımla  ve  benim  gibi 

nizamiyeden kaçmaya çalışan Mustafa ÖZKARDEŞLER, İrfan OKUMUŞ, Hüseyin ZENGİN 

ile birlikte ana nizamiyeden hızlı bir şekilde çıktık. Araç ile ana nizamiyeden hızlı şekilde 

çıkarken aracın saati 07:14’ü gösteriyordu. 

...  18.07.2016  günü  şu  an  bulunduğum  Başkent  Spor  Salonuna  getirildim.  Ben 

namluya hiçbir zaman mermi vermedim, kimseye ateş etmedim, kimseye zarar vermedim, 

birliğimin  dışına  çıkmadım.  Benim darbeyle  ve  Fetö  silahlı  terör  örgütü  ile  herhangi  bir 

alakam yoktur. Suçsuzum. Şahsıma yöneltilen suçlamaları reddediyorum." şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli İrfan OKUMUŞ 28/07/2016 tarihli ifadesinde; " ....hemen kurs taburuna 

gidip silahı bıraktım üzerimi değiştirdim, bu sırada arkadaşım Ahmet Semih BACANAK da 

ordaydı o da üzerin giyene kadar onun silahını da depoya ben götürüp bıraktım. Daha sonra 

Ahmet Semih BACANAK’ın aracı ile ben, Ahmet Semih BACANAK, Hüseyin ZENGİN ve 

Mustafa  ÖZKARDEŞLER  nizamiyeden  çıkarak  bu  olaylara  karışmamak  için  kaçtık." 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Volkan CESUR 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " Tabur Komutanı ayırdığı 

grupları, personelin kendi özel araçlarıyla emretmiş olduğu Meydan Harekât Taburu, Fidanlık 

Nizamiye ve 1 nolu Nizamiyeye gitmemizi  emretti.  Benle beraber orada Teğmenler Emre 

NAZLIGÜLOĞLU,  Mustafa  ÖZKARDEŞLERve  Ahmet  Semih  BACANAK  vardı.Tabur 

Komutanı Yasin Yarbay bize 'Similasyon binasının arkasındaki eski nizamiyeye gidin'  diye 

emri vermesi üzerine bizde oraya gittik." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Mustafa ÖZKARDEŞLER 28/07/2016 tarihli ifadesinde; " ....Bizi eliyle 
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işaret  ederek  Piyade  Teğmen  Ahmet  Semih  BACANAK,  Kara  Havacılık  Teğmen  Emre 

NAZLIGÜLOĞLU  ve  Teğmen  Volkan  CESUR’un  da  bulunduğu  isimleri  sayarak  bizi 

İstanbul Yolu üzerinde bulunan ve kullanılmayan eski nizamiyeye 'burası önemli bir nokta  

oraya giderek görünmeyecek bir şekilde emniyetini alın' şeklinde emir verdi. 15 adet dağıtılan 

G-3 fişeğini şarjörlerimize doldurduk. Eski nizamiyeye gittiğimizde ben ve Teğmen Ahmet 

Semih BACANAK ayrılarak çalılıkların altında mevzi aldık.

....  Birlikte  mevzide olduğumuz Teğmen Ahmet Semih BACANAK’ın internetten 

edindiği bilgilerden TSK’nın yönetime el koyduğu şeklinde haberler aldım.Camilerden sala 

verildiğini ve Cumhurbaşkanımızın halkı meydanlara davet ettiğini duydum. İstanbul Yolu 

üzerinde  araç  trafiği  yoğunlaşmış,  korna  ve  sirenler  çalıyordu.  Bu  oluşumun,  darbenin 

içerisinde olmadığımızdan Teğmen Ahmet Semih BACANAK ile birlikte birlikten kaçmayı 

ayrılmayı düşündük. Dışarıda tepkili kalabalık olduğundan linç ediliriz korkusuyla teşebbüs 

edemedik.  Orada  gece  boyu  bekledik  ....  Kara  Pilot  Yüzbaşı  Mehmet  SÜMER yanımıza 

gelerek ne olduğunu sorduğunda konuyu anlattım. O da ban 'tüfeğini bana bırak da git' diye 

emir verdi.

Bunun  üzerine  ben  ve  Teğmen  Ahmet  Semih  BACANAK birlikte  koğuşlarımıza 

giderek sivil kıyafetlerimizi giyindik. Teğmen Ahmet Semih BACANAK kendisinde bulunan 

tüfeği silah deposuna bıraktıktan sonra kendisine ait olan sivil araca bindik. Bu sırada bizim 

gibi kursiyer olan Teğmen Hüseyin ZENGİN ve Teğmen İrfan OKUMUŞ da araca bindi ve 1 

nolu nizamiyeden saat 07.00 gibi ayrıldık." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü, saat: 21:12'de, Piyade Teğmen Ahmet Semih BACANAK’ın 

sivil kıyafetli olarak Kara Havacılık Subay Temel koğuş kapısından giriş yaptığı,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:09'de; Piyade Teğmen Ahmet Semih BACANAK ve 

Piyade Teğmen Muhterem YAMAN’ın uçuş kıyafetli ve silahlı olarak subay temel silahlık 

koridorunda görüldüğü belirtilmiştir. 

Şüpheli  Ahmet  Semih  BACANAK'ın  babası  Mehmet  BACANAK  kullanmakta 

olduğu 0 545 914 57 57 numaralı telefon hattından Kara Havacılık Komutanlığını aradığında 

telefonda  konuştuğu  Kara  Havacılık  Okul  Komutanı  Albay Osman  DİRMENCİOĞLU'na 

"çoçuğunu 17 / 25 olaylarından sonra yapıdan kurtardığını, yapıyı tanıdığını, kendisinin milli 

görüşçü olduğunu, çocuğunu haziran ayı başında elediklerini, çocuğuna darbe gecesi 01:30 - 

02:00 sıralarında ulaştığını ve darbeci komutanların hiçbir emrini yapmamasını söylediğini, 

çocuğunun kışlada olduğunu, kışlanın bir  cehennem gibi olduğunu, eski nizamiyede nöbet 
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tuttuğunu  söylediğini,  çocuğunu  hiçbir  sebep  yokken  6  saat  dolmadan  4  kırmızı  fiş  ile 

elediklerini, çocuğunun 3 kişi aynı evde kaldığını, saat 16:45'de Bölük Komutanının içtima 

var  dediğini,  saat  21:45'den  sonra  silah  dağıttıklarını,  olaylardan  sonra  oğlunu  Özel 

Harekattaki polislere verdiklerini" ifade etmiştir. Bu telefon görüşmesine dair tutanak Kara 

Pilot Albay Osman DİLMENCİOĞLU ve U/H Teknisyen Başçavuş Polat TEKİN tarafından 

düzenlenmiştir. 

Şüpheli Ahmet Semih BACANAK'ın  adına kayıtlı olan / kullanmakta olduğu  0543 

260 06 99 numaralı telefon hattı için Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin 23/11/2016 tarih ve 

2016/6079 D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti 

kararı verilmiştir.

Şüpheli  Ahmet  Semih  BACANAK'ın  kullanmakta  olduğu  0  543  260  06  99 

numaralı  telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe  girişiminde 

bulunulan  15/07/2016  tarihinde  saat  17:34'e  kadar  cep  telefonunun  Güvercinlik  Kışlası 

civarındaki  baz  istasyonlarından  sinyalverdiği,  daha  sonra  Yenimahalle  veİskitler  gibi 

semtlerden  sinyal  verdiği,  saat  21:12'den  ertesi  gün  saat  07:00  sıralarına  kadar  yine 

Güvercinlik Kışlasının bulunduğu civardaki baz istasyonlarından sinyal verdiği, şüphelinin 

cep telefonunun gece boyunca açık olduğu, internet erişiminde bulunduğu anlaşılmıştır. 

Şüpheli Ahmet Semih BACANAK, 18/07/2016 tarihinde gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  Şüpheli  Ahmet  Semih  BACANAK'ın  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli Ahmet Semih BACANAK'ın,Kara Havacılık Okul Komutanlığı Öğrenci ve 

Kurslar Tabur Komutanlığında 7. dönem kursiyer teğmen olarak görev yaptığı,

Kara  Havacılık  Okul  Komutanı  Albay  Osman  DİRMENCİOĞLU  tarafından 

düzenlenmiş  telefon  konuşmasına  ilişkin  tutanak  içeriğine  ve  askeri  darbe  kapsamındaki 

eylem ve faaliyetlerine göre şüphelinin Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğunun anlaşıldığı,

Şüphelinin,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler  tarafından  15/07/2016 

tarihinde  gerçekleştirilecek  askeri  darbe  girişimi  öncesinde,  Subay  Temel  Kurs  Bölük 

Komutanı olan şüpheli Emre ERKAN tarafından 15/07/2016 tarihinde saat 21:30 sıralarında 

kışlada  bulunmaları  talimatı  verilmesi  üzerine  15/07/2016  tarihinde  saat  21:00  sıralarında 

Güvercinlik Kışlasına geldiği, tulumunu giyerek hazır beklediği, 
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Tabur Komutanı Yasin CANDEMİR'in, tüm 7. Dönem Kursiyer Teğmenlere olduğu 

gibi şüpheliye de kapısı kırılmak suretiyle açılan depodan seri numaralarına bakmaksızın G-3 

piyade tüfeği dağıttırdığı,

Şüphelinin aldığı bu tüfeğin mühimatını ise askeri darbe hazırlığı kapsamında atış 

eğitimi bahanesiyle alınan ve atış eğitimi iptal edildiği halde iade edilmesi gerekirken iade 

edilmeyerek Tabur Komutanı şüpheli Yasin CANDEMİR'in odasında bulunan mermilerden 

karşıladığı, 

Şüpheli Yasin CANDEMİR'in, şüpheli Ahmet Semih BACANAK'ı, şüpheliler Emre 

NAZLIGÜLOĞLU, Mustafa  ÖZKARDEŞLER ve Volkan CESUR ile  birlikte  rastgele  bir 

grup oluşturarak başlarına da şüpheli Yüzbaşı Mehmet SÜMER'i de vererek İstanbul Yolu 

üzerinde  similatör  binasının  arkasında  bulunan  ve  kullanılmayan  eskinizamiye 

bölgesindegörevlendirdiği ve kendilerine içeri girmek isteyenlere vebekleme yapan araçlara 

ateş etmeleri talimatı verdiği, 

Şüphelinin, eski nizamiyede silahlı olarak çalıkların altında mevzii aldığı,

Şüphelinin, askeri darbe faaliyeti başladığı saat 22:00 sıralarından sabah saat 06:00 - 

07:00 sıralarına kadar askeri darbeyi sevk ve idare eden şüpheliler tarafından verilen yasadışı 

emir ve talimatları yerine getirdiği, şüphelinin kendisine emir ve talimat yetkisi bulunmayan 

başka bir birlik komutanı olan şüpheli Yüzbaşı Mehmet SÜMER'den emir ve talimat aldığı, 

şüphelinin yasadışı olan bu emir ve talimatları itiraz etmeden yerine getirdiği, 

Şüphelinin, Yüzbaşı Mehmet SÜMER'in talimatı ile başkaları tarafından bilinmemek 

ve tanınmamak için tulumunda bulunan rütbesini ve isimliğini söktüğü, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  ve  şüpheli  Ünsal 

ÇOŞKUN'un  'teğmenler  ayrılabilir' talimatı  üzerine,  silahını  bırakıp,  şüpheliler  Mustafa 

ÖZKARDEŞLER, İrfan OKUMUŞ veHüseyin ZENGİN ile birlikte ana nizamiyeden çıkış 

yaparak kışladan ayrıldıkları, 

Şüphelinin görev tanımı dışında kendisine ait  olmayan uzun namlulu silahla olay 

gecesi eski nizamiye bölgesinde kendisine verilen yasadışı emir vetalimatları yerine getirdiği, 

Şüphelinin  cep  telefonunda,  tanık  Mehmet  DİKKATLİ'nin  beyanına  göre  isminin 

'Yurtta  Sulh'  olduğu anlaşılan 7.  dönem kursiyer  teğmenlerden oluşan whatsapp grubunun 

kayıtlı  olduğu  ve  askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  üzerine  şüphelinin 

aldığı talimat doğrultusunda bu whatsapp grubuna ilişkin tüm paylaşımları sildiği, 

Şüphelinin gerçekleştirilen askeri  hareketliliğin bir askeri  darbe girişimi olduğunu 

bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu 

olan  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ettiği,  askeri  darbe 

planlaması  kapsamında  darbe  girişiminin  başarıya  ulaşması  için  kendisine  verilen  yasal 
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olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Ahmet  Semih  BACANAK'ın, soruşturmaya  konu  eylemlerinin,  Silahlı 

Terör Örgütü üyesi olmak,Anayasal Düzeni  Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek,  Türkiye 

Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını 

engellemeye teşebbüs etmek ve Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya 

görevlerini  yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını 

oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-28- ŞüpheliAlaatin Cem ERSUZ'un ( Üsteğmen ) Eylemleri :

Şüpheli  Alaattin Cem ERSUZ 18/07/2016 tarihli  ifadesinde; " ... 2006 yılında 

mezun  olarak  Harp  Okuluna  başladım  ...  2013  yılında  halen  görev  yapmakta  olduğum 

Malatya Kara Havacılık Alayına Üsteğmen olarak atandım, helikopter  pilotu olarak görev 

yapmaktayım. 

Malatya  Kara  Havacılık  Alayında  helikopter  pilotu  olarak  görev  yapmakta  iken 

15/07/2016 günü saat: 15:00 sıralarında Alay Komutanlığından yazılı olarak tören ve eğitim 

maksatlı iki adet Atak helikopterlerinin yanında UH-1 helikopterinde 2. pilot olarak Ankara 

Güvercinlik'te  bulunan  Kara  Havacılık  Komutanlığına  gelmek  üzere  görevlendirildik.  Bu 

görevi  bize  yazılı  olarak  Malatya  Kara  Havacılık  Alay  Komutanı  Albay  Hakan  KELEŞ 

tarafından verildi. Bu görevlendirme KUTAY adı verilen Kara Havacılık Uçuş Takip Yönetim 

sistemimize  kayıtlıdır,  bizde  görevlendirmeler  buradan  yapılmaktadır,  (ayrıca  bu 

görevlendireme talimatları adıma kayıtlı olan 0 530 341 10 36 nolu GSM Hattınınbulunduğu 

Iponhe Marka Telefonuma Bölük Komutanım Binbaşı  Gürsel ŞAHİN tarafından telegram 

üzerinden gönderilmiş olup halen kayıtlıdır, emrin orijinal yazısı Binbaşı Gürsel ŞAHİN’de 

bulunmaktadır) 

Malatya'da bulunan birliğimizden saat:16:51 sıralarında 2 Atak helikopteri ve benim 

içinde  bulunduğum UH-1  Helikopteri  ilebirlikte  havalandık.  Atak  helikopterlerini  Yarbay 

Hakan EROL (Kol Lideri  -  3 Helikopterden de sorumlu),  Yüzbaşı  Memduh KARAGÖL, 

Üsteğmen  İrfan  KANTARCI  ve  Üsteğmen  Muhsin  ÖZDAMAR  kullanmaktaydı.  Benim 

birinci Pilotum Üsteğmen Emin TÜREL’di, yanımızda ayrıca Atak Helikopteri Teknisyenleri 

Ömer SEZEN ve Mutlu AÇIKGÖZ ile yolcu olarak Teğmen Burak SUBAŞI ve Üsteğmen 

Volkan KERİMOĞLU bulunmaktaydı.

İkmal yapmak üzere Kayseri Erkilet Havalimanına saat: 18:32 sıralarında iniş yaptık. 

Yaklaşık 1 saat kadar bekleyip ikmal yaptıktan sonra 19:00 sıralarında tekrar kalkış yaptık, 

yaklaşık  15-20  dakika  sonra  bize  Yavuz  Radardan  Kayseri'deki  Birliğinize  geri  dönün 
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şeklinde talimat geldi. Bunun üzerine Kol Lideri Yarbay Hakan EROL Radara hitaben bizim 

görevimiz ile ilgili Kara Havacılık Komutanlığının bilgisi var biz rotamıza devam edeceğiz 

dedi. Bunun üzerine radar serbestsiniz diye bizi bilgilendirdi, bu arada Ankara Güvercinlik'te 

bulunan  birliğe  yaklaştığımızda  Esenboğa'da  bulunan  radarla  irtibat  kurduk  bize  Ankara 

Güvercinlik ile temas kurmamız gerektiğini bildirmesi üzerine Ankara Güvercinlik'te bulanan 

kule  ile  irtibat  kurduğumuzda  bize  VİP  olduğunu,  buraya  iniş  yapamayacağımızı  ve 

Temelli'de bulanan Eğitim Birliğine iniş yapmamız gerektiğini söyledi. Biz detahminen saat: 

21:30  sıralarında  Ankara  Temelli'de  bulanan  Kara  Havacılık  Komutanlığına  bağlı  Eğitim 

Birliğinin  pistine  iniş  yaptık.  İndiğimizde  bizi  Nöbetçi  Üsteğmen  Buğra  YOLAÇICI 

karşıladı, burada bir süre kaldıktan sonra Kol Lideri Yarbay Hakan EROL bize Güvercinlik 

Hava  Alanının  açıldığını  fakat  bizim  Akıncı  Hava  Üssüne  gideceğimizi  söyledi.  Biz  de 

yanımızda bulunan arkadaşlarla birlikte kendisine yakında bulunan ve kendi birliğimize bağlı 

olan Güvercinlik Hava Üssüne gitmemiz gerektiğini, Akıncı Hava Üssüyle ilgimiz olmadığını 

söyledik.  Buradan  23:44  sıralarında  Güvercinlik  Hava  Üssüne  hareket  ettik  ancak  İrfan 

Üsteğmen ve Yarbay Hakan EROL’un kullanmış olduğu Atak Helikopteri arıza yaptığı için 

havalanamadı ve bunun içerisindeki personel bizimle birlikte geldi. Yarbay Hakan EROL’un 

talimatı ile görevli teknik personel tarafından arızalı Atak Helkopterinin ne için kullanıldığını 

bilmediğim bir parçası sökülerek UH-1 helikopterine aktarıldığını gördüm.

Kalkıştan sonra  Ankara  çevre  yolu  üzerinde Jetlerin  çok yakın  uçtuğunu gördük, 

emniyet için alçaldık ve daha sonra Güvercinlik frekansına bağlandık ve kendimizi tanıtarak 

'Süngü'  çağrı  kodumuzla  bilgi  vererek  havalanına  yaklaştığımızı  söyledik.  Bu  arada 

frekanstan bize bağrışma sesleri geliyordu ve Süngü kim Onu da vurun diye bir ses geldiğini 

duyduk,  bunun  üzerine  ışıklarımızı  söndürerek  piste  yaklaşmayı  hızlandırdık  ve  kulenin 

yönlendirdiği yere iniş yapıp park ettik, ayrıca yine bu frekanstan parazitli olarak 'Gölbaşına 

çok gittik, MİT’e gidelim, Özel Kuvvetlerden araç çıkarsa vurun' şeklinde sesler duydum. 

Bunun üzerine motoru kapatıp uzaklaşmaya çalıştığımız sırada yanımıza gelen Yarbay Hakan 

EROL 'yukarı çıkalım duruma bir bakalım' dedi. Yanımızda bulunan görevli bütün arkadaşlar 

birlikte  Tabur  Komutanının  odasına  Yarbay  Hakan  EROL tarafından  götürüldük.  Burada 

Tabur Komutanın  Makamında Yarbay Murat  BOLAT’ın  oturduğunu gördük,  kendisi  bize 

hitaben Genel Kurmaydan emirler olduğunu ve Kara Kuvvetleri Komutanınında gün boyu 

burada bulunduğunu söyledi. O anda yayın yapan TRT’deki yayını göstererek bize hitaben 

arkadaşlar darbe oldu siz de ihtiyaç olabilir tarafınızı seçin dedi. Biz de kendisine bunun bir 

emri var mı bize emri gösterin diye söylediğimizde, bize hitaben tekrar 'burada emir var  

tarafınızı seçin yoksa emre itaatsizlikten tutuklanırsınız' diye söyledi. Ben bu arada kendisine 

bizim Malatya ekibi olduğumuzu kendi komutanlarımızdan emir almadan herhangi bir uçuş 

yapmayacağımızı  söyledik.  Üsteğmen Yiğit  ÖZDAMAR bu konu ile  ilgili  olarak  Yarbay 
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Murat BOLAT ile tartışırken bu arada UH-1 birinci pilotu olan Emin TÜREL ile birlikte bir 

fırsatını bularak buradan çıktık ve Kartalkaya Misafirhanesine sığındık, birlikte olduğumuz 

diğer arkadaşlar orada kaldı. Burada ben Malatya Bölük Komutanımız olan Binbaşı Gürsel 

ŞAHİN ve Tabur Komutanım Adem İZGÜ’yü arayarak durumu bildirdiğimde bana kesinlikle 

herhangi uçuş yapmamamı, emniyetli bir yerde beklememiz gerektiğini ve Özel Birliklerin 

Güvercinlik Üssüne Operasyon yapacaklarını söyledi. Kartalkaya Misafirhanesinde bizimle 

birlikte  bulunan  ve  olaylar  ilgisi  olmadığını  tahmin  ettiğim  asteğmen  ve  erlerle  birlikte 

topluca  üniformalarımızı  çıkartarak  sivil  kıyafetlerimizi  giydik  ve  beklemeye  başladık. 

Sosyal  Tesisler  Nöbetçi  Astsubayı  Necip  KOÇAK’ı gördüm, neler  olduğunu sorduğumda 

bana  neler  olduğunu  bilmediğini  ancak  12.  Ana  Bakım  Merkezinin  olaylarla  ilgisini 

olmadığını söyledi. Bu arada uçaklar ve Askeri Kobra tipi helikopterler üzerimizden alçak 

uçuş yapmaktaydı, bulunduğumuz yere yakın bir patlamagerçekleşti ve elektriklerkesildi.

Bizde 12. Ana Bakım Merkezine Üsteğmen Emin TÜREL ile bir Asteğmen ve üç 

astsubayla  birlik  yola  çıktık,  bu  gideceğimiz  yeri  Malatya'da  bulunan  Bölük  ve  Tabur 

Komutanımıza ilettik. 12. Ana Bakım Merkez Komutanlığına vardığımızda bizi elinde tüfek 

olan bir kursiyer karşıladı, kendisi bize Kara Havacılık Okul Komutanının emri olduğunu 

geçemeyeceğimizi  söyledi.  Kursiyere  emrin  suç  olduğunu  ve  birliği  terk  edeceğimizi 

söyledik zorluk çıkartmadı ve 12. ABM Nizamiyesine vardığımızda görevli erler bizi almak 

istemedi.  Ben  de  Komutanlarına  haber  vererek  bizi  teslim  almalarını  istedim  ve  Kara 

Havacılık Okul Komutanlığından askeri araçgeldi. İçinde 2015 yılında Malatya Uçak Taktik 

Komutanı  olarak  görev  yaptığını  bildiğim  Yüzbaşı  Emre  ERKAN  bulunuyordu.  Yüzbaşı 

Emre  ERKAN  bize  Okul  Komutanın  emri  olduğunu  Kartalkaya  Misafirhanesine  geri 

dönmemiz gerektiğini söyledi. Yanımda bulunan Üsteğmen Emin TÜREL bu emrin nerede 

olduğunu sordu. Ben de kendi amirlerimizin bilgisi dahilinde birliği terk etmek istediğimizi 

söyledim.  Kendisi  de  bize  bu  şekilde  gezerseniz  darp edilebilirsiniz  diye  söyledi  ve  bizi 

askeri  araca  bindirerek  Kartalkaya  Misafirhanesine  geri  götürdü.  Burada  Malatya  İlinden 

görevli  olarak  birlikte  geldiğimiz  Yüzbaşı  Memduh  KARAGÖL,  Üsteğmen  Yiğit 

ÖZDAMAR,  Üsteğmen  İrfan  KANTARCI,  Üsteğmen  Emin  TÜREL,  Başçavuş  Ömer 

SEZEN,  Üstçavuş  Mutlu  AÇIKGÖZ  ile  buluştuk  ve  operasyon  yapılmasını  ve  bizi 

kurtarmalarını beklemeye başladık. Bu arada Komutanımız olan Binbaşı Gürsel ŞAHİN ve 

Tabur  Komutanım  Adem  İZGÜ’yü  arayarak  tekrar  durum  hakkında  bilgi  verdim, 

beklememizi ve operasyon yapılarak bizim kurtarılacağımızı söylediler. Bu arada ben kendi 

telefonumla burada yaşadıklarımızı ve kurtarılmayı beklediğimizi kayıt altına aldım, ayrıca 

telegram ve whatsapp üzerinden durumumuzu belirten uyarma mesajları attım. Hatırladığım 

kadarıyla  saat:  06:00  sıralarında  Üsteğmen  Yiğit  ÖZDAMAR’ın  telefonundan  155  Polis 

İmdat  Hattını  arayarak  darbe  girişimine  bulaşmayan  ve  kendileriyle  birlikte  olan  Askeri 
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Personelin Kartalkaya misafirhanesinde beklediğimizi söyledik. Daha sonra yanında bulunan 

tepeye doğru Kobra tipi helikopter tarafından yoğun şekilde ateş açıldı ve buradan da kim 

olduğunu görmediğim kişiler tarafından karşılık verildi ve helikopter düşürülmeye çalışıldı. 

Bu çatışmalar yaklaşık bir saat kadar sürdü, daha sonra çatışmalar kesildi ve bir sessizlik 

oldu.  Ben tekrar  Komutanımız  olan  Binbaşı  Gürsel  ŞAHİN ve  Tabur  Komutanım Adem 

İZGÜ’yü arayarak durumu anlatarak ne yapmamız gerektiğini sordum, bana orda yaşananları 

not almamı ve emniyetli  bir  yere geçerek ifade vermek için emir beklememiz gerektiğini 

söyledi.  Ben  de  yanımda  bulunan  Yüzbaşı  Memduh  KARAGÖL,  Üsteğmen  Yiğit 

ÖZDAMAR,  Üsteğmen  İrfan  KANTARCI,  Üsteğmen  Emin  TÜREL,  Başçavuş  Ömer 

SEZEN, Üstçavuş Mutlu AÇIKGÖZ ile birlikte Nizamiyeye doğru yürüdük. Burada sadece 

iki asker kalmıştı, dışarı çıkmak istediğimizi söylediğimizde bize zorluk çıkartmadılar, bende 

yanımdaki arkadaşlarımla birlikte buradan ayrıldım. ...

Benim  bu  gerçekleştirilen  Darbe  Teşebbüsü  ile  hiçbir  ilgim  ve  bağlantım 

bulunmamaktadır. İfademin önceki bölümlerinde belirttiğim gibi Ankara İline verilen emir 

doğrultusunda ve yasal bir görev için geldim. Bu işin gerçek yüzünü öğrendiğimde de bu 

olaylara, emirlere karşı çıktım ve Malatya’da bulunan Amirlerimizi de bilgilendirdim, hiçbir 

şekilde  bu  olayın  içerisinde  yer  almadım,  beni  ve  yanımda  bulunan  görev  arkadaşlarımı 

yanıltarak  bizi  bu  Darbe  Teşebbüsüne  sürüklemeye  çalışan  Albay  Hakan  EROL’dan 

şikayetçiyim. Bu şahıs işin başından beri her şeyi bilmektedir, darbecilerle birlikte hareket 

etmektedir, bizi ve üstlerimizi yanıltmıştır." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Muhsin Yiğit ÖZDAMAR 18/07/2016 tarihli ifadesinde; " ... Aynı birlikte 

görev yaptığım Üsteğmen Alaattin Cem ERSÖZ arkadaşımın telefonuna whatsapp yolu ile 

yazılı bir talimat geldi. Talimat içeriğinde ‘ helikopter numaraları, nereye ineceğimiz şeklinde 

Alay Komutanı Albay Hakan KELEŞ imzalı yazılı emir” vardı. Bu emir Kara Havacılık Uçuş 

Takip Yazılımı (KUTAY)'da mevcuttur. 

...Durum hakkında bilgi almak için Bakım Tabur Komutanı Yarbay Murat BOLAT’ın 

odasına ben, Üsteğmen İrfan KANTARCI, Yüzbaşı Memduh KARAGÖL, Üsteğmen Alaattin 

Cem ERSÖZ ve  Üsteğmen  Emin  TÜREL ile  birlikte  gittik.  Yarbay Murat  BOLAT bize 

hitaben  “darbe  olduğunu  tarafımızı  seçmemiz  gerektiğini,  emre  itaatsizlik  yaparsak 

tutuklanacağımızı" söyledi. Ben de kendisine “emri kim verdi komutanım” dedim. Kendisi 

bana "emir geldi" dedi.

Biz istirahat  edeceğiz diyerek Yarbay Murat  BOLAT’ın odasından UH-1 pilotları 

üsteğmen  Alaattin  Cem  ERSÖZ  ve  Üsteğmen  Emin  TÜREL  çıktı.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur.
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Şüpheli Mutlu AÇIKGÖZ 18/07/2016 tarihli ifadesinde; " Saat:16:30 sıralarında 

UH-1 Helikopteri ile aprondan kalkıp Atak Helikopterlerinin malzemesini almak için Atak 

helikopterlerinin yanına gittik. Benim bulunduğum helikopterde teknisyen olan Ömer SEZEN 

Başçavuş,  Üsteğmen  Emin  TÜREL,  Üsteğmen  Cem  ERSUZ  ve  yolcu  olarak  Üsteğmen 

Volkan  KERİMOĞLU  ve  teğmen  Burak  SUBAŞI  bulunuyordu.  ....  2  Atak  ve  1  UH-1 

helikopteriyle  Malatya’dan  havalandık.  Saat:18:30  sıralarında  ikmal  için  Kayseri’ye  iniş 

yaptık. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Ömer SEZEN  18/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Saat  21:00  sıralarında 

Temelli'ye indik. ... Bu sırada biz hazırlık yaparken Hakan EROL Yarbay bana telefondan bir 

msj göstererek yanan helekopterin silah besleyicisini sökerek diğer helikoptere yüklememi 

söyledi.  Ben  bunun  için  merkezin  bilgisinin  olması  gerektiğini  söyleyince  "Emir  büyük 

yerden sökeceksin" şeklinde talimat verdi. Mutlu Astsubay ile yaklaşık bir saat süren söküm 

işleminden  sonra  silah  besleyiciyi  yanan  helikopterden  söktük.  Pilotlara  haber  verdim ve 

Memduh Yüzbaşı ve Hakan EROL Yarbay Atak Helikopteri ile hareket ettiler. Diğer kalan 

personeller Emin Üsteğmen ve Cem Üsteğmenin kullandığı UH-1 helikopteri ile Güvercinlik 

meydanına intikal ettik. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Emin  TÜREL  18/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Saat.16:00’a 

kadarhazırlıklarımı yaptım.  Benimle birlikte  2  tane Atak 1 tane benim kullandığım UH-1 

Genel maksat helikopteri olmak üzere toplam 3 helikopter vardı. ... Toplam 3 helikopterde 8 

personel 2 yolcu olmak üzere saat:16:50 sıralarında Malatya Tulga Üssünden kalkış yaptık.

Saat:18:50  sıralarında  yakıt  ikmali  için  Kayseri  Erkilet  hava  üssüne  iniş  yaptık. 

Saat:19:30 sıralarında yakıt ikmali sonrası 3 helikopter ile Ankara Güvercinlik Hava Üssüne 

intikal etmek için kalkış yaptık. Yaklaşık 10-15 dakika sonra radar ile temas sağlayan 2. Atak 

helikopterindeki Yüzbaşı Memduh KARAGÖL radar tarafından üç helikopterin de Kayseri 

Erkilet Meydanına dönmesi gerektiğini söyledi.1. Atak helikopterinde bulunan Yarbay Hakan 

EROL  ısrarla  Ankara  Güvercinlik  Üssüne  gitmemiz  gerektiğini,  Kara  Havacılık 

Komutanlığının  kesin  emri  olduğunu,  radara  iletilmesiniiç  telsiz  konuşmasından  Yüzbaşı 

Memduh  KARAGÖL’e  iletti.Yüzbaşı  Memduh  KARAGÖL  tekrar  radar  ile  irtibata 

geçerekkendilerine  emrin  geleceğini  devam etmemiz  gerektiğini  söyledi.  Ancak  radardan 

Ankara VİP uçuşu olduğu gerekçesi ile  Ankara Hava Sahasının kapalı  olmasından dolayı 

geçiş izni verilmeyeği söylendi.  Daha sonra radara Kara Havacılık Komutanlığından emir 

gelmesi üzerine geçiş izni aldık,

...  Yarbay  Hakan  EROL’un  bulunduğu  helikopterin  arıza  vermesi  üzerine  diğer 

2.Atak helikopterine Yarbay Hakan EROL veYüzbaşı Memduh KARAGÖL birlikte geçti. Bu 
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sırada 1 arıza yapan helikopterdeki  arıza yapan silahın besleyicisinin sökülmesini  emirini 

verdi.  Teknisyen  arkadaşlar  bu  parçayı  söktüler.  Daha  sonra  iki  helikopter  ile  birlikte 

Güvercinlik Hava Üssüne hareket ettik. ...

.... Burada Yarbay Murat BOLAT bizi karşıladı. O sırada televizyonda TRT spikeri 

darbe bildirisini okuyordu.Yarbay Murat BOLAT belinde silahı ile tehditkar bir şekilde bize 

dönüp  televizyonu  göstererek'Ya  bizdensiniz,  yada  emre  itaatsizlikten  hakkınızda  işlem  

yapılacak' dedi. üstteğmen Cem ERSUS ile birlekte odadan çıkarak hemen hangarı terk ettik 

ve  misafirhaneye  doğru  geçtik.  Diğer  Atak  helikopteri  pilotlarını  Yarbay  Murat  BOLAT 

odasında tuttu. Misafirhane geçerken ben ve Üstteğmen Cem ERSUS Malatya’da ki sıralı 

amirlerimize konuyudetaylı olarak bildirdik. .." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  İrfan  KANTARCI  19/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ... Saat  21:30 

sıralarında Temelli’ye iniş yaptık akabinde beklemede olduğumuzu ve Güvercinlik üssü açılır 

açılmaz oraya gidip helikopterleri bırakacağımızı söyledi. Bu gittiğimiz görevle alakalı bütün 

görevlendirme evraklarımız tamdı. Daha doğrusu biz bu durumdan şüphelendiğimiz için üsle 

görüşerek  görev  belgelerini  istedik.  Üsten  bu  evraklar  Üsteğmen Alaattin  Cem ERSUZ’a 

gönderildi. Daha sonra Yarbay Hakan EROL Güvercinlik üssünün açılmayacağını bu sebeple 

Akıncı Hava Üssüne hareket emri aldığımızı söyledi. 

...Kartalkaya  misafirhanesine  daha  önceden  giden  Cem  ERSUZ  üsteğmenle 

yaptığımız  görüşmede  birliğin  tüm  sınırlarının  kursiyerlere  şarjörü  dolu  silah  verilerek 

kapatıldığını öğrendik. ..." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Memduh KARAGÖL 18/07/2016 tarihli ifadesinde; "Bunun üzerine saat 

16:30  da  birliğimizde  bulunan  üç  helikopterden  ...  ve  UH-1  genel  maksat  helikopterde 

Üsteğmen  Emin  TÜREL ve  soyadını  hatırlamadığım  Cem  Üsteğmen  ve  yine  soyismini 

hatırlamadığım Umut Başçavuş ve yolcu olarak Başçavuş Ömer SEZEN vardı. Saat 18:00 

civarında  Kayseri  Erkilet  Havalimanı  askeri  alanına  indik.  Burada  ikmal  yaptıktan  sonra 

19:00 da  orada  görevli  olan  tanımadığım Havacı  Üsteğmen  rütbesinde  olan  biri  geldi  ve 

Ankara da helikopteri Güvercinlik yerine VİP olduğu için Temelli ye indirmemiz gerektiği 

yönünde emir geldeiğinisöyledi." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  İrfan KANTARCI 03/11/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ... tamamlandıktan 

sonra  saat  16:50 gibiben Hakan EROL Yarbay ile  BG-1003 kuyruk numaralı  helikoptere, 

Memduh Yüzbaşı  ile  Yiğit  Üsteğmen ise BG-1008 kuyruk numaralı  helikopterlere  bindik, 

UH1 de ise Emin TÜREL Üsteğmen birinci pilottu, ikinci pilot  ise Alaattin Cem ERSUZ 
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Üsteğmendi.  Ayrıca  UH1'e  teknisyenler  Ömer  SEZEN,  Mutlu  AÇIKGÖZ  bindi,  ayrıca 

Ankara'ya  izne  gittiklerini  söyleyen  Volkan  KERİMOĞLU  üsteğmen  ile  tanımadığım bir 

teğmen daha vardı.

... Biz UH1'den indiğimizdeAlaattin Cem ERSUZ 'siz duymadınız çok kötü şeyler  

oluyor,  acayip  telsiz  konuşmaları  var Halil  GÜL Yarbayın  telsizden sesini  duydum,  tüm  

polisleri ve karşı koyan herkesi vurun diyordu' dedi. Hatta bizim kodumuz olan Süngü01'i de 

vurun emri verdiğini söyledi dedi." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık Hüseyin ARAS 25/07/2016 tarihli ifadesinde;"  Zira Güvercinlik'ten gelen 

bir helikopter olsaydı bu kadar yakıt almazdı. Bu astsubay da bana Malatya'dan Kayseri'ye 

Kayseri'den de buraya uçtuklarını söyledi. Tanımadığım bir yüzbaşı o sırada yanımıza gelerek 

bu helikopterlerden birisi burada kalacak dedi. Yakıt alan astsubay da bu helikopteri burada 

patlatırlar dedi. Yüzbaşı da o zaman yapacak bir şey yok dedi. Diğer helikopterlere de yakıt 

ikmali yapıldı. Ben aldıkları yakıt miktarını defterime kaydettim ve imzalarını aldım. Defterde 

şu anda yanımdadır." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sincan  İlçe  Emniyet  Müdürlüğü  Olay  Yeri  İnceleme  Grup  Amirliği'nce 

düzenlenen 05/09/2016 tarih ve 474-1 sayılı uzmanlık raporunda; Gönderilen beyaz renkli 

naylon poşet,  plastik su şişesi yüzeyleri  üzerinden tespit  edilen 3 adet izden 0031 anahtar 

numaralı izin, Alaattin Cem ERSUZ'un sağ el baş parmak iziyle aynı olduğunun belirtilmiştir.

Sincan  İlçe  Emniyet  Müdürlüğü  Olay  Yeri  İnceleme  Grup  Amirliği'nce 

düzenlenen 26/09/2016 tarih ve 474-2 sayılı uzmanlık raporunda; Gönderilen haki renkli 

ön kısmında 00206 seri nolu gece görüş gözlüğü takılı bulunan kask, haki renkli üst kısmında 

sarı  etiket  yapışık  ve  sarı  etiket  üzerine  kaskını  çıkarma ibareli  kask  ve  plastik  su  şişesi 

yüzeylerinde tespit edilen 15 adet izden 0071 numaralı izin Alaattin Cem ERSUZ'un sağ el 

baş parmak iziyle aynı olduğu, 0061 anahtar numaralı izin Ramazan ÖZÜAK'ın sol el serçe 

parmak iziyle aynı olduğu belirtilmiştir.

Şüpheli Alaattin Cem ERSUZ'un kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0530 341 

10 36 ve 0530 679 10 14 numaralı telefon hatları için Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği'nin 

07/02/2017 tarih ve 2017/880 D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi  

uyarınca iletişim tespiti kararı verilmiştir.

Şüpheli Alaattin Cem ERSUZ'un kullanmakta olduğu 0530 341 10 36 numaralı 

telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe  girişiminde  bulunulan 

15/07/2016 tarihinde cep telefonunu gece boyunca açık olduğu, internet erişiminde bulunduğu 
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anlaşılmıştır. 

Şüpheli Alaattin Cem ERSUZ, 16/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Alaattin  Cem  ERSUZ'un  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli Alaattin Cem ERSUZ'un, Malatya 2. Kara Havacılık Alayında helikopter 

pilotu olarak Üsteğmenrütsesiyle görev yaptığı, 

Şüphelinin, Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu, 

Şüphelinin, UH-1 helikopter pilotu olduğu, Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askerler 

tarafından planlanıp gerçekleştirilecek olan askeri darbe planı kapsamında olay gecesi UH-1 

tipihelikopter kullanacak pilot olarakönceden görevlendirildiği,

Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askerler tarafından askeri darbe girişimi sırasındaki 

faaliyetlerde kullanılacak olan helikopter, mühimmat ve personel ile ilgili gerekli planlamalar 

yapıldığı,  bu  kapsamda  Malatya  2.  Kara  Havacılık  Alayından  Atak  helikopterlerinin 

Ankara'ya getirilmesinin de planlandığı, bu helikopterlerin Ankara'ya getirilebilmesi için önce 

şüpheliler  Murat  BOLAT ve  Özcan  KARACAN'ın  Malatya  2.  Kara  Havacılık  Alayında 

görevli Binbaşı Engin KİLERCİOĞLU ve Yüzbaşı Memduh KARAGÖL’ü telefonla arayıp 

zorladıkları ve onları ikna ettikleri, daha sonra şüpheli Okan KOCAKURT'un Pilot Binbaşı 

Mehmet  Akif  BOZKURT tarafından  yazılan  benzer  nitelikteki  bir  yazıyı  bilgisayar  ortak 

ağından aldığı ve bu yazının 6.maddesinde belirtilen hava araçlarının Malatya - Ankara arası 

intikali  için uygun görülen tarihin,  emrin onay kısmının ve dağıtım kısmının değiştirerek, 

karanet ağı evrak yönetim sistemi üzerinden gönderdiği, Kara Havacılık Komutanının bilgisi 

dışında sahte olarak oluşturulmuş bu yazı üzerine şüpheli Alaattin Cem ERSUZ'un, şüpheli 

Emir  TÜREL  ile  birlikte  kullandıkları  içinde  Atak  teknisyenlerinin  bulunduğu  UH-1 

helikopterin  şüpheliler  Hakan  EROLve  Memduh  KARAGÖL'ün  kullandıkları  Atak 

helikopterlerle birlikte kol halinde 15/07/2016 tarihinde saat 16:30 sıralarında Malatya Tulga 

meydanından Ankara Güvercinlik Meydanına gelmek üzere havalandıkları, uçuş planlarının 

bu bilgilere göre hazırlandığı, 

Helikopterlerin yakıt  ikmali  için saat 18:30 sıralarında Kayseri  Erkilet  meydanına 

indikleri, bu sırada 15/07/2016 tarihindeki askeri hareketliliğe ilişkin yapılan ihbar üzerine 

Genelkurmay Başkanı'nın bütün uçuşların ikinci bir emre kadar durdurulması emrini verdiği, 

şüpheli  Alaattin  Cem ERSUZ'un da Erkilet  meydanından helikopterle kalkmadan önce bu 
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emirden haberdar olduğu, bu uçuşların durdurulmasına ilişkin emre rağmen şüphelinin UH-1 

helikopterle Ankara'ya gelmek üzere Kayseri Erkilet meydanından kalkış yaptıkları, 

Helikopterler saat 19:30 sıralarında Erkilet meydanından kalkıp 10 - 15 mil mesafe 

katettikten sonra kuleden kendilerine telsizle RTB koduyla geri dönüp Erkilet meydanına iniş 

yapmaları  çağrısında  bulunulduğu,  şüphelilerin  bu  çağrıyı  dinlemeyerek  uçuşa  devam 

ettikleri, 

Kara  Havacılık  Komutanlığına  denetim  için  gelmiş  olan  Kuvvet  Komutanının 

Güvercinlik  kışlasında  bulunması  nedeniyle  şüpheli  Hakan  EROL'un  emri  üzerine 

helikopterlerin iniş  meydanının Güvercinlik yerine Temelli  olarak değiştirildiği,  şüphelinin 

yasadışı  iniş  meydanının  değiştirilmesine  ilişkin  bu  emri  uyguladığı,  helikopterlerin  saat 

21:00 sıralarında Temelli meydanına indikleri, 

Temelli meydanına iniş yapan 1003 kuyruk numaralı Atak helikopterin rotorbrak'ının 

yanarak gayrifaal durumu geldiği, şüpheli Hakan EROL'un Kara Havacılık Komutanlığında 

askeri darbeyi yönetenlerden aldığı talimatla Güvercinlik Meydanında bulunan feederı bozuk 

başka bir Atak helikoptere monte edilmek üzere 1003 kuyruk numaralı helikopterin feederını 

söktürdüğü ve şüpheli Alaattin Cem ERSUZ'un kullandığı UH-1 helikoptere yüklettirdiği, 

1007  kuyruk  numaralı  Atak  helikoptere  şüpheliler  Hakan  EROL  ve  Memduh 

KARAGÖL'ün, UH-1 helikoptere ise şüpheliler Alaattin Cem ERSUZ ve Emin TÜREL'in 

pilot  olarak  bindikleri,  şüpheliler  İrfan  KANTARCI,  Muhsin  Yiğit  ÖZDAMAR,  Ömer 

SEZEN  ve  Mutlu  AÇIKGÖZ'ün  ise  UH-1  helikoptere  yolcu  olarak  bindikleri,  bu  iki 

helikopterin Temelli meydanından kalkarak saat 24:00 sıralarında Güvercinlik Meydanına iniş 

yaptıkları, 

UH-1 helikopterle getirilen feederın Güvercinlik meydanında bulunan 1001 kuyruk 

numaralı Atak helikoptere montesinin yapıldığı, 

Şüpheli  Hakan  EROL'un  Malatya'dan  gelen  ekipten  Atak  helikopter  pilot  ve 

teknisyenleri  olan  şüpheliler  Memduh  KARAGÖL,  Muhsin  Yiğit  ÖZDAMAR,  İrfan 

KANTARCI,Ömer SEZEN ve Mutlu AÇIKGÖZ'e 'Atak ekibi olarak siz burada kalın, bize  

görev düşebilir' diyerek bu şüphelileri bakım hangarında bıraktığı, UH-1 ekibi olan şüpheliler 

Alaattin Cem ERSUZ ve Emin TÜREL'i oradan gönderdiği, 

Şüphelinin olay gecesi askeri darbenin sevk ve idare edildiği askeri birliklerden olan 

Güvercinlik  kışlasında  sabaha  kadar  bulunduğu,  askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla 

sonuçlanması,  kışlada  askeri  darbeye  yönelik  faaliyetleri  yönlendirenlerin  Akıncı  üssüne 

gitmeleri üzerine şüphelinin de 08:00 sıralarında Güvercinlik kışlasından ayrıldığı, 

Şüphelinin  olay  akşamı  yetkisi  olmadığı  halde  Kara  Havacılık  Komutanlığında 

faaliyetlerde bulunduğu, 

Şüphelinin,  olay  akşamı  Genelkurmay  Başkanı  tarafından  hava  sahasının  uçuşa 
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kapatılmasına ilişkin emir  verildiği  halde helikopterle  uçuş  gerçekleştirerek bu emre karşı 

geldiği, 

Şüphelinin, olay günü gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi 

olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü 

mensubu olan diğer  şüphelilerle  fikir  ve eylem birlikteliği  içerisinde hareket  ettiği,  askeri 

darbe  girişimininde  bulundukları,  şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarından  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  aldığı  yasal 

olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli Alaattin Cem ERSUZ'un,  soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı Terör 

Örgütü üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük 

Millet  Meclisini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  kısmen  veya  tamamen  yapmasını 

engellemeye  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya 

görevlerini  yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını 

oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-29- Şüpheli Ali SERT'in ( Teğmen ) Eylemleri :

Şüpheli  Ali  SERT  16/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "Ben  Kara  Havacılık  Okul 

Komutanlığı  Kurs Taburu Kurs  bölüğü emrinde görevliyim,  15/07/2016 günü ...  17.00 da 

mesai bitimi bölük komutanı Kara pilot Yzb. Emre ERKAN bizi yemekhaneye toplayarak 7. 

dönem  kursiyerlerle  tabur  komutanının  konuşacağını  ...  21:45'de  tabur  komutanının 

konuşması için gazinoda toplanmamızı söyledi. 17:25 sıralarında çarşı iznine çıktık. Ben çarşı 

izninde  telefonum  arızalı  olduğu  için  telefonumu  MNG  kargoya  vermem  gerekti.  MNG 

kargoya kadar beni çarşı iznine çıkan Teğmen Tolgahan AKBUĞA arabasıyla bıraktı. MNG 

kargoya  telefonu bıraktıktan  sonra  yalnız  takıldım.  Saat  21:30 sıralarında  birliğe  döndüm 

birliğe dönerken çarşı izninden dönen Teğmen Cihangir CAN’la karşılaştım ve onun aracı ile 

birliğe döndüm. Birliğe dönerken araçta bulunan arkadaşlarla Cuma günü akşam saatlerinde 

birliğe çağırılmamızın nedenini tatbikat yada herhangi bir terör saldırısı ihbarı olabileceğini 

düşündük.

Birliğe döndüğümüzde 21:45 de kurs  taburunun gazinosuna 7.  dönem kursiyerler 

olarak  toplandık.  Bu arada  Teğmen  Selim GÖREN'in  telefonuna  izinli  olduğu  için  birlik 

dışında bulunan Ramiz SÜLÜN'den Genelkurmaya saldırı olduğu yönünde mesaj geldi. Biz 

bir terör saldırısı olduğunu düşündük, yaklaşık 5 dakika sonra tabur komutanımız Kara Pilot 

Yarbay  Yasin  CANDEMİR  geldi.  Heyecanlıydı  ve  terlemişti.  Bize  'bugün  ölmeye  hazır  

mısınız,  bugün  öleceğiz  anlaşıldı  mı,  bugün  burayı  savunacağız,  Kara  Kuvvetleri  
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Komutanlığına  ve  Genelkurmaya  saldırı  oldu.' gibi  cümleler  kurdu.  Hemen  bizi  yedişerli 

dörderli gruplara ayırdı, sonra benimde içinde bulunduğum Teğmen Kazım HAMZAÇEBİ, 

Teğmen  İbrahim MERT,  Teğmen  Osman TEKE,  Teğmen Burak Han İLGÜN ve Teğmen 

Murat GÜLERDİ’den oluşan grubu uçuş öğretmeni olarak görevli kara pilot Üsteğmen Serdar 

ERCAN’ın  emrine  verdi  ve  bize  meydan  harekat  olarak  adlandırılan  bölgeye  gitmemizi 

söyledi.

Silahlıkta  Bölük Komutanı  Kara Pilot  Yzb.  Emre ERKAN silahları  dağıttı.  Daha 

sonra Teğmen Burak Han İLGÜN’ün sivil aracıyla meydan harekata doğru gittiğimiz sırada 

mühimmat  dağıtıldı.  En  geç  22:00'de  meydan  harekat  bölgesinde  olduk,  meydan  harekat 

bölgesinde hava trafiğinin kontrol edildiği kule bulunmaktadır. Serdar Üsteğmen bana kuleye 

çıkmamı,  kulede beklememi söyledi.  Benden kulenin  emniyetini  almamı istiyordu.  Serdar 

Üsteğmen  diğerlerini  Murat  GÜLERDİ’yi  kulenin  girişinde,  İbrahim  MERT  ve  Kazım 

HAMZAÇEBİ’yi yanlış hatırlamıyorsam meydanın batısındaki Jandarma park yerine, Osman 

TEKE  ve  Burak  Han  İLGÜN’ü  de  Jandarmaların  meydana  geçişinin  sağlandığı  kapının 

yakınına  görevlendirdi.  Ben  kuleye  çıktım,  kuleye  çıktığım  sırada  saatini  tam  olarak 

hatırlayamamakla birlikte muhtemelen 22:15'de tipinden sikorsky olduğunu düşündüğüm bir 

helikopter havalandı.  Karanlık olduğu için pilotunu görmedim. Kuleye çıktığımda bir adet 

sivil  giyimli  simasından  astsubay  olduğunu  hatırladığım  ismini  bilmediğim  yaşlı  olması 

nedeniyle  kıdemli  başçavuş  yada  başçavuş  rütbesinde  olduğunu  düşündüğüm  kır  saçlı 

gözlerinin mavi renkte olabileceğini hatırlar gibi olduğum, orta boylu birisi ile tulumlu sivil 

giyimliden daha düşük rütbeli saçları biraz açılmış, çok hafif tombul teni esmerimsi ismini ve 

soyadını bilmediğim birisi vardı. Ben kulede beklerken 22:25 - 22:30 sıralarında soyadını tam 

bilmemekle birlikte YALÇIN olarak hatırladığım Oğuz albay geldi. Oğuz Albay tulumlu ve 

silahlıydı. Bana aşağıda beklememi, kimseyi yukarıya bırakmamı, gelen olursa önce yukarıya 

bildirmemi  söyledi.  Sonra  ben  aşağıya  indim  ve  beklemeye  başladım.  Bu  sırada  sürekli 

helikopterler havalanmaktaydı ve havada sürekli bir yerlere gidip geliyorlardı. Hava karanlık 

helikopterin  ışıklarının  yanmaması,  bazı  zamanlarda  pistin  ışıklarının  kısmen  kapatılması 

nedeniyle  kaç  tane  helikopterin  ne  zaman  havalandığını,  pilotların  kimler  olduğunu 

göremedim. Bir  süre  sonra Oğuz Albay Murat  GÜLERDİ’yi  yanlış  hatırlamıyorsam önce 

yukarıya  çağırdı,  sonra  Murat’ı  kulenin  altında  bina  gibi  bulunan  yapının  doğu  tarafında 

yanlış  hatırlamıyorsam  rasat  odası  olarak  adlandırılan  odada  bulunan  adını  soyadını 

bilmediğim açık tenli bıyıklı kısmen uzun saçlı meteoroloji uzmanını yada memurunu kontrol 

etmesi  için  gönderdi.  Murat'ın  sonradan  bana  söylediğine  göre  Oğuz  Albay  Murat'ı 

gönderirken 'git bakayım, tedirgin mi, telefonla çok konuşuyor mu' demiş. Murat meteoroloji 

uzmanın yanına gitti geldi ve normal olduğunu söyledi. Bu sıralarda ACİTY’nin karşısında 

biryerlerde olduğunu değerlendirdiğim binanın ya  da binaların hizasına helikopterden ateş 
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açıldığını  fark ettim,  çatışma olduğunu düşündüm. Sonra ben meteoroloji  uzmanın yanına 

gittim Oğuz Albayın emri ile meteoroloji uzmanının yanında meteoroloji uzmanı rahatlatmak 

için  içinde  oturdum,  yaklaşık  yarım  saat  kadar  oturdum  ve  saat  02:00  sıralarında 

televizyondan  Genelkurmay  Başkanının  rehin  alındığını,  Başbakanın  kalkışma  olduğunu 

söylediğini  duydum.  Ben  Genelkurmay  Başkanlığına  saldırı  olduğunu  bir  grup  askerin 

darbeye teşebbüs ettiğini anladım fakat bu askeri grubun kimler olduğuna ilişkin televizyonda 

herhangi  bir  ayrıntı  göremedim.  Güvercinlik'ten  kalkan  helikopterlerin  ise  Genelkurmay 

Başkanlığına yapılan  saldırıyı  püskürtmek için kalktığını  düşündüm. Murat  GÜLERDİ de 

yanımdaydı.  Daha sonra  kule  bölgesinin  önüne Serdar  Üsteğmen,  İbrahim MERT,  Kazım 

HAMZAÇEBİ’de  geldi.  Olayları  Serdar  Üsteğmene  anlattık.  Diğer  arkadaşlar  da  dinledi 

birlikte ne olduğunu anlamaya çalıştık. Serdar Üsteğmen Genelkurmay Başkanının da rehin 

alındığını  duyunca  şaşırarak  'oha' diyerek  tepki  gösterdi.  Kalkışma  haberine  şaşırdı.  Ben 

yüzüne  baktığımda  şaşırdığını  düşündüm.  Kalkışma  yapanların  bizim  birliği  de  alacağını 

düşündüm. İbrahim, Kazım ve Murat ile birlikte kulenin dibinde beklemeye başladık. Eğer bir 

darbe girişimi varsa bizim birliğe de gelirler askeri askere vurdururlar şeklinde konuşmaya 

başladık ve bulunduğumuz yerin emniyetini bu maksatla tesis etmeye devam ettik. Sonra ben 

yukarıya çıktım. Rasat odasında televizyona baktığımda Cumhurbaşkanı telefonla canlı olarak 

televizyona bağlanmıştı.  Bir üst akıldan bahsediyordu. Paralel  yapının bir darbe teşebbüsü 

olduğunu ifade ediyordu. Fakat bizim birlikle ilgili hiçbir şey demiyordu. Sonra tekrar aşağıya 

indim.  bir  süre  sonra  Serdar  Üsteğmen  geldi  ve  'Genelkurmay  Başkanının  rehin  alındığı  

doğru değil, Hava Kuvvetleri Komutanlığı yüzde yüz bu işin içinde, sadece Kara Kuvvetleri  

Komutanı haberdar değil' dedi.  bunun üzerine bende bir  darbe girişimi olduğu hususunda 

kanaat getirdim. Bu sırada saat belki 03:00 ü geçmişti, çünkü biraz sonra çok hafiften güneşin 

doğma belirtileri ortaya çıkmıştı. Bu sırada uçaklar sürekli alçak uçuşta geçmekteydi. Serdar 

Üsteğmen biz burada bekleyeceğiz, okul komutanının emrini yerine getiriyoruz dedi. Bir süre 

sonra Kazım HAMZAÇEBİ ile birlikte Jandarmalara geçilen yolun orda beklemeye başladık. 

Saat:06:00 sıralarında önce üzerinde Jandarma yazan zırhlı araç ile pikap tarzı bir 

araç geldi. Araçtan önce sivil giyinimli üzerine çelik yelek giymiş bir komutanımız geldi ve 

bize tedirgin olmamamızı söyledi. Yanına çağırdı, silahlarımızı teslim etmemezi söyledi. Biz 

de teslim ettik. Daha sonra bize 'akşamdan beri saçma sapan olaylar oluyor, ne olduğunu biz  

de  tam  anlayamadık,  komutanınızla  görüşelim' dedi.  Sonra  cep  telefonundan  Serdar 

Üsteğmene  ulaşmaya  çalıştık.  Fakat  ulaşamadık.  Bu  arada  Jandarma  araçlarından  inen 

personelin arkası sıra tulum giymiş, sivil kıyafetli, dahili kıyafet giymiş personel gelmekteydi. 

Kazım’ı  ilk  gelen  komutanımız  kuleye  Oğuz Albay ile  konuşması  için  gönderdiler.  Daha 

sonra benim için 'bunu zaptu rap altına alın' dediler ve beni kenara çektiler, beni zırhlı pikaba 

bindirdiler, karargaha kadar yönlendirmemi söylediler. Araçlarla kulenin önüne kadar geldik. 
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Kulenin  yanına  geldiğimizde  yanlış  hatırlamıyorsam  Murat  ve  İbrahim  de  silah  yoktu 

silahlarını muhtemelen bir yere bıraktılar diye düşündüm. Bu arada Kazım da kulenin yanına 

geldi. Sonra Oğuz Albay ile Teğmenler vasıtasıyla irtibat kurulmaya çalışıldı. Bu sırada kobra 

tipi helikopterin kulenin ordan bize doğru geldiğini gördük bize doğru gelirken ateş açmaya 

başladı.  Önce  siyah  eşofmanlı  beyaz  tenli  birisi  ateş  açmayın  dedi  fakat  sonradan 

helikopterden yoğun ateş  gelince  ateş  açıldı.  Zırhlı  araçla  geri  geri  uzaklaşmaya başladık 

sonra arama kurtarma binasına sığındık. Bu arada Kazım'la birlikte üzerimizde mühimmat 

olduğunu söyledik fakat bize daha sonra teslim edersiniz dediler. Sonra birlikte görevli diğer 

personeli çatışmalardan dolayı bir şey oldumu diye arkadaşla aramaya çıktık. Saate hiç dikkat 

edemedim.  Sanırsam  saat  07:00  sıralarında  JÖAK’a  götürdüler.  Burada  Kazımla  birlikte 

üzerimizde bulunan tahminen 15 adet G-3 piyade tüfeği mermisi ile diğer eşyaları teslim ettik. 

Ben  kesinlikle  darbe  girişimine  karışmadım.  Darbe  girişiminde  bulunan  TSK içerisindeki 

grubun üyelerinden bir kısmının Kara Havacılıkta da olduğunu, Oğuz Albayın da muhtemelen 

bu işin  içinde olduğunu komutanımızın bizden silahları  istemesi  ve saçma sapan şeylerin 

olduğunu söylemesi evresinde olmuştur. Kobranın bizim silahımızı isteyerek Oğuz Albay ile 

görüşmek isteyenlerin ve bizim üzerimize doğru ateş açması ile bu grubun yani helikopterleri 

havalandıranların  ve  kuledeki  bir  kısım  personelin  kalkışmaya  katıldığını  kesin  olarak 

anladım. Ben 15/07/2016 günü 21:30 ve sonrasında yaşanacakları  kesinlikle bilmiyordum. 

Önce terör saldırısı olduğunu düşündüğüm için sonra ise az önce de ifade ettiğim gibi Kara 

Havacılık Komutanlığının bu işin içerisinde olduğunu fark edemediğim için orda bulundum. 

Benim kesinlikle anayasal düzeni yıkmaya yönelik bir amacım olmamıştır, suçlamaları red 

ediyorum.  Tabur  komutanı  Genelkurmay  Başkanlığına  saldırı  olduğunu  söyleyerek  7’nci 

dönem kurs taburu olarak algımızı terör saldırısı olduğu yönünde yönettiği için maalesef bir 

terör saldırısı olduğunu düşündük. Ben ve adını saydığım diğer dönem arkadaşlarım durum 

anlaşılınca silahlarımızı teslim ettik.

Bizim dönemin, 7’inci dönemin kurs ile ilgili genel konuların hususların paylaşıldığı 

whatsapp grubu vardır,  15 07 2016 günü saat 21:45 sıralarında yapılan içtimaya kadar bu 

whatsapp grubunda içtimaya zamanında gelinmesi  ile  ilgili  mesajlar  atıldı.  Bunun dışında 

içtima saatinden sonra mesajlaşma olmadı diye hatırlıyorum. Olduysa da takip etmedim. Biz 

en son arama kurtarmanın orda beklerken sabah whatsapp grubuna hatırlayamadığım birisi 

grubu  silin  diye  mesaj  attı.Ben  de  tedirgin  olarak  grubu  sildim."  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Ali  SERT 11/10/2016  tarihli  ifadesinde;  "... 2015  Yılında  Kara  Harp 

Okulu'ndan  416.  sıradan mezun  oldum.  2015 Yılı  Eylül  Ayında  Kara  Havacılık  Okulu'na 

kursiyer olarak katıldım. Bizim dönemden en son benimle beraber 30 kişi vardı. ....
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...  Bizim bölük komutanımız Yüzbaşı Emre ERKAN'dır.  Komutanımız saat 16:30 

sıralarında  Kurslar  Taburundaki  yemekhanede tüm 7.  Dönem kursiyerlerinin  toplanmasını 

istemişti. Kursiyerlerin hemen hemen hepsi yemekhanede toplanmıştık. Bölük komutanımız 

gelerek saat 21:45 te tabur komutanı Yasin CANDEMİR Yarbay sizinle görüşecek, o saatte 

okulda olun dedi.

Ben  saat  17:00  den  sonra  Şaşmaz  MNG  kargosuna  arkadaşım  Ömer  Faruk 

TÜRKMEN  ve  Tolgahan  AKBUĞA  ile  giderek  bozuk  olan  cep  telefonumu  garanti 

kapsamında  tamiri  için  firmaya  gönderdim.  Ben  daha  sonra  o  iki  arkadaşımın  yanından 

ayrılarak  Eryaman'a  dolmuşla  Cihangir  CAN isimli  kursiyer  bir  arkadaşımın  bekar  evine 

gittim, kirli çamaşırlarım vardı. Onları evdeki makineye attım. 

Normalde bizim okulda kuru temizleme kısmı vardır. Burası istediğimiz temizlikte 

çamaşır  yıkamadığı  için  ben  çamaşırlarımı  Cihangir  CAN'ın  bekar  evine  götürüp  orada 

yıkatıyordum. Okuldaki kuru temizleme ücretliydi. Ancak bu ücretinden dolayı değil de iyi 

yıkamadığı için Cihangir'in evinde yıkattım.

Cihangir  CAN'ın benim gittiğim bekar  evi  dediğim yer  Fetullahçıların  toplandığı 

örgüt evi değildir. Ben bu eve neredeyse her hafta düzenli gidiyordum. Bu ev Eryaman'da 3. 

Etap'ta  Alarko  Blokları  olarak  bilinen  Gamze  Parkı  otobüs  durağına  gelmeden  önce  sağ 

tarafta, bir kişinin geçebileceği genişlikteki bir yoldan asfalt ama otopark olarak yapılmış bir 

yerden düz devam edildiğinde bir  yola çıkılıyor,  yoldan sola döndüğümüzde soldan ikinci 

binada 3. Kattadır. Kapı numarası 8 olması lazım. Apartmanın ismini bilmiyorum. Apartmanın 

rengi sarımtraktır. Bu evin adresi Cihangir CAN isimli arkadaşımdan öğrenilebilir. Cihangir 

CAN bizimle birlikte okulda kalıyordu. Bu evi hafta sonu için tutmuştu. Bu eve kimi zaman 

gittiğimde kimi  zaman yanında  İbrahim Furkan GÜLCAN da oluyordu.  Bu evde genelde 

okuldaki  derslerimizi  çalışıyorduk.  Bu  evde  kimi  zaman  hafta  sonları  yatılı  kaldığımda 

oluyordu. Evin kirası  hatırladığım kadarıyla  750 TL idi.  Bu evin kirasını ben, İbrahim ve 

Cihangir ortaklaşa ödüyorduk. Bu evi Cihangir mobilyalı  olarak tutmuştu. Bu evde benim 

çamaşırlarım dışında kişisel bir eşyam olmaması gerekiyor.

Biz  evdeyken  o  günkü  nöbetçi  yoklama  sorumlusu  olan  Çağatay  Taha 

ÇOLAKOĞLU  whatsapp  grubundan  bölük  komutanının  akşam  tulumlu  olarak  hazır 

bulunmamızı emrettiğini bildirdi. 

Akşam saat 21:30 sıralarında Cihangir ile birlikte Cihangir'in kullandığı babasına ait 

arabayla  Kara  Havacılık'a  geldik.  İstanbul  Yolu'ndaki  nizamiyeden  arabayla  içeri  girdik. 

Nizamiyede olağanüstü bir  durum yoktu. Arabayı Cihangir misafirhanenin oraya park etti. 

Sonra  odalarımıza  gittik.  Bölük  komutanının  emri  olduğu  için  tulumlarımızı  giydik.  Aynı 

binanın  ikinci  katındaki  gazinoya  geçtik.  Bizimle  beraber  kurs  görenlerden  Fatih  Ramiz 

Sülün, Muhammet Burak KARADUMAN, Caner ARABA ve Serdar NALBANTOĞLU hariç 
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bütün  7.  dönem  kursiyerleri  oradaydı.  Tabur  komutanımız  Yasin  CANDEMİR  bir  anda 

gazinoya  girdi.  Heyecanlı  bir  hali  vardı.  Bize  'Bugün  gerekirse  öleceğiz.  Genelkurmaya  

saldırdılar.  Diğer  komutanlıklara  da  saldırıyorlar.  Buraya  da  saldırı  olabilir.  Burayı  

koruyacağız.' dedi. Bizi 4-5 kişilik gruplara ayırdı. Benim olduğum gruba, 'siz kulenin olduğu 

bölgeyi koruyacaksınız' dedi. Bizim başımıza Serdar ERCAN Üsteğmeni verdi. Benden başka 

bizim grupta Kazım HAMZAÇEBİ, Osman TEKE, Burak Han İLGÜN, Murat GÜLERDİ ve 

İbrahim MERT vardı.

Yasin  CANDEMİR Yarbay bizim gruptaki  teğmenlerin  hepsine  bu  şekilde  görev 

verdi. Serdar Üsteğmene de 'Bunları götür, depodan silah ver' dedi. Biz Serdar üsteğmen ile 

depoya indik.  Emre Yüzbaşı  bize  'Silahları  alın' dedi.  Biz  de depoda rastgele  G3 piyade 

tüfeklerinden aldık.  Depoda mühimmat yoktu.  Silahla oradan ayrıldık. Bizden sonra gelen 

gruplar da oradan silah aldılar. Biz deponun çıkışında mühimmat beklerken birileri mühimmat 

dağıttı. Kutudaki mermileri alıp şarjöre taktık. Benim şarjörümde 25 adet mermi vardı. 15 

adet de cebime yedek almıştım. Biz oradan Burak Han'ın sivil aracına binip kule bölgesine 

intikal ettik.  Biz mühimmatları  alırken Yasin Yarbay 'Sen kulenin en tepesine çık.  Oranın  

emniyetini  al' demişti.  Ben  de  bu  nedenle  kuleye  gittiğimizde  kuleye  çıktım.  Kuledeki 

görevlilere 'Terör saldırısı varmış. Dikkatli olalım' dedim. Kulede tanımadığım 1 astsubay ile 

daha önce gördüğüm ismini bilmediğim başçavuş rütbesinde bir astsubay vardı. Daha önce 

gördüğüm bu astsubay sivil kıyafetliydi. O sırada ben orada beklerken 5-10 dk sonra Oğuz 

YALÇIN  Albay  oraya  geldi. 'Tamam.  Ben  burada  bekleyeceğim.  Sen  aşağı  in.  Oranın  

güvenliğini al' dedi. Ben de bunun üzerine aşağı indim. Kulenin kapısında Murat GÜLERDİ 

ile birlikte beklemeye başladım. Elimizde silah vardı. Şarjör takılıydı. Bizimle beraber gelen 

arkadaşlardan ikisi kulenin 50-100 metre kadar biraz uzağındaydı. Diğer ikisi ise Jandarma 

Havacılığa giden yolda bekliyorlardı.

Ben de yedek olan bir cep telefonu vardı. Diğer arkadaşlarımın da cep telefonları 

vardı. Bu cep telefonlarını toplamadılar.

Biz  kulenin  kapısında  beklerken  ilerleyen  saatlerde  Ünsal  ÇOŞKUN  geldi.  Bize 

'Dikkatli olun. Saldırı olabilir. Açıkta beklemeyin. Kendinizi güvene alın' dedi ve kuleye çıktı. 

Bir süre sonra Kazım ve İbrahim, nöbet tuttuğu bölgeden Serdar Üsteğmen ile birlikte bizim 

nöbet  tuttuğumuz  yere  geldiler.  Biz  kulenin  kapısını  dört  kişi  birlikte  emniyet  almaya 

başladık. Serdar Üsteğmen kuleye çıktı. Ünsal ÇOŞKUN daha öncesinden ayrılmıştı. Uzaktan 

helikopter uçuş sesleri geliyordu.

Benim cep telefonumda internet paketim vardı. Akıllı telefonum vardı. Buna rağmen 

o gece ülkede ne olup bittiğini, Genelkurmay'a gerçekte bir saldırı olup olmadığını öğrenmek 

için  internete  girmedim.  İlerleyen  saatlerde  sabaha  karşı  kulenin  olduğu  binanın  altında 

meteoroloji  istasyonu  vardı.  Biz  orayı  kontrol  ederken  açık  bulunan  televizyondan 
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Genelkurmay başkanının kaçırıldığını öğrendim. Aynı zamanda darbe olduğunu da öğrendim. 

Oradaki  sivil  görevli  bizlere  'Fethullahçılar  darbe yapıyormuş' dedi.  Ben bunu öğrenince 

arkadaşlara çıkıp dikkatli olun dedim.Ben dışarı çıktığımda Serdar Üsteğmen de dışarıdaydı. 

Ben kendisine televizyondan duyduklarımı söyleyince o da çok şaşırdı. O da bize  'okul ve  

tabur  komutanının  emirlerini  yerine  getirmeye  devam  edeceğiz.  Buranın  korumasını  

sürdüreceğiz' dedi.

Biz yerlerimizi değiştirerek o bölgede nöbet tutmaya devam ettik. Güneş ağarmaya 

başlarken Kazım ile ben Jandarma Havacılık'a giden yolda bekleme başladık. Oraya zırhlı bir 

araç geldi. Araçtan bir yarbay olduğunu söyleyen bir asker indi. Bize 'Tedirgin olmayın. Bizim 

yanımıza gelin' dedi. Biz de yanlarına gittik. Bize 'Dün geceden beri garip olaylar oluyor.  

Kim kimden kim kime sıkıyor belli değil' dedi. Biz de 'Komutanım bizim durumdan haberimiz  

yok.  Kulede  Oğuz  YALÇIN  Yarbay  ile  Serdar  üsteğmen  var.  Onlarla  görüşelim,  onlara  

soralım' dedik. Komutan bize 'siz silahınız verin' dedi. Kazım ile ben ellerimizdeki silahı bu 

kişiye teslim ettik. Kazım'ın telefonundan Serdar üsteğmeni aradık. Meşguldü. Beniarkadaki 

bir  arabaya  bindirdiler.  Kuleye  doğru  gittik.  Beni  araçtan  indirmediler.  Kazım  öndeydi. 

Kuleye yöneldi. Ben arabanın içinde bekledim. Kazım geri döndü. Öndeki araçta bekleyen 

yarbayla görüşmeye başladı. O sırada ileride bir kobranın bize doğru geldiğini gördüm. Bizim 

yanımızdaki  jandarma da tedirgin oldu.  Ben de korktum. Kobra önce üzerimizden bir  tur 

geçti. O sırada herkes panik oldu. Bağrışma oldu. Kobra ikinci turda jandarmaya ait araçlar ile 

kulenin arasındaki alana, araçların 2-3 metre yakınına ateş etti.  Biz şoka girmiştik. Kazım 

helikopterden ateşi görünce arkaya doğru yandan kaçtı. Benim içinde bulunduğum aracın da 

arasında  bulunduğu  jandarmaya  ait  araçlar  geri  çekildiler.  Arabayı  yan  taraftaki  binanın 

yanına çektiler. Biz araçtan inip binaya girdik. Dışarıdan çatışma sesleri geliyordu. Biz orada 

bir müddet bekledikten sonra jandarma bizi Kazım ve kulede gördüğüm astsubay il birlikte 

nezarethane gibi bir yere götürdüler. Sonra emniyete teslim ettiler, daha sonra da tutuklandık.

Benim olay akşamında cep telefonum faaldi. O akşam ve o gece ailemden kimseyle 

telefonla konuşmadım. Ailem beni aramış. Ben nöbet tutarken bunu fark etmemişim. Sadece 

aynı askeri birlikte kursiyer olanCaner Araba ile telefonla konuştuk.

Ben Fethullahçı Terör Örgütü üyesi  değilim. 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen 

darbeye herhangi bir şekilde katılmadım. Bu darbeye katılmam hususunda asker yada sivil 

herhangi  bir  kişiden  emir  yada  talimat  almadım.  Ben  sadece  birliğimize  saldırı  olacağı 

söylendiğinden  komutanımızın  verdiği  görevi  yaptım.  Nöbet  tuttum.  Bana  verilen  silahla 

kimseye ateş etmedim. Daha önce bizlere sadece sıfırlama atışı ile 200 metre atışı sırasında 

G3  tüfekleri  verilmişti.  O  zamanlar  prosedür  gereği  imza  attığımızı  hatırlıyorum.  Ancak 

15/07/2016 tarihinde verilen tüfeklerle ilgili bize hiçbir imza attırılmadı. Herhangi bir kayıt 

tutulmadı." şeklinde beyanda bulunmuştur. 
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Şüpheli İbrahim MERT 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " .. Ardından bizi gruplara 

ayırdı, Ben, Osman TEKE, Burak Han İLGÜN, Murat GÜLERDİ, Kazım HAMZAÇEBİ ve 

Ali SERT’i Takım komutanımız Üsteğmen Serdar ERCAN’ın emrine verdi. ..

Serdar üsteğmen burda bizi iki şerli grup halinde böldü ve rastgele yerlere yatırarak 

mevzi aldırdı. Ben ve Kazım HAMZAÇEBİ’yi Jandarma Hava Aracı park yerini almak için 

orada  mevzilendirdi  Osman  TEKE ve  Burak  Han İLGÜN’ü Jandarma nizamiye  kısmına, 

Murat  GÜLERDİ ve Ali  SERT’iise  Meydan Hareket  Tabur binası  önüne mevzilendirdi. " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Murat GÜLERDİ 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " .... Benim grubum 6 

kişiydi  ve  grubumda teğmen arkadaşlarım Osman TEKE,  Burak Han İLGÜN, Ali  SERT, 

Kazım HAMZAÇEBİ, İbrahim MERT ve yanımızda takım komutanı olarak Üsteğmen Serdar 

ERCAN bulunuyordu.  Arabası  olan personelin görev yerine arabasıyla  gitmesi  gerektiğini 

söyledi. 

Daha  sonra  ben  Burak  Han  İLGÜN'ün  aracıyla  ve  diğer  arkadaşlarda  Serdar 

Üsteğmenimin aracıyla birlikte yanımıza silahlarımızı da alarak görev yerimiz olan Meydan 

Harekat Taburuna gittik. Daha sonra Serdar Üsteğmen beni ve Ali SERT'i Meydan Harekat 

Taburunun  önüne,  Osman  TEKE  ve  Burak  Han  İLGÜN'ü  Jandarmanın  giriş  kapısına 

gönderdi. Kazım HAMZAÇEBİ ve İbrahim MERT'i Jandarmaya gidiş yolu üzerine koydu." 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  ALİ TUNÇ AVŞAR 03/11/2016 tarihli ifadesinde; "  ...Kulenin girişinde 

Ali SERT ve Kazım HAMZAÇEBİ isimli teğmenler ellerinde tüfekle duruyorlardı. Normalde 

kulenin girşinde hiç nöbetçi olmazdı. Ben yukarı çıkarken bu teğmenler bana herhangi birşey 

sormadılar ve söylemediler. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Kazım HAMZAÇEBİ 16/07/2016 tarihli  ifadesinde; " Tabur komutanı 

bana, Teğmen Ali SERT’e, Teğmen İbrahim MERT’e ve şuan hatırlayamadığım bir iki kişi 

daha  uçuş  hattına,  meydan  harekat  bölgesi  olarak  adlandırılan  yere  geçmemizi  ve  oranın 

emniyetini almamızı söyledi. Biz bu saydığım arkadaşlarla birlikte tabur komutanının bize 

söylediği yere geçtik.... Saat 02:00-02:30 sıralarında sıkıntılı durumlar geliştiğini algılamaya 

başlamıştık, zaman ilerledikçe yaşananların bir darbe girişimi olduğunu Ali SERT ve İbrahim 

MERT ile birlikte algılamaya başlamıştık. .." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Osman TEKE 28/07/2016 tarihli ifadesinde; " ... Gece saat: 04:30’a kadar 
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benim bulunduğum yerde  hiçbir  hareketlilik  olmadı,  Kazım HAMZAÇEBİ  ve  Ali  SERT 

bizim mevziye geldiler bizim yerimize beklemeye başladılar bunun üzerine ben ve Burahan 

İLGÜN  birlikte  kule  önündeki  Burakhan’a  ait  şahsi  araca  bindik  ve  uyuduk."  şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü, saat: 21:42'de, Piyade Teğmen Ali SERT’in uçuş kıyafetli 

olarak Kara Havacılık Subay Temel koğuş kapısından çıkış yaptığı, 

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:06'da, Piyade Teğmen Ali SERT’in uçuş kıyafetli ve 

silahlı olarak subay temel silahlık koridorunda görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 21:33'de, Piyade Teğmen İbrahim Furkan GÜLCAN, 

Topçu Teğmen Hüseyin ZENGİN ve Piyade Teğmen Ali SERT’in sivil kıyafetli olarak Kara 

Havacılık Subay Temel koğuş kapısından giriş yaptıkları belirtilmiştir. 

Şüpheli  Ali  SERT'in  adına  kayıtlı  olan  /  kullanmakta  olduğu 0  546  254  73  78 

numaralı telefon hattı için Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin 13/10/2016 tarih ve 2016/3399 

D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı  

verilmiştir.

Şüpheli  Ali  SERT'in  kullanmakta  olduğu  0  546  254  73  78  numaralı  telefon 

hattının iletişim bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe girişiminde bulunulan 15/07/2016 

tarihinde  saat  17:27'ye  kadar  cep  telefonunun  Güvercinlik  Kışlası  civarındaki  baz 

istasyonlarından  sinyalverdiği,  daha  sonra  Yenimahalle  veŞaşmaz  gibi  semtlerden  sinyal 

verdiği,  saat  21:30'den  sonra  yine  Güvercinlik  Kışlasının  bulunduğu  civardaki  baz 

istasyonlarından  sinyal  verdiği,  şüphelinin  cep  telefonunun  gece  boyunca  açık  olduğu, 

internet  erişiminde  bulunduğu,şüphelinin  olay  gecesiaskeri  darbe  girişimine  iştirak  eden 

şüpheliler  Volkan  CESUR,  İbrahim  MERT,  Ömer  Faruk  ALBUNAR  ile  telefon  iletişimi 

içerisinde olduğu görülmüştür.

Şüpheli  Ali  SERT,  16/07/2016  tarihinde  Jandarma  Özel  Harekat  Komutanlığı 

tarafından teslim alınarak gözaltına alınmıştır. 

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan tüm deliller ile birlikte şüpheli Ali SERT'in eylemleri değerlendirildiğinde;
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Şüpheli Ali SERT'in,  Kara Havacılık Okul Komutanlığı Öğrenci ve Kurslar Tabur 

Komutanlığında 7. dönem kursiyer teğmen olarak görev yaptığı,

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri dışında başka asker kişilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış 

biçimi ile  birlikte  nazara  alındığında,  şüphelinin  Fetullahçı  Terör  Örgütü üyesi  olduğunun 

anlaşıldığı,

Şüphelinin,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler  tarafından  15/07/2016 

tarihinde  gerçekleştirilecek  askeri  darbe  girişimi  öncesinde,  Subay  Temel  Kurs  Bölük 

Komutanı olan şüpheli Emre ERKAN tarafından 15/07/2016 tarihinde saat 21:30 sıralarında 

kışlada  bulunmaları  talimatı  verilmesi  üzerine  15/07/2016  tarihinde  saat  21:30  sıralarında 

Güvercinlik Kışlasına geldiği, tulumunu giyerek hazır beklediği,

Tabur Komutanı Yasin CANDEMİR'in, tüm 7. Dönem Kursiyer Teğmenlere olduğu 

gibi şüpheliye de kapısı kırılmak suretiyle açılan depodan seri numaralarına bakmaksızın G-3 

piyade tüfeği dağıttırdığı,

Şüphelinin aldığı bu tüfeğin mühimatını ise askeri darbe hazırlığı kapsamında atış 

eğitimi bahanesiyle alınan ve atış eğitimi iptal edildiği halde iade edilmesi gerekirken iade 

edilmeyerek Tabur Komutanı şüpheli Yasin CANDEMİR'in odasında bulunan mermilerden 

karşıladığı, 

Şüpheli Yasin CANDEMİR'in, şüpheli Ali SERT'i, şüpheliler Kazım HAMZAÇEBİ, 

İbrahim MERT, Osman TEKE, Burak Han İLGÜN ve Murat GÜLERDİ ile birlikte rastgele 

bir  grup oluşturarak  başlarına  da  şüpheli  Kara  Pilot  Üsteğmen  Serdar  ERCAN'ın  emrine 

vererek hava trafiğinin kontrol edildiği Meydan Harekat bölgesinde görevlendirdiği, 

Şüphelinin,  şüpheli  Burak  Han  İLGÜN'e  ait  sivil  araçla  kışla  içerisinde 

görevlendirildikleri bölgeye gittikleri, 

Şüphelinin,  şüpheli  Yasin CANDEMİR'in  kendisine  'Sen  kulenin  en  tepesine  çık.  

Oranın emniyetini al' şeklindeki talimatı üzerine önce kuleye çıktığı ve orada bir süre silahlı 

olarak bulunduğu, 

Şüphelinin, saat 22:25 - 22:30'a kadar kulede beklediği, daha sonra silahlı ve tulumlu 

olarak kuleye gelen Albay şüpheli  Oğuz YALÇIN'ın aşağıda beklemesi,  kimseyi  yukarıya 

bırakmaması  vegelen olursa önce yukarıya bildirmesi  talimatı  üzerine kule girişine indiği, 

şüphelinin gece boyunca silahlı olarak kule önünde mevzilenerek kulenin askeri darbeciler 

tarafından kontrol edilmesini sağladığı, 

Şüphelinin, askeri darbe faaliyeti başladığı saat 22:00 sıralarından sabah saat 06:00 - 

07:00 sıralarına kadar askeri darbeyi sevk ve idare eden şüpheliler tarafından verilen yasadışı 

emir ve talimatları yerine getirdiği,şüphelinin kendisine emir ve talimat yetkisi bulunmayan 

başka bir birlik komutanı olan şüpheli Üsteğmen Serdar ERCAN'den emir ve talimat aldığı, 
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şüphelinin yasadışı olan bu emir ve talimatları itiraz etmeden yerine getirdiği, 

Şüphelinin,  saat  06:00  sıralarında  askeri  darbe  teşebbüsüne  karşı  Kara  Havacılık 

Komutanlığına operasyon düzenleyen Jandarma Özel Harekata mensup askerler tarafından 

teslim alındığı, 

Şüphelinin, görev tanımı dışında kendisine ait olmayan uzun namlulu silahla olay 

gecesi Kara Havacılık Komutanlığı Meydan Harekat bölgesinde kendisine verilen yasadışı 

emir vetalimatları yerine getirdiği, 

Şüphelinin,  cep telefonunda,  tanık Mehmet DİKKATLİ'nin beyanına göre isminin 

'Yurtta  Sulh'  olduğu anlaşılan 7.  dönem kursiyer  teğmenlerden oluşan whatsapp grubunun 

kayıtlı  olduğu  ve  askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  üzerine  şüphelinin 

aldığı talimat doğrultusunda bu whatsapp grubuna ilişkin tüm paylaşımları sildiği, şüphelinin 

ifadesinde  tedirginliği  nedeniyle  bu  whatsapp  grubunu  ve  paylaşılan  mesajları  sildiğini 

belirtmiş ise de, bu whatsapp grubunda yasal emir ve talimatlar paylaşılmış ise kişinin bu 

paylaşımlar  lehine  delil  olacağından  silmemesinin  gerektiği,  paylaşımların  ve  whatsapp 

grubunun  silinmesinden  bu  grupta  paylaşılan  emir  ve  talimatların  yasadışı  olduğunun 

anlaşıldığı, 

Şüpheli ifadesinde, olay akşamında internete girmediğini, bu nedenle askeri bir darbe 

girişiminden haberdar olmadığını belirtmiş ise de, şüphelinin kullanmakta olduğu 0 546 254 

73  78  numaralı  telefon  hattından  olay  akşamı  şüphelinin  çok  sayıda  internet  erişiminde 

bulunduğunun anlaşıldığı, 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarının  askeri  darbe  faaliyeti  icrası  sırasında  olay 

gecesi askeri darbe faaliyeti dışında herhangi bir telefon iletişiminde bulunulmamasına dair 

faaliyete katılan askerlere emir ve talimat verdiklerinin değerlendirildiği,  şüphelinin de bu 

emir  ve  talimata  uyarak  olay  gecesi  askeri  darbe  faaliyeti  dışında  telefon  iletişiminde 

bulunmadığı, ailesiyle herhangi bir telefon irtibatında bulunmadığı, 

Şüphelinin, gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi olduğunu 

bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu 

olan  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ettiği,  askeri  darbe 

planlaması  kapsamında  darbe  girişiminin  başarıya  ulaşması  için  kendisine  verilen  yasal 

olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli Ali SERT'in, soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak,Anayasal  Düzeni  Ortadan  Kaldırmaya  Teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek ve  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını  oluşturduğu 

anlaşılmıştır. 

1197/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



5-30- Şüpheli Ali Kemal EREN'in ( Üsteğmen ) Eylemleri :

Şüpheli Ali Kemal EREN'in 04/10/2016 tarihli ifadesinde; " ... 2010 Yılında 1. 

Kara Havacılık Komutanlığı Uçak Taktik Destek Kısım Komutanlığı emrine teğmen rütbesi 

ile atandım. 2014 Yılında ise Kara Havacılık Okulu Bakım Komutanlığı Uçak Bakım Onarım 

Kısım Komutan Yardımcısı olarak atandım......

...  Ben  15/07/2016  tarihinde  sabah  saat  09:00'dan  ertesi  gün  09:00'a  kadar  Kara 

Havacılık Okulu Bakım Komutanlığının nöbetçi subayı idim. Bu nöbetim haziran ayı sonunda 

temmuz ayı nöbetiyle belirlenmişti. Herhangi bir nöbet değişikliği olmadı.

Ben  15/07/2016  tarihinde  nöbetçi  olduğumda  saat  17:00'ye  kadar  günlük  rutin 

faaliyetler  dışında  herhangi  bir  olağanüstü  bir  durum  gözlemlemedim.  Bizim  bağlı 

bulunduğumuz birliğin nöbetçi amiri ise Binbaşı Gökhan ÇİÇEK idi. Biz nöbetimizi bakım 

hangarının  içindeki  odamızda  tutarız.  Benden  başka  hangarda  nöbetçi  astsubayı  Fatih 

TEKKOL,  karargah  bölük  nöbetçi  astsubayı  Mehmet  KARAKAŞ  vardı.  Saat  18:30 

sıralarında henüz birlikten ayrılmamış olan Albay Muzaffer KARTOPU bize Kara Kuvvetleri 

Komutanının  birliğimize  geleceğini  söyledi.  Muzaffer  Albay,  Gökhan  ÇİÇEK,  ben,  Fatih 

TEKKOL ve Mehmet KARAKAŞ ile birlikte hangarın önüne çıkıp komutanımızı beklemeye 

başladık.  Hava  kararmamıştı.  Saat  19:00'a  yaklaşıyordu.  Komutanımız  arabayla  geldi. 

Yanında  başka  rütbeliler  de  vardı.  Komutanımızı  Muzaffer  Albay  karşıladı.  Ben  de 

yanındaydım. Komutanımız hangarın içine genel olarak baktı. Sonra bir de 1. Alaya bağlı olan 

yan  hangara  bakmak istedi  ve oradan ayrıldı.  Biz  de  hangara  geçtik.  Muzaffer  Albay ile 

Gökhan Binbaşı dışarıda kaldılar. Komutanın ziyareti sırasında ben olağanüstü bir şey fark 

etmedim ve görmedim.

Saat 21:00 sıralarında hangardaki gazinoda televizyon seyrederken İstanbul Boğaz 

Köprüsünün ulaşıma kapatıldığı haberini gördük. Oradan takip etmeye başladım. Saat 23.00'e 

kadar bizim Kara Havacılığın kışlasında herhangi bir helikopter sesi duymadım. O sıralarda 

yakından bir jet uçağının alçak uçuş sesini duydum. Nöbetçi heyetiyle dışarı çıktık. Dışarıda 

bir anormallik yoktu. Ancak uçuş hattı tarafından helikopter çalışma sesleri geliyordu. Tekrar 

içeri girdik. Televizyondan durumu takip etmeye devam ettik. Ben arada okul nöbetçi amiri 

olan Gökhan Binbaşı hem cep telefonundan hem de sabit hattan aradım, ancak cevap vermedi. 

Saat gece 01:00 sıralarında jet uçuşları sıklaşmaya başladı. Bir taraftandan helikopter sesleri 

geliyordu. O sıralarda televizyondan yetkili birilerinin darbe ve kalkışma sözlerini telaffuz 

ettiklerini duydum. Nöbetçi heyet olarak durum değerlendirmesi yaptık. Kendilerine anormal 

bir  durum olduğunu,  komutanlara  ulaşamadığımızı,  bize  bağlı  olan  askerlerin  yatak  başı 
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içtiması alınması talimatı  verdim. Kendim de gidip içtima aldırdım. Herhangi bir problem 

yoktu. Silahlık nöbetçisi olan askerler silahlığa gidip silahlığı kesinlikle kilitli tutmasını ve 

kimseyi içeri almaması talimatını verdim.

Bu askerlerden sorumlu olan nöbetçi astsubay Mehmet KARAKAŞ'a sabaha kadar 

askerleri kontrol etmesi talimatı verdim. "Gözün sabaha kadar bu askerlerde olacak" dedim. 

Hangar  nöbetçi  astsubayı  olanFatih  TEKKOL  ile  hangarın  etrafını  gezdik.  Ona  hangar 

kapılarının kilitlenmesi talimatını verdim. Biz de hangarın içindeydik. Askeri birlikte görev 

yaptığımız  ve  o  gün  birlik  dışında  bulunan  Evrim  FELEK  Yüzbaşı,  Binbaşı  Serdar 

ÜNLÜYOL ile  telefonla  konuştuk  ve  whatsapp  üzerinden  mesajlaştık.  Aldığım tedbirleri 

telefonla  bölük komutanımız  Serdar  ÜNLÜYOL'a  arz  ettim.  O da  bana  çevre  emniyetini 

aldıktan sonra içeride sabaha kadar  hiçbir  olaya karışmadan beklememi emretti.  Biz de o 

şekilde sabaha kadar uyumadan bekledik. Saat 01:00 -02:00 sıralarında kışladan büyük bir 

patlama sesi geldi. Elektrik ve aydınlatma gitti. Ondan sonra karanlıkta beklemeye başladık. 

Saat 02:00 sıralarında Nuri TUNCEL Binbaşının talimatıyla Başçavuş Ercan URAL ile Taner 

BEKTAŞ da hangara geldiler.  Bize Nuri Binbaşının kendilerini  telefonla aradığını,  birliğe 

gitmelerini,  ne  olup  bittiğini  öğrenip  kendisine  bildirmesini  istediğini  söylediler.  İkisi  de 

sivildi.  Üzerlerine  silah  yoktu.  Onlarla  sabaha kadar  bizimle beklediler.  Sabah saat  06:00 

sıralarında yoğun bir çatışma sesleri duyduk. Nöbetçi heyetle birlikte hangarın önüne çıktık. 

Jandarma  ve  kule  tarafında  bir  taarruz  helikopterinin  aşağıya  ateş  ettiğini  gördük.  Taner 

Astsubay bu saldırı görüntülerini cep telefonuyla çekti. Biz saldırıyı görünce tekrar hangara 

girdik.  Nöbet  devir  saatine  kadar  bekledik.  Bizden  sonra  nöbeti  devir  alacak  kişilerle 

telefonda konuştuk. Saat 08:00 sıralarında Üsteğmen Burak AVCI ve diğer nöbetçiler geldi. 

Biz  nöbetidevrettik  ve  kışladan  ayrıldım.  Evime  gittim.  Nöbetten  ayrıldığımı  da  Serdar 

Binbaşıya telefonla bildirdim.

Ben  olay  akşamı  Muzaffer  KARTOPU  Albay  ile  Gökhan  ÇİÇEK  Binbaşıdan 

gerçekleştirilen askeri darbe ile ilgili herhangi bir talimat almadım. Kendi sıralı amirlerimden 

aldığım talimatları uyguladım. Fetullahçı Terör Örgütü olarak bahsettiğiniz yapılanmayla ne 

öğrenciliğimde  ne  de  görev  yaparken  herhangi  bir  şekilde  irtibatım olmadı.  Ben  darbeye 

katılmadım.  Anayasal  düzeni  değiştirmeye  yönelik  herhangi  bir  eylemde  bulunmadım.  " 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Burak ÖNAL 18/07/2016 tarihli ifadesinde; " .... Havada uçakların 

hareket  halinde ve yakından uçtuklarını  helikopterlerin  yerlerinde çalışır 

vaziyette  olduklarını  gördüm.  Neler  oluyor  diye  sağa  sola  baktım.  Aynı 

yerde görevli olduğum Üsteğmen Ali Kemal, UH Teknisyen Başçavuş Fatih 

TEKKOL, UH Teknisyen Astsubay Çavuş Mehmet KARAKAŞ (soy ismi olabilir) 
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ile hangar içerisinde toplandık. Neler oluyor diye birbirimize sorular sorduk. 

Bir  anlam çıkartamadık.  Askerlerin  koğuşuna giderek  askerler  silahlarını 

almasın diye deponun kilidi alıp askerlerin yatakhaneye intikalini sağladık. 

İçimizde  en  kıdemli  olan  Üsteğmen  Ali  Kemal  (soy  ismi  ÜNAL  olabilir) 

komutanları kendi cep telefonlarından aradı ancak cevap alamadı. O gün ki 

nöbetçi amir Binbaşı Gökhan ÇİÇEK’i defalarca aramamıza rağmen cevap 

alamadık..  ...  Ali  Kemal üsteğmenim bunlar  bize  de  bir  şeyler  yapabilirler.  Tedbirimizi 

alalım  dedi.  Bu  şekilde  sabaha  kadar  hangar  içerisinde  durduk.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli Ercan URAL 11/10/2016 tarihli ifadesinde; " Bizhangara gidince önce üst 

kat  çıkıp  çantalarımızı  odamıza  bıraktık.  Bu  çantalarda  cüzdan,  sigara,  cep  telefonu  gibi 

eşyalarımız  vardı.  Çantaları  bıraktıktan  sonra  aşağıda  gazinoya  indik.  Oradan  Ali  Kemal 

Üsteğmen,  Fatih  TEKKOL  Astsubay,  Mehmet  KARAKAŞ  astsubay  ve  Burak  ÖNAL 

Astsubay  vardı.  Bize  niye  geldiğimizi  sordular.  Biz  de  nöbetçi  heyetine  takviye  için 

geldiğimizi  söyledik  ve  ne  olup  bittiğini  sorduk.  Onlar  da  bize  askeri  darbe  olduğunu, 

kendilerinin hiçbir işe karışmayacağını söylediler. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Mehmet  KARAKAŞ  06/10/2016 tarihli  ifadesinde;  "  ...  Saat  21:30 

sıralarında Ali Kemal Üstteğmen boğaz köprüsünün askerlerce kapatıldığını söyledi. Bunun 

üzerine biz oradaki televizyonu açtık. Ve televizyonda da benzer haberler vardı. Bunu gördük. 

... Yarım saat, bir saat sonra darbe olduğunu öğrendikten sonra ne yapacağımız konusunda 

bizden  rütbeli  olduğu  için  Ali  Kemal  Üstteğmene  sorduk.  O  bizim  nöbetçi  subayımızdı. 

Kendisi nöbetçi amirle görüşmeye çalıştı. Ancak muvaffak olamadı. Bize yapacağımız şeyin 

nöbet  yerlerimizin  emniyetini  almak  olduğunu  ve  hiçbir  şeye  bulaşmadan  nöbeti 

bitireceğimizi söyledi. Sonra birlikte askerlerin emniyetini almak için askerlerin bulunduğu 

binaya gittik. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Fatih TEKKOL 06/10/2016 tarihli ifadesinde; " .... Kısa bir süre sonra 

Kara Kuvvetleri Komutanı ile beraberindeki heyet hangara geldi. Hangarda hiçbir helikopter 

yoktu.  Çünkü  tören  için  boşaltılmıştı.  Kuvvet  komutanı  ile  Muzaffer  Albay  ve  Gökhan 

Binbaşı  konuştular.  Ali  Kemal  Üstteğmende  yanlarında  idi.  Ben  biraz  uzaktaydım.  Ne 

konuştuklarını duymadım. ... Nöbetimin ilerleyen saatlerinde biz hangarda, ben, Ali Kemal 

üsteğmen,  Burak  ve  Mehmet  astsubaylar  birlikte  nöbet  tutarken  Ali  Kemal  Üstteğmen 

internetten  boğaz  köprülerinin  kapatıldığına  ilişkin  haber  duyduğunu  bize  söyledi.  Bizde 

dinlenme kısmındaki televizyonu açıp baktığımızda televizyonda bu konuda haber olduğunu 
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gördük. ...  Ali  Kemal Üstteğmen gece boyunca Gökhan ÇİÇEK Binbaşıyı  telefonla aradı. 

Ulaşamadı.  Biz  bunun  askeri  bir  darbe  olduğunu  öğrenince  Ali  Kemal  üstteğmene  ne 

yapacağımızı  sorduk.  O  da  biz  normal  birliğimizin  emniyetini  alacağız  dedi.  "  şeklinde 

beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Türker  GÖKDEMİR  27/10/2016  tarihli  ifadesinde;  "  .......  Uçuş 

hattındaki  hareketliliği  bildirmek  üzere  nöbetçi  amir  olan  Gökhan  ÇİÇEK  Binbaşıyı  cep 

telefonundan  aradım.  Ancak  telefonu  kapalıydı.  Ulaşamadım.  Karşıda  bulunan  Okul 

Komutanlığı'na  bağlı  hat  bakım  hangarı  nöbetçi  subayı  olan  Ali  Kemal  üsteğmeni  cep 

telefonundan  aradım.  Ona  durumu anlattım.  Kendisi  bana,  nöbet  tuttuğu  hangarda  kimse 

olmadığını,  kendisinin  de  Gökhan  ÇİÇEK  Binbaşıya  ulaşamadığını  söyledi.  "  şeklinde 

beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Ali Kemal EREN'in kullanmakta olduğu / adına kaıtlı olan0533 467 34 84 

numaralı telefon hattı için Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 06/10/2016 tarih ve 2016/5220 

D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı  

verilmiştir

Şüpheli  Ali  Kemal  EREN'in  kullanmakta  olduğu  0533  467  34  84  numaralı 

telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe  girişiminde  bulunulan 

15/07/2016  tarihinde  şüphelinin  cep  telefonunun  ertesi  gün  sabah  07:00  sıralarına  kadar 

Güvercinlik Kışlası  civarındaki baz istasyonlarından sinyalverdiği,  daha sonra Çankaya ve 

Yenimahalle gibi semtlerden sinyal verdiği, şüphelinin cep telefonunun gece boyunca açık 

olduğu, internet erişiminde bulunduğu anlaşılmıştır. 

Şüpheli Ali Kemal EREN, 17/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Ali  Kemal  EREN'in  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Ali  Kemal  EREN'in,  Kara  Havacılık  Okulu  Bakım  Komutanlığı  Uçak 

Bakım Onarım Kısım Komutan Yardımcısı olarak üsteğmen rütbesi ile görev yaptığı, 

Şüphelinin, FetullahçıTerör Örgütü üyesi olduğu, 

Şüphelinin,  Kara  Havacılık  Komutanlığı  Bakım  Komutanlığının  15/07/2016 

tarihindeki Nöbetçi subayı olarak önceden görevlendirildiği,
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Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensupları  tarafından  planlanan  askeri  darbe  girişimi 

hazırlıkları  aşamasında  Kara Havacılık  Komutanlığı  Güvercinlik  Kışlasının helikopterlerin 

sevk ve idare edildiği askeri birlik olarak belirlendiği, Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının 

15/07/2016  tarihi  gecesinde  gerçekleştirecekleri  askeri  darbe  girişimi  öncesinde  kışlada 

nöbetçi  tüm personeli  değerlendirdikleri,  15/07/2016 tarihi  gecesi  için kışlanın tam olarak 

kontrolünü temin edebilmek amacıyla kendileri ile fikir ve eylem birliği içerisinde olmayan 

nöbetçi  personelin  nöbetini  değiştirdikleri,  kendileri  ile  fikir  ve  eylem birliği  içinde  olan 

nöbetçileri ise nöbetlerine devam etmelerini sağladıkları, bununla birlikte bir kısım personele 

izin vererek evlerine gönderdikleri, yine geceleyin kışlanın girişini araçlarla kapatarak giriş ve 

çıkışı  engelledikleri  bir  bütün  olarak  değerlendirildiğinde,  15/07/2016  tarihi  gecesinde 

Güvercinlik  Kışlasında askeri  darbe girişimine karşı  eylemde bulunabilecek durumda olan 

askeri  personelin  bulunmamasının  sağlandığı,  bu  kapsamda  da  darbe  planlamasını  yapan 

şüphelilerin şüpheli  Ali  Kemal EREN'in de olay gününe ilişkin nöbetini değiştirmedikleri, 

şüpheli Taha Fatih ÇELİK 01/09/2016 tarihli ifadesinde; "15/07/2016 günü sabah saat 07:30 

sıralarında  mesaiye  gelerek  08:30  daki  nöbet  toplantısına  katıldım.  O  gün  birinci  Kara  

Havacılık  Alayı  Nöbetçi  Amiri  idim.  Kışla  nöbet  toplantısında  rutin  nöbet  faaliyetleri  

konuşuldu dikkatimi çeken husus o günkü nöbetçi heyetinin daha sonra gördüğüm kadarı ile  

hepsi  bu  faaliyete  iştirak  etmişlerdi."  şeklindeki  beyanlarının  da  bunu  doğrular  nitelikte 

olduğu,  bununla  birlikte  her  ne  kadar  şüpheli  Ali  Kemal  EREN  nöbetinin  önceden 

belirlendiğini  belirtmiş  ise  de,  askeri  darbe  girişimine  ilişkin  hazırlık  ve  planlama 

toplantılarına  katılan  ve  olay gecesi  de  helikopter  kullandıkları  belirlenen şüpheliler  Taha 

Fatih ÇELİK ve Halil GÜL'ün de olay gününe ilişkin nöbetlerinin önceden belirlendiği, 

Olay  günü  sabahında  Güvercinlik  Kışlasında  şüpheliler  Gökhan  ÇİÇEK,  Fatih 

TEKKOL Astsubay,  Burak ÖNAL Astsubay ve Mehmet KARAKAŞ Astsubay ile  birlikte 

nöbet  toplantısı  yaptıkları,  nöbet  toplantısı  sırasında  şüpheli  Gökhan  ÇİÇEK'in  akşam ki 

askeri darbe faaliyetini kast edecek şekilde "nöbet pimi çekilmiş bir bombadır, herkes nöbetini  

vukuatsız olarak devrettiği sürece o bomba elden ele devam eder, biz de nöbetimizi vukuatsız  

olarak, bombayı patlatmadan devredelim" dediği, 

Şüphelinin,  olay gecesi  Bakım Hangarında  bulunduğu,  olay gecesi  şüpheli  Murat 

BOLAT'ın talimatı ile görevli olmadığı halde kışlaya alınan şüpheliler Ercan URAL ve Taner 

BEKTAŞ'ı Bakım Hangarına aldığı ve sabaha kadar birlikte Bakım hangarında bulundukları, 

Şüphelinin, olay gecesi askeri darbe kapsamında kendisine verilen emir ve talimatları 

yerine getirdiği, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  üzerine  sabah 

saatlerinde kışladan ayrıldığı,

Şüphelinin, Kara Havacılık Komutanlığında gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir 
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askeri darbe girişimi olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için Fetullahçı Terör 

örgütü  mensubu  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ettiği, 

şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında  Fetullahçı  Terör  Örgütü 

mensuplarından askeri darbe planlaması kapsamında aldığı yasal olmayan emir ve talimatları 

yerine getirdiği, 

Şüpheli Ali Kemal EREN'in, soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı Terör Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını  oluşturduğu 

anlaşılmıştır. 

5-31- Şüpheli Ali Tunç AVŞAR'ın ( Astsubay Çavuş) Eylemleri :

Şüpheli  Ali  Tunç  AVŞAR  03/11/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ben  2013  yılında 

Gaziemir Hava astsubay Meslek Yüksekokulundan mezun oldum ve aynı yıl Kara Havacılık 

Okulu  Meydan  Harekat  Taburuna  astsubay  olarak  atandım.  Ben  bu  askeri  birlikte 

Güvercinlik'te bulunan uçuş kontrol kulesinde operatör olarak görev yapıyordum. 15/07/2016 

tarihinde de aynı görevdeydim. Kulede biz toplam 13 astsubay olarak 6 şar kişilik iki ekip 

halinde  görev  yapıyoruz.  Biz  takım  komutanı  olarak  İlhan  OCAKCIOĞLU  Başçavuşa 

bağlıyız ondan emir talimat alırız, onun üstünde bir bölük komutanı vardır. Onunda üstünde 

meydan  harekat  tabur  komutanımız  olan  yarbay  Ayhan  ÖZKAN  vardır.  Ben  15/07/2016 

tarihinde gündüzleyin Temelli'de ki kulede görevliydim, hergün bizim takımdan bir kişi orada 

görevli olarak bulunur. Belli bir sıra ile orada görev yaparız, 15/07/2016'da da görev sırası 

bendeydi. Bu görev sabah 09:00'da başlar uçuşlar bitinceye kadar devam eder. Ayrıca bizim 

takımda görev yapanlardan birisi  24 saat  boyunca kule nöbeti  tutar.  Bunun dışında nöbet 

tutmayız.

....  Ben15/07/2016  tarihinde  saat  09:30  sıralarında  Ulucan  meydan  uçuş  kontrol 

kulesini açtım. Sabahtan eğitim uçuşları oldu. Uçak eğitim öğretmeni olan albay Murat AĞIR 

da oradaydı.  Saat  10-11 sıralarında kulede telsiz  arızası  oldu bunun üzerine  Murat  AĞIR 

Albay kuleye geldi. Arıza ile ilgili konuştuk. Arıza giderilemedi, uçuşları iptal etmek zorunda 

kaldık.  Bunun  üzerine  eğitim  uçuşu  için  orada  bulunanlar  uçakla  geri  Güvercinlik'e 

döndüler.Bu  telsiz  arızasından  dolayımeydana  herhangi  bir  iniş  yada  kalkış  olmadı.  Bu 

nedenle ben 3-4 saat kadar boş bekledim. Öğleden sonra İlhan OCAKCIOĞLU Başçavuş bir 

skorskyle  meydana  indi.  Beraberinde  gelenlerle  kulede  bulunan  ana  telsizi  tamir  etmeye 
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çalıştılar,  olmadı,  bunun  üzerine  küçük  el  telsizini  faal  hala  getirdiler,  sonra  oradan  aynı 

helikopter ile ayrıldılar. Saat 17:00 sıralarındatekrar eğitim uçuşu için uçaklar meydana iniş 

yaptılar. Başlarında yine Murat AĞIR Albay vardı.

Temelli Ulucan meydanında kule görevlisi olarak görev yaparken, meydana inecek 

helikopter yada uçakların inmelerine onay verir ayrıca inen ve kalkan uçak ve helikopterlerin 

kayıtlarını tutarız. Bunlarda kimin uçtuğuna ilikin herhangi bir kayıt tutmayız. Ancak sabah 

gelen kayıtlarda kimin hangi  uçakla uçacağı bellidir.  Bizim kulenin doğrudan Güvercinlik 

kule ile irtibatı vardır ve bu irtibat askeri telefon hattından sağlanır bunun dışında başka bir 

birim ile irtibatımız yoktur.

Saat 18:00-18:30 sıralarında Güvercinlik kuleden Kara Havacılık Komutanının emri 

ile Güvercinlik'te uçuşların yasaklandığını ve Güvercinlik'teki meydana uçak ve helikopterin 

inmeyeceğini havadaki tüm uçak ve helikoptelerin Temelli'ye ineceği söylendi. Bunu bana 

güvercinlik  kulede görevli  olan Yunus AYDOĞAN Astsubay cep telefonundan söylemişti. 

Ben neden olduğunu sordum. O da bana CH47'nin uçuş gösterisi için kuvvet komutanının 

birliğe  geleceğini  bu  nedenle  böyle  bir  tedbir  alındığını  söylemişti.  Bende bunun üzerine 

telsizle  bana  gönderilen  bu  emri  tüm  uçaklara  bildirdim.  Bunun  üzerine  eğitimde  olan 

uçakların hepsi Temelli'ye iniş yaptılar. Saat 18:30-19:00 sıraları itibariyle tüm uçaklar inmişti 

zaten havada da uçuş halinde bulunan bir helikopter yoktu. Ben bütün uçakları indirdikten 

sonra  kuleyi  kapatıp  aşağıya  indim.  Aşağıda  eğitim  uçuşundan  dönen  pilotlarlakonuştum 

onlara verilen emri ilettim. 10-15 dakika kadar sonra Rıdvan ÖZER Astsubay beni tekrar cep 

telefonumdan aradı bir  otobüs görevlendirdik o gelip oradakileri  alacak dedi.  Bende bunu 

Murat  Albaya  söyledim.  Oda bekleyim dedi.  Saat  20:00-20:30  sıralarında  Güvercinlik'ten 

gönderilen servis otobüsü Temelli'ye geldi,Temelli'de bulunan kursiyer öğrenciler eğitmenler 

ve  ben  bu  otobüse  bindik,  kalkmak  üzereyken  Yunus  AYDOĞAN  beni  tekrar  cep 

telefonumdan  aradı.  Kayseri'den  2  Atak  1  UH-1  helikopterinin  Güvercinlik  uçuşa  kapalı 

olduğu için Temelli'ye ineceğini söyledi. Ben bunun üzerine otobüsten indim kuleye çıktım 

otobüste bunun üzerine oradan ayrılmadı.

21:10  gibi  Kayseri'den  geleceği  söylenen  helikopterler  benimle  telsiz  teması 

kurdular. Temelli'ye ineceğini söylediler ben de bilgimizin olduğunu söyledim. 21:15 gibi bu 

helikopterler  Temelli'ye  iniş  yaptılar.  Ben  kuleyi  kapatıp  aşağıya  indim.  Bunu  da 

Güvercinlik'teki  kuleye bildirdim.  Bekleyen otobüse bindim. Helikopterden ellerinde valiz 

bulunan sivil kıyafetli iki kişide otobüse bindi, helikopterler inince Murat AĞIR Albay onların 

yanına  gitmişti.  Aralarında  bir  takım  konuşmalar  olmuş  olması  muhtemeldir  ancak  ne 

konuştukları  hakkında  bir  fikrim  yoktur.  MuratAĞIR  Albay'da  otobüse  bindi.  otobüse 

bindikten sonra otobüs ileGüvercinlik'e geldik. Nizamiyede bizi durdurdular, biz otobüsteydik 

bizi içeriye almadılar, MuratAlbay otobüste bulunan kursiyer teğmenleri alarak birliğe girdi 
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biz otobüste beklemeye başladık, biz içeri alınmayınca bizi aynı otobüs evlerimize bırakmak 

üzere oradan ayrıldı.BenHüseyin İŞLER Astsubayında aralarında bulunduğu, 3 astsubay ile 

birlikte Sincan aile Yaşam Merkezinin orda araçtan indik. Üzerimizde tulum vardı araçtan 

inmeden önce araçta bulunan binbaşı peçlerinizi ve isimliklerinizi sökünasker olduğunuz belli 

olmasın  demişti  bunun  üzerine  bizde  otobüs  içerisinde  peçlerimizi  ve  isimliklerimizi 

sökmüştük.  Çünkü  biz  otobüs  içerisindeyken  Genelkurmaya  bir  saldırı  olduğu  şeklinde 

konuşmalar  olmuştu.  Hatta  başımızdaki  ismini  bilmediğim binbaşı  sanayiden  çıkmış  gibi 

görüntü verin dedi. 

Bizi indiğimiz yerden beraber olduğumuz astsubaylardan birinin babası aldı. Oradan 

babasını  Sincan'da  bulunan  evine  bıraktık.  Sonra  beni  saat  23:00 sıralarında  Carrefuor'un 

oraya bıraktılar. Orada ben arkadaşım ile buluşacaktım, oda gelmişti beni bekliyordu, benim 

telefonumunda  şarjı  bitmişti  kapalıydı.  Orada  Jandarma  tarafından  giriş  yapılabildiğini 

görünce  Hüseyin  İŞLER  ile  birlikte  araçlarımızı  almak  için  bizde  giriş  yaptık  oradan 

Hüseyin'in  aracı  arama  kurtarma  park  sahasındaydı,  Hüseyin  aracının  yanına  gitti  bende 

aracımı almak üzere aracımın bulunduğu Güvercinlik kulesinin olduğu tarafa doğru gittim. 

Kulenin  alt  katında  bulunan  soyunma  dolaplarımızdan  sivil  kıyafetlerimi  ve  eşyalarımı 

alacaktım. Kulenin girişinde Ali SERT ve Kazım HAMZAÇEBİ isimli teğmenler ellerinde 

tüfekle duruyorlardı. Normalde kulenin girişinde hiç nöbetçi olmazdı. Ben yukarı çıkarken bu 

teğmenler bana herhangi birşey sormadılar ve söylemediler.  Telefonumu şarja taktım, beni 

Carrefour'da bekleyen arkadaşımı aradım 5 dakikaya kadar dışarıya çıkacağımı söyledim. Bu 

sırada odaya elinde G3 yada kaleşnikof tüfek olduğunu düşündüğüm silahla Oğuz YALÇIN 

Albay  içeriye  girdi,  bana  telefonda  kiminlekonuşuyorsun  dedi  bende  arkadaşım  ile 

konuştuğumu  söyledim  telefonunu  hemen  kapat  buraya  gel  dedi.  Ben  de  telefonda 

konuştuğum  arkadaşa  beni  çıkartmayacaklar  ben  gelemeyeceğim  beni  bekleme  dedim. 

Telefonu kapattım.

Oğuz  YALÇIN  Albay  beni  önüne  katarak  kuleye  çıkarttı.  Kulede  telsizde  İlhan 

OCAKCIOĞLU  Başçavuş  olduğunu,  Yunus  AYDOĞAN'ınsol  tarafta  bilgisayar  başında 

oturduğunu gördüm. Sağ taraftada elinde telsizle Ünsal ÇOŞKUN sandalyede oturuyordu beni 

görünce "sen kimsin" dedi, ben kendimi tanıttım Temelli'den geldiğimi söyledim. Arabamı 

alıp çıkacağımı belirttim. Bana "sen bi sakin ol geç şuraya otur, nizamiyede polisler bekliyor 

çıkarsan vururlar" dedi. Bende bunun üzerine orada bulunan sandalyeye oturdum 5 dakika 

kadar  sonra  Ünsal  ÇOŞKUN  kuleden  ayrıldı,  Oğuz  YALÇIN  orada  duruyordu,  Oğuz 

YALÇIN beni aşağıda bulunan telefonunu al gel dedi. Ben aşağıya indim, Oğuz YALÇIN da 

beni takip ediyordu ben telefonumu alıp yukarıya çıktım. Telefonumu oradaki çekmecelerden 

birine koymamı söylediler.  Bende dedikleri  yere telefonumu koydum. Orada iki  tane daha 

telefon vardı.
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Ben  kuleye  çıktığımda  İlhan  OCAKCIOĞLU  sürekli  telsizden  konuşmalar 

yapıyordu. İlhan telsizle gelen emirleri orada Oğuz YALÇIN Albay'a yada Ünsal ÇOŞKUN'a 

söyleyip onlardan aldığı emirleri de telsizden iletiyordu. Telsizlerden aslan01 şeklinde çağrı 

geldi ve "Tomaların olduğu yerden ateş geliyor ne yapalım" diye anons edildi, bunu İlhan 

Astsubay'ın Oğuz YALÇIN ve Ünsal ÇOŞKUN'a ilettiğini, onlarında "vurun" şeklinde emirler 

verdiğini orada bizzat duydum. Aslan01 kodunun Ünsal ÇOŞKUN'un kullandığını anladım. 

Çünkü Ünsal ÇOŞKUN'un emrini İlhan Astsubay telsizden çağrı yapan kişiye iletti. Orada 

televizyon da vardı bir ara açtılar, televizyondan askeri bir kalkışma olduğuna dair haberleri 

gördüm, darbe olduğu aklımın ucuna gelmedi, sadece terör saldırısı olduğunu düşündüm.

15-20  dakika  kadar  sonra  aşağıdan  bir  teğmen  muhtemelen  ismi  Kazım 

HAMZAÇEBİ geldi,onunla beraber Oğuz YALÇIN Albay beni aşağıya gönderdi.  Aşağıda 

giriş kapısında 20-25 dakika kadar orada bekledim. Orayakontrol için bir üstteğmen ara ara 

geliyordu, ben bunun ismini bilmiyorum, beyaz bir aracı vardı ondan su alıp içiyordu, ben 

bunun kendi arabası olduğunu düşündüm. O üstteğmen teğmenlere "birliğin içerisine polis 

sızıntısı olabilir, üniformalı birisini görürseniz vurun, emirler Genelkurmay'dan geliyor, ben 

size iletiyorum" dedi.  Teğmenler  de şaşırdı.Üstteğmen ayrıldıktan sonra bana gelip biz ne 

yapacağız,nasıl polis vuracağız, diye birşeyler söylediler. 

Oraya beyaz connect içerisinde Hakan Cafer ARSLAN Albay geldi. Yukarı çıkıp bir 

kaç dakika kadar  sonra yanıma tekrar  geldi,  tutuklu olduğumu söyledi.  Beni  connecte iki 

teğmenin  arasına  oturttu.  Bu  teğmenlerin  kim  olduğunu  hatırlayamıyorum  araçla  bizi 

karargaha götürdü aracı da Hakan Albay kullanıyordu.Hakan Albay teğmenlerle birlikte beni 

karargahta girişte sağ tarafta kamera izleme odasına götürdü, orada 3 tane kursiyer teğmen iki 

tanede nöbetçi astsubay vardı. Onlara "bu arkadaş tutuklu başka bir oda yokmu" dedi. Bir oda 

gösterdiler ancak orada kablolar , bilgisayarlar vardı"orası olmaz" dedi. Bunun üzerine beni 

teğmenlerin ve nöbetçi astsubayların olduğu odaya oturttular.Yarım saat kadar sonra Murat 

AĞIR  odaya  girdi.  Ona  gündüz  Temelli'de  birlikte  olduğumuzu  evime  gitmek  için 

niyetlendiğimi, onun için birliğe girdiğimi söyledim. O da "sen sabaha kadar burada bekle 

aklın başına gelsin" dedi. Orada bulunan teğmenlerin ve astsubayların telefonlarını topladı. 

Odada bir televizyon vardı ancak kapalıydı.

Sabah 06:00 sıralarına kadar teğmenlerle orada oturduk. Üzerimde silahım yoktu. 

Ancak tulumluydum. Bulunduğumuz oda kamera izleme odasıydı heryerin güvenlik kamera 

görüntüleri buraya aktarılıyordu.Orada Ömer Faruk ALBUNAR Astsubay vardı, oranın yani 

karargahın nöbetçisiydi oda oradaydı, biz aynı serviste gelip gittiğimizden tanışıyorduk. Saat 

06:00 sıralarında birliğin içerisinden çatışma sesleri geldi.Orayabir albayla bir binbaşı geldi 

isimlerini  bilmiyorum teğmenleri  aldı  oradan  çıkarttı.  Teğmenler  silahlıydı,  silahlı  olarak 

oradan ayrıldılar. Odada ben Ömer Faruk ve iki tane nöbetçi astsubay kaldık. İçeri o sırada 
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üzerinde tulum bulunan uzun boylu kalıplı bir binbaşı geldi "Herkes kaçtı sizin burda ne işiniz 

var, birliğe saldırı olacak sizde kaçın" dedi ve kendisi oradan kaçarak uzaklaştı. Biz 15-20 

dakika kadar daha orada kaldık. Aramızda konuştuk birlikte kaçmaya karar verdik oradaki 

teknisyenlerden  birinin  Kartalkaya  misafirhanesinin  orada  bulunan  aracına  gittik,  arabaya 

bindik,Ömer Faruk'a ben benim aracım kulenin orada onu alıp ikimiz beraber gidelim dedim. 

Teknisyenlerin aracından yol üzerinde indik.  Oradan biz yürüyerek benim arabının olduğu 

yere gittik. Ben kuledeki odaya çıkıp üzerimi değiştirdim, yukarı çıkıp kuledeki çekmecedeki 

telefonumu aldım. Kulede bu esnada kimse yoktu. Kuledeki gece gördüklerim ile teğmenler 

oradan ayrılmıştılar.  Kimse yoktu.  Ömer  Faruk'da  benimle  birlikte  kuleye  çıkmıştı,  sonra 

oradan  ayrıldık  benim  arabaya  bindik.  Ömer  Faruk'un  birliğinde  bulunan  malzemelerini 

almak  üzere  giderken  bölük  astsubayımız  Fatih  DÖNDÜ  Başçavuş  aracı  durdurdu,  bize 

"Jandarmada komuta merkezi kuruldu, bildiğinizi gidin anlatın, ben anlattım geldim" dedi. 

Biz de arabayı orada bıraktık Ömer Faruk ile birlikte Jandarmaya gittik.

Jandarmada beni bir korgenaralin yanına götürdüler. Bana "Sizden başka meydanda 

kalan oldumu" dediler, ben de "Enson biz çıktık kimse yok" dedim. Bize "Bir tim oluşturduk, 

sen  kuleyi  biliyormusun"  diye  sordu  Ben  de  "biliyorum  sizi  oraya  götürürüm"  dedim. 

Jandarmanın oluşturduğu timlerle kuleye gittik. Jandarma orasının emniyeti aldı. İdris Feyzi 

Albay ile Hakan ATINÇ paşada oradaydılar. Sonra beraber gittiğimiz timle jandarmaya geri 

döndük.  Bana  "Sen  ayrılabilirsin  işimiz  bitti"  dediler.  Ben  de  tam oradan  ayrılırken  geri 

döndüm,  "Savcıya  yazılı  ifademi  vereyim  öyle  gideyim"  dedim.  Bir  askerle  beni  askeri 

savcıya  gönderdiler  ona  tanık  olarak  ifade  verdim.  O sırada  oraya  bir  asker  geldi  askeri 

savcıya polislerin geleceğini söyledi bunun üzerine oradaki askerpolisler ifadeni alsın öyle 

gidersin dedi. Beni sonra gelen polislere teslim ettiler. Daha sonra ben tutuklandım.

Bizimle  bereber  kamera  odasında  bulunan  astsubayların  Mahmut  ŞAKRAK, 

Abdurrahman CERİT isimli astsubaylar olup olmadığını bilmiyorum.

Ben Fetullahçı terör örgütü üyesi değilim. 15/07/2016 tarihinde geceleyin yukarıda 

bahsettiğim nedenlerle görevde olmama rağmen birliğimdeydim. Darbeye teşebbüse yönelik 

herhangi bir eylemde bulunmadım. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Yunus AYDOĞAN 30/11/2016 tarihli ifadesinde; " Olay gecesi Ali Tunç 

AVŞAR'da kuleye geldi. Bana abi ne oluyor dedi. Bende kendisine bende bilmiyorum dedim. 

O da benim gibi kulede bir süre durdu. Ne olup bittiğini anlamaya çalıştı. Ben onun aşağıya  

inişini görmedim, sonra aşağıya inmiş. Ben balkonda sigara içerken o aşağıya inmiş. Ali Tunç 

AVŞAR kuleye geldiğinde ben bilgisayar başında oturup oturmadığını bilmiyorum." şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 
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Şüpheli Cihangir CAN 28/07/2016 tarihli ifadesinde; " ..... Saat 23:30 sıralarında 

ismini bilmediğim görsem tanıyabileceğim bir Albay bizim bulunduğumuz odaya  Astsubay 

Ali Tunç AVŞAR’ı getirerek bunu gözetim altında tutacaksınız bu polislerle ilgili soru soruyor 

dedi. Ardından bu astsubay kenara geçip oturup bekledi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Nuri  YÜKSEL 27/07/2016 tarihli  ifadesinde;  " ... Daha sonra Kulede 

duran bir albay bulunduğumuz yere Astsubay Ali Tunç AVŞAR diye birini getirdi ve Yasin 

Yarbaya teslim etti.  Yasin Yarbayda yanımıza gelerek ''Bu arkadaş  tutuklu burada kalacak 

dikkat edin dedi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

16 Temmuz 2016 günü, saat: 00:58'de, Alba, Hakan Cafer ASLAN’ın Ford Connect 

marka askeri  plakalı  bir  araçla yanında Astsubay Çvş.Ali  Tunç AVŞAR, Mu.Tğm.İbrahim 

MERT ve kursiyer teğmen olduğu düşünülen toplam 3 askeri şahısla karargah binasına geldiği 

ve  burada  Yarbay Yasin  CANDEMİR ile  görüştükten  sonra  Astsubay Ali  Tunç AVŞAR’ı 

karargaha bıraktıktan sonra araçla uzaklaştığı,

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  03:32'de,  Teğmen  Nuri  YÜKSEL’in,  kışla  nöbetçi 

personelinden  Üstçavuş  Mahmut  ŞAKRAK  ve  Astsubay  Ali  Tunç  AVŞARile  karargah 

binasında birlikte görüldüğü, 

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  06:38'de,  Astsubay  Ömer  Faruk  ALBUNAR’ın, 

Astsubay Ali Tunç AVŞAR ile birlikte karargah binasında görüldüğü, 

16 Temmuz 2016 günü, saat: 07:28'de, Astsubay Ömer Faruk ALBUNAR, Astsubay 

Çvş.Ali Tunç AVŞAR, Üstçavuş Mahmut ŞAKRAK ve Üstçavuş Abdurrahman CERİT’in, 

Cumartesi  günü nöbetçi  heyetinden olduğu düşünülen Üstçavuş SonerİYİGÜN ile  birlikte 

karargah binasından çıktıklarının görüldüğübelirtilmiştir. 

Şüpheli  Ali  TUNÇ  AVŞAR'a  ait  olduğu  belirlenen  Samsung  marka 

359904053788493 imei numaralı cep telefonu ile sim kart üzerinde Siber Suçlarla Mücadele 

Daire Başkanlığı tarafından yapılan inceleme sonucunda inceleme raporu düzenlenmiştir. 

Şüpheli Ali Tunç AVŞAR'ın kullanmakta olduğu 0538 528 87 96 numaralı telefon 

hattı için Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin 23/11/2016 tarih ve 2016/6369 D. iş sayılı kararı 

ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı verilmiştir.

Şüpheli  Ali  Tunç  AVŞAR'ın  kullanmakta  olduğu  0538  528  87  96  numaralı 
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telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe  girişiminde  bulunulan 

15/07/2016 tarihinden şüphelinin cep telefonu ile saat 23:37'den ertesi gün saat 10:41'e kadar 

herhangi bir telefon irtibatının bulunmadığı, şüphelinin cep telefonunun bu saatlerde kapalı 

olduğu, internet erişiminde de bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Şüpheli Ali Tunç AVŞAR, 16/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Ali  Tunç  AVŞAR'ın  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Ali  Tunç  AVŞAR'ın,  1.  Kara  Havacılık  Alayı  Meydan  Harekat  Taburu 

Meydan  Harekat  Bölüğü  Uçuş  Kontrol  Kulesi  Takımında  Hava  Trafik  Kontrolörü  olarak 

Astsubay Çavuş rütbesi ile görev yaptığı,

Şüphelinin,  askeri  darbe  girişimi  kapsamındaki  faaliyetleri,  yine  şüphelinin  sıralı 

komutan  ve  amirleri  dışında  başka  asker  kişilerden  emir  ve  talimatlar  alması  şeklindeki 

örgütsel davranış biçimi ile birlikte nazara alındığında, şüpheli Ali Tunç AVŞAR'ın Fetullahçı 

Terör Örgütü üyesi olduğunun anlaşıldığı,

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensupları  tarafından  askeri  darbe  girişiminde 

bulunulduğunun  televizyonlar  ve  internet  ortamları  aracılığıyla  yayıldığı,  darbe 

girişimininherkesce  öğrenildiği  zaman  dilimi  olan  saat  23:00'ten  sonra  şüphelinin,  askeri 

darbe  kapsamında  kendisine  verilecek  emir  ve  talimatları  yerine  getirmek  üzere  tulumlu 

olarak Jandarma birliğinin bulunduğu taraftan Güvercinlik Kışlasına giriş yaptığı,

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  bir  çok  askerin  olay  gecesi  tanınmamak  ve 

bilinmemek  için  isimliğini  ve  pecini  söktüğü,  Şüphelinin  de  onceden  aldığı  talimat 

doğrultusunda askeri birliğe girmeden once isimlik ve pecini söktüğü,

Şüphelinin  Kışlaya  girdikten  sonra  görev  yaptığı  Uçuş  Kulesine  gittiği,  Kulenin 

girişinde  uzun namlulu  silahlarıyla  bekleyen ve  kuleye  giriş  çıkışı  kontrol  görevi  şüpheli 

Oğuz YALÇIN tarafından kuleye kimseyi bırakmama, gelen olursa önce yukarıya bildirilme 

talimatı  verilen  şüpheliler  Ali  SERT ve  Kazım HAMZAÇEBİ'nin  bulunduğu,  Şüpheli  Ali 

Tunç  AVŞAR'ın  Kuleye  çıkmasına  şüpheli  teğmenlerin  her  hangi  bir  şekilde  engel 

olmadıkları,

Şüphelinin,  Kulede  şüpheliler  Oğuz  YALÇIN,  İlhan  OCAKCIOĞLU,  Yunus 

AYDOĞAN  veÜnsal  ÇOŞKUN  ile  birlikte  bulunduğu,  Kulede  İlhan  OCAKCIOĞLU'na 

telsizle  emir  geldiğini,  onun  da  bu  emirleri  orada  bulunan  Oğuz  YALÇIN  veÜnsal 

ÇOŞKUN'a  ilettiğini,  onlardan  aldığı  emirleri  telsizle  karşı  tarafa  ilettiğini,  telsizlerden 
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'Tomaların  olduğu  yerden  ateş  geliyor  ne  yapalım'  diye  anons  geldiğini,İlhan 

OCAKCIOĞLU'nun Oğuz YALÇIN ve Ünsal ÇOŞKUN'a bunu ilettiğini, onlarında "vurun" 

şeklinde emirler verdiğini bizzat duyduğu, 

İlerleyen  saatlerde  şüpheli  Hakan Cafer  ARSLAN'ın,  Şüpheli  Ali  Tunç  AVŞAR'ı 

karargah binasındabulunan kamera izleme odasına götürdüğü, 

Şüphelinin,  saat 03:32'de şüpheliler Nuri YÜKSEL ve Mahmut ŞAKRAK ilesaat: 

06:38'de,  şüpheli  Ömer  Faruk  ALBUNAR  ile  birlikte  karargah  binasında  görüldüğünün 

güvenlik kamera görüntüleriyle tesbit edildiği,

Şüphelinin,  sabah  saat  07:28'de  şüheliler  Ömer  Faruk  ALBUNAR  ve  Mahmut 

ŞAKRAK ile birlikte karargah binasında çıktıkları,

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarının  askeri  darbe  faaliyeti  icrası  sırasında  olay 

gecesi askeri darbe faaliyeti dışında herhangi bir telefon iletişiminde bulunulmamasına dair 

faaliyete katılan askerlere emir ve talimat verdiklerinin değerlendirildiği,  şüphelinin de bu 

emir ve talimata uyarak olay gecesi 23:37'den ertesi gün 10:41 saatleri arasında herhangi bir 

telefon iletişiminde ve internet bağlantısında bulunmadığı anlaşıldığı, 

Şüphelinin, gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi olduğunu 

bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu 

olan  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ettiği,  askeri  darbe 

girişimininde bulundukları, şüphelinin askeri hiyerarşi ve tanımlı görevleri dışında Fetullahçı 

Terör Örgütü mensuplarından askeri darbe planlaması kapsamında aldığı yasal olmayan emir 

ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli Ali Tunç AVŞAR'ın, soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı Terör Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek ve  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını  oluşturduğu 

anlaşılmıştır. 

5-32-Şüpheli Alican KOÇ'un ( Üsteğmen ) Eylemleri :

Şüpheli Alican KOÇ 27/07/2016 tarihli ifadesinde; "  Ben Kara Havacılık Okulu 

Kurs Taburunda kursiyer olarak Üsteğmen rütbesinde pilotaj eğitimi almaktayım. 15/07/2016 

günü saat:13.00 sıralarında bölük komutanım olan Yüzbaşı Emre ERKAN 'Alican beni gör' 

diye bana mesaj attı. Ben de saat 14.00-15.00 sıralarında odasına gittim. Müsait olmadığını 

saat  17.00  gibi  görüşelim  dedi.  Ben  de  komutanım  bugün  kontrol  uçuşum var  o  saatte 
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gelemeyebilirim, siz çıkmış olabilirsiniz dedim. O da bana yok bugün buradayım görüşürüz 

dedi.  Saat  17.15 sıralarında yine makamına gittim.  Üniformalı  olarak odasının kapısından 

çıkıyordu. Yanında da bölük astsubay Özgür … vardı. Komutanım ben geldim dedim. Bana 

hitaben tabur komutanı seninle görüşecekti dedi. Bende konunun ne olduğunu sordum. O da 

bana yeni alınan CH-47 helikopterinin teslim töreninde 6. dönem olarak sizi görevlendirdik, 

bununla ilgili olabilir dedi. Tabur komutanını okul komutanı ile toplantıda olduğunu, toplantı 

bittikten  sonra  bana  haber  vereceğini  o  zaman gelip  tabur  komutanı  ile  görüşebileceğimi 

şimdi beklememe gerek olmadığını söyledi. Ben de normal zamanda ayrılarak evime gittim. 

Saat 21.30 sıralarında beni arayarak saat 22.00’de birliğe gelmemi söyledi. Bende kendisine 

tabur komutanı ile mi görüşeceğim dediğimde 'dedik ya oğlum saat 10'da gel' dedi ve kapattı. 

Ben de aileme bölük komutanımın çağırdığını ve gitmem gerektiğini söyleyerek saat 21.35 

sıralarında evimden ayrıldım.

Özel aracımla 21.50 sıralarında birliğin nizamiyesinde içeriye girerek kurs taburuna 

aracımı park ettim.Burada kurs tabur komutan yardımcısı Binbaşı Temür AYDIN’ı gördüm. 

Bölük komutanım Yüzbaşı Emre ERKAN’ın odasına gittim orada yoktu. Ben de telefonla 

aradım.  Bana  tulumunu  giy  ve  tabur  komutanını  yanına  git  dedi.  Bende  misafirhanede 

bulunan odama çıkarak tulumumu giyip tabur komutanının yanına gittim. Odasının önünde 7. 

Dönem kursiyer teğmenlerden birkaç kişi vardı. Hepsi telaş içerisindeydi. Tabur komutanının 

odasına  girip komutanım  beni  emretmişsiniz  geldim  dedim.  Bana  hitaben  'oğlum  beylik  

tabancan yanında mı' dedi. Bende üzerimde olmadığını evde bıraktığımı söyledim. O da bana 

Genelkurmay Başkanlığına saldırı olmuş, Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları ve sıralı 

amirlerimizi almışlar. Burası kritik bir birlik buraya da saldırı olabilir. Buranın güvenliğini 

almamız  lazım dedi.  Sonra  beni  odadan  dışarı  çıkardı.  Kapının  önünde  duran  teğmenleri 

bölük komutanı Emre ERKAN alıp giderken bana silah almamı söyledi bende depoya inerek 

G-3 piyade tüfeği  alarak tekrar  tabur  komutanının odasına geldim.  Bölük komutanı  Emre 

ERKAN geldiğinde  oraya  bulunanlara  mühimmat dağıtıyordu.  Bana da 4 adet  mühimmat 

verdi.  Tabur  komutanı  odasından çıkarak  benimle  gel  dedi.  Bende onu takip  ederek  okul 

karargâhının  önüne  geldik.  Karargâhın  önünde  bir  teğmen  silahlı  olarak  girişte  nöbet 

tutuyordu. Beni de onun yan tarafına nöbete koydu. Odadan çıkarken eline aldığı bir torba 

mühimmatı kapının girişinde bulunan ağacın altına bana koydurdu. Akabinde bana hitaben 

gelenlere  buradan  benim  talimatımla  mühimmat  dağıtırsın  dedi.  Ben  burada  beklerken 

Binbaşı Temür AYDIN karargâh civarındaydı. Bu esnada telefonuma haber bildirimi geldi. 

Baktığımda  İstanbul’da  Jandarma  tarafından  boğazların  kapatıldığını  okudum.  Tabur 

komutanına komutanım boğaz köprüsünü Jandarma kapatmış bir bilginiz var mı dediğimde 

'Artık Alican büyük bir tatbikat mı dersin eğitim mi dersin buda senin şansına' dedi. Ben 

nöbetime devam ederken Uçak Kurulu Başkanı  Albay Murat AĞIR geldi.  Bizlere  hitaben 
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gençler bu bir tatbikat değil  herşey gerçek ona göre dedikten sonra bölük komutanı Emre 

ERKAN ile bir şeyler konuştular. Ancak ben orasını anlamadım. Ben bu arada aileme geç 

kalacağımı bildirmek için mesaj yazarken tabur komutanım beni görerek ne yaptığımı sordu 

ve telefonumu aldı. Nöbet sırasında Astsubay Temel Kursu Bölük Komutanı Yüzbaşı Erdem 

( Erdem ARIKAN ) özel aracı ile karargahın önüne gelerek aracından 5-6 tane G-3 piyade 

tüfeği çıkartarak orada bulunan rütbelilerden Albay Murat AĞIR’a bir adedini verdi. Diğer 

silahları kimin aldığını hatırlamıyorum. Bunlar kamera kayıtlarında mevcuttur. Akabinde beni 

Yüzbaşı  Erdem ile  birlikte  kurs taburuna gitmem için tabur  komutanı  Yasin CANDEMİR 

bana emir verdi. Bu esnada Jandarma Binbaşı adını bilmiyorum Anıl Üsteğmene hitaben 'bu 

Akıncı'ya bir UH helikopter götürecek' dedi. Anıl Üsteğmen’de kafası ile onayladı. Bu arada 

benimle  birlikte  karargah binasında  nöbet  tutan  Teğmen Nuri'ye  (  Nuri  YÜKSEL )  tabur 

komutanı Yasin CANDEMİR tüfeğin ağzına mermiyi sürmesini söylemiş. O da emri yerine 

getirdi ben bunu gördüm ve Nuri’yi ikaz ederek mermiyi namludan geri çıkarmasın ve tüfeği 

boş  hale  getirmesi  söyledim.  Sonrasında  Yüzbaşı  Erdem  ben  ve  Anıl  Üsteğmen  Erdem 

Yüzbaşının  özel  aracına  binerek  oradan  ayrıldık.  Anıl  Üsteğmeni  kaskını  alması  için 

helikopter  kuruluna  bıraktık.  Bende  orada  inip  yürüyerek  kurs  taburuna  geçtim.  Araçta 

gelirken Erdem Yüzbaşı ikimize hitaben ne oluyor haberiniz var mı diye sordu. Ancak biz 

cevap veremedik. 

Kurs  taburuna  ben  gittiğimde  Teğmen  Yasin  KÖROĞLU  ve  Teğmen  Kerimcan 

KAMAN  oradaydı.  Bir  müddet  üçümüz  birlikte  kamelyada  oturduk.  Bu  arada  ailem  ile 

mesajlaştım.  Ailem bana  televizyonda  izledikleri  haberleri  bana  aktarıyordu.  Zaten  bizde 

bulunduğumuz yerde kalkan uçak ve helikopter seslerini duyuyorduk. Biz burada darbecilere 

karşı bağlı bulunduğumuz birliği savunmak için görev aldığımızı düşünüyorduk. Saat: 02.00 

sıralarında bölük komutanı Emre ERKAN yanımıza geldi. Bir müddet kamelyada oturduk. 

Kendisine haberlerde duyduğumuz darbe olayının bastırıldığını, halkın sokağa döküldüğünü 

bu olanların bizim için iyi  olacağını söylediğimizde bizlere sokağa çıksalar ne olur bunlar 

yalan  haber  inanmayın  dedi  ve  gitti.  Biz  orada  bulunan arkadaşlar  ile  birlikte  sabah saat 

05.00-05.30 sıralarına kadar kurs tabur bölgesinde kaldık. Bu saatlerde karargâh tarafından 

teğmen Cihangir CAN ve teğmen Fatma İNCE (AYDIN) yanımıza gelerek aşağıda Jandarma 

tarafında çatışma olduğunu, okul komutanının kursiyerler gitsin dediğini söylediler.

Biz de elimizde bulunan silahlarımızı kurs taburuna bırakarak üzerlerimizi değiştirip, 

araçlarımıza binerek birliği terk etmek üzere nizamiyeye gittik. Burada gördüğümüz giriş ve 

çıkışların araçlar ile kapalı olduğuydu. Nizamiyedeki görevli nöbetçi astsubaylar ile görüşüp 

yolu açtırdıktan sonra birliği terk ettik. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Yasin  KÖROĞLU  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  Daha  sonra 
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kursiyerler  grup  grup  şahsi  araçlarına  binerek  okula  ait  olan  silahlardan  yanlarına  alarak 

taburdan ayrıldılar. Nereye gittiklerini bilmiyorum. Taburda Üsteğmenimiz Alican KOÇ ve 

ben  kalmıştım.  Üsteğmenimizde  silah  vardı  ama  bende  yoktu.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Kerim Can KAMAN 28/07/2016 tarihli  ifadesinde;  "  Ardından 02:30 

sıralarında YüzbaşıEmre ERKAN isimli bölük komutanı yanımıza geldi. Yanımda bulunan 

Alican KOÇ isimli arkadaşım kendisine 'komutanım sela okunuyor milleti sokağa döküyorlar' 

dedi. Emre ERKAN da ' Dökünce ne olacak sanki' dedi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Nuri  YÜKSEL 27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ... Daha  Alican  KOÇ 

üsteğmenimi tabur komutanımız taburun emniyetini alması için tabur binasına gönderdi....." 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:07'de, Yarbay Yasin CANDEMİR(elinde sırt çantası, 

uçuş  kıyafetli  ve  silahlı  vaziyette)  ve  Piyade  Üsteğmen  Alican  KOÇ’un  (silahlı  ve  uçuş 

kıyafetli olarak) karargah binası girişine geldikleri, bu esnada Yarbay Mehmet ŞAHİN’in de 

yanlarına  geldiği,  aralarında  bir  süre  konuştuktan  sonra,  Yarbay  Yasin  CANDEMİR’in 

P.Ütğm.Alican  KOÇ ve  İs.Teğmen  Nuri  YÜKSEL’e  talimat  verdiği,  daha  sonra  karargah 

binasına giriş yaptığı,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:18'de, Yarbay Yasin CANDEMİR’in karargah binası 

girişinde,  binanın  emniyetini  almakla  görevlendirilen  ve  Topçu  Teğmen  Fatma  İNCE, 

İs.Teğmen  Nuri  YÜKSEL  veP.Ütğm.Alican  KOÇ’a  talimat  verdiği,  (Yarbay  Yasin 

CANDEMİR’in karargah binasınınkontrolünü ele geçirdiği değerlendirilmiştir) 

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:25'de, şahıslardan Binbaşı Barış ÇAYIRLI’nın uçuş 

kıyafetli ve sırt çantalı, Yarbay Yasin CANDEMİR’in uçuş kıyafetli, tabancalı ve sırt çantalı 

ve Piyade Üsteğmen Alican KOÇ’un uçuş kıyafetli ve uzun namlulu silah ile karargah binası 

önünde görüldüğü, 

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  22:26'da,  Yüzbaşı  Emre  ERKAN,Yüzbaşı  Erdem 

ARIKAN, Piyade Üsteğmen Alican KOÇ ve Yarbay Yasin CANDEMİR’in uçuş kıyafetli ve 

silahlı olarak karargah binası önünde görüldüğü, 

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  22:13'de,  Piyade  Üsteğmen  Alican  KOÇ’un  uçuş 

kıyafetli ve silahlı olarak subay temel silahlık koridorunda görüldüğü, 
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16 Temmuz 2016 günü, saat: 00:58'de, Piyade Üsteğmen Alican KOÇ’un silahlı ve 

uçuş kıyafetli olarak Kara Havacılık Subay Temel koğuş kapısından giriş yaptığı belirtilmiştir.

Şüpheli Alican KOÇ'un  adına kayıtlı olan / kullanmakta olduğu 0 543 865 00 10 

numaralı telefon hattı için Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin 23/11/2016 tarih ve 2016/6368 

D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı  

verilmiştir. 

Şüpheli Alican KOÇ'un kullanmakta olduğu  0 543 865 00 10 numaralı telefon 

hattının iletişim bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe girişiminde bulunulan 15/07/2016 

tarihinde cep telefonunun saat 21:57'den itibaren Güvercinlik Kışlasının bulunduğu mevkii 

civarındaki baz istasyonlarından sinyal verdiği, şüphelinin olay gecesi Yasin CANDEMİR ve 

Barış SAVAŞ gibi kendisiyle birlikte askeri darbe girişimine iştirak eden şüpheliler ile telefon 

iletişimi içerisinde olduğu, şüphelinin cep telefonunun gece boyunca açık olduğu, internet 

erişiminde bulunduğu görülmüştür.

Kara Havacılık Komutanlığı  tarafından yapılan idari  soruşturma sonrasında 

düzenlenen "İdari ve Disiplin Soruşturma Heyetinin Olayla İlgili Personel Hakkındaki 

Değerlendirmesi ve Kanaati Çizelgesinde; Şüpheli  Alican KOÇ'un, faaliyetler boyunca 

Kara Havacılık Komutanlığı karargah kapısında, görüntü izleme merkezinde ve karargahın 

muhtelif  yerlerinde  silahlı  olarak  (G3  P.Tf.  ile  teçhiz  edilmiş  olarak)  nöbet  tuttuğu, 

odalaramuhtelif defalar ve zamanlarda girip çıktığı, faaliyetlere fiilen iştirak ettiği, kurs taburu 

önünde silahla beklediği, misafirhane ile yemekhane arasında görüldüğü, birliğe geldiğinde 

Tabur  Komutanı  Yb.  Yasin  CANDEMİR tarafından  silah  dağıtıldığı,  birliğin  emniyetinin 

alınacağını  söylediği,  Darbe  Teşebbüsü  kapsamında  icra  edilen  faaliyetlere  katıldığı,  667 

sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkarıldığı belirtilmiştir. 

Şüpheli Alican KOÇ, 18/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan tüm deliller ile birlikte şüpheli Alican KOÇ'un eylemleri değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Alican KOÇ'un,  Kara  Havacılık  Okul  Komutanlığı  Öğrenci  ve  Kurslar 

Tabur Komutanlığında 6. dönem kursiyer teğmen olarak görev yaptığı, 

Şüphelinin, şüpheli Yasin CANDEMİR tarafından olay akşamı 7. Dönem Teğmenler 

dışında faaliyete çağırılan tek kursiyer olduğu gözetildiğinde Fetullahçı Terör Örgütü üyesi 
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olduğunun anlaşıldığı, 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler  tarafından  15/07/2016  tarihinde 

gerçekleştirilecek askeri darbe girişimi öncesinde, Subay Temel Kurs Bölük Komutanı olan 

şüpheli Emre ERKAN tarafından 15/07/2016 tarihinde geceleyin kışlaya gelmesi konusunda 

talimat  verildiği,  askeri  darbe  girişiminin  öne  alınması  üzerine  şüpheli  Emre  ERKAN'ın 

kendisini saat 21:30'da telefonla arayarak gelmesini söylemesi üzerine özel aracıyla kışlaya 

geldiği, tulumunu giyerek hazır beklediği, 

Şüphelinin,  şüpheli  Yasin  CANDEMİR'in  talimatıyla  depoya  giderek  G-3  piyade 

tüfeği aldığı,

Şüphelinin,  şüpheli  Emre  ERKAN'ın  dağıttığı  mühimmatlardan  alarak  tüfeğinin 

şarjörünü  doldurduğu,  şüpheli  Emre  ERKAN'ın  diğer  şüphelilere  gerektiğinde  dağıtılmak 

üzere kendisine fazladan mühimmat verdiği, 

Şüpheli  Yasin  CANDEMİR'in,  şüpheliyi  Taburun  binasında  görevlendirdiği, 

şüphelinin olay gecesi karargah binası önünde ve Tabur binasında silahlı olarak bulunduğu, 

Şüphelinin,  şüpheli  Erdem ARIKAN ile  birlikte  askeri  darbe  kapsamında  ihtiyaç 

duyulan mühimmatı helikopterle getirecek olan şüpheli Anıl KORKMAZ Üsteğmeni araçla 

Helikopter Kuruluna götürdükleri, 

Şüphelinin, askeri darbe faaliyeti başladığı saat 22:00 sıralarından sabah saat 06:00 - 

07:00 sıralarına kadar askeri darbeyi sevk ve idare eden şüpheliler tarafından verilen yasadışı 

emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  ve  şüpheli  Ünsal 

ÇOŞKUN'un 'teğmenler ayrılabilir' talimatı üzerine silahını bırakıp sivil kıyafetlerini giyerek 

ana nizamiyeden çıkış yaparak Güvercinlik kışlasından ayrıldığı, 

Şüphelinin,  olay  gecesi  askeri  darbe  kapsamında  aktif  olarak  faaliyette  bulunan 

şüpheliler  Yasin  CANDEMİR,  Murat  AĞIR,  Emre  ERKAN ve Erdem ARIKAN ile  aynı 

ortamda etkileşimde bulunuğu, şüpheli Alican KOÇ'un bu şüphelilerle fikir ve eylem birliği 

bulunmaması  halinde  bu  şüphelilerin  bulunduğu  mekanlarda  bulunmasının  mümkün 

olamayacağı, 

Şüphelinin, görev tanımı dışında kendisine ait olmayan silahla olay gecesi Karargah 

binasında  ve  Tabur  binasında  kendisine  verilen  yasadışı  olan  emir  ve  talimatlara  itiraz 

etmeden yerine getirdiği, 

Şüpheli  ifadesinde,  her  ne  kadar  ifadesinde  askeri  darbe  girişiminden  haberdar 

olmadığını  belirtmiş  ise  de,  şüphelinin  cep  telefonundan  olay  gecesi  internet  erişiminde 

bulunulduğu, dolayısıyla şüphelinin darbe girişiminden haberdar olduğunun anlaşıldığı, çünkü 

olay gecesi gerek sosyal paylaşım sitelerinde gerekse diğer internet sitelerinde askeri darbe 
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girişimine ilişkin sayısız haber yapıldığı ve görüntüye yer verildiği, 

Şüphelinin, gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi olduğunu 

bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu 

olan  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ettiği,  askeri  darbe 

planlaması  kapsamında  darbe  girişiminin  başarıya  ulaşması  için  kendisine  verilen  yasal 

olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Alican  KOÇ'un, soruşturmaya  konu  eylemlerinin,  Silahlı  Terör  Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek ve  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını  oluşturduğu 

anlaşılmıştır.

5-33- Şüpheli Anıl KORKMAZ'ın (Üsteğmen ) Eylemleri :

Şüpheli Anıl KORKMAZ 13/10/2016 tarihli ifadesinde; " Ben 2011 Yılında Harp 

Okulu'ndan mezun oldum. .... 2015 Yılında Kara Havacılık Okul Komutanlığı'na üsteğmen 

rütbesiyle atandım. Döner Kanat Kurulu Öğretmen Pilot olarak görev yapıyordum.

Ben 15/07/2016 tarihinde Kara Havacılık Komutanlığı Hareket Merkezi'nde nöbetçi 

subayı  olarak  nöbetçiydim.  Bu  nöbetim  Haziran  ayı  sonunda  belirlenen  nöbet  listesiyle 

belirlenmişti. Nöbetim de sonradan herhangi bir değişiklik olmadı. Nöbet benim insiyatifim 

dışında o tarih olarak belirlenmiştir.

15/07/2016  tarihinin  bulunduğu  hafta  içinde  bizim  komutanlıktaki  bir  kısım 

albayların  helikopterle  gece  uçuşuna  çıktıklarını  fark  etmiştik.  Bu  bizim  çok  tuhafımıza 

gitmişti. Bu şekilde uçan albaylardan olan Uğur KAPAN albay benim amirimdir. Normalde 

öğrencilerle  uçması  lazım.  Halbuki  albaylarla  beraber  uçtu.  Nereye uçtuğunu bilmiyorum. 

Bunun dışında görev yaptığım birlikte 15/07/2016 tarihi öncesinde olağanüstü bir hareketlilik 

gözlemleyemedim.

Ben sabah saat 09:00 da başlayıp ertesi gün aynı saate kadar devam eden bir nöbet 

tutacaktım. Mehmet Semih ÜSKAYA Binbaşı ise benim bağlı bulunduğum nöbetçi amirdi. 

Hareket Merkezi Nöbetçi Amirliği nöbetini tutuyordu,.

Bizim  nöbet  tuttuğumuz  yerdeki  nöbetimiz  tüm  Türkiye'deki  Kara  Havacılık 

uçuşlarını  takip  edip,  Kara  Havacılık  komutanına  arz  ederiz.  Bize  telefonla  gelen  uçuş 

bilgilerini biz tuttuğumuz cerideye yazarız. Bir yerden başka bir yere uçuş yapacak hava aracı 

bizden izin almaz. Bu durumda bu talep ilk önce KUTAY programına yazılır.  Sonra uçuş 
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aracının kalktığı yerdeki kule vasıtasıyla uçuş açılır. Kalkış yapılan kule gidilecek olan hava 

alanına faks ile uçuş planını iletir.  Biz hareket merkezinde uçan tüm Kara Havacılık hava 

araçlarının takibini yaparız. Bunlara izin verme yada bu araçları sevk ve idare etme yetkimiz 

yoktur.  Bu  yetkiye  bizzat  Kara  Havacılık  Komutanı  yada  Alay  Komutanları  yetkilidir. 

Bendaha  önce  Ramazan  Bayramı  öncesindeki  arefe  gününde  de  hareket  merkezi  nöbeti 

tutmuştum. Şubat ayından itibaren ayda iki  kez nöbet tutuyordum. Benim nöbetimi Erkan 

AKBULUT Yüzbaşı yazar......

Saat 18:00 e kadar ben sadece öğleyin yemek yemek için nöbet yerinden ayrıldım. 

Saat 18:00 e kadar herhangi bir olağanüstü durumla karşılaşmadım. Her şey olağan ve rutin 

bir şekilde seyrediyordu. Ben yemek için ayrılmıştım. Geri binaya geldiğimde kapının önünde 

Kara  Kuvvetleri  Komutanımızın  makam  arabasını  gördüm.  Ayrıca  Kara  Havacılık 

Komutanlığı binasının önünde B-200 uçağı gördüm. Bu uçak VİP maksatlı taşıma yapan bir 

uçaktı. Ben hem kuvvet komutanımızı hem de bu uçağı görünce kuvvet komutanımızın bu 

uçakla  bir  yere  gidebileceğini  düşünmüştüm.  Ancak  böyle  bir  şey olmadı.  Daha  önce  de 

kuvvet komutanımız birliğimize gelmişti.  O zamanlar önceden haber geliyordu. Ama bana 

özel olarak gelen bir bilgi yoktu. Biz bunu duyuyorduk. Bu sefer gelişi ise ben daha önceden 

duymamıştım.  Ben  hareket  merkezindeki  nöbet  yerime  geçtiğimde  Genelkurmay  Hareket 

Merkezi'nden  Mehmet  Semih  ÜSKAYA  Binbaşıya  tüm  Türkiye'deki  Kara  Havacılık 

uçuşlarının  iptal  edildiği  emrinin  geldiğini  bana  söyledi.  Ben de  saat  19:00'dan sonra  bu 

hususu cerideye yazdım. Daha sonra da Kara Havacılığa bağlı  tüm dış birliklere  bu uçuş 

yasağını  Semih  ÜSKAYA  Binbaşı  ile  birlikte  askeri  hattan  bildirdik.  Sonra  kuvvet 

komutanımız ayrıldı.  O ayrılıncaya kadar nöbet tuttuğumuz odaya ben ve Mehmet Semih 

ÜSKAYA Binbaşı vardık. Odaya başka giren çıkan oldu mu hatırlamıyorum. Bir ara Hakan 

ATINÇ  Paşa  ile  Metin  GÜRAK  Paşa  nöbet  tuttuğumuz  odaya  girdiler.  Şöyle  bir  göz 

gezdirdiler. Sonra oradan ayrıldılar. Bize herhangi bir şey sormadılar.

Saat 22:00 sıralarında nöbet odasına Okan KOCAKURT heyecanlı bir şekilde geldi. 

Birliğe bir terör saldırısı olacağından bahsetti. Bize silahlarımızın olup olmadığını sordu. Biz 

de  olmadığını  söyledik.  Sonra  odadan  ayrıldı.  Bizler  şaşırdık.  Çünkü beklemediğimiz  bir 

şeydi.  Normal rutin işlerimizi yapmaya devam ettik.  Bizim nöbet tuttuğumuz yerin kapısı 

devamlı açık olur. Okan KOCAKURT Binbaşı 10-15 dakika sonra tekrar geldi. Elinde bir  

tabanca vardı. Odada ben ve Mehmet Semih ÜSKAYA Binbaşı vardık. Bizlerin telefonlarını 

aldı.Okan  KOCAKURT  Binbaşı  bize  "Türk  Silahlı  Kuvvetleri  yönetime  el  koymuştur. 

Normal  emir  komuta  zinciri  devam etmektedir.  Direnen  olursa  etkisiz  hale  getirilecektir. 

Telefonlar  çalarsa,  telefonları  açmayın"  dedi.  Telefonların  soketlerini  çekti.  O  sırada 

helikopter sesleri gelmeye başladı. O sırada odaya Kurmay Başkanı Mehmet ŞAHİN,Okul 

Komutanı Ünsal ÇOŞKUN, Hava Ulaştırma Grup Komutanlığı'na atanan bir albay ( Oğuz 
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YALÇIN),  Eski  Kurmay  Başkanı  Mustafa  DURMUŞ  odaya  girdiler  ve  oradan  harekatı 

yönetmeye başladılar. Ellerinde telefonlarla bir yerleri arıyorlardı. Kurmay Başkanı Mehmet 

ŞAHİN, Okul Komutanı Ünsal ÇOŞKUN'a "Direnen olursa vuralım" diyordu.

Okan KOCAKURT bana, "Akıncı Üssüne gideceğiz" dedi. Ben de kendisine daha 

önce hiç Akıncı Üssüne gitmediğimi, nasıl gidileceğini bilmediğimi söyledim. Akıncı Üssüne 

orada bulunan kamuflajlı  birisini  götüreceğimiz söylendi.  Bu konuşmaların olduğu yer  30 

metre kadar bir odaydı ve yukarıda belirttiğimiz kişilerde bu odadaydı. Okan KOCAKURT 

Binbaşıuçuşu planlamam için bana daha önce aldığı cep telefonumu verdi. Ben uçuş kaskımın 

da  olmadığını  söyledim.  Bir  şekilde  Akıncı  Üssüne gitmemeye  çalışıyordum.  Daha sonra 

silahlı  bir  kursiyer  teğmen  ile  birlikte  çantamı  almak  üzere  beni  Döner  Kanat  Kuruluna 

gönderdi. Biz bu teğmen ile çantamı almaya gittik. Oradan çantamı ve kaskımı alıp tekrar 

hareket  merkezine  geldim.  Okan  bu  kez  bana  Akıncı'a  değil  Zırhlı  Birliklerin  üzerine 

gideceğimiz söyledi. Okan KOCAKURT Binbaşı ile birlikte uçuş hattına gittik. Orada UH1 

helikopterine bindik.  Helikopteri  ben kullandım. O yanıma oturdu.  Zırhlı  birliklere  uçtuk. 

Kalkarken telsize ben kuleye bilgi verdim. Saat 23:00 civarıydı. Helikopterle gideceğimiz yeri 

Okan  Binbaşı  bana  tarif  etti.  Helikopterlerin  ışıklarını  Okan  Binbaşının  talimatı  ile 

söndürdüm. Zırhlı birliklerde atışalanı diye söylediği bir yere helikopteri indirdim. Daha sonra 

oraya  biz  indikten  10  dakika  sonra  land  rover  geldi.  Okan  Binbaşı  helikopterden  indi. 

Helikopter  çalışıyordu.  Araçtan  gelen  mühimmatı  helikoptere  yüklediler.  Sonra  tekrar  biz 

Güvercinlik'e döndük. Land roverın plakasını bilmiyorum. Bu araçta kimlerin de olduğunu 

bilmiyorum. Tanımadığım asker kıyafetli kişilerdi.

Biz helikopterle Güvercinlik'te taarruz hangarlarının önüne indirdim. Okan Binbaşı 

helikopterdeki  mühimmatın  bir  kısmını  oraya  indirdi.  Daha  sonra  da  helikopteri  kara 

havacılık  karargahı  binasının  önüne  götürdüm.  Kalan  mühimmatı  da  Okan  Binbaşı  orada 

indirdi. Mühimmat indirdiğimiz yerlerde mühimmatları teknisyenler aldılar. Bu teknisyenlerin 

kimler olduğunu ve hangarın önünde kimlerin bulunduğunu ben göremedim. Daha sonra ben 

helikopteri stop ettirdim.

Okan binbaşı  bana,  helikopteri  stop ettirdikten  sonra  hareket  merkezine  gelmemi 

talimat vermişti. Ben de sonra onun arkasından hareket merkezine gittim. Burada yukarıda 

isimlerini belirttiğim komutanlar yine benzer faaliyet içerisindeydi. Mehmet Semih ÜSKAYA 

da oradaydı. Okul Komutanı Ünsal ÇOŞKUN orada benden cep telefonumdan Uğur KAPAN 

Albayı  arayıp,  telefonu  kendisine  vermemi  istedi.  Ben  de  telefondan  arayıp,  telefonu 

komutana  verdim.  Telefonu  konuştuktan  sonra  geri  verdi.  Ne  konuştuklarını  duyamadım. 

Karargah binasının girişinde silahlı  kursiyer teğmen vardı.  Ben kafamda buradan kaçmayı 

düşündüğüm için karargah binasının kapısından çıkamadığımı anladım. Odalarda saklanmak 

için bir yer aradım. Hareket merkezinin karşısındaki bir odaya saat 24:30 sıralarında girdim. 
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Odada kimse yoktu.  Odaya girdim beklemeye başladım. Odaya bir ara Halil  GÜL Yarbay 

girdi. Bir şey demedi. Baktı geri çıktı. Ben de bunun üzerine masa altında saklandım. Odaya 

tanımadığım kişiler arada girip çıktılar. Ancak beni göremediler. Sabah gün ağarıncaya kadar 

oradaydım. Darbeyi yönetenler binadan ayrılınca ben de saklandığım yerden çıktım. Haraket 

merkezindeki çantamı aldım. Döner kanat kuruluna gittim. Kendi aracımla birlikten ayrıldım.

Darbeci askerlerin beni tehlike olarak görüp görmediklerini bilmiyorum. Benim o 

gün üzerimde bir silah yoktu. Bana kimse bir silah da vermedi. Mehmet Semih ÜSKAYA 

Binbaşıda  da  silah  yoktu.  Benim  neden  orada  bulunmama  izin  verdiklerini  bilmiyorum. 

Mehmet Semih ÜSKAYA da hep odadaydı. Çıkıp çıkmadığını, çıktı ise ne zaman çıktığını 

ben bilemiyorum.

Ben Fetullahçı Terör Örgütü üyesi değilim. Ben 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen 

askeri darbeye fiilen herhangi bir şekilde katılmadım. Kimseye silah doğrultmadım, kimseye 

karşı silah kullanmadım. Askeri darbeye fiilen katılmam konusunda asker yada sivil kişiden 

talimat  almadım.  Ben  sadece  Okan  KOCAKURT'un  talimatı  doğrultusunda  mühimmat 

getirdim. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Erdem  ARIKAN  19/07/2016  tarihli  ifadesinde;  " Daha  sonra  tabur 

komutanı beni tekrar arayarak yanına gelmemi istedi ve bana tekrar mermi verdi. Bu sırada 

Yasin  CANDEMİR’in  yanında  üsteğmen Anıl  KORKMAZ’da vardı.  Bana hitaben hemen 

Anıl’ı alıp Döner Kanat Kuruluna götürmemi bağırarak emretti. Ben Anıl ile birlikte Döner 

Kanat  Kurulu’na  gittim.  Bir  süre  kaskını  almasını  bekledim,  geldikten  sonra  Anıl 

KORKMAZ’ı  Kara  Havacılık  Komutanlığı  Karargah  Binasının  önüne  kendime  ait  özel 

aracımla bıraktım. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  İlyas  BARUT 29/11/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  Harekat  merkezinde 

Ünsal ÇOŞKUN'dan başka Mehmet Semih ÜSKAYA Binbaşı, Anıl KORKMAZ Üsteğmen ve 

tanımadığım sivil kıyafetli birisi de vardı. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Mehmet Semih ÜSKAYA 18/10/2016 tarihli ifadesinde; "... O sırada Anıl 

Üsteğmen bana Genelkurmaydan bir telefon geldiğini ve tüm Türkiye'deki hava uçuşlarının 

yasaklandığını  söyledi.  Bunun üzerine  ben Genelkurmay Harekat  Merkezini  askeri  hattan 

aradım. Orada ismini hatırlamadığım bir albayla görüştüm. O da bu bilgiyiteyit etti. ... Saat 

19:40  sıralarında  Malatya'dan  gelen  2  atak  ve  UH-1'in  Erkilet'ten  Güvercinlik'e  doğru 

havalandığını bana Anıl Üsteğmen söyledi. Ben de Anıl'a bunun 1. Alayın vardiya nöbetçisine 

söylemesini  ve bu helikopterlerin  en yakın yere inmesini söyledim. Anıl  da bunu 1.  Alay 

vardiya  nöbetçi  subayına  telefonla  söylediğini  bana  bildirdi.  Ben  de  bu  emrin  yerine 
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getirildiğini Mehmet ŞAHİN Yarbaya söyledim. Ayrıca 2 tane Atak ve 1 tane UH1 in havada 

olduğunu, bunun için de 1. Alaya gerekli talimatın verildiğini söyledim. O da "tamam, bu 

şekilde gereğini  yapın" dedi.  Havada bulunan bu 3 helikopterin varış  yerinin Güvercinlik 

olduğunu  ben  biliyordum.  İlerleyen  zamanda  Anıl  Üsteğmen  bana,  bu  helikopterlerin 

Temelli'ye  yakın  olduklarını  ve  oraya  ineceklerini  söyledi.  Saat  21:00 sıralarında  Harekat 

Eğitim Şube  Müdürü  Binbaşı  Okan  KOCAKURT geldi.  Biraz  aramızda  konuştuk.  Sonra 

kapıyı  kilitledi.  Odaya  giriş  çıkışın  yasak  olduğunu  söyledi.  Benim  ve  odada  bulunan 

üsteğmen Anıl KORKMAZ'ın cep telefonlarını istedi. Biz de ne olduğunu sorduk. Bize çok 

gizli bir olay olduğunu, şimdi söyleyemeyeceğini belirtti. Biz de cep telefonlarımızı kendisine 

verdik..... Daha sonra Anıl KORKMAZ Üsteğmen bir gece uçuşundan geldi. Ben kendisine 

durum  nedir  dedim.  O  bana  "komutanım  her  taraf  yanıyor"  dedi.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli Alican KOÇ 27/07/2016 tarihli ifadesinde; "  ....Akabinde beni Yüzbaşı 

Erdem ile birlikte kurs taburuna gitmem için tabur komutanı Yasin CANDEMİR bana emir 

verdi. Bu esnada Jandarma Binbaşı adını bilmiyorum Anıl Üsteğmene hitaben  'bu Akıncıya 

bir UH helikopter götürecek' dedi. Anıl Üsteğmen’de kafası ile onayladı...... Anıl Üsteğmeni 

kaskını alması için helikopter kuruluna bıraktık. Bende orada inip yürüyerek kurs taburuna 

geçtim. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü, saat: 18:42'de, Üsteğmen Anıl KORKMAZ’ın, uçuş kıyafetli 

olarak karargah binasında görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü, saat:  22:46'da,  Binbaşı Okan KOCAKURT ve Üsteğmen 

Anıl  KORKMAZ’ın uçuş  kıyafetli  olarak  harekat  merkezi  koridorundan geçerek  karargah 

binasından çıktıkları,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:53'de, Üsteğmen Anıl KORKMAZ’ın uçuş kıyafetli 

ve kask çantası ile karargah binasına giriş yaparak harekat merkezine gittiği,

15 Temmuz 2016 günü, saat:  23:37'de,  Binbaşı Okan KOCAKURT ve Üsteğmen 

Anıl  KORKMAZ’ın  uçuş  kıyafetli  ve  kask  çantası  ile  karargah  binasında  görüldükleri, 

sonrasında VIP apronusağ kapıdan muhtemel uçuş maksatlı çıkış yaptıkları,

16 Temmuz 2016 günü, saat:  01:04'de,  Binbaşı Okan KOCAKURT ve Üsteğmen 

Anıl  KORKMAZ’ın  uçuş  kıyafetli  ve  kask  çantası  ile  muhtemelen  uçuştan  geldikleri, 

karargah binasına VIP apronusağ kapıdan giriş yaptıklarının görüldüğü, 

1220/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



16 Temmuz 2016 günü, saat: 05:55'de, Üsteğmen Anıl KORKMAZ’ın uçuş kıyafetli 

ve kask çantalı olarak karargah binasından çıkış yaptığınıngörüldüğü belirtilmiştir.

Kara Havacılık Komutanlığı günlük karargahceridesinde, 9.sırada, 15 temmuz 

günü saat16:52 -21:19 saatlerine ilişkin " 2Xr-129 ve 1XUH-1 helikopteri ile 16:52-21:19 

saatleri  arasında  Tulga-ErkiIet-UIucan  rotasında  intikal  maksatlı  uçuş  icra  edildiği", 

12.sırada15 temmuz günü saat18:55 -18:55 saatlerine ilişkin "Gen.Kur. Bşk.llğl sKHM'den 

18:55'te telefon emri ile (Alb. Ersin KAYA 2833-2533 telefon ile arayarak) Gen. Kur.Bşk.nın 

emirleri  doğrultusunda  Türkiye  genelinde  bütün  uçuşların  ikinci  bir  emre  kadar 

durdurulduğunu emretmiştir. Bunun üzerine ana ast birlikleri bildirilen emir telefonla aranarak 

nöbetçi  subay vasıtalarıyla  iletilmiştir.  19:30 itibariyle  Kara Hvcl.K.lığına ait  8-350 (keşif 

maksatll) uçak haricinde herhangi bir hava aracı bulunmadığı" belirtilmiş, cerideKara pilot 

Üsteğmen Anıl KORKMAZ tarafından parafe edilmiştir.

15/07/2016 tarihinde saat 18:55 itibariyle ceridede 9.sırada belirtilen Ankara'ya gelen 

2  Atak  ve  1  UH-1  helikopteri  olduğu  olduğu  halde19:30  itibariyle  Kara  Havacılık 

Komutanlığına ait 8-350 (keşif maksatlı) uçak haricinde herhangi bir hava aracı bulunmadığı 

şeklinde  cerideye  yanlış  bilgi  girdiği,  Kara  Havacılık  Komutanlığına  kontrol  için  gelen 

komutanlar yanıltılmıştır.

Şüpheli Anıl KORKMAZ'ın adına kayıtlı olan / kullanmakta olduğu 0554 446 26 71 

numaralı telefon hattı için Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği'nin 17/10/2016 tarih ve 2016/1288 

D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı  

verilmiştir.

Şüpheli  Anıl  KORKMAZ'ın  kullanmakta  olduğu  0554  446  26  71  numaralı 

telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe  girişiminde  bulunulan 

15/07/2016 tarihinden ertesi gün sabah saatlerine kadar cep telefonunun Güvercinlik Kışlası 

civarındaki baz istasyonlarından sinyalverdiği, şüphelinin de bu emir ve talimata uyarak olay 

gecesi  21:08  -  02:08  ve  03:01  -  07:54  saatleri  arasında  herhangi  bir  telefon  iletişiminde 

bulunmadığı,  şüphelinin  cep  telefonunun  gece  boyunca  açık  olduğu,  internet  erişiminde 

bulunduğu anlaşılmıştır. 

Kara Havacılık Komutanlığı  tarafından yapılan idari  soruşturma sonrasında 

düzenlenen "İdari ve Disiplin Soruşturma Heyetinin Olayla İlgili Personel Hakkındaki 

Değerlendirmesi  ve  Kanaati  Çizelgesinde;  Anıl  KORKMAZ'ın, Kara  Havacılık 

Komutanlığı  Karargah  binası  kamera  kayıtlarında;  faaliyetler  boyunca  Harekat  Merkezi 

Nöbetçi Subayı olması nedeniyle; Kurmay Başkanı odası, Harekat Merkezi ve koridorlarda 
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muhtelif  defalar  ve zamanlarda girip  çıktığı.  Kara Havacılık  Komutanlığı  Karargah binası 

kamera kayıtlarından 22:46 civarında karargahtan eli boş olarak ayrıldığı ve 22:53 civarında 

elinde  kask  çantası  ile  geri  döndüğü  görülmüştür.  Müteakiben  yapılan  incelemelerde 

koridorda elinde kendisine ait olduğu değerlendirilen kask çantası ve uçuş dizliği ile Kara 

Pilot  Binbaşı  Okan  KOCAKURT'u  beklediği  anlaşılan  görüntülerde  cep  telefonundan 

birşeyler  yaptığı  görülmüştür.  Kara  Pilot  Binbaşı  Okan  KOCAKURT  ile  birlikte  23:37 

civarında uçuş hattına VIP kapısının yan tarafından gittiği, muhtemelen uçmuş olabileceği, 

01:14 civarında ( Kara Pilot Binbaşı Okan KOCAKURT'tan 10 dk. sonra) çıktığı aynı kapıdan 

giriş  görüntülerinin  zaman  uyumu  gösterdiği  tespit  edilmiştir.  Nöbetinin  değiştirilmediği, 

sabah  darbeciler  kaçarken  karargahın  ana  kapısından  kaçanların  aksi  tarafına  elinde  kask 

çantası ve sırt çantası olduğu halde çıktığının tespit edildiği, genç ve tecrübesiz bir personel 

olması nedeniyle Darbe Teşebbüsünde Bulunma faaliyetlerine bilinçli olarak mı yoksa o anki 

amirince verilen emri yerine getirmek amaçlı mı uçtuğu yada katıldığı hakkında bir kanaat 

edinilemediği belirtilmiştir. 

Şüpheli Anıl KORKMAZ, 17/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. 

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Anıl  KORKMAZ'ın  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Anıl  KORKMAZ'ın,  Kara  Havacılık  Okul  Komutanlığı  Döner  Kanat 

Kurulunda Öğretmen Pilot olaraküsteğmen rütbesiyle görev yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri olmayan şüphelilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış biçimi 

ile  birlikte  nazara  alındığında,  şüpheli  Anıl  KORKMAZ'ın  Fetullahçı  Terör  Örgütü  üyesi 

olduğunun anlaşıldığı,

Şüphelinin,  Türkiye'deki  Kara  Havacılık  uçuşlarını  takip  edildiği  Kara  Havacılık 

Komutanlığı  Hareket  Merkezi'nin  15/07/2016  tarihindeki  nöbetçi  subayı  olarak  önceden 

görevlendirildiği, 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensupları  tarafından  planlanan  askeri  darbe  girişimi 

hazırlıkları  aşamasında  Kara Havacılık  Komutanlığı  Güvercinlik  Kışlasının helikopterlerin 

sevk ve idare edildiği askeri birlik olarak belirlendiği, Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının 

15/07/2016  tarihi  gecesinde  gerçekleştirecekleri  askeri  darbe  girişimi  öncesinde  kışlada 

nöbetçi  tüm personeli  değerlendirdikleri,  15/07/2016 tarihi  gecesi  için kışlanın tam olarak 

kontrolünü temin edebilmek amacıyla kendileri ile fikir ve eylem birliği içerisinde olmayan 
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nöbetçi  personelin  nöbetini  değiştirdikleri,  kendileri  ile  fikir  ve  eylem birliği  içinde  olan 

nöbetçileri ise nöbetlerine devam etmelerini sağladıkları, bununla birlikte bir kısım personele 

izin vererek evlerine gönderdikleri, yine geceleyin kışlanın girişini araçlarla kapatarak giriş ve 

çıkışı  engelledikleri  bir  bütün  olarak  değerlendirildiğinde,  15/07/2016  tarihi  gecesinde 

Güvercinlik  Kışlasında askeri  darbe girişimine karşı  eylemde bulunabilecek durumda olan 

askeri  personelin  bulunmamasının  sağlandığı,  bu  kapsamda  da  darbe  planlamasını  yapan 

şüphelilerin  şüpheli  Anıl  KORKMAZ'ın da olay gününe ilişkin nöbetini  değiştirmedikleri, 

şüpheli Taha Fatih ÇELİK 01/09/2016 tarihli ifadesinde; "15/07/2016 günü sabah saat 07:30 

sıralarında  mesaiye  gelerek  08:30  daki  nöbet  toplantısına  katıldım.  O  gün  birinci  Kara  

Havacılık  Alayı  Nöbetçi  Amiri  idim.  Kışla  nöbet  toplantısında  rutin  nöbet  faaliyetleri  

konuşuldu dikkatimi çeken husus o günkü nöbetçi heyetinin daha sonra gördüğüm kadarı ile  

hepsi  bu  faaliyete  iştirak  etmişlerdi."  şeklindeki  beyanlarının  da  bunu  doğrular  nitelikte 

olduğu,bununla  birlikte  her  ne  kadar  şüpheli  Anıl  KORKMAZ  nöbetinin  önceden 

belirlendiğini  belirtmiş  ise  de,  askeri  darbe  girişimine  ilişkin  hazırlık  ve  planlama 

toplantılarına  katılan  ve  olay gecesi  de  helikopter  kullandıkları  belirlenen şüpheliler  Taha 

Fatih ÇELİK ve Halil GÜL'ün de olay gününe ilişkin nöbetlerinin önceden belirlendiği, 

15/07/2016 tarihinde askeri hareketliliği ilişkin yapılan ihbar üzerine Genelkurmay 

Başkanı'nın  bütün  uçuşların  ikinci  bir  emre  kadar  durdurulması  emrini  vermekle  birlikte 

yerinde  gerekli  denetimler  yapmak  üzere  Kara  Kuvvetleri  Komutanını  Kara  Havacılık 

Komutanlığı'na  gönderdiği,  Kara  Kuvvetleri  Komutanı  burada  yaptığı  denetimlerde  hava 

araçlarının  durumlarının  kendisine  rapor  edilmesini  istediği,  askeri  darbe  kapsamında 

faaliyette  bulunmak  üzere  askeri  darbeciler  tarafındanMalatya'dan  Ankara'ya  gelmesi 

sağlanan 2 adet Atak helikopteri ile 1 adet UH/1 helikopteri bu denetim sırasında uçuş halinde 

olduğu  halde  bu  helikopterlerin  ve  uçuş  faaliyetinin  Kara  Kuvvetleri  Komutanından 

saklandığı  ve onun yanıltıldığı,  bu kapsamda harekat  merkezinde nöbetçi  subay olan Anıl 

KORKMAZ'ın Harekat Merkezi  ceridesine "19:30 itibariyle Kara Hvcl.K.lığına ait  8-350  

(keşif maksatll) uçak haricinde herhangi bir hava aracı bulunmadığı" şeklinde kayıt düştüğü, 

cerideye  yanlış  bilgi  girdiği  ve  bu  şekilde  denetim  yapmakta  olan  Kara  Kuvvetleri 

Komutanını yanılttığı, 

Şüphelinin, olay gecesi askeri darbe kapsamında faaliyette bulunan helikopterlerde 

kullanılmak  üzere  mühimmat  gereksinimi  oluştuğunda  kendisine  askeri  darbeyi  yöneten 

şüphelilerce  verilen  talimat  doğrultusunda  şüpheli  Okan  KOCAKURT  ile  birlikte  UH/1 

helikoptere binerek Zırhlı  Birlikler Komutanlığı atış alanına gittikleri,  oraya darbeci başka 

askerlerce  getirilen  mühimmatı  alarak  helikopter  ile  Kara  Havacılık  Komutanlığı'na 

getirdikleri, 

Şüphelinin, helikopter ile kalkış ya da iniş yaparken uçuş kulesinden izin almadığı ve 
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bilgi  vermediği,  helikopter  uçuşları  için  daha  önceden verilmiş  olan  yasal  hiçbir  emir  ve 

talimata riayet etmediği, yasal emir ve talimatlar dışında uçuş gerçekleştirdiği,

Şüphelinin, askeri darbe girişiminin Kara Havacılık Komutanlığındaki faaliyetlerini 

yöneten ve yönlendiren şüpheliler Kurmay Başkanı Mehmet ŞAHİN, Okul Komutanı Ünsal 

ÇOŞKUN, Albay Oğuz YALÇIN ve Eski Kurmay Başkanı Mustafa DURMUŞ ile olay gecesi 

aynı odalarda ve aynı  ortamda bulunduğu,  bu birlikteliğin ise  şüphelinin bu şüpheliler  ile 

içerisinde bulunduğu fikir ve eylem birliğini gösterdiği, 

Şüphelinin,  olay  gecesi  kendisine  emir  ve  talimat  verme  yetkisi  bulunmayan 

şüpheliler Ünsal ÇOŞKUN, Oğuz YALÇIN, Mustafa DURMUŞ ve Okan KOCAKURT'dan 

emir ve talimat aldığı, bu emir ve talimatları yerine getirdiği,

Şüphelinin,  askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  üzerine  sabah 

saatlerinde kışladan ayrıldığı,

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarının  askeri  darbe  faaliyeti  icrası  sırasında  olay 

gecesi askeri darbe faaliyeti dışında herhangi bir telefon iletişiminde bulunulmamasına dair 

faaliyete katılan askerlere emir ve talimat verdiklerinin değerlendirildiği,  şüphelinin de bu 

emir ve talimata uyarak olay gecesi 21:08 - 02:08 ve 03:01 - 07:54 saatleri arasında herhangi 

bir telefon iletişiminde bulunmadığının anlaşıldığı, 

Şüphelinin, gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi olduğunu 

bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu 

olan  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ettiği,  askeri  darbe 

girişimininde bulundukları, şüphelinin askeri hiyerarşi ve tanımlı görevleri dışında Fetullahçı 

Terör Örgütü mensuplarından askeri darbe planlaması kapsamında aldığı yasal olmayan emir 

ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli Anıl KORKMAZ'ın, soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı Terör Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını  oluşturduğu 

anlaşılmıştır. 

5-34- Şüpheli Bayram KUTLU'nun ( Barış Kod ) Eylemleri :

Şüpheli Bayram KUTLU 10/10/2016 tarihli ifadesinde;1991-1993 Yılları arasında 

üniversitede okurken 2 yıl kadar Fetullahçı Terör Örgütüne ait yurtlarda kaldığını,, Samsun'da 

üniversiteyi kazandığımda özel yurt ararken tesadüfen yurtlarına yerleştiğini, Harun KALAY 

1224/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



ve Ünat ÜN isimli kişilerle beraber kaldığını, bu şahıslarla 10 yıldır görüşmediğini ve memur 

olmadıklarını, 2 yıl yurdundakaldıktan sonra 2 yılda farklı 2 evlerinde kaldığını, bu evlerde 

Risalenur yada Fetullah GÜLEN'in kitaplarını yaşça büyüklerden birisi okuyarak anlattığı, bu 

kişileri  ismen  tanımadığını,  üniversite  bittikten  sonra  bu  kişilerle  irtibatını  kestiğini  ve 

Ankara'ya  geldiğini,  4-5  sene  kadar  önceUlu  Önder  İlköğretim Okuluna  öğretmen  olarak 

başladığında  aynı  okulda  Sosyal  Bilgiler  Öğretmeni  olan  arkadaşım  Emrah  Taşkın  bana 

öğretmenler arasında sohbet yaptıklarını, gelmesini istediğini, Emrah Taşkın'ın Fetullahçı olup 

olmadığını bilmediğini, ancak kendisinin daveti reddederektoplantılara gitmediğini, 

2002 Yılında öğretmenlik sınavlarını kazanarak öğretmen olduğunu, 2,5 yıl  kadar 

Mardin Kızıltepe Lisesi'nde, sonra 2,5 yıl Şereflikoçhisar Lisesi'nde çalıştığını, Ankara'da bu 

zamana  kadar  4  ayrı  ortaokulda  öğretmen  olarak  görev  yaptığını,  en  son  Mamak Rotary 

Yeşiltepe Ortaokulu'nda Fen Bilgisi Öğretmeni olarak görev yaptığını, eşi Nazlı KUTLU ile 

2003  yılında  tanıştıklarını,  eşinin  GATA'da  Romotoloji  Polikinliğinde  hemşire  olarak 

çalıştığını, tanışmadan öncede burada görevli olduğunu,0531 101 70 02 numaralı telefonu 4-5 

yıldır kullandığını, daha önceki hatlarını hatırlamadığını, kardeşi Ali Kutlu'nun 2012 KPSS 

sınavı ile maliyede işe başladığını, evinde yapılan aramada ele geçen 1 doların kendisine ait 

olmadığını, 12 yaşındaki kızı Sude'nin yabancı para kolleksiyonuna ait olabileceğini, 1 Doları 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarının  birbirlerini  tanımakta  kullandıkları  işaret  olup 

olmadığını  bilmediğini,  bunu basından duyduğunu,  örgüt  mensubu olmadığı  içinböyle  bir 

işarette kullanmadığını,10 yıldır aramanın yapıldığı evde oturduğunu herhangi bir sivil yada 

asker  şahsın  toplantı  için  evine  gelmediğini,  20/07/2016  tarihinde  çıkan  KHK  ile 

öğretmenlikten ve memuriyetlikten atıldığını,eşinin de 15 gün süre ile açığa alındığını ancak 

görevine devam ettiğini, 

15/07/2016 günü eşi ve çocukları ile birlikte Mogan gölünde piknikte olduklarını, 

saat  21:00  sıralarında  eve  dönüş  yaptıkları  esnada  kardeşi  Ali'nin  kendisini 

arayaraktelevizyonda  geçen  boğaz  köprüsünün  kapalı  olduğu  yönündeki  haberlerden 

bilgisinin  olup  olmadığını  sorduğunu,  saat  22:00  sıralarında  eve  gittiğini,evden  hiç 

çıkmadığını, Bylock, Eagly, Tango türü bir cep telefonu haberleşme programı kullanmadığını, 

Whatsapp kullandığını, Bankasya'ya ait hesabının olduğunu ancak 1 sene önce kapattığını, 

2000-3000T.L  parasının  olduğunu  buna  çektiğini,  parayı  Fetullah  GÜLEN'in  talimatıyla 

yatırmadığını,adına kayıtlı 06 EA 3249 plaka sayılı aracı ile Sarıyahşi İlçesi Sipahiler Köyüne 

gittiklerini  29/08/2016  tarihinde  arama yapıldığını  öğrendiğinde  evine  geldiğini,  hakkında 

yakalama  olmadığını  öğrendiğini,  tutanak  düzenlenerek  serbest  bırakıldığını,  27/09/2016 

tarihinde  evinde  bulunduğu  esnada  polislerin  gelerek  kendisini  aldığını,  Fetullahçı  Terör 

Örgütünün  faaliyeti  kapsamında  toplantı  yaptığı  iddiasını  kabul  etmediğini,  imamlıklarını 

yapmadığını, bu şahısların adresini nerden bildiklerini ve nasıl polise göstermiş olduklarını, 

1225/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



bu şahısların kendisini nasıl teşhis ettiklerini bilmediğini, "Barış" kod ismini kullanmadığını, 

Ali ERCAN , Taha Fatih ÇELİK, Akif ve Sadık isimli şahısları tanımadığını, Taha Fatih'i Arif 

ve Akif kod isimli kimse ile tanıştırmadığını, Yargıtay tetkik hakimi eşi olan yada Yargıtay'da 

çalışan  tanıdığının  olmadığını,Fetullahçı  Terör  Örgütü  yöneticisi  yada  üyesiolmadığını, 

suçlamaları  kabul  etmediğini,  örgüt  üyesi  olmadığı  için  etkin  pişmanlık  hükümlerinden 

faydalanmak istemediğini belirtmiştir.

Şüpheli Taha Fatih ÇELİK 01/09/2016 tarihli ifadesinde; " ... Ali ERCAN ile ben 

Sadık isimli şahıs ile görüşmeye devam ettik ve 2014 yılına kadar görüşmemiz devam etti. Bu 

arada 17-25 Aralık Operasyonları olmuştu. Sonrasında biz Ali ERCAN ile devam ettiğimiz 

görüşme grubunu sonlandırarak beni kısa süreliğini ismini hatırlamadığım bir şahsa devretti 

sonrasında ise 15 Temmuz 2016 yılı darbe gününe kadar öğretmen olarak bildiğim Peyami 

safa Mah. 344. Cad. Yorulmaz Apt. No:24 Mamak Ankara adresinde ikamet eden Barış isimli 

şahıs ile görüşmelerime devam ettim.

2013 yılında  Hakkâri’den  Ankara'ya  gelerek,  Kara  Havacılık  Komutanlığı  İmamı 

olarak bildiğim Akif kod isimli Eşinin Yargıtay 14. Dairede çalıştığını Etlik'te ikamet ettiğini 

söyleyen kişi ile 2015 yaz ayları  başında Barış kod aracılığı ile Akif in yardımcısı  olarak 

bildiğim Arif kod ile birlikte tam olarak adresini bilmediğim İvedik Metro yanındaki Arif in 

ikametinde görüştüm bu şahısları görürsem teşhis edebilirim, bunun dışında herhangi bir kişi 

yada kişiler ile irtibatım olmadı bildiklerim bunlardan ibarettir.

...11ve 12 Temmuz da Barış kod ile görüşmek için yukarıda belirttiğim Mamak'taki 

adresine gittim ve Barış isimli şahsın ağzını aradım müteakiben Özcan KARACAN ile olan 

diyaloğu anlattım ancak bana hiçbir bilgi vermedi ve oradan ayrıldım. 

04/10/2016 tarihli teşhis tutanağında şüpheli Fatih Taha ÇELİK'in soruşturma 

kapsamında verdiği  ifadesinde, 15/07/2016 tarihine  kadar  öğretmen olarak  bildiği  Barış 

ismiyle  tanıdığı  Peyami  Sefa  Mahallesi  344.  Cadde  Yorulmaz  Apartmanı  No:24 

Mamak/Ankara  adresinde  oturan  kişi  olarak  şüpheli  Bayram  KUTLU'yu  şüpheye  mahal 

bırakmadan teşhis ettiği belirtilmiştir. 

28/08/2016 tarihli yer gösterme tutanağında, şüpheli Taha Fatih ÇELİK, irtibatta 

bulunduğu  ve  abisi  konumunda  bulununan  Barış  isimli  şahsın  kendisinin  de  birçok  kez 

sohbetlere katılmak için gittiği ev olarak Ankara ili Mamak İlçesi Peyami Sefa Mahallesi 344. 

Cadde Yorulmaz Apartmanı No:24/11 adresindeki evi göstermiştir.

Şüpheli Bayram KUTLU'ya ait Ankara ili Mamak İlçesi Peyami Sefa Mahallesi 344. 
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Cadde Yorulmaz Apartmanı No:24/11 adresinde 29/08/2016 tarihinde yapılan aramada yatak 

odasında  gardırop  içerisindeki  siyah  çanta  içerisinde  bulunan  siyah  renkli  cüzdanda  eski 

paraların yanında 1 adet B serisi 26344558 seri numaralı 1 Amerikan Doları ele geçirilmiştir. 

Şüpheli  Bayram  KUTLU'nun  adına  kayıtlı  0530  292  76  78  numaralı  telefon 

hattından  70758  İD  numarasıyla  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarının  birbirleriyle 

haberleşmekte kullandıkları Bylock isimli haberleşme programını kullandığı, bu programdan 

29/08/2014  tarihinde  125950  İD  numaralı  Polat  ORAK'ı  aradığı  gönderilen  kayıtlardan 

anlaşılmıştır. 

Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  Mali  Suçlarla  Mücadele  Şube  Müdürlüğü'nün 

28/03/2017 tarih ve 342278 Sayılı cevabi yazısında; Şüpheli Bayram KUTLU ve kardeşi Ali 

KUTLU’nun  Bankasya'da  hesaplarının  bulunduğu  ve  2014  yılında  hesap  bakiyelerinde 

artışlar olduğu belirtilmiştir.

Şüpheli Bayram KUTLU'nun kullanmakta olduğu 0531 101 70 02 numaralı telefon 

hattı için Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin 13/10/2016 tarih ve 2016/3399 D. iş sayılı kararı 

ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı verilmiştir. Bu karar 

uyarınca elde edilen veriler Ankara TEM Şube Müdürlüğüne gönderilmiş ve gerekli analizler 

yapılarak rapor düzenlenilmesi istenilmiştir. 

Şüpheli Bayram KUTLU,27/09/2016 tarihinde gözaltına alınmıştır. 

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüphe  Bayram  KUTLU'nun  eylemleri 

değerlendirildiğinde; 

Şüpheli Bayram KUTLU'nun, Mamak Rotary Yeşiltepe Ortaokulu'nda Fen Bilgisi 

Öğretmeni olarak görev yaptığı, 

Şüphelinin,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarının  birbirleriyle  haberleşmekte 

kullandıkları  Bylock  isimli  kriptolu  mesajlaşma  programını  kullandığına  ilişkin  tespit 

tutanağı,  şüphelinin  evinde  yapılan  aramada  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarının 

birbirlerini tanımakta kullandıklarının değerlendirildiği 1 Amerakin doları banknotunun ele 

geçirilmesi,  şüpheli  Taha  Fatih  ÇELİK'in  Fetullahçı  Terör  Örgütü  yapılanması  içerisinde 

şüpheli  Bayram KUTLU'nun  'abi'liğini  yaptığı  hücresel  ağda  faaliyet  gösterdiğine  ilişkin 

özgür iradesiyle verdiği beyanı, şüpheli Taha Fatih ÇELİK'in örgütsel faaliyet kapsamında 
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düzenli  olarak gittiğini  belirttiği,  şüpheli  Bayram KUTLU'ya  ait  Ankara ili  Mamak İlçesi 

Peyami Sefa Mahallesi  344. Cadde Yorulmaz Apartmanı No:24/11 adresindeki evi görevli 

polislere göstermesi, şüpheli Taha Fatih ÇELİK'in'Barış' kod ismiyle bildiği Fetullahçı Terör 

Örgütü  yapılanması  içerisinde  askerlere  'abi'lik  yapan  şahsın  şüpheli  Bayram 

KUTLUolduğunu  teşhis  etmesi  birlikte  gözönünde  bulundurulduğunda,  şüpheli  Bayram 

KUTLU'nun Fetullahçı Terör Örgütünün hiyerarşik yapılanması içerisinde kendisine verilen 

talimatla  asker  kişilerle  örgüt  arasında irtibat  kurduğu,  örgütün talimatlarını  asker  kişilere 

ilettiği, bu yönde örgütsel faaliyette bulunduğu ve şüphelinin Fetullahçı Terör Örgütü üyesi 

olduğunun anlaşıldığı, 

Şüpheli  Bayram  KUTLU'nun, soruşturmaya  konu  eyleminin  Fetullahçı  Terör 

Örgütü üyesi olmak suçunu oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-35-Şüpheli Bilal BOZDUĞAN'ın ( Teğmen ) Eylemleri :

Şüpheli Bilal BOZDUĞAN 28/07/2016 tarihli ifadesinde; "  Ben Kara Havacılık 

Okul Komutanlığında kursiyer Teğmen olarak eğitim almaktayım. Bizlere 14/07/2016 günü 

sıfırlama eğitim atışı yapacağımızı söylediler ama bu sebepsiz yere iptal oldu. Tahminimce 

eğitim  için  aldıkları  mühimmatları  biraz  sonra  anlatacağım  olaylar  için  kullanmak  üzere 

almışlardır.

15/07/2016  günü  saat  17:10  civarında  Tabur  komutanı  Kurmay  Yarbay  Yasin 

CANDEMİR’in akşam 21:45’te bizimle derslerimiz ile alakalı konuşacağını ve konuşmaya 

tulumlu  olarak  gitmemiz  gerektiğini  diğer  kursiyer  arkadaşlarımdan  duydum.  Bu  saate 

kadarda serbest olduğumuzu öğrendim. Belirtilen saatte içtima alınacak gazinoda yer aldık. 

Tabur  komutanımız  Yasin  CANDEMİR  telaşlı,  heyecanlı  bir  şekilde  içtima  alınan 

gazinomuza geldi ve 'Arkadaşlar Genelkurmay Başkanlığına saldırı var, bizim bulunduğumuz  

yerde  ilk  saldırabilecekleri  yerler  arasında,  bütün başlarımızı  almaya çalışıyorlar,  bugün  

gerekirse öleceğiz, bu durumu şaka zannetmeyin, şimdi size silah ve mühimmat vereceğim, bu  

saatten  sonra  bizim  aramamız  dışında  telefonunu  kullananlara  Vatan  Hainliğinden  işlem  

yaparım' dedi. 

Akabinde bizi dörderli beşerli gruplara rastgele ayırdı ve başımıza üst rütbeli birisini 

görevlendirdi.  Beni  Bölük Komutanı  Emre ERKAN Yüzbaşının yanına verdi.  Daha sonra 

bizlere  mühimmat  ve  seri  numaralarına  bakılmaksızın  G-3  marka  tüfek  verdiler.  Bölük 

Komutanı  Emre  ERKAN  Yüzbaşı  arabası  ile  beni  ve  diğer  kursiyer  arkadaşlarım  olan 

Muhterem YAMAN, Ömer Faruk TÜRKMEN, İrfan OKUMUŞ, Emre TEMİZKAN’ı uçuş 

hattına götürdü. Hepimize belli yerleri göstererek görev almamızı emretti ve biz terör saldırısı 
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olacağını sanıyorduk. 

Bana T-182 hangarlarının başlangıcında görev verdi. Bölük Komutanı Emre ERKAN 

Yüzbaşı sürekli bizi denetliyordu, oradan ayrılmamamızı emretti. Saat 02.00-03.00 civarında 

yaklaşık 100 metre ilerimde görev alan arkadaşım Muhterem YAMAN bana hitaben 'Darbe 

var ama biz doğru taraftayız galiba, darbe yapanlara karşı koyuyoruz' dedi.

Ben  de  telefonumun  internetinden  gizlice  haber  sitelerine  baktım  ve  1.  Ordu 

Komutanının 'Herkes birliklerine dönsün, TSK içerisinde küçük bir grup tarafından kalkışma  

var' sözlerini okudum. Bunu okumam üzerine, birliğimizde olduğumuzdan ve büyük bir birlik 

olduğumuz  gerçeğini  de  gözeterek,  darbeye  karşı  koyan  tarafta  olduğumuzu  düşündüm. 

Sabaha  kadar  burada  bekledim  ve  sürekli  çatışma  sesleri  geliyordu,  helikopterler  inip 

kalkıyordu, uçakların sesleri geliyordu.

Bölük Komutanı Emre ERKAN Yüzbaşı gün aydınlandığı zaman yanıma geldi ve 

bana  hitaben  'Bilal  Geliyorlar' dedi  ve  ben 'Komutanım  kim  geliyor,  neler  oluyor' diye 

sordum, o da bana 'Kulenin oradan beyaz Isuzu geliyor' dedi. Bunu söylemesi üzerine ben 

kamyonete binmiş silahlı teröristler geldiğini düşündüm. Hemen yakınımda olan karargahtan 

Tabur komutanı  Kurmay Yarbay Yasin  CANDEMİR geldi  ve onunla beraber  yaklaşık bir 

buçuk kilometre  uzaklığımızdaki  kuleye  doğru ilerlemeye  başladık.  Giderken silah  sesleri 

geliyordu  ve  havada  duran  helikopteri  bizi  destekler  nitelikte  tarıyordu.  Şu  aşamada 

bulunduğum yer ateş edilen noktaya silah menzilinin yetmeyeceği kadar uzaktı. Daha sonra 

karşı tarafta saldıranlarında olduğu kuleye yaklaşık 300 metre uzaklıkta bulunan bir mevzide 

durduk.  Burada  yere  yattık.  Mevzide  Kara  Pilot  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN,  Kara  Pilot 

Albay Murat AĞIR, Kara Pilot Albay Mustafa DURMUŞ, Kara Pilot Kurmay Yarbay Yasin 

CANDEMİR  ve  kursiyer  4  arkadaşım  bulunuyordu.  Bu  esnada  karşımızda  kimse 

bulunmuyordu.  Akabinde  okul  komutanı  Kara  Pilot  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN  geri 

çekilmemizi  emretti.  Bir  UH-1  Helikopterine  kadar  geri  çekildik  ve  okul  komutanı 

bulunduğumuz yerin güvenliğini Akıncı Üssünün sağlayacağını söyledi ve yine kendisinin 

emriyle helikoptere bindik. Helikopterde Kara Pilot Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Kara Pilot 

Albay Murat AĞIR, Kara Pilot Albay Mustafa DURMUŞ, Kara Pilot Kurmay Yarbay Yasin 

CANDEMİR, Okul Komutanının yaveri ismini bilmediğim Astsubay, yine ismini bilmediğim 

bir  Binbaşı,  iki  tane  er  ve  kursiyer  arkadaşlarımdan  Muhterem  YAMAN,  Ömer  Faruk 

TÜRKMEN,  Nuri  YÜKSEL  ve  ben  bulunuyorduk.  Normal  şartlarda  bu  kadar  kişi  bu 

helikopter için fazlaydı. Helikopteri okul komutanı Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN kullanıyordu 

ve  kendisi  bizimde  canımızı  tehlikeye  atarak,  helikopteri  zemine  sürterek  kalkış  yaptı. 

Buradan Akıncı Üssüne gittik. 

Akıncı  üssüne vardığımızda  çeşitli  kuvvet  ve birimlerde,  özel  kuvvetlerde  olmak 

üzere, tahminen 100 kişi vardı ve hiç birinde isimlik yoktu. Orada bulunanlar kendi aralarında 
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konuşurken 'gerekirse çatışacağız'  dediklerini duydum. Bu arada Akıncı Üssü pisti bir F-16 

savaş  uçağıyla  bombalandı.  Bombalamayla  birlikte  orada  bulunanlar  sağa  sola  kaçıştılar. 

Bunu  fırsat  bilip  diğer  kursiyer  arkadaşlarımla  anlaşıp,  mühimmatlarımızı  şarjörlerden 

çıkartıp,  silahlarımızı  burada  bırakıp,  ileride  bulunan  tellerden atlamak suretiyle,  vurulma 

ihtimalini  de  göze  alarak  Akıncı  Üssünden  kaçtık.  Tarladan  tahminen  yaklaşık  iki  saat 

yürüyerek  uzakta  gördüğümüz  ve  köy  olarak  düşündüğümüz  bir  yerleşim  yerine  doğru 

ilerledik.  Tarlada  bulunan  uzun  otlar  ve  çalılıklar  yüzünden  yanımda  olan  arkadaşlarımı 

kaybettim. Bir süre sonra yine kursiyer arkadaşım olan Osman TEKE’yi gördüm. Daha sonra 

kendisi  babasını  aradığını  ve  babasının  gelip  kendisini  alacağını  söyledi.  Bir  süre  sonra 

Osman  TEKE’nin  babası  geldi  ve  bizlerde  babasının  arabasına  binerek  Temelli'ye  gittik. 

Temelli'de kendimize kıyafet alıp üstümüzü değiştirdik. Beni Eşkişehir Yolu üzerinde bulunan 

CEPA alışveriş Merkezinde bıraktılar. ...  Kimseye ateş etmedim, kimseye zarar vermedim. 

Ben vatanına ve Cumhuriyetine bağlı bir Türk subayıyım. Benim gerçekleşen darbe girişimi 

ile  ilgili  ve  adı  geçen  FETÖ  silahlı  terör  örgütü  ile  ilgili  hiçbir  alakam,  ilişkim  yoktur.  

Suçsuzum. Şahsıma yöneltilen suçlamaları reddediyorum. " şeklinde beyanda bulunmuştur. .

Şüpheli  Burak  Han  İLGÜN  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ..Daha  sonra 

helikopter havalandı ve bir müddet uçtuktan sonra bir yer indi ve buranın Akıncı Hava Üssü 

olduğunu öğrendik.  Burada en az  10 adet  her  çeşit  helikopter  vardı.  Yaklaşık  20-30 tane 

rütbeli  pilot,  özel  kuvvetler  personeli  vardı.  Toplamda  70-80  personel  vardı.  Buradaki 

tanıdığım kişiler ..... Bilal BOZDAĞ vardı. 

...  Daha  sonra  2  saate  yakın  yürüdük  ve  ileride  görünen  bir  köyün  yakınında 

arkadaşlarım  Osman  TEKE,  Bilal  BOZDAĞ,  Murat  GÜLERDİ  ve  Nuri  YÜKSEL  ile 

karşılaştık. Osman TEKE yardım için babasını aramıştı ve babası arabayla gelip bizi aldı ve 

Temelli'ye doğru hareket ettik. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli İrfan OKUMUŞ 28/07/2016 tarihli ifadesinde; " Daha sonra kendisini üç 

haftadır göremediğimiz Tabur Komutanı Yarbay Yasin CANDEMİR ... Ardından bizi gruplara 

ayırdı,  Başımızda  Bölük komutanımız  Yüzbaşı  Emre  ERKAN vardı  takım da  ben,  Ömer 

Faruk TÜRKMEN, Bilal BOZDUĞAN, Muhterem YAMAN bulunuyorduk. Daha sonra Tabur 

komutanı Yasin CANDEMİR bize  'Herkes depoya insin ve silah alsın' dedi. Bizde hemen 

depoya indik gelişi güzel oradan G-3 marka silah ve birer tane boş şarjör aldık.

...  Saat:05:00-  05:30  sıralarında  gün  doğuyordu  Ömer  Faruk  telefonla  aradı  ve 

aşağıya inmemi söyledi. Aşağıya indiğim sırada tahmini 500 metre batı yönünden yoğun bir 

şekilde  silah  sesleri  duyduk.  Diğer  arkadaşları  silah  sesinin  geldiği  yöne  doğru  koşarken 

gördük. Bunun üzerine hangarın yanındaki bir  konteynırın arkasına sekebilecek bir  mermi 
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isabet etmesin diye siper aldım Ömer Faruk TÜRKMEN’in de bu silah sesinin geldiği yöne 

doğru  gittiğini  gördüm.  Yanında  Bilal  BOZDUĞAN  ve  Muhterem  YAMAN  da  vardı..." 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Murat GÜLERDİ 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " Ben Osman TEKE ile 

beraberdim.  Yaklaşık iki  saat  yürüdükten sonra Osman TEKE yardım için babasını  aradı. 

Osmanın  babası  GATA'da  Albaydı.  Babasına  telefonumuzdan  konum  attık.  İleride  Bilal 

BOZDAĞ, Nuri YÜKSEL, Burak Han İLGÜN, İbrahim MERT ile karşılaştık. Daha sonra 

Osman  TEKE'nin  babası  yeşil  renkli  Honda  Jazz  marka  bir  arabayla  gelip  bizi  aldı  ve 

Temelli'ye doğru hareket ettik." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Nuri  YÜKSEL  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Akıncı  Üssüne 

indiğimizde orası  çok kalabalıktı  ve 700-800 kişi  vardı.  Orada her birlikten birileri  vardı. 

Burada tanıdıklarım ... Bilal BOZDOĞAN, Murat GÜLERDİ, İbrahim MERT'ti.Daha sonra 

F-4 uçakları bulunduğumuz yeri ve pisti bombaladı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Osman TEKE 28/07/2016 tarihli ifadesinde; "  ...  Buranın Akıncı Üssü 

olduğunu inince öğrendik.

... Bu kışlanın ilerisinde görünen köye doğru tarlalardan gittik. Tahmini 2-2,5 saat 

yürüdük.  Bu  zaman  zarfı  içerisinde  babam  aracı  ile  geldi  tam  araca  bineceğimiz  sırada 

arkamızdan İbrahim MERT ve Burak Han İLGÜN, Nuri YÜKSEL, Bilal  BOZDOĞANve 

adını  hatırlayamadığım  bir  arakadaş  daha  koşarak  geldiler  ve  babamın  aracına  bindik.  " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Ömer Faruk TÜRKMEN 28/07/2016 tarihli ifadesinde; " Bizim grubta 

Teğmen arkadaşlarım Emre TEMİZKAN, Bilal BOZDOĞAN, İrfan OKUMUŞ, Muhterem 

YAMAN ve ben vardık. Bölük komutanımızın Hundai marka, beyaz renkli özel arabasına 5 

kişi  bindik.  Görev yerimiz uçuş  hattı  dedi.  Güvercinlik  içerisinde Uçuş hattına geçmeden 

önceki  tel  örgüler  içerisinde  aracı  durdurarak,  bizleri  aşağı  indirdi,  bizleri  dağıtarak,  pist 

alanına kimseyi geçirmememiz talimatını verdi. ...

...  O  sırada  bölük  komutanı  tekrar  aradı.  Bilal’in  yanına  gelin  dedi.  Ben  onlara 

koşarken, ateş sesleri geliyordu. İrfan benimle gelmedi, yerde yatanlar vardı, bende taşları 

siper aldım. Benim sağımda yerde mevzilenmiş şekilde okul komutanımız Tuğgenaral Ünsal 

ÇOŞKUN, yanında emir astsubayı, Kurul Başkanı Albay Murat AĞIR vardı. Solumda görsem 

tanıyabileceğim Albay rütbesinde birisi vardı. İlerden ateş sesi geliyor, fakat kim olduğunu 

görmüyorduk.  Albay  Murat  AĞIR  okul  komutanına 'benim  atıcılığım  iyi  ben  vururum' 
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dedi.Elinde  G-3  ile  çömelik  vaziyette  2-3  el  ateş  etti.  Daha  sonrada  emir  astsubayı  da 

kalaşnikof ile atış yaptı.  Üstümüzden kobra helikopter ateş etmeye başladı. Benim yanıma 

arkadaşlarım Nuri  YÜKSEL,  Bilal  BOZDUĞAN, Muhterem YAMANile  Tabur  Komutanı 

Yarbay Yasin CANDEMİRgelip mevzi aldılar. O sırada bizim elimizde de G-3 silahlar vardı. 

Daha sonra Cougar helikopter kulenin ön tarafına inip, kulede bulunan arkadaşlarım Osman 

TEKE, İbrahim MERT, Burak Han İLGÜN, Murat GÜLERDİ ile  yanlarında tanımadığım 

kişileri helikoptere alıp oradan uzaklaştı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  21:02'de,  Topçu  Teğmen  Bilal  BOZDUĞAN  ve 

Teğmen Emre NAZLIGÜLOĞLU’nun,  sivil  kıyafetli  olarak  Kara Havacılık  Subay Temel 

koğuş kapısından giriş yaptıkları,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 21:43'de, Topçu Teğmen Bilal BOZDUĞAN’ın uçuş 

kıyafetli olarak Kara Havacılık Subay Temel koğuş kapısından çıkış yaptığı,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:09'da, Topçu Teğmen Bilal BOZDUĞAN’ın uçuş 

kıyafetli ve silahlı olarak subay temel silahlık koridorunda görüldüğü, 

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:23'de, Topçu Teğmen Bilal BOZDUĞAN’ın silah 

deposunu kapatıp, silahlı olarak ayrıldığının görüldüğübelirtilmiştir. 

Şüpheli Bilal BOZDUĞAN'ın adına kayıtlı olan / kullanmakta olduğu 0 553 208 91 

40  numaralı  telefon  hattı  için  Ankara  9.  Sulh  Ceza  Hakimliği'nin  28/11/2016  tarih  ve 

2016/2389 D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti 

kararı verilmiştir.

Şüpheli  Bilal BOZDUĞAN'ın kullanmakta olduğu 0 553 208 91 40 numaralı 

telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe  girişiminde  bulunulan 

15/07/2016 tarihinde şüphelinin cep telefonunun saat 21:00 sıralarından itibaren Güvercinlik 

kışlasının bulunduğu mevkiideki baz istasyonlarından sinyal vermeye başladığı, saat 07:23'de 

ise Kazan ilçesinde bulunan baz istasyonlarından sinyal verdiği, şüphelinin saat 18:21 - 22:32 

ve  22:56-04:32  arasında  herhangi  bir  telefon  irtibatında  bulunmadığı,  şüphelinin  olay 

gecesiaskeri darbe girişimine iştirak eden şüpheliler Ömer Faruk TÜRKMEN, Emre ERKAN 

ve Yasin  CANDEMİR ile  telefon iletişimi  içerisinde  olduğu,  şüphelinin  cep  telefonundan 

internet erişiminde bulunduğu anlaşılmıştır.

Şüpheli Bilal BOZDUĞAN, 18/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.
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Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Bilal  BOZDUĞAN'ın  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Bilal  BOZDUĞAN'ın,  Kara  Havacılık  Okul  Komutanlığı  Öğrenci  ve 

Kurslar Tabur Komutanlığında 7. dönem kursiyer teğmen olarak görev yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri dışında başka asker kişilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış 

biçimi ile  birlikte  nazara  alındığında,  şüphelinin  Fetullahçı  Terör  Örgütü üyesi  olduğunun 

anlaşıldığı,

Şüphelinin,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler  tarafından  15/07/2016 

tarihinde  gerçekleştirilecek  askeri  darbe  girişimi  öncesinde,  Subay  Temel  Kurs  Bölük 

Komutanı olan şüpheli Emre ERKAN tarafından 15/07/2016 tarihinde saat 21:30 sıralarında 

kışlada bulunmaları talimatı üzerine 15/07/2016 tarihinde saat 21:30 sıralarında Güvercinlik 

Kışlasında tulumunu giymiş olarak hazır beklediği, 

Tabur Komutanı Yasin CANDEMİR'in, tüm 7. Dönem Kursiyer Teğmenlere olduğu 

gibi şüpheliye de kapısı kırılmak suretiyle açılan depodan seri numaralarına bakmaksızın G-3 

piyade tüfeği dağıttırdığı,

Şüphelinin, aldığı bu tüfeğin mühimatını ise askeri darbe hazırlığı kapsamında atış 

eğitimi bahanesiyle alınan ve atış eğitimi iptal edildiği halde iade edilmesi gerekirken iade 

edilmeyerek Tabur Komutanı şüpheli Yasin CANDEMİR'in odasında bulunan mermilerden 

karşıladığı, 

Şüpheli  Yasin CANDEMİR'in,  şüpheli  Bilal  BOZDUĞAN'ı,  şüpheliler  Muhterem 

YAMAN,  Ömer  Faruk  TÜRKMEN,  İrfan  OKUMUŞ  ve  Emre  TEMİZKAN  ile  birlikte 

rastgele bir grup oluşturarak başlarına da şüpheli Emre ERKAN Yüzbaşıyı da vererek uçuş 

hattında görevlendirdiği,

Şüphelinin,  Bölük  Komutanı  olan  şüpheli  Emre  ERKAN'ın  özel  aracı  ile 

görevlendirildikleri uçuş hattına gittikleri, 

Şüpheli Emre ERKAN'ın, şüpheliye uçuş hattına kimseyi almaması yönünde talimat 

verdiği,

Şüphelinin, T-182 hangarının başlangıcında silahlı olarak bulunduğu, 

Şüphelinin, askeri darbe faaliyeti başladığı saat 22:00 sıralarından sabah saat 06:00 - 

07:00 sıralarına kadar askeri darbeyi sevk ve idare eden şüpheliler tarafından verilen yasadışı 

emir ve talimatları yerine getirdiği,

Jandarma Özel  Kuvvetler  personeli  tarafından  askeri  darbe  girişimine  karşı  Kara 
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Havacılık Komutanlığı kışlasına operasyona başlanılması üzerine sabah saat 06:30 - 07:00 

sıralarında şüphelinin, şüpheli Yasin CANDEMİR ile birlikte kuleye doğru gittiği ve elinde 

silahla şüpheliler Ünsal ÇOŞKUN, Murat AĞIR, Mustafa DURMUŞ, Yasin CANDEMİR ve 

diğer kursiyer Teğmenler ile birlikte mevzii aldığı, 

Şüpheli  Ersel  ERSOY'un  10/08/2016  tarihli  ifadesindeki  '....Bu  esnada  taarruz  

helikopteri AH-1 P birlik içerisine ateş etmeye başladı, bulunduğumuz bölgeye mermilerin  

düşmesi üzerine, orta tabur bölgesine gittik. Kursiyer teğmenlerin ateş ederek kule tarafına  

gittiklerini  gördüm.' şeklindeki  beyanından,  şüphelinin  de  askeri  darbe  girişimine  karşı 

operasyonda bulunan Jandarma Özel Kuvvetlere silahla ateş ettiğinin anlaşıldığı, 

Askeri  darbecilerin  verdikleri  Güvercinlik'ten  Akıncı'ya  tahliye  emri  üzerine 

şüphelinin, şüpheli Ünsal ÇOŞKUN'un kullandığı UH-1 helikoptere şüpheliler Murat AĞIR, 

Mustafa  DURMUŞ,  Yasin  CANDEMİR,  İlyas  BARUT,  Ertuğrul  ALTUN,  Muhterem 

YAMAN, Ömer Faruk TÜRKMEN ve Nuri YÜKSEL ile binerek Akıncı üssüne gittikleri, 

Şüphelinin, Güvercinlik kışlasından seri numaralarına bakılmaksızın aldığı kendine 

zimmetli olmayan G-3 tüfeği de Akıncı üssüne götürdüğü,

Şüphelinin Akıncı Hava Üssünde askeri darbe kapsamında faaliyette bulunan diğer 

şüpheliler ile birlikte bulunduğu, askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması ve üssün 

uçaklar tarafından bombalanması üzerine tellerden atlayarak Akıncı Askeri Üssünden kaçtığı, 

Şüphelinin,kendisi gibi askeri Akıncı Askeri Üssünden kaçan şüpheliler Burak Han 

İLGÜN, İbrahim MERT, Osman TEKE, Nuri  YÜKSEL, ve Murat  GÜLERDİ ile  birlikte, 

Osman TEKE'nin babasının aracı ile Akıncı bölgesinden ayrıldıkları, 

Şüphelinin, görev tanımı dışında kendisine ait olmayan silahla olay gecesi uçuş hattı 

bölgesinde kendisine verilen yasadışı emir vetalimatları yerine getirdiği, olay gecesi askeri 

darbecilerin  kullandıkları  helikopterlerin  kalktıkları  uçuş  hattının  darbeciler  açısından 

güvenliğini sağladığı, 

Şüphelinin  cep  telefonunda,  tanık  Mehmet  DİKKATLİ'nin  beyanına  göre  isminin 

'Yurtta  Sulh'  olduğu anlaşılan 7.  dönem kursiyer  teğmenlerden oluşan whatsapp grubunun 

kayıtlı  olduğu  ve  askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  üzerine  şüphelinin 

aldığı talimat doğrultusunda bu whatsapp grubuna ilişkin tüm paylaşımları sildiği, 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarının  askeri  darbe  faaliyeti  icrası  sırasında  olay 

gecesi askeri darbe faaliyeti dışında herhangi bir telefon iletişiminde bulunulmamasına dair 

faaliyete katılan askerlere emir ve talimat verdiklerinin değerlendirildiği,  şüphelinin de bu 

emir  ve  talimata  uyarak  olay  gecesi  askeri  darbe  faaliyeti  dışında  telefon  iletişiminde 

bulunmadığının anlaşıldığı, 

Şüphelinin, gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi olduğunu 

bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu 
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olan  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ettiği,  askeri  darbe 

planlaması  kapsamında  darbe  girişiminin  başarıya  ulaşması  için  kendisine  verilen  yasal 

olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Bilal  BOZDUĞAN'ın, soruşturmaya  konu  eylemlerinin,  Silahlı  Terör 

Örgütü üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük 

Millet  Meclisini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  kısmen  veya  tamamen  yapmasını 

engellemeye teşebbüs etmek ve Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya 

görevlerini  yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını 

oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-36-  Şüpheli  Bilgehan  GÖRGÖZ'ün  (  Astsubay  Kıdemli  Çavuş) 
Eylemleri :

Şüpheli Bilgehan GÖRGÖZ 12/10/2016 tarihli ifadesinde; " Ben Kara Havacılık 

Okul  Komutanlığı  Hat  Bakım  Komutanlığı  Temel  Helikopter  kısmında  astsubay  kıdemli 

çavuş olarak 2011 Yılından beri görev yapıyorum.....

.... Ben 15/07/2016 tarihinde Kuzey Emniyet Nöbetçi Astsubayı idim. Bu nöbetim 

Haziranın  Ayının  sonunda  belirlenmişti.  15/07/2016  tarhinde  sabah  saat  09:00  sıralarında 

bizimle birlikte nöbet tutacak olan Gökhan ÇİÇEK Binbaşının başkanlığında nöbet toplantısı 

yaptık. Gökhan ÇİÇEK Bizim nöbetçi amirimizdi.

Kuzey Emniyet Astsubayı, nimaziye ile Kartalkaya misafirhanesi arasındaki nöbet 

kulübesinde  doldur  boşalt  yapacak askerlerin  kayıtlarını  yapar,  bizim okul  komutanlığının 

nöbet yeri olan 4 tane kuleye mühimmatlı olarak nöbete gidecek olan askerlere 1 şarjör mermi 

verilir. Bu mermiler poşetlidir. Normalde nöbete gidecek askerler bu şarjörü silaha takmazlar. 

Üzerilerindeki hücum yeleğine takarlar ve silahlarında mermi olmadan nöbet tutarlar. Nöbetçi 

astsubay boş olan tüfekleri  doldurt  boşalt  yaptırır,  sonra da nöbete gidecek olan askere 1 

şarjör mermi verir. Nöbetten gelen bu askerden de bu şarjörü dolu olarak alır. Nöbet tutulan 

bu yerde 1 sandık kadar hazır kıtanın mermi mühimmatı bulunur. Bildiğim kadarıyla hazır 

kıtanın 1000 kadar mermisi, okul komutanlığının ise yaklaşık 400-500 mermisi vardı. Nöbet 

tutan  astsubay  bu  kulübede  24  saat  süreyle  bekler.  Yemek  ve  diğer  ihtiyaçlarını  burada 

karşılar.

... Biz toplantıdayken Gökhan ÇİÇEK Binbaşı "Nöbet pimi çekilmiş bomba gibidir. 

Bu bombayı kazasız bir şekilde, patlatmadan ertesi günkü nöbetçiye devretmektir." demişti. 

Bunun dışında herhangi bir  olağan dışı  bir  şey konuşulmadı.  Ben ilk  defa o gün Gökhan 

ÇİÇEK ile nöbet tuttum.
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...  Saat  21:30  sıralarında  nöbet  değişiminden  gelen  askerler,  tel  örgülerin  orada 

subayların  ellerinde  silahlarla  pusuya  yattıklarını  gördüklerini  söylediler.  Ben  de  nöbetçi 

amirim Gökhan ÇİÇEK Binbaşıyı aradım. Telefonu kapalıydı, ulaşamadım. Fidanlık Nöbetçi 

Astsubayı olan İbrahim TEPELİ'yi aradım ve durumu ilettim. O bana hareketlilikten haberinin 

olmadığını  söyledi.  Ben  de  nöbetçi  çavuşu,  kendilerine  dikkat  etmelerini,  herhangi  bir 

olumsuzluk  halinde  bana  haber  vermelerini  söyledim.  O  sıralarda  helikopter  uçuş  sesleri 

geldi.  Helikopterlerin  ışıkları  kapalıydı.  Birisi  benim üzerimden geçti.  Nizamiyeden alçak 

uçuş  yapıp  tekrar  kalktığı,  uçuş  hattı  bölgesine  yöneldi.  Saat  23:00  sıralarında  Fatih 

Asteğmenin başında olduğu Hazır Kıta Birliği nöbet bölgesine geldi. Fatih Asteğmenin tam 

ismi Fatih Nuri ÖZAK olabilir. Fatih Asteğmen bana tatbikat olduğunu söyledi ve kendilerine 

ait mühimmatları oradan aldı. Ben kendisine deftere imza attırdım. Sonra da mühimmatları 

teslim ettim. Ben de arkasından buna ilişkin tutanak düzenledim. Bu tutanağı daha sonra ben 

TEM Şube Müdürlüğündeki polislere teslim ettim.

Ben  Fatih  Asteğmene  nöbetçi  olup  olmadığını  sormadım.  Ancak  Hazır 

Kıtanınbaşında gelince onun nöbetçi olduğunu düşünerek mühimmatları teslim ettim. Ben cep 

telefonu internetimden saat 23:30 sıralarında internete baktığımda darbe girişimi olduğunu 

haberlerden  öğrendim.  O  gece  boyunca  cep  telefonum  açıktı.  İş  yerinden  arayan 

arkadaşlarımdan Kadir DÜNDAR, Eray AKAR, Hüseyin DOĞAN ile konuştum. Onlardan da 

olan olaylardan bilgi aldım. Benim nöbet tuttuğum yerde televizyon yoktu.

Ben darbe olduğunu öğrenince mühimmatların güvenliğini sağlamak için mühimmat 

sandıklarını kilitledim. Sonra da mühimmat sandıklarının olduğu nöbet kulübesinin kapısını 

kilitledim.  Üzerimde herhangi  beylik  silahım yoktu.  Bu silahım birliğin  otoparkında  olan 

aracımdaydı. Benim nöbet tuttuğum yerde nöbetçi astsubayın kullanması için kalejnikof tüfek 

vardır. Ben sabaha kadar bu kulübenin önünde bu silahla nöbet tuttum. Bu silahın iki tane 

dolu şarjörü vardı.

O sıralarda nöbet değişimi için gelen askerlerden ismini hatırlamadığım bir kısım 

asker  yanlarına  beyaz  Connect  aracın  içerisinde  rütbeli  bir  komutanın  geldiğini,  içeriye 

herhangi bir sivil yada polis girerse onları vurma emri verdiğini, benim kendilerine poşetli 

verdiğim mühimmatları da açtırdığını ve tüfeklere taktırdığını söyledi. Ben tekrar bu şarjörleri 

alıp bir sonraki nöbetçilere verdiğimde silahlara takmamaları, hücum yeleklerinde taşımaları 

ve herhangi bir sivil yada polise ateş etmemeleri talimatı verdim.

İlerleyen  saatte  askerler,  Cumhurbaşkanlığı  Külliyesinin  orada  çatışmalar 

olduğunu,silah seslerini duyduklarını söylediler.

Saat  03:00-04:00  sıralarında  bir  patlama  oldu  ve  arkasından  tüm  askeri  birliğin 

elektriği kesildi. Ben nöbetimi bu şekilde tutmaya devam ettim. Sabah saat 06:00 sıralarında 

askerler koşarak yanıma geldi ve bir kobranın uçuş hattını oradan jandarma tarafını taradığını 
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söyledi. Ben de bunları cep telefonumdan videoya çektim. Kobra helikopteri jandarma ve kule 

bölgesini tarıyordu. 15-20 dakika boyunca bu şekilde ateş açtı. Benim bulunduğum yerden 

sadece  o  kısım  görünüyordu.  Yerdeki  askerlerden  belirtilen  bölgeye  doğru  ateş  açılıp 

açılmadığını ben göremedim. Ben askerlerin hepsini nöbet yeri olan kulübeye aldım. Onların 

güvenliğini  sağladım.  Sabah  saat  09:00  sıralarında  hazır  kıta  benden  aldığı  mühimmatı 

eksiksiz olarak getirip teslim etti. Hazır Kıtadan mühimmatı ismini hatırlamadığım nöbetçi 

çavuş getirmişti.  Ben daha sonra nöbeti  tüm mühimmatlar  eksiksiz olarak benden sonraki 

Adem KURTOĞLU Astsubaya teslim ettim. Sonra da evime gittim.

Ben  gece  boyunca  yukarıda  belirttiğim  gibi  bir  defa  Gökhan  ÇİÇEK  Binbaşıyı 

aradım. Ona da ulaşamadım. Bundan başka herhangi bir rütbeli komutanı aramadım.

Bununla  birlikte  bizim AB206 kısmında çalışan  rütbelilerin  bulunduğu  Whatsapp 

grubumuz  vardı.  Burada  bizim  kısımdaki  tüm astsubay  teknisyenleri  vardı.  Onlarla  gece 

boyunca  bir  kez  yazıştık.  Herkes  benim  nöbetçi  olduğumu  biliyordu.  Beni  oradaki 

komutanlardan hiçkimse aramadı. Ben normal nöbet talimati içerisinde nöbetimi icra ettim. 

Kimseye  karşı  silah  kullanmadım  ve  nöbet  tutan  askerlere,  sivil  ve  polise  karşı  silah 

kullanmamaları konusunda talimat verdim.

Ben 15/07/2016 tarihinde meydana gelen askeri darbeye fiilen katılmadım. Önceden 

belirlenmiş  nöbetimi  tuttum.  Bu  nöbeti  tutarken  herhangi  bir  suç  oluşturan  eylemde 

bulunmadım. Ben Fetullahçı Terör Örgütü üyesi değilim...." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Bilgehan  GÖRGÖZ  müdafiinin  29/07/2016  tarihli  dilekçesi  ekinde 

verdiği whatsappmesajlarında, whatsapp grubunda Bilgehan abim adıyla kayıtlı telefon 

numarasından, 

Saat 23:14'te "polisler nizamiyede biz mevzilendik abi"

Saat 23:16'da "copralar uçmaya başladı" 

Saat 00:42'de "yazamam, çok fena şeyler oluyo" 

Saat 00:43'te "haberleri ne oluyo, söyleyin laa"

Saat 00:44'te "çatışma girdik yaaaa"

Saat 00:50'de "Bize emir gelmedi, aşağıdaki kuleden sıkıyorlar"

Saat 00:59'da "Haber verin iste abi bir patlama oldu onu çözmeye calisyom birlik  

yakınlarında"

Saat 01:00'da " kilit nokta bura sanki ya"

Saat 01:00'da "Kobralar ucuyor diyemi artik"

Saat 01:01'de "zırhlıbirlilerden haber var mı"

Saat 01:03'te "bizde var sadece Kobra"

Saat  02:57'de  "fena  patlama sesi  geliyo  zaten"  şeklinde  mesajlar  gönderildiğinin 
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anlaşılmıştır.

Şüpheli Bilgehan GÖRGÖZ'ün adına kayıtlı olan / kullanmakta olduğu 0544 604 00 

23  numaralı  telefon  hattı  için  Ankara  8.  Sulh  Ceza  Hakimliği'nin  16/10/2016  tarih  ve 

2016/3398 D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti 

kararı verilmiştir.

Şüpheli Bilgehan GÖRGÖZ'ün kullanmakta olduğu 0 544 604 00 23 numaralı 

telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe  girişiminde  bulunulan 

15/07/2016  tarihinde  şüphelinin  cep  telefonunu  gece  boyuncaaçık  olduğu  ve  Güvercinlik 

Kışlası  civarındaki  baz  istasyonlarından sinyalverdiği,  şüphelinin  olay gecesi  askeri  darbe 

girişimine iştirak eden şüpheliler Türker GÖKDEMİR, Mehmet KARAKAŞ, Dursun ERGEN 

ve Emre ÖZGÜR ile  telefon iletişimi  içerisinde  olduğu,  şüphelinin  cep  telefonunun gece 

boyunca açık olduğu, internet erişiminde bulunduğu anlaşılmıştır.

ŞüpheliBilgehan GÖRGÖZ, 17/07/2016 tarihinde gözaltına alındığı, 

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Bilgehan  GÖRGÖZ'ün  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Bilgehan  GÖRGÖZ'ün, Kara  Havacılık  Okul  Komutanlığı  Hat  Bakım 

Komutanlığı Temel Helikopter kısmında Astsubay Kıdemli Çavuş rütbesi ile görev yaptığı, 

Şüphelinin, FetullahçıTerör Örgütü üyesi olduğu, 

Şüphelinin,  Kara  Havacılık  Komutanlığı  Güvercinlik  Kışlasının  15/07/2016 

tarihindeki Emniyet nöbetçi astsubayı olarak önceden görevlendirildiği,

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensupları  tarafından  planlanan  askeri  darbe  girişimi 

hazırlıkları  aşamasında  Kara Havacılık  Komutanlığı  Güvercinlik  Kışlasının helikopterlerin 

sevk ve idare edildiği askeri birlik olarak belirlendiği, Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının 

15/07/2016  tarihi  gecesinde  gerçekleştirecekleri  askeri  darbe  girişimi  öncesinde  kışlada 

nöbetçi  tüm personeli  değerlendirdikleri,  15/07/2016 tarihi  gecesi  için kışlanın tam olarak 

kontrolünü temin edebilmek amacıyla kendileri ile fikir ve eylem birliği içerisinde olmayan 

nöbetçi  personelin  nöbetini  değiştirdikleri,  kendileri  ile  fikir  ve  eylem birliği  içinde  olan 

nöbetçileri ise nöbetlerine devam etmelerini sağladıkları, bununla birlikte bir kısım personele 

izin vererek evlerine gönderdikleri, yine geceleyin kışlanın girişini araçlarla kapatarak giriş ve 

çıkışı  engelledikleri  bir  bütün  olarak  değerlendirildiğinde,  15/07/2016  tarihi  gecesinde 

Güvercinlik  Kışlasında askeri  darbe girişimine karşı  eylemde bulunabilecek durumda olan 
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askeri  personelin  bulunmamasının  sağlandığı,  bu  kapsamda  da  darbe  planlamasını  yapan 

şüphelilerin şüpheli Bilgehan GÖRGÖZ'ün de olay gününe ilişkin nöbetini değiştirmedikleri, 

şüpheli Taha Fatih ÇELİK 01/09/2016 tarihli ifadesinde; "15/07/2016 günü sabah saat 07:30 

sıralarında  mesaiye  gelerek  08:30  daki  nöbet  toplantısına  katıldım.  O  gün  birinci  Kara  

Havacılık  Alayı  Nöbetçi  Amiri  idim.  Kışla  nöbet  toplantısında  rutin  nöbet  faaliyetleri  

konuşuldu dikkatimi çeken husus o günkü nöbetçi heyetinin daha sonra gördüğüm kadarı ile  

hepsi  bu  faaliyete  iştirak  etmişlerdi."  şeklindeki  beyanlarının  da  bunu  doğrular  nitelikte 

olduğu,bununla  birlikte  her  ne  kadar  şüpheli  Bilgehan  GÖRGÖZ  nöbetinin  önceden 

belirlendiğini  belirtmiş  ise  de,  askeri  darbe  girişimine  ilişkin  hazırlık  ve  planlama 

toplantılarına  katılan  ve  olay gecesi  de  helikopter  kullandıkları  belirlenen şüpheliler  Taha 

Fatih ÇELİK ve Halil GÜL'ün de olay gününe ilişkin nöbetlerinin önceden belirlendiği, 

Olay günü sabahında Güvercinlik Kışlasında şüpheliler Gökhan ÇİÇEK, Ali Kemal 

EREN, Fatih TEKKOL Astsubay, Burak ÖNAL Astsubay ve Mehmet KARAKAŞ Astsubay 

ile  birlikte  nöbet  toplantısı  yaptıkları,  nöbet toplantısı  sırasında şüpheli  Gökhan ÇİÇEK'in 

akşam ki  askeri  darbe  faaliyetini  kast  edecek şekilde  "nöbet  pimi  çekilmiş  bir  bombadır,  

herkes  nöbetini  vukuatsız  olarak devrettiği  sürece o bomba elden ele  devam eder,  biz  de  

nöbetimizi vukuatsız olarak, bombayı patlatmadan devredelim" dediği, 

Şüphelinin, olay gecesi nöbetçi olduğu Ana Nizamiye ile Kartalkaya misafirhanesi 

arasındaki hat boyunca görev yaptığı, nöbet tuttuğu yerde bulunan mühimmatın bir kısmını 

nöbetçi askerlere dağıtılmak üzere verdiği, 

Şüpheli Hakan Cafer ARSLAN'ın olay akşamı tüm nöbet yerlerini beyaz Connect 

marka araçla dolaşırken şüpheli Bilgehan GÖRGÖZ'ün de yanına gittiği ve kendisine içeri 

herhangi bir sivil ya da polis girerse ateş açılması talimatı verdiği, şüphelinin kendisine emir 

ve  talimat  verme yetkisi  bulunmayan  askerlerden talimat  aldığı,Nizamiyeye  polis  gelmesi 

durumuna karşı mevzi aldığı ve askerleri mevzilendirdiği, 

Şüphelinin,  sabaha  kadar  kışlada  kaldığı  ve  askeri  darbe  kapsamında  kendisine 

verilen  emir  ve  talimatları  yerine  getirdiği,  askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla 

sonuçlanması üzerine sabah saatlerinde kışladan ayrıldığı,

Şüphelinin, Kara Havacılık Komutanlığında gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir 

askeri darbe girişimi olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için Fetullahçı Terör 

örgütü  mensubu  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ettiği, 

şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında  Fetullahçı  Terör  Örgütü 

mensuplarından askeri darbe planlaması kapsamında aldığı yasal olmayan emir ve talimatları 

yerine getirdiği, 

Şüpheli  Bilgehan  GÖRGÖZ'ün,  soruşturmaya  konu  eylemlerinin,  Silahlı  Terör 

Örgütü üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük 
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Millet  Meclisini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  kısmen  veya  tamamen  yapmasını 

engellemeye  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya 

görevlerini  yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını 

oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-37-Şüpheli Bilgin KUĞU'nun ( Astsubay Başçavuş) Eylemleri :

Şüpheli  Bilgin  KUĞU  12/12/2016  tarihli  ifadesinde;  "...  1981  yılında  Ankara 

Elektronik Astsubay hazırlama okuluna başladım, 1985 yılında astsubay olarak mezun oldum. 

...  2011 yılında Ankara’ya atamam oldu ve 2016 yılı  17 Ekim tarihinde emekli  oldum. ...  

Askeriyedeki görevim aviyonik teknisyenliğidir en son takım komutanı olarak görev yaptım. 

2011 yılında Malatya 2.Kara Havacılık Alayında görevliyken orduevininin hemen alt 

tarafında  bulunan  Öğretmenevinin  ek  çay  bahçesinde  otururken  hiç  tanımadığım bir  kişi 

yanıma oturarak sohbet etmeye başladı, sohbet ederken din ve diyanet işlerinden konu açıldı  

benim de kanım kaydı. Bu dönemde benim tayinime yakın bir zamandı, bu şahısla bir kez 

daha  görüşmemiz  oldu.  Bu görüşmede bana;  cemaat  olgusundan,  cemaatin  faydalarından, 

sevaplarının toplanıp faydalanmasından bahsetmişti, ben bu şahsın ismini uzun zaman geçtiği 

için  hatırlayamıyorum.  Bu şahıs  bana;  madem Ankara’ya  gidiyorsun orada  seninle  irtibat 

kurarlar diyerek telefon numaramı aldı, bu şahısla başka görüşmemiz olmadı.

Ankara’ya geldikten bir süre sonra benimle yine ismini hatırlayamadığım bir şahıs 

beni  ya  ankesörlü  numaradan  yada  kontörlü  telefondan  benimle  irtibata  geçerek  benimle 

Malatya’daki  arkadaşının  vasıtasıyla  irtibat  kurduğunu  söyleyerek  benimle  buluşmak 

istediğini söyledi. Bu şahısla Etlik’te kasalar kavşağında bir yerde açık alanda buluştuk. Bu 

şahıs 30’lu yaşlarda, 1.77 boylarında, 80 kğ. civarlarında, açık tenli, hafif uzun saçlı kendisini 

öğretmen  olarak  tanıtan  şahıstı.  Yine  bu  şahısla  diyanet  konuları,  cemaat  konularından, 

Fetullah  cemaatinden,  cemaatin  faydalarından  bahsetti.  Ben  1996-97  yıllarında  namaza 

başlamıştım.  Bu  şahıs  da  beni  yine  hatırladığım kadarıyla  ankesörden  veya  eskiden  olan 

kontörlü numaradan arıyordu. Bu görüşmeden iki yada üç hafta sonra bu kez bu şahıs ile yine  

dışarıda  buluşarak  şahıs  beni  yine  Etlik’te  Antares  alışveriş  merkezinden  yukarıya  doğru 

çıkınca sağa dönüp biraz ileride soldaki sokak içerisindeki evine götürdü. Evde kimse yoktu 

ancak  bir  süre  sonra  yine  Kara  Havacılık  Komutanlığında  görevli  aynı  devre  arkadaşım 

Astsubay Halil KARABULUT geldi. Halil KARABULUT benim 1985 devrem olur kendisini 

iyi tanırım. Bu evde otururken risale okunup, cemaat ve Fethullah GÜLEN ile ilgili sohbet  

ederek namaz kılıp ayrılıyorduk. Ben bu eve hatırladığım kadarıyla dört yada beş kez gittim 

bu gidişlerimde bize şuan emin değilim yine Kara Havacılık Komutanlığında görev yapan 
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1989’lu  olarak  bildiğim  Astsubay  Recep  HIZARCI’da  katıldı.  Ancak  Recep  HIZARCI 

oradamı katıldı sonra mı dahil oldu emin değilim. Evine gittiğimiz şahıs bu evden taşındı şuan 

tam  olarak  hatırlamıyorum  ancak  çevre  yolundan  geldiğimizde  Keçiören  Forum  Ankara 

önünden devam edip rampayı çıkınca aralara giriyorduk diye hatırlıyorum. Burada yine bu 

şahsın  toplantıya  gittiğimizde  bir  sonraki  toplantıyı  ne  zaman  karar  verirse  o  şeklide  iki 

haftada bir veya üç bir şeklinde toplanıyorduk. Bu şahıs ile irtibatımız 2011 yılı Eylül ayından 

2012 yılı yaz aylarına kadar sürdü diye hatırlıyorum.

2012 yaz aylarında tayin döneminden sonra toplantıya gelen 30’lu yaşlarda, esmer, 

1.70 boylarında, normal kiloda öğretmen olarak bildiğimiz bir şahısla tanıştık bundan sonraki 

toplantılarımız bu şahsın Demetevler Metro Hastane durağı yakınındaki binanın en üst veya 

bir altındaki ikametinde yapmaya başladık. Bu evde Recep HIZARCI’nın olduğunu eminim. 

Yaklaşık bir sene veya biraz daha fazla bu şahsın evine üçümüz gidip geldik. Yine bu adreste 

toplantıdayken  bizi  ismini  Bahtiyar  olarak  hatırladığım  30’lu  yaşlarda,  1.70  boylarında, 

esmer,  Kırıkkale’li  olarak bildiğim öğretmen olarak kendini  tanıtan  şahısla  tanıştırıldıktan 

sonra  bu  şahsın  önce  Etimesgut’daki  evine  toplantıya  gittik.  O  dönemde  bir  iki 

görüşmemizden  sonra  bize  yine  Kara  Havacılık  Komutanlığında  çalışan  Astsubay  Yusuf 

ORHAN isimli arkadaşımız da bize katıldı. Yusuf bizim içimizdeki en genç olandı. Çünkü 

diğerleri  ile  aynı  yaşlardaydık.  2013  sonları  diye  hatırlıyorum  Yusuf’un  bize  katılması, 

yaklaşık 1-1,5 yıl kadar bu eve gidip geldik daha sonra bu şahsın 17/25 Aralık sonrası tayinin 

Kazan  ilçesine  çıktığını  biliyorum.  Hatta  eşinin  de  Etimesgutta  aynı  işyerinde  çalıştığını 

söylemişti.  Bu şahsın Kazan'a  tayini çıktıktan sonra toplantılarımızı bu şahsın Kazan’daki 

evinde yapmaya başladık.Yine bu şahsın bir kız bir erkek çocuğu vardı. Kızı 5 veya altı erkek 

çocuğu da bir yada iki yaşındaydı. Hatta oğlu Etimesgut’da doğmuştu. Kazan’da toplantılara 

devam ederken  Recep  HIZARCI’nın  Kara  Kuvvetlerine  tayini  çıktığı  için  bizim  gruptan 

aldılar. Burada ben, Halil KARABULUT ve Yusuf ORHAN gidip gelmeye başladık en son 

toplantılara  Yusuf  gelmedi  bende  en  son  2016  Haziran  ayının  başlarında  gittim.  Benim 

tanışmam ve yaşadıklarım ilgim ve bağlantım bunlardan ibarettir. Gittiğim evlerin adreslerini 

söyleyemem ancak gitsem gösterebileceğimi düşünüyorum. 

Benim TSK içerisinde bildiğim kimse yoktur. Yukarıda ismini söylediğim arkadaşları 

da aynı eve gelmeleri vasıtasıyla tanıdım.

Benim böyle bir uygulamanın varlığından son zamandaki televizyonlardan öğrendim 

daha önce bir uygulamanın varlığından haberim yoktu. Bugüne kadar kullanmadım. 

Ben  15  Temmuz  günü  daha  önceden  planlı  olan  yazlık  iznime  ayrılmıştım.  16 

Temmuz sabahı Antalya’da otel rezervasyonum vardı.  Çıralı  Ayda Otele gidecektim ancak 

darbe girişimi olduğundan gidemedim. 15 Temmuz akşamı ikametimdeydim, saat 23:00 veya 

23:30 gibi aynı bölüktü görev yaptığımız soy ismini şuan hatırlayamadığım Hakan Astsubay 
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beni aradı ve takım komutanları ve atölyelerden birer personelin gelmesini söyledi. Ben de 

bölükte en kıdemli astsubay olduğum için Hakan Astsubaya; Soner Gökçe Üsteğmen niye 

beni aramıyor da seni arıyor diye çıkıştım ve telefonu kapatarak Soner üsteğmeni aradım ve 

durumu  sorduğumda;  takım komutanları  ve  atölyelerden  birer  kişinin  geleceğini  söyledi. 

Bende izne ayrıldığımı ve Fatih ERTAN Astsubaya devrettiğimi söyledim. Soner üsteğmen 

onun gelmesini söyleyince bende Fatih ERTAN Astsubayı  arayarak gitmesini söyledim ve 

telefonu  kapattım.  16  Temmuz  sabahı  mesaiye  çağırıldığım için  saat  09:00  gibi  mesaiye 

gittim. Bu sebeple 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişiminin içerisinde yer almadım.  " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Yusuf  ORHAN  17/11/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...Ömer  bana  bundan 

sonra seninle Halil ilgilenecek dedi. Daha sonrasında aynı askeri birlikte çalıştığımız Halil 

KARABULUT, Bilgin KUĞU ve ben bu Halil isimli şahsın Etimesgut'ta bulunan evine gittik. 

Bu Halil'in evi Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğünün karşısında bir yerdeydi. Ben bu adresi 

size gösterebilirim. Orada risale denilen kitapları okunuyordu. Ben bu toplantılara esasında 

gönüllü olarak gitmiyordum. Bana dışarıda kalmak daha tehlikeli dedikleri için duyduğum 

tedirginlikten dolayı gidiyordum. Ben gitmek istemiyordum ancak hem Bilgin KUĞU, hem 

de Halil KARABULUT beni bu toplantılara katılmam hususunda teşvik ediyorlardı. 

Ben 2015 yılı sonlarında bu toplantılara gitmeyi bırakmıştım. Bilgin KUĞU benim 

yanıma gelerek "Halil Abi illa seni istiyor" demişti. Ben de bunun üzerine bu şahsın taşındığı  

yeni evinin bulunduğu Kazan'daki evine tek başına gittim. Daha öncede bu eve Bilgin KUĞU 

ile birkaç defa gitmiştik.  Ben Halil  isimli  şahsın Kazan'daki evine en son 2016 yılı  Ocak 

ayında gittim. Daha sonra 2016 yılı  Mayıs ayında Bilgin KUĞU'nun Eryaman'da bulunan 

evine yine Bilgin'in daveti üzerine gittim, oraya Halil isimli şahıs da geldi. Bu toplantılarda 

genelde risalei nur kitabı okunuyordu ve Halil isimli şahıs da bize bunu açıklıyordu, beraber 

namaz kılıyorduk. Sonra ayrılıyorduk. Bu toplantılara katılırken cep telefonlarını yanımızda 

götürmüyorduk,  genelde  arabada  bırakıyorduk.  Telefonları  kapatıp  kapatmadığımızı 

hatırlamıyorum. Halil isimli şahsın benaçık kimlik bilgilerini bilmiyorum. Halil ismi gerçek 

ismimi yoksa kod ismimi bilmiyorum. Ayrıca Kazan'daki evini de sizlere gösterebilirim. Halil 

isimli  şahıs 1,70 boylarında 35 yaşlarında,  kısa saçlı,  esmer,  gözlüksüz,  bıyıksız,  sakalsız, 

öğretmen olduğunu bize söyleyen, 2 çocuklu birisiydi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Halil  KARABULUT  14/12/2016  tarihli  ifadesinde; "...  Şahsın  adını 

hatırlamıyorum. Ancak evinin yerini görevli memurlara gösterebilirim. Bu şahıs ile 5 - 6 ay 

kadar  bu  evde  genellikle  ayda  bir  görüştük.  Bu  görüşmeler  sırasında  Bilgin  KUĞU  ile 

tanıştık. Toplantılarda buluşuyorduk. Görüşmelerimizde kitap okuyup ibadet yapıyorduk. Bu 
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şahıs ile hiç telefonda görüşmedik. Bir sonraki toplantıya da yaptığımız toplantı esnasında 

karar veriyorduk.Bu şahıs 5 -6 ay sonra Keçiören'e taşındı. Keçiören'e taşınınca yine biz daha 

önceki  toplantıda  kararlaştırdığımız  gibi  Antares'e  yakın  olan  eve  gittik,  orada  bu  şahısla 

buluştuk. O bizi Ford Mondai marka, gri renkli aracıyla almaya geldi. Biz de kendi aracımızla 

onu takip ettik ve Keçiören'deki evine gittik. Keçiören'deki eve bir  defa gittiğim için yeri 

gösteremem. Bu toplantıya ben ve Bilgin katıldık. Toplantıya daha önce görmediğim adını 

Cüneyt  diye hatırladığım, kendisini  spor öğretmeni olarak tanıtan,  30 -32 yaşlarında,  kısa 

boylu, açık tenli, kilolu, yeni evlenmiş ve yeni çocuğu olmuş bir şahıs ile tanıştırdı. Cüneyt 

bize bir ay sonra Demetevler'de Onkoloji  hastanesi metro durağında buluşmak üzere tarih 

verdi. Sohbetlerin bundan sonra kendi evinde yapılacağını söyledi. Cüneyt isimli şahsın evini 

gösterebilirim. Bu evde de 5 - 6 ay kadar sohbetler devam etti ve yine sohbetler sadece dini 

konular üzerineydi. Bu toplantılara Recep HİZARCI diye birisi de katıldı.  Ve bu 5 - 6 ay 

süren toplantılara Recep HİZARCI da katıldı. Recep HİZARCI da Kara Havacılık'da çalışan 

birisiydi. Onunla da bu sohbetler esnasında tanıştık. Bu 5 -6 aylık sürede sadece ben, Bilgin 

ve  Recep  HİZARCI  toplantılara  birlikte  katıldık.  Sadece  benim bulunduğum bir  toplantı 

esnasında 5 -  6 ay sonra Cüneyt isimli şahsın evine Ömer isimli  bir şahıs geldi.  Yanında 

Mustafa isimli bir şahıs ile birlikte gelmişti. Ömer, bundan sonra Cüneyt'le değil Mustafa ile 

sohbetlere devam edeceğiz dedi. Bir ay sonrası için bize Etlik'in Etimesgut'taki bir hastane 

veya  okulun yanında randevu verdi.  Akşam üzeri  saat  19:30 -  20:00 sıralarında söylediği 

yerde  buluştuk.  Mustafa  bizi  yaya  olarak  almaya  geldi.  Ben,  Bilgin,  Recep  beraber  bu 

toplantıya  gittik.  Bu şahsın evini  de  gösterebilirm.  Mustafa  isimli  şahıs  kendisi  öğretmen 

olarak tanıttı. Bu şahıs şu andan benimle birlikte gözaltına alınan ve şu anda adliyede bulunan 

Mustafa  SELEN  isimli  şahıstır.  Mustafa'nın  evinde  5  -  6  kere  toplantı  yaptıktan,  bu 

toplantılara  Yusuf  isimli  bir  şahıs  da  gelmeye  başladı.  Yusuf'da  Kara  Havacılık 

komutanlığından  astsubay  olduğunu  öğrendim.  Yusuf'un  soyadını  da  Orhan  olarak 

hatırlıyorum.  Sonra  Mustafa  tayini  çıktığı  için  Kazan  ilçesine  taşındı.  Toplantılara  da 

Kazan'da devam ettik. Bu evi de gösterebilirim. Kazan'daki toplantılarda bir yıl kadar sürdü. 

Tüm bu sürede benim toplantılarda katılımcı olarak gördüğüm Yusuf, Recep, Bilgin ve ben 

vardık. Toplantılarda da dini sohbetler ediyorduk. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Bilgin  KUĞU'nun  Ankara  İli  Etimesgut  İlçesi  Eryaman  Mahallesi  Dil 

Devrimi Caddesi Yeşil Manolya Kooparatifi Sitesi No:68/30 adresinde 30/11/2016 tarihinde 

Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin 2016/6394 D. İş sayılı kararı uyarınca arama yapılmış ve 

bir kısım dijital materyal ile eşyaya el konulmuştur.

12/12/2016 tarihli yer gösterme ve teşhis tutanağında şüpheli Bilgin KUĞUBahtiyar 
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ismiyle tanıdığı şahsın oturduğu adres olarak Ankara İli Etimesgut İlçesi İstasyon Mahallesi 

2334.  Sokak  Selam Apt.  No:8/7  adresini  görevli  polislere  göstermiş  ve  Bahtiyar  ismiyle 

tanıdığı kişi olarak şüpheli Mustafa SELEN'i fotoğrafından teşhis etmiştir. Yine şüpheli Bilgin 

KUĞU, Bahtiyar ismiyle tanıdığı kişiye ait Halil KARABULUT, Recep HIZARCI ve Yusuf 

ORHAN  ile  birlikte  toplantılara  katıldığı  adres  olarak  Ankara  İli  Kahramankazan  İlçesi 

Atatürk  Mahallesi  Badem  Caddesi  Tuğçe  Apartmanı  No:14/5  adresini  görevli  polislere 

göstermiştir. 

Şüpheli Bilgin KUĞU'nun kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0539 434 04 72, 

0537  892  43  16  ve  0535  283  87  48  numaralı  telefon  hatları  için  Ankara  8.  Sulh  Ceza 

Hakimliği'nin 30/11/2016 tarih ve 2016/4600 D. iş  sayılı  kararı  ile  5271 Sayılı  CMK'nun 

135/6.  maddesi  uyarınca  iletişim  tespiti  kararı  verilmiştir.  Bu  karar  uyarınca  elde  edilen 

veriler  Ankara  TEM  Şube  Müdürlüğüne  gönderilmiş  ve  gerekli  analizler  yapılarak  rapor 

düzenlenilmesi istenilmiştir. 

Şüpheli Bilgin KUĞU, 30/11/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Bilgin  KUĞU'nun  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Bilgin KUĞU'nun, 1.  Kara Havacılık  Alayı  Bakım Taburu Geri  Destek 

Bakım  Bölüğü  Avionik  Sistemler  Bakım  ve  Onarım  Takımında  Takım  Komutanı  olarak 

Astsubay Kıdemli Başçavuş rütbesiyle görev yaparken 17/10/2016 tarihinde emekli olduğu, 

Şüphelinin,  kendisi  gibi  Kara  Havacılık  Komutanlığında  Astsubay  olarak  görev 

yapan  şüpheliler  Yusuf  ORHAN,  Halil  KARABULUT  ve  Recep  HİZARCI  ile  birlikte 

Fetullahçı Terör Örgütü yapılanmasında, 'Halil' ve 'Bahtiyar' kod isimlerini kullanan şüpheli 

Mustafa SELEN'in 'abi'liğini yaptığı hücresel ağ içerisinde faaliyet gösterdiği, 

Şüpheli  Bilgin  KUĞU'nun,  şüpheliler  Yusuf  ORHAN,  Halil  KARABULUT  ve 

Recep  HİZARCI  ile  birlikte2  -  3  yıl  boyunca  şüpheli  Mustafa  SELEN'in  önce  Ankara 

Etimesgut'da  bulunan  evine  sonra  da  aynı  kişinin  Kahramankazan  ilçesine  taşınması 

nedeniyle bu ilçede bulunan evine örgütsel toplantı yapmak üzere gittikleri, 

Şüpheli  Bilgin  KUĞU'nun,  şüpheli  Yusuf  ORHAN'ı  yaptıkları  bu  toplantılara 

katılması için teşvikte bulunduğu, 

Şüpheli  Bilgin  KUĞU,  'Bahtiyar'  kod  ismiyle  tanıdığı  Mustafa  SELEN'i 
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fotoğrafından teşhis ettiği ve örgütsel toplantı yaptıkları şüpheli Mustafa SELEN'e ait Ankara 

İli Etimesgut İlçesi İstasyon Mahallesi 2334. Sokak Selam Apt. No:8/7 adresindeki evi ve 

Ankara  İli  Kahramankazan  İlçesi  Atatürk  Mahallesi  Badem  Caddesi  Tuğçe  Apartmanı 

No:14/5 adresindeki evi görevli polislere gösterdiği, 

Şüpheli  Bilgin KUĞU'nun, özgür iradesi ve müdafii  huzurunda verdiği ifadesinin 

içeriği, şüpheliler Yusuf ORHAN ve Halil KARABULUT'un ifade içerikleri,  yer gösterme 

tutanakları birlikte gözönünde bulundurulduğunda şüpheli Bilgin KUĞU'nun Fetullahçı Terör 

Örgütü üyesi olduğunun anlaşıldığı, 

Şüpheli Bilgin KUĞU'nun, soruşturmaya konu eyleminin Fetullahçı Terör Örgütü 

üyesi olmak suçunu oluşturduğu anlaşılmıştır.

5- 38-Şüpheli Burak ÖNAL'ın ( Astsubay Üstçavuş) Eylemleri :

Şüpheli  Burak ÖNAL 18/07/2016 tarihli ifadesinde; " ... 2007 yılında Balıkesir 

Askeri  Meslek  Yüksekokuluna  başladım.  Aynı  okuldan  2009  yılında  Kara  Hava  ikmal 

Astsubayı olarak mezun oldum. Ankara Kara Havacılık Alay Komutanlığı Mal Sorumlusu 

olarak  göreve  başladım.  ...  Benim  darbe  girişiminde  herhangi  bir  faaliyetim  ve  görevim 

kesinlikle olmamıştır. Olayın vuku bulduğu gün aylık yazılan nöbet çizelgesine göre nöbetçi 

astsubaydım. Görev yerim uçuş pistinin en sonunda bulunan Bakım Hangarındadır. Akşam 

saat 19.00 civanda hangar içerisindeyken cep telefonumdan film seyrediyordum. Eşim aradı. 

Bana F-16 uçakları neden bu kadar yakından uçuyor, bir sorun var mı diye sordu. Ben de 

bilgim yok dedim. Hangarın dışına çıktım. Havada uçakların hareket halinde ve yakından 

uçtuklarını helikopterlerin yerlerinde çalışır vaziyette olduklarını gördüm. Neler oluyor diye 

sağa sola baktım. Aynı yerde görevli olduğum Üsteğmen Ali Kemal, UH Teknisyen Başçavuş 

Fatih TEKKOL, UH Teknisyen Astsubay Çavuş Mehmet KARAKAŞ (soy ismi olabilir) ile 

hangar  içerisinde  toplandık.  Neler  oluyor  diye  birbirimize  sorular  sorduk.  Bir  anlam 

çıkartamadık. Askerlerin koğuşuna giderek askerler silahlarını almasın diye deponun kilidi 

alıp askerlerin yatakhaneye intikalini sağladık. İçimizde en kıdemli olan Üsteğmen Ali Kemal 

(soy ismi ÜNAL olabilir) komutanları kendi cep telefonlarından aradı ancak cevap alamadı. O 

gün ki nöbetçi amir Binbaşı Gökhan ÇİÇEK’i defalarca aramamıza rağmen cevap alamadık.

Başçavuş  Fatih  TEKKOL kendi  amiri  olan  Kara  Pilot  Binbaşı  Nuri  TUNCEL’e 

whatsapp  üzerinden  durumu  anlattı.  Gelen  mesaj  içeriğinde  tüm  birliğin  Kara  Havacılık 

Birliğine  intikal  etmesi  şeklinde  emri  vardı.  Fakat  biz  nöbetçi  olduğumuz  için  Hangar 

güvenliği ve kendi can güvenliğimiz için hangarın kapılarını kilitledik. Her hangi bir yere 

ayrılmadık.
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Yaklaşık 1 saat sonra Başçavuş Taner BEKTAŞ ve Kıdemli Başçavuş Ercan URAL 

bulunduğumuz noktaya geldi. Bu rütbelilerin gelmesi ile birlikte hangar içerisinde toplam 6 

personel olduk. Hangar içerisinde Ercan URAL bize hitaben “emir ile geldiklerini nizamiye 

girişinde kendisini yüzbaşı olarak tanıtan rütbeli kişinin silahlarını aldıklarını, nizamiyeden 

geçtikten  sonra  hangara  kendilerine  getiren  araç  içerisinde  bulunan  ve  albay  rütbesi  ile 

kendisini tanıştıran rütbeli personelin ise kışlaya kim gelirse gelsin ateş edin Genelkurmay 

Başkanının emrinin olduğunu söylediğini” anlattı.

Hangarın arka kısmına çıktığımızda helikopterlerin yanında çok sayıda askeri ve sivil 

personelin olduğunu gördük. Uzak olduğum için kimlerin olduğunu net olarak göremedim. 

Tekrar hangar içerisine geçtim. Ses bombaları atılıyordu. Pistin orta kenar kısmında 4 adet 

yakıt tankeri vardı. Bu esnada F-16 savaş uçağı tarafından Hangarın 500-600 metre uzağında 

bulunan Çimento Fabrikasına bomba atıldığını gördüm. Ben ve diğer rütbeli personel yere 

yattık.  Elektrikler  kesildi.  Karanlık  olduğu  için  tekrar  hangarın  dışına  çıktık.  Yoğun  bir 

hareketlilik vardı.

Bir adet yakıt tankerinin bize doğru geldiği gördüm. Komutanlarımızla beraber ne 

yapıyorsun  gibisine  bir  el  hareketi  yaptık.  Ancak  yakıt  tankeri  durmadı.  Taner  BEKTAŞ 

komutanım  silahınız  var  mı  ben  bu  soysuzlara  günlerini  göstereceğim  dedi.  Ancak 

hiçbirimizde silah yoktu. Sabaha kadar uçakların ve helikopterlerin hareketliliği devam etti. 

Biz hiçbir rütbeli personele dahili ve harici telefonlardan ulaşamadık.

Ali Kemal üsteğmenim bunlar bize de bir şeyler yapabilirler. Tedbirimizi alalım dedi. 

Bu şekilde sabaha kadar hangar içerisinde durduk. Hangar içerisindeyken diğer birimlerde 

görevli  arkadaşlarımız  ile  cep  telefonu  aracılığı  ile  yeni  teğmenlerin  elinde  G3  piyade 

tüfeklerinin olduğunu, mühimmat almak için soy ismini  hatırlayamadığım Bilgehan isimli 

nöbetçi astsubay arkadaştan mermi almak istediklerini ancak kendisinin mermi vermediğini, 

yeni teğmenlerin Fidanlık mevkiinde bulunduklarını, Fidanlık mevkiisinin güvenli olmadığı 

haberleri geldi.

Sabahın ilk saatlerinde yerden ve havadan yoğun bir şekilde silah sesleri geldi. Etrafı  

görebilmek için hangarın 4 bir yanına dağıldık. Ancak net bir şey göremedik. Hangarın arka 

kısmına çıktığımda yanımda bulunan tüm personel ile birlikte Kobra tipi savaş helikopterinin 

daire çizerek hedef alarak birliğe ateş ettiğini gördüm. Kobra savaş helikopteri Kule, fabrika 

ve kendisine müdahale eden acil  müdahale  mangasına ateş  ediyordu.  Kobranın ateş  etme 

görüntülerini yanımda bulunan Başçavuş Taner BEKTAŞ cep telefonu aracılığı ile kayıt etti.

Beyaz renkli Ford Connect marka aracın hızlı bir şekilde 2 nolu kulenin yanına doğru 

çıktığını araç içerisinden inen sivil kıyafetli şahsın tel örgülerin üzerinden atlayıp kaçtığını 

gördüm. Tahminime göre güvenlik kamera kayıtlarında vardır.

Hangardan  araç  ile  uzaklaştık.  Fidanlık  nizamiyenin  kapısının  demirlenmiş  ve 
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önünde askeri itfaiye aracının olduğunu gördüm. Daha sonra ana nizamiyeye hareket ettik. 

Ana nizamiye giderken diğer kapıların ön ve arka kısımlarında giriş ve çıkış olmasın diye 

askeri  itfaiye araçlarının park halinde olduğunu içerisinde personel  olmadığını  gördüm ve 

gördük.

Ana  nizamiye  önüne  geldiğimizde  tam  teçhizatlı  6  asker  ve  1  Uzman  çavuşun 

olduğunu gördüm. Çıkış yapmak istedik.  Bize çıkış yok dedi.  Taner BEKTAŞ komutanım 

nizamiyede bulunan Uzman çavuşa kapıyı aç biz çıkacağız burası güvenli değil dedi ve zorda 

olsa ana nizamiyeden çıkış yaptık." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Ercan URAL 11/10/2016 tarihli ifadesinde; " Bizhangara gidince önce üst 

kat  çıkıp  çantalarımızı  odamıza  bıraktık.  Bu  çantalarda  cüzdan,  sigara,  cep  telefonu  gibi 

eşyalarımız  vardı.  Çantaları  bıraktıktan  sonra  aşağıda  gazinoya  indik.  Oradan  Ali  Kemal 

Üsteğmen,  Fatih  TEKKOL  Astsubay,  Mehmet  KARAKAŞ  astsubay  ve  Burak  ÖNAL 

Astsubay  vardı.  Bize  niye  geldiğimizi  sordular.  Biz  de  nöbetçi  heyetine  takviye  için 

geldiğimizi  söyledik  ve  ne  olup  bittiğini  sorduk.  Onlar  da  bize  askeri  darbe  olduğunu, 

kendilerinin hiçbir işe karışmayacağını söylediler. Biz de hiçbir işe karışmayız dedik. Orada 

oturduk, konuştuk. Bir saldırı olursa kendimizi nasıl savunacağımızı değerlendirdik. İlerleyen 

saatte  bir  patlama  oldu  ve  hangarın  bulunduğu  güney bölgenin  tümden  elektriği  kesildi. 

Alarmlar  çaldı.  Taner  başçavuşu  alarmı  kapatması  için  koruma  hangarına  gönderdim.  " 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Fatih  TEKKOL 06/10/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Nöbetimin  ilerleyen 

saatlerinde biz hangarda, ben, Ali Kemal üsteğmen, Burak ve Mehmet astsubaylar birlikte 

nöbet tutarken Ali Kemal Üstteğmen internetten boğaz köprülerinin kapatıldığına ilişkin haber 

duyduğunu  bize  söyledi.  Bizde  dinlenme  kısmındaki  televizyonu  açıp  baktığımızda 

televizyonda bu konuda haber olduğunu gördük." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda; 16 Temmuz 

2016 günü,  saat:  07:21'de,  Başçavuş Ercan URAL ve Başçavuş  Taner  BEKTAŞ’ın  sabah 

saatlerinde Üstçavuş Burak ÖNAL ile birlikte nizamiyeden yaya olarak çıktıkları, nizamiye 

önünde park halinde duran beyaz renkli araca binerek kışladan uzaklaştıkları belirtilmiştir. 

Şüpheli Burak ÖNAL'ın  adına kayıtlı olan / kullanmakta olduğu 0 507 431 72 39 

numaralı telefon hattı için Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin 25/10/2016 tarih ve 2016/5602 

D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı  
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verilmiştir.

Şüpheli Burak ÖNAL'ın kullanmakta olduğu 0 507 431 72 39 numaralı telefon 

hattının iletişim bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe girişiminde bulunulan 15/07/2016 

tarihinde  şüphelinin  cep  telefonunun  açık  olduğu  ve  Güvercinlik  Kışlası  civarındaki  baz 

istasyonlarından sinyalverdiği anlaşılmıştır. 

ŞüpheliBurak ÖNAL, 16/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. 

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan tüm deliller ile birlikte şüpheli Burak ÖNAL'ın eylemleri değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Burak  ÖNAL'ın, Kara  Havacılık  Okul  Komutanlığı,  Bakım 

Komutanlığında Hat Bakım Komutanlığı İkmal Kısmında Astsubay Üstçavuş rütbesi ile görev 

yaptığı, 

Şüphelinin, FetullahçıTerör Örgütü üyesi olduğu, 

Şüphelinin,  Kara  Havacılık  Komutanlığı  Bakım  Komutanlığında  15/07/2016 

tarihinde devriye nöbetçi astsubayı olarak önceden görevlendirildiği,

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensupları  tarafından  planlanan  askeri  darbe  girişimi 

hazırlıkları  aşamasında  Kara Havacılık  Komutanlığı  Güvercinlik  Kışlasının helikopterlerin 

sevk ve idare edildiği askeri birlik olarak belirlendiği, Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının 

15/07/2016  tarihi  gecesinde  gerçekleştirecekleri  askeri  darbe  girişimi  öncesinde  kışlada 

nöbetçi  tüm personeli  değerlendirdikleri,  15/07/2016 tarihi  gecesi  için kışlanın tam olarak 

kontrolünü temin edebilmek amacıyla kendileri ile fikir ve eylem birliği içerisinde olmayan 

nöbetçi  personelin  nöbetini  değiştirdikleri,  kendileri  ile  fikir  ve  eylem birliği  içinde  olan 

nöbetçileri ise nöbetlerine devam etmelerini sağladıkları, bununla birlikte bir kısım personele 

izin vererek evlerine gönderdikleri, yine geceleyin kışlanın girişini araçlarla kapatarak giriş ve 

çıkışı  engelledikleri  bir  bütün  olarak  değerlendirildiğinde,  15/07/2016  tarihi  gecesinde 

Güvercinlik  Kışlasında askeri  darbe girişimine karşı  eylemde bulunabilecek durumda olan 

askeri  personelin  bulunmamasının  sağlandığı,  bu  kapsamda  da  darbe  planlamasını  yapan 

şüphelilerin şüpheli Burak ÖNAL'ın da olay gününe ilişkin nöbetini değiştirmedikleri, şüpheli 

Taha  Fatih  ÇELİK  01/09/2016  tarihli  ifadesinde;  "15/07/2016 günü  sabah  saat  07:30  

sıralarında  mesaiye  gelerek  08:30  daki  nöbet  toplantısına  katıldım.  O  gün  birinci  Kara  

Havacılık  Alayı  Nöbetçi  Amiri  idim.  Kışla  nöbet  toplantısında  rutin  nöbet  faaliyetleri  

konuşuldu dikkatimi çeken husus o günkü nöbetçi heyetinin daha sonra gördüğüm kadarı ile  

hepsi  bu  faaliyete  iştirak  etmişlerdi."  şeklindeki  beyanlarının  da  bunu  doğrular  nitelikte 

olduğu,bununla birlikte her ne kadar şüpheli Burak ÖNAL nöbetinin önceden belirlendiğini 
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belirtmiş ise de, askeri darbe girişimine ilişkin hazırlık ve planlama toplantılarına katılan ve 

olay  gecesi  de  helikopter  kullandıkları  belirlenen  şüpheliler  Taha  Fatih  ÇELİK  ve  Halil 

GÜL'ün de olay gününe ilişkin nöbetlerinin önceden belirlendiği, 

Olay  günü  sabahında  Güvercinlik  Kışlasında  şüpheliler  Gökhan  ÇİÇEK Binbaşı, 

AliKemal  EREN  Üsteğmen,  Fatih  TEKKOL Astsubay,  Bilgehan  GÖRGÖZ  Astsubay  ve 

Mehmet KARAKAŞ Astsubay ile birlikte nöbet toplantısı yaptıkları, nöbet toplantısı sırasında 

şüpheli Gökhan ÇİÇEK'in akşam ki askeri darbe faaliyetini kast edecek şekilde "nöbet pimi  

çekilmiş bir bombadır, herkes nöbetini vukuatsız olarak devrettiği sürece o bomba elden ele  

devam eder, biz de nöbetimizi vukuatsız olarak, bombayı patlatmadan devredelim" dediği, 

Şüphelinin,  olay  gecesi  uçuş  pistinin  en  sonunda  bulunan  Bakım  Hangarında 

bulunduğu,

Şüphelinin,  olay  gecesi  nöbetçi  olarak  bulunduğu  mevkiinin  askeri  darbeciler 

tarafından  önem  verilen  yerlerden  olduğu,  şüphelinin  burada  askeri  darbe  kapsamında 

kendisine verilen emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Askeri  darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması ve askeri  darbeyi  yöneten ve 

yönlendirenlerin saat 07:00 sıralarında Kara Havacılık Komutanlığından ayrılmaları üzerine 

şüpheli Burak ÖNAL'ın, şüpheliler Ercan URAL ve Taner BEKTAŞ ile birlikte saat 07:21'de 

Ana  nizamiyeden  çıkarak  kışladan  ayrıldıkları,  şüphelilerin  kışladan  çıkışlarının  güvenlik 

kamera görüntüleri ile tespit edildiği, 

Şüphelinin, Kara Havacılık Komutanlığında gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir 

askeri darbe girişimi olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için Fetullahçı Terör 

örgütü  mensubu  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ettiği, 

şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında  Fetullahçı  Terör  Örgütü 

mensuplarından askeri darbe planlaması kapsamında aldığı yasal olmayan emir ve talimatları 

yerine getirdiği, 

Şüpheli  Burak  ÖNAL'ın, soruşturmaya  konu  eylemlerinin,  Silahlı  Terör  Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını  oluşturduğu 

anlaşılmıştır. 

5-39-Şüpheli Burak Han İLGÜN'ün ( Teğmen ) Eylemleri :

Şüpheli Burak Han İLGÜN 27/07/2016 tarihli ifadesinde; "... Ben Kara Havacılık 
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Okul Komutanlığında kursiyer Teğmen olarak eğitim almaktayım. 15/07/2016 günü öğleden 

dönemimizin whatsapp grubundan Bölük Komutanımız Emre ERKAN Yüzbaşı '17.00-17.30 

arasında  içtima  olacağını'  söyledi.  Normalde  biz  Cuma  günleri  17.00  da  okuldan  çıkış 

yaparız  ve  pazar  günü  saat  23.00'e  kadar  izinli  oluruz.  Daha  sonra  bölük  komutanımız 

önceden söylemiş olduğu saatlerde içtima aldı ve 21.45e kadar serbest olduğumuzu, 21.45te 

tulumlu olarak taburda bulunmamız gerektiğini söyledi. 

Saat 22.00 da Tabur komutanımız Yasin CANDEMİR telaşlı bir şekilde içtima alınan 

gazinomuza geldi ve 'Arkadaşlar Genelkurmay Başkanlığına saldırı var, bizim bulunduğumuz  

yere de saldırı olabilir, bütün büyükbaşları istiyorlar, bu durumu şaka zannetmeyim durum  

çok  ciddi' dedi.  Akabinde  bizi  dörderli  beşerli  altışarlı  gruplara  rastgele  ayırdı  ve  görev 

yerlerimizi söyledi.

Benim içinde bulunduğum 6 kişilik grubun görev yeri Meydan Harekat Taburunun 

bulunduğu yerdi ve başımıza Serdar ERCAN Üsteğmenimizi görevlendirdi. Daha sonra Tabur 

komutanımız  mühimmat  deposunun  kilidini  kırdırıp  bize  mühimmat  ve  G-3  marka  silah 

dağıttırdı. Arabası olan personelin görev yerine arabasıyla gitmesi gerektiğini söyledi. Daha 

sonra  biz  benim  kendi  aracımla  ve  Serdar  Üsteğmenimin  aracıyla  birlikte  yanımıza 

silahlarımızı  da  alarak  görev  yerimize  gittik.  Yanımda  Teğmen  Osman  TEKE  arkadaşım 

bulunuyordu. Daha sonra Serdar Üsteğmen beni ve Osman'ı Meydan Harekat Taburunun 200 

metre  ilerisindeki Jandarmanın giriş  kapısına gönderdi ve burada görev aldık.  Bize askeri 

araçlar hariç kimseyi buradan geçirmememizi söyledi. Biraz zaman geçtikten sonra yanımıza 

gelerek  Tabur  Komutanımızın  yanına  gitmemi  ve  bana  daha  fazla  mühimmat  vereceğini 

söyledi.  Emri  yerine  getirdim ve  görev  yerime  döndüm.  Serdar  Üsteğmenimiz  kesinlikle 

telefonla  dışarı  ile  iletişim  kurmamamızı  söyledi  ve  bunun  Tabur  Komutanımızın  emri 

olduğunu, aksini yapana Vatana İhanetten işlem yapacağını söyledi. Telefonumu bu yüzden 

hiç kullanmadım. Fakat saat 01.00 civarında annem bana 'iyimisin' diye mesaj attı, bende iyi 

olduğumu  hiçbir  sıkıntının  olmadığını  söyledim.  Biz  terörist  bir  grubun  geleceğini 

sanıyorduk.

Gün ağarana kadar burada bekledik ve sürekli çatışma sesleri geliyordu, helikopterler 

inip kalkıyordu.  Fakat  biz  onların teröristlerle  mücadele yaptığını  sanıyorduk.  Daha sonra 

yanımıza arkadaşlarım olan Teğmen Ali SERT ve Teğmen Kazım HAMZAÇEBİ geldi. Bize 

hitaben 'siz gidin dinlenin, biz burada bekleyelim' dediler. Bizde Meydan Harekat Taburunun 

önündeki aracımda 15 - 20 dakika uyuduk. 

Akabinde arkadaşım Teğmen İbrahim MERT Meydan Harekat Taburunun önündeki 

yola zırhlı kobra aracının geldiğini söylemek için bizi uyandırdı. Daha sonra kobra aracının 

içindeki  kendini  Yarbay olarak  tanıtan  ve  ismini  hatırlamadığım bir  askeri  personel  bize 

hitaben 'Arkadaşlar buradan kalkan helikopterler sabaha kadar her yeri  bombaladı,  sizde  
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silahlarınızı  bırakıp teslim olun,  arka tarafta bir  Tümgeneral bekliyor onun yanına gidin' 

dedi.  Bizde  neler  oluyor  diye  şaşırmıştık.  Daha  sonra  ismini  hatırlayamadığım  Yarbaya 

'Tamam komutanım teslim olalım, buraya bizi Serdar Üsteğmen gönderdi, ona da haber verip  

onunla birlikte teslim olalım' dedik. 

Akabinde  Serdar  Üsteğmene  haber  vermek  üzere  diğer  arkadaşlarımla  birlikte 

Helikopter pistinin kulesine çıktık ve Serdar Üsteğmenin yanında yeşil gözlü ismini sonradan 

Albay Oğuz YALÇIN olarak öğrendiğim biri vardı. Albay Oğuz YALÇIN bizim derdimizi 

anlatmaya fırsat vermeden aşağıda duran Kobra araca Kaleşnilof silahla ateş etti. Kobra aracı 

da Albaya karşılık verdi. Biz silahımız olmasına karşın hiçbirimiz ateş etmedik. Sadece Oğuz 

Albay ateş ediyordu. Daha sonra Albay Oğuz YALÇIN telsizden Kobra Helikopterine anons 

yaptı ve Meydan Harekat Taburunun önünde bulunan Kobra aracına ateş etmesini emretti. 

Helikopterde emri yerine getirdi ve zırhlı askeri aracı bir kere taradıktan sonra döndü ve bir 

kere daha taradı. Biz oradan ayrılmak istedik fakat hem çatışma vardı hemde Oğuz Albay 

orada kalmamızı söyledi.

Biz dışarı çıkıp teslim olmak istedik fakat çatışma olduğundan vurulma tehlikemiz 

vardı,  bu  yüzden  yerimizde  kaldık.  Kulede  ismini  bilmediğim  fakat  astsubay  olduğunu 

bildiğim sivil giyimli, mavi tişörtlü bir personelateş etmiyordu fakat albaya yardım ediyordu. 

Daha sonra kuleyi terketmemiz gerektiğini, tahliye olmamız gerektiğini söyledi ve aşağıya 

indik.  Meydan Harekat Taburunun giriş  kapısında,  yukarıda belirttiğim kobra zırhlı  aracın 

içindeki  Yarbayın  personeli  olan bir  jandarma personeli  Albaya ateş  ediyordu,  Albay onu 

yakaladı  ve  'seni  öldüreyim  mi,  senin  çoluğun  çocuğun  var  mı'  dedi.  O  da  çocuğunun 

olduğunu söylemesi  üzerine  jandarmayı  yere  yatırdı  ve silahını  aldı.  Daha sonra  Meydan 

Harekat Taburunun hemen yanına Cougar diye tabir edilen bir taşıma helikopteri kuledeki 

personeli ve albayı almaya geldi. Ama jandarma ile sürekli çatışma devam ediyordu. Bunun 

için ve Albaydan çekindiğimiz için yine teslim olamadık.

Akabinde Albay helikoptere binmemizi emretti ve Kulede olan bütün personel taşıma 

helikopterinin içine bindik. Helikopterin içinde hiç tanımadığım yaklaşık 10 asker ve sivil 

vardı. Kulede ve bu esnada ben, Osman TEKE, İbrahim MERT, Murat GÜLERDİ ve Serdar 

Üsteğmen hep birlikteydik. Daha sonra helikopter havalandı ve bir müddet uçtuktan sonra bir 

yer indi ve buranın Akıncı Hava Üssü olduğunu öğrendik. 

Burada en az 10 adet her çeşit helikopter vardı. Yaklaşık 20-30 tane rütbeli pilot, özel 

kuvvetler personeli vardı. Toplamda 70-80 personel vardı. Buradaki tanıdığım kişiler Uçak 

Kurul Başkanı Murat AĞIR Albay,  Helikopter Kurul Başkanı Uğur KAPAN Albay, Tabur 

Komutanımız Yasin CANDEMİR, Okul Komutanımız Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Mustafa 

CİN  Albay ve  arkadaşlarım vardı.  Daha  sonra  bir  helikopter  geldi  ve  içinde  yine  bizim 

okuldan  Ömer  Faruk  TÜRKMEN,  Muhterem  YAMAN,  Nuri  YÜKSEL,  Bilal  BOZDAĞ 

1251/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



vardı. Komutanlar sürekli kendi aralarında konuşuyorlardı. Kaç tane skorsky tipi helikopter 

olduğunu soruyorlardı. Bir yerde personelin kaldığını, onların birilerinin alması gerektiğini 

söylüyorlardı. Ben buradan ayrılmak istiyordum ama komutanlarımıza söyleyemiyordum. Bu 

sırada ailesini araması için telefonumu Ömer Faruk TÜRKMEN'e verdim ve onda unuttum.

Bir savaş uçağı pisti bombaladı. O esnada herkes dağılıyordu. Fırsat bu fırsat diyerek 

ve silahımı, mühimmatlarımı orada bırakarak ağaçların içine doğru koşmaya başladım. Çitlere 

doğru koşarken Teğmen İbrahim MERT arkadaşımı gördüm ve İbrahimle birlikte çitlerden 

atladık, oradan uzaklaşmaya başladık. Daha sonra 2 saate yakın yürüdük ve ileride görünen 

bir köyün yakınında arkadaşlarım Osman TEKE, Bilal BOZDAĞ, Murat GÜLERDİ ve Nuri 

YÜKSEL ile karşılaştık. Osman TEKE yardım için babasını aramıştı ve babası arabayla gelip 

bizi aldı ve Temelli'ye doğru hareket ettik. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli İbrahim MERT 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " .. Ardından bizi gruplara 

ayırdı, Ben, Osman TEKE, Burak Han İLGÜN, Murat GÜLERDİ, Kazım HAMZAÇEBİ ve 

Ali SERT’i Takım komutanımız Üsteğmen Serdar ERCAN’ın emrine verdi. 

...  Bize  meydan  harekat  taburunun  emniyeti  görevini  vermişlerdi  buraya  Serdar 

Üsteğmen’ in şahsi aracına 3 kişi arkadaşımız Burak Han İLGÜN’ün şahsi aracına üç kişi 

binerek bize görev verilen yere gittik.

Serdar Üsteğmen burda bizi ikişerli grup halinde böldü ve rastgele yerlere yatırarak 

mevzi aldırdı. ... Osman TEKE ve Burak han İLGÜN’ü Jandarma nizamiye kısmına, Murat 

GÜLERDİ ve Ali SERT’iise Meydan Hareket Tabur binası önüne mevzilendirdi.

...  Buranın  Akıncı  Üssü  olduğunu  inince  öğrendik  ...  Daha  sonra  buradan  nasıl 

kaçabileceğimi düşünmeye başladım, yaklaşık yarım saat sonra bir jet bizim üzerimizden ateş 

açarak geçti bunun üzerine herkes sağa sola dağıldı bende bu anda birliğin dışına tel örgülere 

doğru kaçmaya başladım. Kaçarken elimdeki silahı birliğin içinde attım. İleride arkadaşım 

Burak Han İLGÜN’ü de kaçarken gördüm birlikte koşmaya başladık tel örgülerden atladık 

dışarı çıkıp tarlaların içinde iki üç saat boyunca yürüdük ileride diğer arkadaşlarım Osman 

TEKE ve Murat GÜLERDİ’yi gördük, bu sırada Osman babasına telefon etmişti ve babası 

onu  almak  için  gelmişti  bizde  peşlerinden  koşarak  yetiştik  ve  bu  araca  biz  de  bindik.  " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ali  SERT  11/10/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  Bizim  başımıza  Serdar 

ERCAN Üsteğmeni verdi. Benden başka bizim grupta Kazım HAMZAÇEBİ, Osman TEKE, 

Burak  Han  İLGÜN, Murat  GÜLERDİ  ve  İbrahim  MERT  vardı."  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 
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Şüpheli Murat GÜLERDİ 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " ... Benim grubum 6 

kişiydi  ve  grubumda teğmen arkadaşlarım Osman TEKE,  Burak Han İLGÜN, Ali  SERT, 

Kazım HAMZAÇEBİ, İbrahim MERT ve yanımızda takım komutanı olarak Üsteğmen Serdar 

ERCAN bulunuyordu.  Arabası  olan personelin görev yerine arabasıyla  gitmesi  gerektiğini 

söyledi. 

Daha  sonra  ben  Burak  Han  İLGÜN'ün  aracıyla  ve  diğer  arkadaşlarda  Serdar 

Üsteğmenimin aracıyla birlikte yanımıza silahlarımızı da alarak görev yerimiz olan Meydan 

Harekat Taburuna gittik. Daha sonra Serdar Üsteğmen beni ve Ali SERT'i Meydan Harekat 

Taburunun  önüne,  Osman  TEKE  ve  Burak  Han  İLGÜN'ü  Jandarmanın  giriş  kapısına 

gönderdi...Burada  beklerken  Serdar  Üsteğmenimizin  emriyle  Burak  Han  İLGÜN  Tabur 

komutanımızdan ek mühimmat alıp geldi....

...  buranın  Akıncı  Hava  Üssü  olduğunu  öğrendik  ...  Ben  Osman  TEKE  ile 

beraberdim.  Yaklaşık iki  saat  yürüdükten sonra Osman TEKE yardım için babasını  aradı. 

Osmanın  babası  GATA da  Albaydı.  Babasına  telefonumuzdan  konum  attık.  İleride  Bilal 

BOZDAĞ, Nuri YÜKSEL, Burak Han İLGÜN, İbrahim MERT ile karşılaştık. Daha sonra 

Osman  TEKE'nin  babası  yeşil  renkli  Honda  Jazz  marka  bir  arabayla  gelip  bizi  aldı  ve 

Temelli'ye doğru hareket ettik." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Nuri  YÜKSEL  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  Akıncı  Üssüne 

indiğimizde orası  çok kalabalıktı  ve 700-800 kişi  vardı.  Orada her birlikten birileri  vardı. 

Burada  tanıdıklarım  ...  Burak  Han  İLGÜN  ....  İbrahim MERT'ti.Daha  sonra  F4  uçakları 

bulunduğumuz yeri  ve  pisti  bombaladı.  O esnada herkes  dağılıyordu.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli Osman TEKE 28/07/2016 tarihli ifadesinde; " ...  Ardından bizi gruplara 

ayırdı, Ben, İbrahim MERT, Burak Han İLGÜN, Murat GÜLERDİ, Kazım HAMZAÇEBİ ve 

Ali SERT’i Takım komutanımız Üsteğmen Serdar ERCAN’ın emrine verdi....

...... Bize Meydan Harekat Taburunun emniyeti görevini vermişlerdi buraya Serdar 

üsteğmen’in şahsi  aracına 3 kişi  arkadaşımız Burak Han İLGÜN’ün şahsi  aracına üç kişi 

binerek bize görev verilen yere gittik.

Serdar üsteğmen burda bizi iki şerli grup halinde böldü ve rast gele yerlere yatırarak 

mevzi  aldırdı.  Ben ve Burak Han İLGÜN’ü Jandarma nizamiyesi  tarafında mevzilendirdi. 

Diğer arkadaşlarım İbrahim MERT, Kazım HAMZAÇEBİ, Murat GÜLERDİ ve Ali SERT’in 

nerede durduklarını bilmiyorum. 

...  Gece  saat:  04:30’a  kadar  benim bulunduğum yerde  hiçbir  hareketlilik  olmadı, 

Kazım  HAMZAÇEBİ  ve  Ali  SERT  bizim  mevziye  geldiler  bizim  yerimize  beklemeye 
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başladılar bunun üzerine ben ve Burak Han İLGÜN birlikte kule önündeki Burak Han’a ait  

şahsi araca bindik ve uyuduk.

...  Bunun  üzerine  dördümüz  Ben,  İbrahim MERT,  Burak  Han  İLGÜN ve  Murat 

GÜLERDİ birlikte kuleye çıktık. Kulede kendisini ilk defa gördüğümüz adını sonradan Albay 

Oğuz  YALÇIN olarak  öğrendiğimiz  şahıs  ile  birlikte  takım komutanımız  Serdar  ERCAN 

vardı. ..... Bu sırada Albay Oğuz YALÇIN elindeki Kaleşnikof tipi tüfekle 'Geri çekil geri  

çekil' diye bağırarak Jandarmaya doğru ateş etmeye başladı. Bu sırada helikopterde 3- 4 tur bu 

Jandarma ekibinin üzerinde uçarak ateş etmeye devam etmeye devam etti ancak isabet alıp 

almadığını göremedik. 

...Tahmini 2-2,5 saat yürüdük. Bu zaman zarfı içerisinde babam aracı ile geldi tam 

araca bineceğimiz sırada arkamızdan İbrahim MERT ve Burak Han İLGÜN, Nuri YÜKSEL, 

Bilal BOZDOĞAN ve adını hatırlayamadığım bir arakadaş daha koşarak geldiler ve babamın 

aracına bindik. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü, saat: 21:18'de, Topçu Teğmen Burak Han İLGÜN’ün sivil 

kıyafetli olarak Kara Havacılık Subay Temel koğuş kapısından giriş yaptığı, 

15 Temmuz 2016 günü, saat: 21:40'da, Topçu Teğmen Burak Han İLGÜN ve Piyade 

Teğmen  Yasin  KÖROĞLU’nun  uçuş  kıyafetli  olarak  Kara  Havacılık  Subay Temel  koğuş 

kapısından çıkış yaptıkları,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:07'de, Topçu Teğmen Burak Han İLGÜN’ün uçuş 

kıyafetli ve silahlı olarak subay temel silahlık koridorunda görüldüğü, belirtilmiştir. 

Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  Mali  Suçlarla  Mücadele  Şube  Müdürlüğü'nün 

28/03/2017 tarih ve 342278 Sayılı cevabi yazısında; Şüpheli Burak Han İLGÜN’ünkardeşi 

Emre İLGÜN’ün 667 Sayılı KHK ile kapatılan T.C.Şifa Üniversitesi Stajer Öğrenci olduğu 

örgütle iltisaklı şirket ile sosyal güvenlik kaydı bulunduğu belirtilmiştir. 

Şüpheli Burak Han İLGÜN'ün adına kayıtlı olan / kullanmakta olduğu 0553 613 06 

00  numaralı  telefon  hattı  için  Ankara  3.  Sulh  Ceza  Hakimliği'nin  25/10/2016  tarih  ve 

2016/5601 D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti 

kararı verildiği

Şüpheli  Burak Han İLGÜN'ün kullanmakta olduğu0553 613 06 00 numaralı 

telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe  girişiminde  bulunulan 
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15/07/2016  tarihinde  geceleyin  Güvercinlik  kışlasının  bulunduğu  mevkilerdeki  baz 

istasyonlarından sinyal verdiği, saat 19:08 - 02:25, 02:30 - 05:24 ve 05:24 - 07:27 arasında 

herhangi  bir  telefon irtibatında  bulunmadığı,  internet  erişiminde  bulunulduğu,  olay gecesi 

şüphelinin,  şüphelilerMurat  GÜLERDİ  ve  Yasin  KÖROĞLU  ile  telefon  iletişiminde 

bulunduğu anlaşılmıştır. 

Şüpheli Burak Han İLGÜN, 18/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. 

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Burak  Han  İLGÜN'ün  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Burak  Han  İLGÜN'ün,  Kara  Havacılık  Okul  Komutanlığı  Öğrenci  ve 

Kurslar Tabur Komutanlığında 7. dönem kursiyer teğmen olarak görev yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri dışında başka asker kişilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış 

biçimi ile  birlikte  nazara  alındığında,  şüphelinin  Fetullahçı  Terör  Örgütü üyesi  olduğunun 

anlaşıldığı,

Şüphelinin,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler  tarafından  15/07/2016 

tarihinde  gerçekleştirilecek  askeri  darbe  girişimi  öncesinde,  Subay  Temel  Kurs  Bölük 

Komutanı olan şüpheli Emre ERKAN tarafından 15/07/2016 tarihinde saat 21:30 sıralarında 

kışlada bulunmaları talimatı üzerine 15/07/2016 tarihinde saat 21:30 sıralarında Güvercinlik 

Kışlasına geldiği, tulumunu giyerek hazır beklediği, 

Şüpheli  Yasin  CANDEMİR'in,  şüpheli  Burak  Han  İLGÜN'ü,  şüpheliler  Kazım 

HAMZAÇEBİ, Ali  SERT, İbrahim MERT, Murat GÜLERDİ ve Osman TEKE ile birlikte 

rastgele bir grup oluşturarak başlarına da uçuş öğretmeni olan şüpheli Kara Pilot Üsteğmen 

Serdar ERCAN'ın emrine vererek Meydan Harekat bölgesinde görevlendirdiği, 

Tabur Komutanı Yasin CANDEMİR'in, tüm 7. Dönem Kursiyer Teğmenlere olduğu 

gibi şüpheliye de kapısı kırılmak suretiyle açılan depodan seri numaralarına bakmaksızın G-3 

piyade tüfeği dağıttırdığı,

Şüphelinin, askeri darbe hazırlığı kapsamında atış eğitimi bahanesiyle alınan ve atış 

eğitimi iptal edildiği halde iade edilmesi gerekirken iade edilmeyerek Tabur Komutanı Yasin 

CANDEMİR'in  odasında  bulundurulan  ve  şüpheli  İbrahim  MERT  tarafından  dağıtılan 

mermilerden aldığı ve bunları tüfeğin şarjörüne doldurduğu, 

Şüphelinin, olay gecesi görevlendirme yerlerine diğer şüphelileri kendisine ait özel 
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araçla götürdüğü, 

Şüphelinin, şüpheli Serdar ERCAN'ın talimatı ile Meydan Harekat Taburu Jandarma 

girişi tarafında silahlı olarak mevzilendiği ve kendisine askeri araç hariç kimseyi geçirmeme 

talimatı verildiği, 

İlerleyen  saatte  şüpheli  Serdar  ERCAN'ın,  şüpheli  Burak  Han'a  şüpheli  Yasin 

CANDEMİR'den ilave mühimmat alması için talimat verdiği,  şüpheli  Burak Han'ın da bu 

talimat üzerine ilave mühimmat alarak getirdiği, 

Şüphelinin, askeri darbe faaliyeti başladığı saat 22:00 sıralarından sabah saat 06:00 - 

07:00 sıralarına kadar askeri darbeyi sevk ve idare eden şüpheliler tarafından verilen yasadışı 

emir ve talimatları yerine getirdiği,şüphelinin kendisine emir ve talimat yetkisi bulunmayan 

başka bir birlik komutanı olan şüpheli Üsteğmen Serdar ERCAN'den emir ve talimat aldığı, 

şüphelinin yasadışı olan bu emir ve talimatları itiraz etmeden yerine getirdiği, 

Jandarma Özel  Kuvvetler  personeli  tarafından  askeri  darbe  girişimine  karşı  Kara 

Havacılık  Komutanlığı  kışlasına  operasyona  başlanılması  üzerine,  askeri  darbecilerin 

verdikleri Güvercinlik'ten Akıncı'ya tahliye emri üzerine şüphelinin, şüpheliler Zafer DOLU 

ve Rıza AKINCI'nın kullandıkları AS-532 Cougar tipi helikoptere askeri darbe kapsamında 

etkin  faaliyette  bulunan  şüpheliler  Yarbay  Mehmet  ŞAHİN,  Astsubay  Fatih  KARAGÖZ, 

Binbaşı Ertuğrul ALTUN, Albay Oğuz YALÇIN ile binerek Akıncı Hava Üssüne gittikleri, 

Şüphelinin, Güvercinlik Kışlasından seri numarasına bakılmaksızın gelişigüzel aldığı 

uzun namlulu silahı da beraberinde Akıncı Üssüne götürdüğü, 

Şüphelinin, Akıncı Hava Üssünde askeri darbe kapsamında faaliyette bulunan diğer 

şüpheliler ile birlikte bulunduğu, askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması ve üssün 

uçaklar tarafından bombalanması üzerine tellerden atlayarak Akıncı Askeri Üssünden kaçtığı, 

Şüphelinin,kendisi  gibi  askeri  Akıncı  Askeri  Üssünden  kaçan  şüpheliler  Murat 

GÜLERDİ, İbrahim MERT ve Osman TEKE ile birlikte, şüpheli Osman TEKE'nin babasının 

aracı ile Akıncı bölgesinden ayrıldıkları, 

Şüphelinin, görev tanımı dışında kendisine ait olmayansilahla olay gecesi Meydan 

Harekat bölgesinde kendisine verilen yasa dışı emir vetalimatları yerine getirdiği, 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarının  askeri  darbe  faaliyeti  icrası  sırasında  olay 

gecesi askeri darbe faaliyeti dışında herhangi bir telefon iletişiminde bulunulmamasına dair 

faaliyete katılan askerlere emir ve talimat verdiklerinin değerlendirildiği,  şüphelinin de bu 

emir ve talimata uyarak olay gecesi 19:08 - 02:25, 02:30 - 05:24 ve 05:24 - 07:27 saatleri  

arasında herhangi bir telefon iletişiminde bulunmadığının anlaşıldığı, 

Şüpheli  her  ne kadar  ifadesinde  olay gecesi  telefon kullanımlarını  yasaklandığını 

belirtmiş ise de, şüphelinin kullandığını belirttiği telefonunun geceleyin internet erişiminde 
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bulunduğunun tespit edildiği, 

Şüpheli  her  ne  kadar  ifadesinde  askeri  darbe  girişiminden  haberdar  olmadığını 

belirtmiş ise  de,  şüphelinin cep telefonundan olay gecesi internet  erişiminde bulunulduğu, 

dolayısıyla şüphelinin darbe girişiminden haberdar olduğunun anlaşıldığı, çünkü olay gecesi 

gerek sosyal paylaşım sitelerinde gerekse diğer internet sitelerinde askeri  darbe girişimine 

ilişkin sayısız haber yapıldığı ve görüntüye yer verildiği, 

Şüphelinin  cep  telefonunda,  tanık  Mehmet  DİKKATLİ'nin  beyanına  göre  isminin 

'Yurtta  Sulh'  olduğu anlaşılan 7.  dönem kursiyer  teğmenlerden oluşan whatsapp grubunun 

kayıtlı  olduğu  ve  askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  üzerine  şüphelinin 

aldığı talimat doğrultusunda bu whatsapp grubuna ilişkin tüm paylaşımları sildiği, 

Şüphelinin, gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi olduğunu 

bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu 

olan  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ettiği,  askeri  darbe 

planlaması  kapsamında  darbe  girişiminin  başarıya  ulaşması  için  kendisine  verilen  yasal 

olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Burak  Han  İLGÜN'ün, soruşturmaya  konu  eylemlerinin,  Silahlı  Terör 

Örgütü üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük 

Millet  Meclisini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  kısmen  veya  tamamen  yapmasını 

engellemeye teşebbüs etmek ve Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya 

görevlerini  yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını 

oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-40- Şüpheli Cebrail SERT'in ( Yüzbaşı ) Eylemleri : 

Şüpheli Cebrail SERT 19/07/2016 tarihli ifadesinde;".... Kara Harp Akademisinde 

Yüzbaşı rütbesinde Öğrenci Subayı olarak görev yaparım. 15/07/2016 günü saat: 17:00 da 

mesaimiz bittikten sonra saat:18:30 sıralarında Nizamiyeden eşim ile birlikte Eşimin Bağcılar 

Yıldız Tepe Mahallesinde bulunan ailesinin yanına gittik. Daha sonra saat: 19:30 sıralarında 

ailece  yemek yedik.  Daha sonra saat:20;00 sıralarında  eşim yine  Yıldıztepe  Mahallesinde 

bulunan ablasının evine tek başına gitti. Ben kayınvalidemin evinde kaldım. Evde televizyon 

izlediğim sırada bu darbe teşebbüsü olaylarının yaşanmaya başladığını öğrendim. Dışarıda 

kalabalık  başlamıştı.  Ben de eşimin yanına gittim.  Oraya  gidince telefonu kayınvalidemin 

evinde  unuttuğumu fark  ettim.Tekrar  geri  kayınvalideme dönmek  istemedim.  Çünkü  halk 

iyice sokağa dökülmüştü ve askerlere  tepki  gösteriyordu.  Kayınvalidemin evinin etrafında 

benim asker olduğumu bilen komşuları vardı. Bana zarar verebileceğini düşündüm ve eşimi 
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de yalnız bırakmak istemedim. Sabaha kadar orada kaldık. Sabah saat:08:00-08:30 sıralarında 

eşimin  kardeşinin  evinden  çıkarak  Kayınvalidemin  evine  gittim.  Evden  telefonu  alarak 

Akademi  içerisinde  görevli  Yüzbaşı  Saim KAYA'yı  aradım.  Tamam iyiysen  ben söylerim 

dedi.  Ben de Bağcıların  karışık olmasından dolayı  olayların yatışmasını ve sakinleşmesini 

bekledim. Daha sonra saat 22:00 sıralarında Metroye binerek Akademiye gittim ve saat:23:00 

sıralarında  Akademiye  giriş  yaptım  Daha  sonra  17/07/2016  günü  sabahında  İsmail 

GÖKDENİZ yüzbaşı  ve  Öğretim Başkanı  Kurmay Albay Ertan  İNALTEKİN’i  aradım ve 

durumumdan haberdar ettim ve iyi olduğumu söyledim. Bana tamam öğleden sonra yoklama 

alınacak ona katılırsın dediler. 17/07/2016 saat.:14;00 sıralarında alınan yoklamaya katıldım. 

Darbe teşebbüsünün başlamasından beni almalarına kadar geçen sürede herhangi bir silahlı ve 

adli  olaya  karışmadım.  Beylik  tabancam sarsılmaz  marka  silahtır.  Şuan yanımda değildir. 

İkametimin  yatak  odasında  bulunmaktadır.  Tarafıma  isnad  edilen  suçlamaları  kabul 

etmiyorum.Benim  kayınvalidemde  olduğumun  tespit  edilmesi  için  kayınvalidem  Hatice 

AKMERCAN. kayınpederim Ahmet AKMERCAN'ın ifadelerinin alınmasını istiyorum. Ben 

yaşanan darbe teşebbüsüne katılmadım. Kesinlikle benim bu terör örgütü ile bir bağım veya 

bağlantım yoktur." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Ali  ERCAN  18/02/2017  tarihli  ifadesinde;  " 15  Temmuz  akşamı  saat 

21:00 civarı Kara Havacılık Komutanlığına gittim, üzerimi değiştirdim tulumumu giydim, .... 

siz  motorları  çalıştırın  kuleden  talimat  gelecekdemesi  üzerine, Yüzbaşı  Cebrail  SERT ile 

yanlış hatırlamıyor isem 10606 kuyruk numaralı Süper Kobraya binerek motor çalıştırdık bu 

esnada İlkay ATEŞ ile Taha Fatih ÇELİK’in diğer Süper Kobraya bindiğini gördüm diğer 

kobraların ise seslerinden duyduğum kadarıyla birinci pilot Sadullah ABRA diğer kobra da ise 

Yarbay Murat KARAKAŞ’ı birinci pilot olarak seslerinden tanıdım. Biz kalktığımızda ben 

kullanıcı  Cebrail  ise  silahçı  koltuğundaydı.  Biz  kalkarken  kuleden  bazen  Yarbay  Özcan 

KARACAN bazen de kendisini tanımadığım kulecinin talimatları gelmeye başladı. Kalkarken 

bize;  Gölbaşında  bulunan  Özel  Kuvvetler  Komutanlığına  gitmemi  ve  hiçbir  aracın  oraya 

yaklaştırılmaması  talimatı  verildi.  Bunun  üzerine  biz  Gölbaşına  gidip  Özel  kuvvetlerin 

üzerinde  beklemeye  başladık.  Bir  süre  sonra  dört  tane  sivil  aracın  nizamiyeye  doğru 

yaklaştığını  gördüm ve  durumu kuleye  bildirdiğimde;  araçların  yaklaştırılmaması  talimatı 

verildi.  Bizde  araçların  yaklaşmaması  için  emniyetli  kimselerin  olmadığı  bölgeler  Cebrail 

SERT atış  yaptı  ancak kaç  kez  atış  yaptı  hatırlamıyorum.  Araçlar  durdu kimseye  bir  şey 

olmadı. Kuleye araçların durdurulduğunu bildirdiğimizde Güvercinlik'e geri  dönmemizi ve 

ikmal  yapmamızı  söylediler  bende  geri  döndüm  ve  Güvercinlik'e  iniş  yaptım.  İkmal 

yapıldıktan sonra tekrar havalanmamız Genelkurmay Başkanlığı üzerine gitmemiz talimatı 

geldi.  Havalandık  ve  Genelkurmayın  üzerine  giderek  beklemeye  başladık.  Yine  kuleden 
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Özcan  KARACAN;  Genelkurmay  önünde  toplanan  sivil  kalabalığın  operasyona  engel 

olduğunu  ve  onların  oradan  uzaklaştırılması  gerektiğini  söylediler.  Bizde  çok  kalabalık 

olduğunu  nasıl  uzaklaştıracağımızı  sorduğumuzda;  Özcan  KARACAN;  gerekirse  vurarak 

uzaklaştırın diye talimat verdi ve bunu defa kereler söyledi. Biz atış yapmayı düşünmedik 

çünkü kalabalık çoktu. Tekrar tekrar talimat geldi bunun üzerine Cebrail’de; abi ne yapalım 

diye  sordu  bende  atış  yapmama  taraftarı  olduğumu  söyledim  ancak  birkaç  kez  sorunca 

insiyatifin  kendisinde  olduğunu  söyledim.  Bunun  üzerine  Cebrail  SERT’in  kalabalığın 

uzağına yol ortasına emniyetli bir bölgeye atış yaptığını gördüm. 

...  Akıncıya  iniş  yaptım.  Akıncı’da  yaklaşık  on  helikopter  inmiş  olarak  gördüm 

yakındaki  bir  binaya  girerek  beklemeye  başladım.  Bu  bekleme  esnasında  Genelkurmay 

Başkanı Hulusi AKAR’ı elleri bağsız serbest ve üniformalı olarak Albay Uğur KAPAN’ın 

kullandığı  skorsky  helikoptere  binerken  gördüm.  Yine  Akıncı’da;  Mehmet  ŞAMCI,  Rıza 

AKINCI, Taha Fatih ÇELİK, Cebrail  SERT, İlkay ATEŞ, Abdullah ATEŞTEMUR, Serdar 

ERCAN, Tekin TAŞDEMİR’i gördüm. "şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Ali  ERCAN  20/02/2017  tarihli  ifadesinde;  "Ben  olay  gecesi  polis 

ifademde ayrıntılı olarak belirttiğim şekilde Genelkurmay üzerinde, Gölbaşı Özel Kuvvetler 

Komutanlığı  üzerinde  uçuşlar  gerçekleştirdim.  Kullandığım  A/H  -  1W  Süper  Kobra 

helikopterin kuyruk numarasının 10606 olduğunu hatırlıyorum. Bu helikopterin pilotluğunu 

ben  yaptım.  Silahçılığını  ise  Cebrail  SERT  yapmıştı.  Bize  Genelkurmay  üzerinden 

uçtuğumuzda  aşağıdan  atış  yapıldı.  Helikopterdeki  mermi  hasarı  bundan  dolayı  olabilir. 

Ancak Özel Kuvvetler üzerinde uçuş yaparken aşağıdan herhangi bir atış yapılmadı. Bizim 

bulunduğumuz  bu  helikopterden  hem  Genelkurmay  üzerinde  hemde  Özel  Kuvvetlerde 

insanların bulunmadığı alanlara atış yapıldı. Önce Özel Kuvvetler Komutanlığına gittik, sonra 

Güvercinlik'de  yakıt  ikmali  yaparak  Genelkurmay'afaaliyette  bulunduk,  daha  sonra  da 

Güvercinlik'e  gittik,  sabaha  kadar  bir  daha  uçmadık.  Sabahleyin  özel  Kuvvetlerin  kışlaya 

operasyon  düzenlediği  söylenince  gece  kullandığım 10606  kuyruk  numaralı  Süper  Kobra 

helikopteri tek başıma kullanarak Akıncı üssüne götürdüm. "şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Taha  Fatih  ÇELİK  01/09/2016  tarihli  ifadesinde;"..Özcan  Yarbay 

tarafından faaliyete  başlıyoruz  diye  saat  21:30 sıralarında  emir  verdi.  Ben de kaskımı  ve 

gözlüğümü alarak  uçuş  hattına geçtim burada ...  Yüzbaşı  Cebrail  SERT ...ve hatırladığım 

kadarı  ile  Yarbay Hakan EROL,  Yüzbaşı  Memduh  KARAGÖL ve ismini  bilmediğim iki 

Üsteğmen o bölgede idi....15 Temmuz gecesi uçtuğunu bildiğim kişilerin bu örgütün üyesi 

olduklarını  düşündüğüm  şahıslar;  ....  Cebrail  SERT  ...  Fatih  ARMAĞAN  ve  ifademde 

yazdırmış olduğum isimler "şeklinde beyanda bulunmuştur.
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Şüpheli İlkay ATEŞ 27/07/2016 tarihli ifadesinde; "  Saat: 21.45 sıralarında ...... 

Ben Taarruz  Tabur  Komutanlığı  Binasına  giderek  Yüzbaşı  Taha Fatih  ÇELİK’ in  odasına 

çıktım, kendisi bana birlikte uçacağız dedi. Binbaşı Ali ERCAN ile Yüzbaşı Cebrail SERT’in 

de birlikte uçacaklarını da söyledi. ..."

"...  Önce  Ali  ERCAN  ve  Cebrail  SERT bindikleri  Süper  Kobra  tipi  helikopteri 

çalıştırdılar ve ardından diğerleri helikopterleri çalıştırdı...."

"... Biz kalkarak tekrar Genelkurmay üzerine gittik. Biz gittiğimizde havada askeri jet 

uçaklarının da uçtuğunu gördüm. Biz havada iken Özel Kuvvetlere doğru giden bir zırhlı polis 

aracının vurulması için Konya Yolu üzerinden gidilmesi talimatının kule tarafından verilmesi 

üzerine  Ali  ERCAN’ın  bulunduğu  helikopterin  Özel  Kuvvetler  tarafına  doğru  gittiğini 

duydum." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Ömer DERELİOĞLU 10/08/2016 tarihli ifadesinde;"...  Ben geri dönüp 

hangar ve apronda dolaşırken önce kalkıp giden 2 Süper Kobra ve 2 kobra helikopter aprona 

arka arkaya iniş yaptılar. Helikopterler aprona inince kimin iniş yaptığına bakmak için aprona 

çıktım. Helikopterlerle  uçanların ....  Kurmay Yüzbaşı Cebrail  SERT ...  ile Yüzbaşı Hakan 

SANDIK’ın olduğunu gördüm."şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Fatih SEVİNÇ 16/11/2016 tarihli ifadesinde; " Yarım saat sonra havadaki 

süper Kobra iniş yaptı indi motor susturması üzerine helikopterin yayına kontrol için gittik 

içerisinde arka kısımda Binbaşı Ali ERCAN ön kısımda da Cebrail SERT isimli pilot vardı, 

pervane  ve  kuyruk  kısmında  mermi  isabeti  olduğunu  gördük  ve  helikopterin  bu  şekilde 

uçamayacağını söyledik... " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Resul  BARDAKKAYA polise  verdiği  22/10/2016 tarihli  ifadesinde;  " 

Dışarıya çıktığımda başka birliklere ait teknisyenlerin geldiğini gördüm. ...  arkalarından ... 

Yüzbaşı Cebrail SERT, Yüzbaşı Taha Fatih ÇELİK ile Kobra helikopter pilotları olan ancak 

tanımadığım isimlikleri sökülü, tabancaları olan kalabalık bir pilot grubu geldi. 

İlkay ATEŞ ile Taha Fatih ÇELİK, Ali ERCAN ile Cebrail SERT ekip olarak Süper 

Kobra helikopterine binerek uçtular ..... bu helikopterler daha önce mühimmatlarını yüklemiş 

benim gittiğimde mühimmatlıydılar." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Resul BARDAKKAYA 22/10/2016 tarihli ifadesinde;" Biz helikopterleri 

hazır hale getirdikten sonra orada beklerken oraya Murat BOLAT Yarbay, İlkay ATEŞ Yarbay, 

Ali ERCAN Binbaşı, Cebrail SERT Yüzbaşı, Taha Fatih ÇELİK Yüzbaşı ile pilot olduğunu 
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tahmin  ettiğim  ancak  tanımadığım  tulumlarında  rütbeleri  bulunan  10  -  15  kadar  subay 

geldiler. .... Helikopterlerin havalanması 21:30 - 22:00 sıralarıydı.

.... Eşimle ikinci konuşmamdan önce İlkay ATEŞ ve Taha Fatih ÇELİK'in kullandığı 

helikopter ile Ali ERCAN ve Cebrail SERT'in kullandıkları süper Kobra helikopterler taarruz 

hangarının önüne iniş yaptılar. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Tamer ÖĞÜT 22/10/2016  tarihli  ifadesinde;  " Bu  sırada  10606  nolu 

helikopter iniş yaptığında pilot kısmında Binbaşı ALİ ERCAN, ön tarafta Yüzbaşı Cebrail 

SERT olduğunu gördüm. Ali ERCAN’ın yanına giderek ne olduğunu sorduğumda; "Bir şey 

yok sağa sola atış yapıyoruz" diye söyledi." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Murat ÖZEL 17/11/2016tarihli ifadesinde; "... o esnada Süper Kobra iniş 

yaptı, pilotların arkadaki Binbaşı Ali ERCAN, öndeki ganır silahçı dediğimiz Yüzbaşı Cebrail 

SERT olduğunu  gördük.  Helikopter  iner  inmez  yanına  gittiğimizde  alt  kuyruktan  isabet 

aldığını ve uçamayacağını söyledik. Bu esnada da Cebrail SERT silah arızası olduğunu, lazer 

pointırın arızalı olduğunu söyledi. Biz de şuan arızanın giderilemeyeceğini, uçamayacağını 

söyledik. Aslında bu helikopter zaten uçarak gelmişti ve uçmaması için bir problemi yoktu." 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli İrfan KANTARCI 19/07/2016 tarihli ifadesinde; "  Güvercinlik üssünde 

hangara  ilk  geldiğimizde  taarruz  helikopterleri  ile  uçan  ....  orada  bulunan  arkadaşlardan 

rütbesini  bilmediğim  Cebrail  SERT  isimli  pilotun  da  orada  olduğunu,  Yarbay  Özcan 

KARACAN’ın da kulede olduğunu duydum. Bu pilotların hepsinin üzerinde silah olduğunu 

gördüm." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Fırat DARENDE 16.11.2016tarihli ifadesinde; " .... UH-1 havalandıktan 

sonra 10605 veya 10606 olarak hatırladığım Süper Kobra iniş yaptı ve susturdular içerisinden; 

Binbaşı Ali ERCAN ve Yüzbaşı Cebrail SERT inerek kasklı vaziyette yanımızdan hiçbir şey 

söylemeden geçip gittiler." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Çağlayan  ÇİMEN  10/08/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ben  orada 

bulunduğum  sürede  Süper  Cobra  Helikopter  uçuşa  gitti.  Daha  sonra  Tamer  Başçavuşun 

yanına gittim ne olduğunu sordum bilgisi olmadığını söyledi. Helikopter uçuştan geldi. Pilota 

nereye  attıklarını  sordum  sağa  sola  atıp  geliyoruz  dedi.  Bu  helikopterde  isabet  almıştı 

giderebileceğim bir arıza olduğu halde gidermedik. Uçuş hattında bizim birlikte çalışmadığı 

halde  orada  bulunan  personel  vardı.  ...Yüzbaşı  Cebrail  SERT ...isimli  komutanlar  vardı." 
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şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık Erhan TARHAN 26/07/2016 tarihli ifadesinde; " ... Olay günü 15/07/2016 

Cuma günü sabah saatlerinde sivil kıyafetli olan eski Tabur personeli olan şu an rütbesini 

Yüzbaşı olarak hatırladığım İzzet ÇAKAN ve Kara Pilot Yüzbaşı Cebrail SERT sivil kıyafetli 

olarak Kara Pilot Binbaşi Sadullah ABRA'nın odasında çay içiyorlardı. " şeklinde beyanda 

bulunmuştur.

Tanık Ercanay CERAN 26/07/2016 tarihli ifadesinde; " Gazi Orduevinde ... Aynı 

şekilde Gürçay BAYLAR gibi Ankara'da çalışmayan, önceden tanıdığm 3 pilot arkadaşı daha 

gördüm. Yanlarında tanımadığım 2 kişi daha vardı. Ben bunlara birine selam verdim ancak 

almadı. Bu 3 kişi İstanbul Silahlı Kuvvetler Akademisinde Kurmay subay olarak görev yapan 

pilot Hakan SANDIK, pilot Cebrail SERT, pilot İzzet ÇAKAN'dır. Normalde mesai henüz 

bitmişken Ankara'da bulunmaları normal değildir." şeklinde beyanda bulunmuştur.

.

Ankara Batı  Cumhuriyet  Başsavcılığınca Ankara Batı  1.  Sulh Ceza Hakimliği'nin 

21/07/2016 tarih ve 2016/2161 D. İş sayılı kararı uyarınca 1.Kara Havacılık Alay Komutanlığı 

binasında yapılan arama işlemleri sonucu düzenlenen 30/07/2016 tarihli arama ve elkoyma 

tutanağında; K3-19 nolu odada, çalışma masası yanında bulunan dolapta Cebrail SERT ismi 

yazılı  çeklist,  siyah  renkli  çöppoşetlerinde  tulumlar  ve  çantalarüzerinden  söküldüğü 

değerlendirilen Cebrail SERT ismi yazılı 2 adetisimlik, çalışma masasında üzerinde Cebrail 

SERT ismi yazan not defteri ele geçirildiği belirtilmiştir.

Kara Havacılık Komutanlığı personeli tarafından düzenlenen "tutanaktır" başlıklı 

mühürlü belgede;  21/07/2016 tarihinde taarruz hangarı içerisinde üzerinde Cebrail SERT 

yazısı bulunan uçuş kaskı bulunduğu belirtilmiştir.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 03/08/2016 tarih ve 22282378 - 4080 - 1686921 - 

16/Loj. Hizm. D. Şahsi Slh. Kyt. ve Ruh. Ş. (E.U.) sayılı  Kara Havacılık Komutanlığı'na 

hitaben  yazılan  cevabi  yazısında, 15  Temmuz  2016  tarihinde  meydana  gelen  darbeye 

teşebbüs olayı sonrasında, Askeri Savcı nezaretinde 1. Kara Havacılık Alay Komutanlığında 

görevli  Kara  Pilot  Binbaşı  Sadullah  ABRA'nın  odasında  yapılan  aramada  ele 

geçirilenT110204B002856  seri  numaralı  Sarsılmaz  marka  tabancanın  Cebrail  SERTadına 

ruhsat bilgilerinin bulunduğu bildirilmiştir. 

Kara Havacılık Komutanlığı'nın 08/02/2017 tarih ve 74635218 - 1580 - 316672 - 

17  sayılı  cevabi  yazısında;  Taarruz  Tabur  Komutanlığı'nda  bulunan  şüpheli  Sadullah 
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ABRA'nın odasında 15/07/2016 tarihi sonrasında yapılan aramada Cebrail SERT'e ait Ipad 

ekranında  MotionX  programına  ait  görüntüler  bulunduğu,  bu  görüntülerin  fotoğraflarının 

çekildiği,  MotionX  programının  hava  aracının  uçtuğu  güzergahları  gösteren  bir  program 

olduğu, bu fotoğraflar üzerinde yapılan incelemede Cebrail SERT'in bulunduğu helikopterin 

Güvercinlik Meydanına 4 kez geldiği 4 kez gittiği, bu geliş gidişlerden 4 tanesinin (2 gidiş 2  

geliş)  Genelkurmay Başkanlığı'nun bulunduğu bölgeye yapıldığı,  bu 4 uçuşun gidiş ya da 

dönüş hangisi olduğu bilinmemekle beraber 1 tanesinin MİT binasının çevresinden dolandığı, 

2  tanesinin  Cumhurbaşkanlığı  üzerinden  ve  Anıtkabir  çevresinden  geçtiği,  1  tanesinin 

Cumhurbaşkanlığı  güneyinden katederek geçtiği,  4 tanesinin de (2 gidiş  2 geliş)  Oğulbey 

Bölgesine  gerçekleştiği,  bu  4  uçuşun  Güvercinlik  Meydanı  güneyinden  Gölbaşı  Gölü 

doğusundan geçerek Oğulbey Bölgesine gidip geldiği, Genelkurmay Başkanlığı bölgesinde 

çok yoğun şekilde mavi renkli izler bulunduğu, bu nedenle kaç defa dairesel patern attığının 

anlaşılamadığı belirtilmiştir. 

Şüpheli Cebrail SERT'in adına kayıtlı olan / kullanmakta olduğu 0 536 933 07 02 

numaralı telefon hattı için Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin 16/12/2016 tarih ve 

2016/6583  D.  iş  sayılı  kararı  ile  5271  Sayılı  CMK'nun  135/6.  maddesi 

uyarınca iletişim tespiti kararı verilmiştir.

Şüpheli Cebrail SERT'in kullanmakta olduğu 0 536 933 07 02 numaralı telefon 

hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde; Şüphelinin  cep  telefonunun  askeri  darbe 

girişiminde bulunulan 15/07/2016 tarihinde saat 01:45'e kadar İstanbul'da, saat 09:09'da Bolu, 

saat  10:09'da  Ankara'ya  45  KM mesafedeki  ağaçlandırma  alanında,  saat  16:03'de  Ankara 

Eryaman'da  bulunan  bazi  istasyonlarından  sinyal  verdikten  sonra  saat  21:37'den  itibaren 

Güvercinlik kışlasının bulunduğu mevkiideki baz istasyonlarından sinyal vermeye başladığı, 

askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlandığının  anlaşıldığı  zaman  dilimi  olan 

16/07/2016  tarihinde  saat  08:20'den  itibaren  Akıncı  Hava  Üssünün  bulunduğu  Kazan 

ilçesindeki baz istasyonlarından sinyal verdiği, aynı gün saat 23:30'dan itibaren de İstanbul 

Pendik ilçesindeki baz istasyonlarından sinyal verdiği, 

Cep  telefonunun  GPRS  erişim  konum  bilgileri  incelendiğinde;  15/07/2016 

tarihinde saat 23:00'e kadar GÜvercinlik'ten, saat 23:31, 23:32, 23:54, 00:39, 00:48, 00:50, 

00:53,  00:54'de  Keklik  Pınarında,  saat  01:04'den  itibaren  Güvercinlik'te,  saat  07:45'ten 

itibaren Kazan'da,  saat 20:12'den itibaren İstanbul  Ataşehir'de bulunan baz istasyonlarıdan 

sinyal verdiği, cep telefonunun olay akşamı saat 21:38 - 01:14, 04:11-08:09 arası herhangi bir 

iletişimde  bulunmadığı  görülmüş,  bu  zaman  dilimlerinde  cep  telefonunun  kapalı  olduğu 

değerlendirilmiştir. 
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Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Cebrail  SERT'in  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli Cebrail SERT'in, Kara Harp AkademisindeÖğrenci Subayı olarak Yüzbaşı 

rütbesiyle görev yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  görevli  olmadığı  bir 

askeri  birlikte  olay  gecesi  faaliyette  bulunması,  sıralı  komutan  ve  amirleri  olmayan 

şüphelilerden emir  ve talimatlar  alması  şeklindeki  örgütsel  davranış  biçimi birlikte  nazara 

alındığında, şüpheli Cebrail SERT'in Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğunun anlaşıldığı,

Şüphelinin, AH-1W Süper Kobra helikopter pilotu olduğu, Fetullahçı Terör Örgütü 

mensubu askerler tarafından planlanıp gerçekleştirilecek olan askeri darbe planı kapsamında 

olay  gecesi  AH-1W  Süper  Kobra  tipi  helikopterleri  kullanacak  pilot  olarak  önceden 

görevlendirildiği, askeri darbe kapsamında saldırı helikopteri pilotlarının ve teknisyenlerinin 

planlaması  faaliyetini  şüpheli  Özcan  KARACAN'ın  gerçekleştirdiğinin  belirlenmesine 

göre,olay  gecesi  gerçekleştirilecek  olan  askeri  darbe  kapsamında  şüpheli  Özcan 

KARACAN'ın  şüpheli  Cebrail  SERT'i  emir  ve  talimat  vererek  Ankara'ya  çağırdığının 

anlaşıldığı, 

Şüphelinin, askeri darbe girişiminden önceden haberdar olduğu,

Şüphelinin,  İstanbul'da Kara Harp Akademisinde Subay Öğrenci olmasına rağmen 

Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askerler tarafından planlanıp gerçekleştirilecek askeri darbe 

kapsamında  kendisine  verilecek  emir  ve  talimatları  yerine  getirmek  üzere  15/07/2016 

tarihinde sabah saatlerinde Ankara'ya geldiği,

Şüphelinin, kendisine verilen emir ve talimat doğrultusunda olay akşamı saat 21:00 

sıralarında Kara Havacılık Komutanlığına geldiği, uçuş kıyafetlerini giydiği, 

Saat  22:00  sıralarında  Kara  Havacılık  Komutanlığında  askeri  darbe  faaliyetinin 

başlaması  üzerine  şüpheli  Özcan  KARACAN'ın  talimatı  doğrultusunda  şüpheli  Cebrail 

SERT'in diğer taarruz helikopter pilotları  ile birlikte silahını kuşanmış olarak uçuş hattına 

gittiği, 

Askeri darbe faaliyeti kapsamında şüpheliler Murat BOLAT, Özcan KARACAN ve 

Ömer DERELİOĞLU'nun gündüz mesai saatlerinde verdikleri talimat üzerine, tüm bakımları 

yapılmış, ammoboxları takılmış ve uçuş hattında faal bir halde bulunan AH-1W Süper Kobra 

helikopterlere şüpheli Sadullah ABRA'nın Land Rover araçla getirdiği mühimmatın ammobox 

kutularının içerisine teknisyenler tarafından yüklenerek atışa ve uçuşa hazır hale getirdikleri,

Bu şekilde hazırlanan AH-1W Süper Kobra helikopterlerden 10606 kuyruk numaralı 

helikoptere, şüpheliler Cebrail SERT ve Ali ERCAN'ın pilot olarak bindikleri, helikopterde 
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şüpheli Ali ERCAN'ın kullanıcı, şüpheli Cebrail SERT'in ise silahçı koltuğunda oturdukları, 

Şüpheliler  Cebrail  SERT  ve  Ali  ERCAN'ın  AH-1W  Süper  Kobra  helikopterle 

Güvercinlik  kulesinden  izin  almadan  şüpheli  Özcan  KARACAN'ın  talimatıyla  kalkış 

yaptıkları, 

Saldırı  helikopterlerine  olay  gecesi  'Aslan01'  telsiz  kodunu  kullanan  Özcan 

KARACAN ile askeri darbe girişimi kapsamında Güvercinlik Kulesini ele geçiren şüpheliler 

Oğuz YALÇIN ve  İlhan  OCAKCIOĞLU'nun telsizle  talimat  verdikleri,  şüpheliler  Cebrail 

SERT ve Ali  ERCAN'ın diğer  saldırı  helikopter  pilotları  gibi  bu talimatlarla  hareket  edip 

kendilerine verilen emir ve talimatları yerine getirdikleri, 

Şüpheli  Cebrail  SERT'in  İpad'indeki  motionx  programına  göre  Güvercinlik 

meydanından kalkan şüpheliler Ali ERCAN ve Cebrail SERT'in 10606 kuyruk numaralı AH-

1W Süper Kobra helikopter ile 2 kez Genelkurmay Başkanlığının bulunduğu bölgeye gidip 

geldiklerinin, bu uçuşlardan 1 tanesinde MİT binasının çevresinden geçildiğinin, 2 tanesinin 

Cumhurbaşkanlığı  binası  üzerinden  ve  Anıttepe  çevresinden  geçildiği,  1  tanesinin 

Cumhurbaşkanlığı  binası  güneyinden  kat  ederekgeçildiği,  4  tanesinin  de  Özel  Kuvvetler 

Komutanlığı'nın bulunduğu Oğulbey bölgesine gerçekleştirildiği, bu 4 uçuşunda Güvercinlik 

meydanı  güneyinden  Gölbaşı  Mogan  gölü  doğusundan  geçerek  Oğulbey  bölgesine  gidip 

gelidği,  Genelkurmay  Başkanlığı  bölgesinde  çok  sayıda  patern  attığı  belirtildiğine  göre 

şüpheliler Ali ERCAN ve Cebrail SERT'in olay akşamı 10606 kuyruk numaralı AH-1W Süper 

Kobra  helikopter  ile  MİT  binası,  Genelkurmay  Başkanlığı  binası,  Özel  Kuvvetler 

Komutanlığı binasına uçuş gerçekleştirdikleri, 

Şüpheliler Ali ERCAN ve Cebrail SERT'in kendilerine, Süper Kobra helikopteri ile 

Gölbaşında  bulunan  Özel  Kuvvetler  Komutanlığına  gitmeleri  ve  oraya  hiçbir  aracın 

yaklaştırılmaması  talimatı  üzerine  şüphelilerin  helikopterle  bu  bölgeye  gittikleri,  havada 

bekleme yaptıkları,  Gölbaşı ilçesi  Oğulbey mevkiinde bulunan Özel Kuvvetler Binasına 4 

tane  sivil  aracın yaklaşması  üzerine  şüpheli  Ali  ERCAN'ın durumu telsizle  Güvercinlik'te 

bulunan şüpheliler Özcan KARACAN ve Ünsal ÇOŞKUN'a bildirdiği, onların bu araçların 

askeri  birliğe yaklaştırılmaması talimatı  vermesi üzerine şüpheli  Cebrail  SERT'in araçların 

bulunduğu alana helikopterle ateş açtığı, 

Şüphelilerin, bu eylemden sonra yakıt ikmali yapmak üzere Güvercinlik meydanına 

dönerek iniş yaptıkları, helikoptere yakıt ikmali yapıldıktan sonra şüphelilerin aldıkları talimat 

uyarınca  tekrar  aynı  helikopterle  havalandıkları  ve  Genelkurmay  Başkanlığı  binasının 

bulunduğu bölgeye gittikleri,  şüpheli  Özcan KARACAN'ın telsizle verdiği  talimat üzerine 

şüpheliler  Ali  ERCAN ve Cebrail  SERT'in,  Genelkurmay Başkanlığı binası önünde askeri 

darbe girişimine karşı  eylemde bulunan sivil  halk ile  askeri  darbe girişimine karşı  kolluk 

görevi  yapan  polislere  helikopterle  ateş  açtıkları,  şüphelilerin  daha  sonra  Güvercinlik 
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meydanına iniş yaptıkları, 

Şüphelilerin gerçekleştirdikleri bu uçuşlar sırasında işlenen askeri darbe girişimi ve 

bu kapsamdaki bu eylemlere karşı kolluk görevlisi olarak görev yapan polislerin yasal sınırlar 

içerisinde kalarak helikopterlere silahla ateş etmeleri nedeniyle 10606 kuyruk numaralı AH-

1W Süper  Kobra helikopterin  isabet  aldığı,  helikopterin  Güvercinlik  meydanına indiğinde 

teknisyenler tarafından yapılan kontrolünde uçamayacağının belirtilmesi üzerine şüphelilerin 

bu helikopterle bir daha uçuş gerçekleştiremedikleri, 

Sabah  saat  06:00  sıralarında  Jandarma  Özel  Kuvvetler  tarafından  askeri  darbe 

girişimine karşı Kara Havacılık Komutanlığı kışlasına operasyona başlanılması üzerine Kara 

Havacılık Komutanlığında askeri darbeyi yöneten ve yönlendirenlerin Akıncı Hava Üssüne 

gidilmesi talimatı verdikleri, bu talimat doğrultusunda şüpheli Cebrail SERT'in Akıncı Hava 

Üssüne gittiği,  daha  sonra  oradan  tespit  edilemeyen  şekilde  ayrılarak  aynı  gün İstanbul'a 

döndüğü,

Şüphelinin,  yukarıda  belirtilenler  dışında  olay  akşamı  gerçekleştirdiği  başka 

helikopter  uçuşu  ya  da  başka  faaliyeti  bulunup  bulunmadığının  soruşturma  aşamasında 

belirlenemediği, 

Şüpheli Cebrail SERT 19/07/2016 tarihli ifadesinde, 15/07/2016 tarihinde İstanbul'da 

kayınvalidesinin  evinde  olduğunu  ve  herhangi  bir  suç  oluşturan  eyleme  katılmadığını 

belirtmiş ise de, şüphelinin yukarıda değerlendirmesi yapılan cep telefonun konum bilgileri 

incelendiğinde cep telefonunun 15/07/2016 tarihinde saat 10:09'dan itibaren Ankara ilindeki 

baz istasyonlarından sinyal verdikten sonra 16/07/2016 tarihinde gece saatlerinden itibaren 

tekrar İstanbul'daki baz istasyonlarından sinyal vermesi, olay günü sabah saatlerinde şüpheli 

Cebrail SERT'in, şüpheli İzzet ÇAKAN ile birlikte Kara Havacılık Komutanlığı Güvercinlik 

Kışlasında  şüpheli  Sadullah  ABRA'nın  odasında  çay  içerlerken  tanık  Erhan  TARHAN 

tarafından  görülmesi,  yine  şüpheli  Cebrail  SERT'in  şüpheliler  Hakan  SANDIK  ve  İzzet 

ÇAKAN ile birlikte Ankara Gazi Orduevinde tanık Ercanay CERAN tarafından görülmeleri, 

şüpheli Cebrail SERT'in ismi yazılı cheklistin, isimliğinin, üzerinde ismi yazılı not defterinin, 

yine  isminin  yazılı  olduğu  uçuş  kaskının,  T110204B002856  seri  numaralı  adına  kayıtlı 

tabancanın,  uçuşlarda  kullandığı  ipadinin  olay sonrasında  Kara  Havacılık  Komutanlığında 

yapılan  aramada ele  geçirilmesi,  yukarıda  belirtilen  bir  kısım şüphelilerin  şüpheli  Cebrail 

SERT'in olay gecesi gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin beyanları birlikte değerlendirildiğinde 

şüpheli  Cebrail  SERT'in  olay  günü  İstanbul'da  bulunduğuna  ilişkin  savunmasının  suçu 

gizlemeye ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğunun anlaşıldığı, 

Askeri  darbe  girişimi  kapsamında  faaliyette  bulunan  Fetullahçı  Terör  Örgütü 

mensubu askerlerin büyük bir kısmının olay gecesi tanınmamak ve bilinmemek için aldıkları 

talimat doğrultusunda pec,isimlik ve rütbelerini sökerek faaliyette bulundukları, şüpheli Resul 
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BARDAKKAYA'nın 22/10/2016 tarihli beyanına göre, şüpheli Cebrail SERT'in olay akşamı 

üzerinde isimliğinin bulunmadığı,  yine yukarıda belirtildiği  üzere şüpheli  Cebrail  SERT'in 

isimliğinin  sökülmüş  bir  halde  sonradan  yapılan  aramada  ele  geçirildiği  birlikte 

değerlendirildiğinde  şüpheli  Cebrail  SERT'in  olay  akşamı  soruşturmaya  konu  eylemleri 

gerçekleştirirken tulumunun üzerinde isimliğinin bulunmadığının, şüpheli Cebrail SERT'in de 

örgütsel tavır göstererek isimliğini söktüğünün anlaşıldığı, 

Şüphelinin, görev yaptığı askeri birlik dışında başka bir askeri birlikte yetkisiz olarak 

faaliyette bulunduğu, yetkisi olmadığı halde helikopter kullandığı, 

Şüphelinin, olay akşamı Genelkurmay Başkanı tarafından ikinci bir emre kadar bütün 

uçuşların durdurulması emri verildiği halde helikopterle uçuş gerçekleştirerek bu emre karşı 

geldiği, 

Şüphelinin, helikopter ile kalkış ya da iniş yaparken uçuş kulesinden izin almadığı ve 

bilgi  vermediği,  helikopter  uçuşları  için  daha  önceden verilmiş  olan  hiç  emir  ve  talimata 

riayet  etmediği,  Pilotluğunu yaptığı  helikopter  ile yasal emir ve talimatlar dışında uçuşlar 

gerçekleştirip kendisine emir ve talimat verme yetkisi bulunmayan kişilerden emir ve talimat 

aldığı,

Şüphelinin, aldığı yasadışı talimat üzerine olay gecesi kullandığı helikopterle sivil 

kişilere, kolluk görevlisi olarak görev yapan polislere, kamuya ait binalara, özel kişilere ve 

kamuya ait araçlara ateş açtığı, 

Şüphelinin, olay gecesi gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi 

olduğunu bilerek  ve  bu girişimin  başarıya  ulaşması  için  Fetullahçı  Terör  örgütü mensubu 

diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ettiği,  şüphelinin  askeri 

hiyerarşi ve tanımlı görevleri dışında Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarından askeri darbe 

planlaması kapsamında aldığı yasal olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Cebrail  SERT'in,  silahçı  olarak  görev  yaptığı  AH-1W  Süper  Kobra 

helikopterden açılan ateş sonucu meydana gelen tüm ölüm ve yaralanma eylemlerinden 5237 

sayılı TCK 37. maddesi uyarınca fail olarak doğrudan sorumlu olduğu, şüphelinin olay gecesi 

uçuş gerçekleştirdiği bölge olan Genelkurmay Başkanlığı binası civarında helikopterlerden 

atılan ateş sonucu öldükleri belirlenen maktuller Ali Mehmet VUREL, Beytullah YEŞİLAY, 

Cengiz POLAT, Fuat BOZKURT, İbrahim ATEŞ, Maktul Mehmet KOCAKAYA,Murat İNCİ, 

Mustafa KARASAKAL, Muzaffer AYDOĞDU, Osman ARSLAN,Osman EVSAHİBİ, Özcan 

ÖZSOY,Ramazan KONUŞ,Selim CANSIZ, Serhat ÖNDER, Suat AKINCI, Suat ALOĞLU, 

Sultan  Selim  KARAKOÇ,  Uhut  Kadir  IŞIK,  Vedat  BÜYÜKÖZTAŞ,  Yasin  Naci 

AĞAROĞLU, Yusuf ÇELİK, Yusuf ELİTAŞ'a yönelik kasten nitelikli şekilde insan öldürme 

suçunun, 

Yine  şüphelinin  olay  gecesi  uçuş  gerçekleştirdiği  bölge  olan Genelkurmay 
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Başkanlığı  binası  civarında helikopterlerden  atılan  ateş  sonucu  yaralandıkları  belirlenen 

müştekiler  Abdil  Muhsin  TÜRKMEN,  Abdullah  BAHÇECİ,Abdullah  CANSIZ, Abdullah 

EROL, Abdullah KESKİN, Abdullah SEZGİN, Abdullah TUNÇEL, Abdulvahit ÖZÇAVUŞ, 

Abdülkadir KAYAPINAR, Adem ULUTAŞ, Adem DEVECİ, Adem GÜL, Adem PARLAK, 

Adnan CEYLAN, Adnan ODABAŞI, Ahmet ARIK, Ahmet GENÇYİĞİT, Ahmet KARACA, 

Ahmet  KAĞIZMANLI,  Ahmet  Salih  ÜNAL,  Ahmet  Sefa  KAYA,  Akın  GÜNBULAK, 

Alaattin GÜMÜŞHAN, Ali DEMİRDAŞ, Ali GÖK, Ali Osman KAYA, Ali ÖLÇÜCÜ, Alişan 

ÇELİK,  Aslan  ÇİÇEK,  Aydın  GÜLGAN,  Aydoğan  KONDU,  Ayhan  AKKANAT,  Ayhan 

ERTUĞRUL,  Aykut  TÜRKAN,  Aysel  SANCAK,  Barış  YILDIRIM,  Bayram  ÇAYLAK, 

Bedriye  TÜREMİŞ,  Berat  BOZKURT,  Birol  ÇEBİ,  Birşah YEŞİL,  Burak BALCI,  Burak 

DEMİRCİ,  Burhan  DEMİR,  Bülend  BARAN, Bülent  DURAK, Bünyamin  ÖCAL,  Büşra 

ÖZYILMAZ, Büşra SANCAK, Can METİN, Cavit ÖZTÜRK, Cem Koray ACAR, Cengiz 

ŞAHİN, Cengiz UÇAR, Cesur TEKİN, Çetin ÖZSOY, Dilek BURAN, Durak DENİZ, Ekrem 

ÇAKIR, Emin KARABIYIK, Emine AYDINBELGE, Emine Nur PARLAK, Emre KAYA, 

Enes GÖKGÜL, Engin ZENGİN, Ervil PEHLİVAN, Erdal AÇIKGÖZ, Eren TEKİN, Erhan 

ÇAYIR, Erhan SÜR, Ertuğrul ÇAĞLAYAN, Esat Kerim SEÇKİN, Faruk BAŞARAN, Fatih 

GÜRSES, Fatih KARATEKİN, Fatih KUBULAY, Fatih PİRE, Fazıl MACİT, Fazlı ÇİÇEK, 

Furkan ÖZTÜRK, Furkan SANCAK, Gülay GÜVERCİN, Gülüzar DEMİRCİ, Hacı Hasan 

OCAK, Hacı İhsan CEYLAN, Hacı Rahim ALLI, Hacer KONUŞ, Hakan KARADUMAN, 

Halil İbrahim BALGAT, Halit AYDOĞDU, Hamza ÇAKALOĞLU, Hanifi TÜMER, Harun 

ÇALI, Harun DOĞAN, Hasan CEYLAN, Hasan DEMİRKAN, Hasan KAYNAKCI, Hasan 

KAZMAZ,  Hasan  OLKUN,  Hasan  YAŞAR,  Hatice  TAVUKCU,  Havva  ŞEN,  Hüseyin 

ÇINAR, Hüseyin KAYA, İbrahim ÇAĞ, İbrahim SIĞIN, İbrahim Ethem TOKATLIOĞLU, 

İlhan AYDIN, İsa PİRİHAN, İsa SARITEPECİ, İsmail Samet MUTLU, Kaan ŞİMŞEK, Kadir 

İNCİKUŞU,  Kadir  TUNÇEL,  Kazım ÇAKIR,  Kemal  TEZER,  Kenan ARTUĞER,  Kenan 

KONUK,  Kerim  TAŞKIRAN,  Koray  DEMİREL,  Levent  DİNÇ,  Mahmut  GÜRPINAR, 

Mahmut  Mert  KILINÇ,  Mehmet  AYDINBELGE,  Mehmet  BACIK,  Mehmet  DALDA, 

Mehmet Fatih ŞABA, Mehmet Özgür AKKOYUNLU, Mesut TEKİNIŞIK, Metin İÇTÜZER, 

Metin UZUN, Muammer ERKAYA, Muhammed ŞAHBAZ, Muhammet Berdan ÖLÇÜCÜ, 

Muhammed Nurullah TAVUKCU, Murat AKGÜL, Murat AYKUT, Murat BALGAT, Murat 

ÇETİN,  Murat  DEMİRCİOĞLU,  Mustafa  ATEŞ,  Mustafa  GÜLCAN,  Mustafa  GÜNEL, 

Mustafa KARKIN, Mustafa ÖZYILMAZ, Mustafa SEÇKİN, Mustafa SEMERCİ, Mustafa 

SIRAKAYA,  Mustafa  YILMAZ,  Mücahit  GÜNDOĞDU,  Nazar  IRMAK,  Necati  EKİZ, 

Necmettin  ÇİMEN,  Nevzat  YAPAN,  Nigar  SERT,  Oğuzhan  KONURALP,  Okan 

DEMİRCİOĞLU, Oktay ŞENGÜL, Onur Can AÇIKGÖZ, Orhan BURAN, Osman KÖMÜR, 

Ömer Faruk ÇATAL, Ömer Faruk EREN, Ömer Lütfi PEKER, Ramazan GÜNDEŞLİ, Regaip 
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YILDIRIM, Salih ATEŞ, Satılmış KOÇAK, Selahattin KARAYEL, Selim YILMAZ, Selim 

ÖZDEMİR, Serdar DUMLUPINAR, Serdar KARATAŞ, Serkan ERAYHAN, Sinan ŞAHİN, 

Şafak ÜLGEN, Şener ŞENER, Şenol YEDİLER, Tahir ŞEKER, Talip TOSUN, Ufuk KAYA, 

Uğur KÖSEOĞLU, Uğur ŞAHAN, Ümit YEŞİLMADEN, Ümüt EKİNCİ, Üveys ÖZCAN, 

Üzeyir  KÜÇÜK,  Yahya  Murat  İMAMOĞLU,  Yasin  DEMİRCİ,  Yasin  GÖKGÖZ,  Yunus 

ÇELİK, Yusuf ASLANHAN, Yusuf AY, Yusuf GÖKDEMİR, Yusuf KURT ve Zafer TAŞ'a 

karşı  işlenen  kasten  nitelikli  şekilde  insan  öldürmeye  teşebbüs  suçlarının  doğrudan  faili 

olduğu;

Şüpheli  Cebrail  SERT'in, soruşturmaya konu eylemlerinin,  Silahlı  Terör  Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek, her bir maktul için ayrı ayrı  

olmak üzere 23 kez nitelikli şekilde kasten insan öldürmek, yaralanan her bir müşteki için ayrı 

ayrı  olmak üzere toplam 196 kez nitelikli  şekilde kasten insan öldürmeye teşebbüs etmek 

suçlarını oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-41-Şüpheli Cihangir CAN'ın( Teğmen ) Eylemleri :

Şüpheli Cihangir CAN 28/07/2016 tarihli ifadesinde; "Ben Güvercinlik'te bulunan 

Kara  Havacılık  Okulunda  kursiyer  teğmen  olarak  görev  yapmaktayım  ve  burada  kurs 

süresinde yatılı  olarak kalmaktayım. 15/07/2016 günü normal şekilde saat  08:00 de kursa 

başladık aynı gün saat 17:00 sıralarında YüzbaşıEmre ERKAN kursiyerlereAkşam saat 21:45 

te Tabur komutanı sizinle görüşecek dedi. 

Biz  saat  21:45'te  belirtildiği  gibi  gazino  bölümü  içerisinde  üzerimizde  kurs 

kıyafetimiz olan tulum ile toplandık. Ardından buraya Kara Pilot Yarbay Yasin CANDEMİR 

çok heyecanlıbir şekilde içeri girdi bağırarak ' Işıkları kapatın silahlı kuvvetler saldırı altında  

Genelkurmay saldırı altında başlarımızı almaya çalışıyorlar bugün gerekirse öleceğiz dedi.' 

ardından ışığı tekrar açtılar. Sonra Komutanımız Yasin CANDEMİRaynı gazino içinde bizi 

gruplara  ayırdı  ve  benimle  yanımda  bulunan  Fatma  İNCE  ile  birlikte  Kara  Havacılıkta 

bulunan kamera odasına gönderdi. Biz koşarak kamera odasına gittik. 

Benim yanımda bulunan Fatma İNCE'nin eşi Zırhlı Birliklerde kursiyer olduğundan 

o bize tatbikat  olduğuna dair  mesaj  attı  bizde bu olayın tatbikat  olduğunu düşündük.  Biz 

kamera odasına girip burada beklemeye başladık ardından Albay Murat AĞIR buraya geldi 

buranın  sorumlusu  benim  buranın  emir  komutası  bende  nizamiyenin  etrafındaki  tellere 
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kalabalık  yaklaşırsa  bana  haber  verin,  herkes  telefonunu  ve  internetini  kapatsın  benim 

haberim olmadan kimse telefon kullanmayacak dedi.

Saat  23:00 sıralarında Fatma ve bana YarbayYasin CANDEMİR silah mühimmat 

getirdi. Bizde burada işin farklı olduğunu anladım ama ne olduğunu anlamadım. Saat 23:30 

sıralarında ismini bilmediğim görsem tanıyabileceğim bir Albay bizim bulunduğumuz odaya 

Astsubay Ali Tunç AVŞAR’ı getirerek bunu gözetim altında tutacaksınız bu polislerle ilgili 

soru soruyor dedi. Ardından bu astsubay kenara geçip oturup bekledi. 

Biz  televizyona  baktığımızda  boğaz  köprüsünün  askerler  tarafından  kapatıldığını 

Başbakanımızın  açıklamalarını  ve  birinci  ordu  komutanın  herkes  birliklerine  dönsün 

açıklamasına  gördük.  Biz  çalıştığımız  birlik  içerisinde  olduğumuzdan  normal  bir  şey 

yaptığımızı  bu  kalkışmanın  karşısında  olduğumuzu  düşündük.  Ardından  Murat  Albay 

televizyonları  kapattırdı  biz  ne  olduğunu  bu  saatten  sonra  anlamadık.  Gece  saat  01:00 

sıralarında Albay Murat AĞIR’a ben ne olduğunu sordum bana sıkıyönetim ilan edildi dedi.

05:00 sıralarında  Yarbay Yasin  CANDEMİR’in telefonla  konuştuğunu telefondaki 

kişiye 'ne  oldu  sızmışlar  mı  teğmenleri  esir  mi  alıyorlarmış  tamamkapat  kapat' dediğini 

duydum. Ardından buraya Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN geldi biri Ünsal ÇOŞKUN'a hitaben 

ne yapacağız komutanım çatışacak mıyız diye sordu. Ünsal ÇOŞKUN dateğmenleri bırakın 

diyerek bizden silahları aldılar ve dışarı çıktılar. Bizde fırsatını bulmuşken buradan çıkarak 

üzerimizi değiştirerek sivil araçla nizamiyeden çıktık. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Fatma İNCE 28/07/2016 tarihli ifadesinde; "  Tabur Komutanımız Kara 

Pilot Kurmay Yarbay Yasin CANDEMİR ..... bizleri nizamiyelere dağıttı. Beni ve arkadaşım 

Teğmen Cihangir CAN ve Teğmen Nuri  YÜKSEL’e siz aşağıya Karargaha binasına gidin 

dedi. ... Saat:03.30-04.00 sıralarında ben nöbetçi subay odasında uyumaya gittim, uyudum. 

Saat 06.00 sıralarında silah sesleri duydum. Okul Komutanı Tümgeneral Ünsal ÇOŞKUN, 

teğmenler gitsin dedi. Ben de Cihangir CAN’ile birlikte bana ait olan 38 GJ 538 Ford focus 

marka aracımla nizamiyeden çıktım. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Alican  KOÇ  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  Biz  orada  bulunan 

arkadaşlar ile birlikte sabah saat:05.00-05.30 sıralarına kadar kurs tabur bölgesinde kaldık. Bu 

saatlerde karargâh tarafından Teğmen Cihangir  CAN ve Teğmen Fatma AYDIN yanımıza 

gelerek aşağıda Jandarma tarafında çatışma olduğunu,  okul komutanının kursiyerler  gitsin 

dediğini söylediler." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Ali SERT 11/10/2016 tarihli ifadesinde; " Cihangir CAN'ın benim gittiğim 

bekar evi dediğim yer Fetullahçıların toplandığı örgüt evi değildir. Ben bu eve neredeyse her 
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hafta düzenli gidiyordum. Bu ev Eryaman'da 3. Etap'ta Alarko Blokları olarak bilinen Gamze 

Parkı  otobüs durağına  gelmeden önce  sağ tarafta,  bir  kişinin geçebileceği  genişlikteki  bir 

yoldan asfalt ama otopark olarak yapılmış bir yerden düz devam edildiğinde bir yola çıkılıyor, 

yoldan sola döndüğümüzde soldan ikinci binada 3. Kattadır. Kapı numarası 8 olması lazım. 

Apartmanın ismini bilmiyorum. Apartmanın rengi sarımtraktır. Bu evin adresi Cihangir CAN 

isimli arkadaşımdan öğrenilebilir.  Cihangir CAN bizimle birlikte okulda kalıyordu. Bu evi 

hafta sonu için tutmuştu. Bu eve kimi zaman gittiğimde kimi zaman yanında İbrahim Furkan 

GÜLCAN da oluyordu. Bu evde genelde okuldaki derslerimizi çalışıyorduk. Bu evde kimi 

zaman hafta sonları yatılı kaldığımda oluyordu. Evin kirası hatırladığım kadarıyla 750 TL idi. 

Bu evin kirasını ben, İbrahim ve Cihangir ortaklaşa ödüyorduk. Bu evi Cihangir mobilyalı 

olarak tutmuştu. ..

Akşam saat 21:30 sıralarında Cihangir ile birlikte Cihangir'in kullandığı babasına ait 

arabayla Kara Havacılık'a geldik. ....." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Yasin KÖROĞLU 27/07/2016 tarihli  ifadesinde; "Saat 05.30 civarında 

Kerimcan  Teğmen  ile  otururken  Cihangir  CAN  ve  Fatma  İNCİ  Teğmen  arkadaşlarımızı 

gördük ve bize polislerin birlik içerisine girdiğini, komutanlarımızla çatıştıklarını söylediler. 

Fatma  İNCİ  ağlıyordu.  Daha  sonra  Cihangir  ve  Fatma  okul  komutanımızın  Teğmenlerin 

serbest olduğunu ve birlikten ayrılabileceklerini söylediğinden bahsettiler. Bizde Kerimcan, 

Cihangir, Fatma ve ben nizamiyeden çıkmaya çalıştık. ..." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Nuri  YÜKSEL  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Daha  sonra  Tabur 

Komutanımız herkesi farklı  farklı  olarak görev yerlerine gönderdi.  Ben Cihangir CAN ve 

Fatma İNCE ile birlikte Kara Havacılık Karargahına gönderildim. Ben buraya yalnız gittim ve 

burada  okul  komutanımız  Ünsal  ÇOŞKUN'u  gördüm  ve  beni  karargahın  giriş  kapısına 

koyarak  buradan ayrılmamamı  söyledi.  Akabinde Cihangir  CAN ve Fatma İNCE teğmen 

arkadaşlarım geldi ve okul komutanımız onları kamera odasına gönderdi....

Akabinde Sabit Kanat Kurul Başkanı Murat AĞIR yanımıza geldi ve yanımda duran 

Cihangir  CAN  ile  birlikte  Murat  AĞIR  Albaya  neler  olduğunu  sorduk.  O  da  bize 

''Sıkıyönetimin  ilan  edildiğini,  TRT'de  bildiri  okunduğunu,  bu  saatten  sonra  telefonu 

kullanmamamız gerektiğini, kullananı Vatan Haini olarak ilan edeceğim'' dedi. Bizde Cihangir 

ile birlikte nöbet tutarken bir yandan televizyona bakmaya çalışıyorduk ve Başbakanımızın 

küçük bir grubun darbeye kalkıştığını, 1. Ordu Komutanının buna karşı olduğunu, herkesin 

birliğine  dönmesi  çağrısını  gördüm.  ......  Daha  sonra  Tabur  Komutanımız  Bölük 

Komutanımıza depodaki diğer mühimmatları ve şarjörleri vermesini söyledi. Akabinde ben ve 

bölük komutanı  malzemeleri  alıp  görev yerimize  döndük.  Mühimmatları  şarjörlere  bastık. 
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Cihangir ve ben sabaha kadar burada bekledik. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  21:33'de,  Piyade  Teğmen  Cihangir  CAN’ın  sivil 

kıyafetle  subay  temel  koğuşlar  bölgesine  geldiği,  daha  sonra  uçuş  kıyafetli  olarak  Kara 

Havacılık Subay Temel koğuş kapısından çıkış yaptığı,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  21:56'da,  Topçu  Teğmen  Fatma  İNCE  ve  Piyade 

Teğmen  Cihangir  CAN’ın  uçuş  kıyafetleriyle  koşarakkarargah  binasına  giriş  yaptıkları, 

sonrasında Yarbay Özcan KARACAN’ın talimatı ile girişe göre sağ tarafta bulunan odaya 

girdikleri,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:42'de, Piyade Teğmen Cihangir CAN, İs.Teğmen 

Nuri  YÜKSEL’in  ve  Yarbay  Yasin  CANDEMİR’in  uçuş  kıyafetlive  uzun  namlulu 

silahlarlakarargah binası önünde görüldükleri,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 05:50'da, Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Albay Mustafa 

DURMUŞ,  Başçavuş  İlyas  BARUT,  Yüzbaşı  Emre  ERKAN,  İs.Teğmen  Nuri  YÜKSEL, 

Piyade  Teğmen  Cihangir  CAN,  Yarbay  Yasin  CANDEMİR,  Binbaşı  Okan  KOCAKURT, 

İsth.Albay Hakan Cafer ASLAN, Yarbay Özcan KARACAN, Yarbay Mehmet ŞAHİN, ve 

Piyade  Binbaşı  Mehmet  Semih  ÜSKAYA’nın  karargah  binası  giriş  holünde  toplandıkları, 

aralarında değerlendirme yaptıklarının görüldüğü,

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  05:53'de,  Topçu  Teğmen  Fatma  İNCE  ve  Piyade 

Teğmen  Cihangir  CAN’ın  uçuş  kıyafetli  ve  koşarak  karargah  binasından  çıkış 

yaptıklarınıngörüldüğü belirtilmiştir. 

Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  Olay  Yeri  İnceleme  Şube  Müdürlüğü  Kimlik 

Tespit  Büro  Amirliği'nin  02/08/2016  tarih  ve  2016/BVI-04768  sayılı  uzmanlık 

raporunda; MKE 7,62x51 mm ibareli karton kutu üzerinde bulunan parmak izinin Cihangir 

CAN'ın sol orta parmak iziyle aynı olduğu belirtilmiştir. 

Kara Havacılık Komutanlığı  tarafından yapılan idari  soruşturma sonrasında 

düzenlenen "İdari ve Disiplin Soruşturma Heyetinin Olayla İlgili Personel Hakkındaki 

Değerlendirmesi ve Kanaati Çizelgesinde; Şüpheli  Cihangir CAN'ın, faaliyetler  boyunca 

Kara Havacılık Komutanlığı karargah kapısında, görüntü izleme merkezinde ve karargahın 

muhtelif yerlerinde silahlı olarak (G3 Piyade tüfeği ile teçhiz edilmiş olarak) nöbet tuttuğu, 

odalaramuhtelif  defalar  ve  zamanlarda  girip  çıktığı,  faaliyetlere  fiilen  iştirak  ettiği,  22.30 

civarında Kara Havacılık Komutanlığı karargahına geldiği, Darbe Teşebbüsü kapsamında icra 
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edilen faaliyetlere  katıldığı,  667 sayılı  Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden 

çıkarıldığı belirtilmiştir. 

Şüpheli Cihangir CAN, 18/07/2016 tarihinde gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Cihangir  CAN'ın  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli Cihangir CAN'ın,  Kara Havacılık Okul Komutanlığı Öğrenci ve Kurslar 

Tabur Komutanlığında 7. dönem kursiyer teğmen olarak görev yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri dışında başka asker kişilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış 

biçimi ile  birlikte  nazara  alındığında,  şüphelinin  Fetullahçı  Terör  Örgütü üyesi  olduğunun 

anlaşıldığı, 

Şüphelinin,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler  tarafından  15/07/2016 

tarihinde  gerçekleştirilecek  askeri  darbe  girişimi  öncesinde,  Subay  Temel  Kurs  Bölük 

Komutanı olan şüpheli Emre ERKAN tarafından 15/07/2016 tarihinde saat 21:30 sıralarında 

kışlada bulunmaları talimatı üzerine 15/07/2016 tarihinde saat 21:00 sıralarında Güvercinlik 

Kışlasına geldiği, tulumunu giydiği ve hazır beklediği,

Şüphelinin, şüpheli Yasin CANDEMİR'in talimatıyla G-3 piyade tüfeği ve bu tüfekte 

kullanılacak mühimmatı aldığı, 

Şüpheli  Yasin  CANDEMİR'in,  şüpheliyi  Kara  Havacılık  Komutanlığı  Karargah 

binası  kamera  odasındaşüpheliler  Fatma  İNCE  ile  birlikte  görevlendirdiği,  şüphelinin 

karargah binasında uzun namlulu silahla bulunduğu, 

Şüphelinin, askeri darbe faaliyeti başladığı saat 22:00 sıralarından sabah saat 06:00 - 

07:00 sıralarına kadar askeri darbeyi sevk ve idare eden şüpheliler tarafından verilen yasadışı 

emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüphelinin, kendisine emir ve talimat verme yetkisi bulunmayan şüpheliler Özcan 

KARACAN ve Murat AĞIR'dan emir ve talimat aldığı, 

Şüphelinin,  Jandarma Özel  Kuvvetler  personeli  tarafından askeri  darbe girişimine 

karşı Kara Havacılık Komutanlığı kışlasına operasyona başlanılması üzerine şüpheliler Ünsal 

ÇOŞKUN,  Mustafa  DURMUŞ,  İlyas  BARUT,  Emre  ERKAN,  Nuri  YÜKSEL,  Yasin 

CANDEMİR,  Okan  KOCAKURT,  Hakan  Cafer  ARSLAN,  Özcan  KARACAN,  Mehmet 

ŞAHİN  ve  Mehmet  Semih  ÜSKAYA  ile  birlikte  Karargah  binası  holünde  yapılan 
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değerlendirmelere  katıldığı,  kursiyer  bir  Teğmen'in  askeri  darbe  kapsamında  aktif  olarak 

faaliyette bulunan bu şüphelilerle bu şekilde bir arada bulunmasının bu şüpheliler ile fikir ve 

eylem birliği içerisinde olduğunu gösterdiği, 

Askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması ve şüpheli Ünsal ÇOŞKUN'un 

'teğmenler ayrılabilir' talimatı vermesi üzerine silahını bırakıp sivil kıyafetlerini giyerek ana 

nizamiyeden çıkış yapıp Güvercinlik kışlasından ayrıldığı, 

Şüphelinin,  görev  tanımı  dışında  kendisine  ait  olmayan  silahla  olay  gecesi  Kara 

Havacılık  Komutanlığı  Karargah  binasında  kendisine  verilen  yasadışı  emir  vetalimatları 

yerine getirdiği, askeri darbe kapsamında helikopterlerin sevk ve idare edildiği Güvercinlik 

kışlasında  darbecilerin  bulunduğu  karargah  binasının  darbeciler  açısından  güvenliğini 

sağladığı, 

Şüphelinin  cep  telefonunda,  tanık  Mehmet  DİKKATLİ'nin  beyanına  göre  isminin 

'Yurtta  Sulh'  olduğu anlaşılan 7.  dönem kursiyer  teğmenlerden oluşan whatsapp grubunun 

kayıtlı  olduğu  ve  askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  üzerine  şüphelinin 

aldığı talimat doğrultusunda bu whatsapp grubuna ilişkin tüm paylaşımları sildiği, 

Şüphelinin, gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi olduğunu 

bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu 

olan  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ettiği,  askeri  darbe 

planlaması  kapsamında  darbe  girişiminin  başarıya  ulaşması  için  kendisine  verilen  yasal 

olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Cihangir CAN'ın, soruşturmaya konu eylemlerinin,  Silahlı  Terör Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek ve  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını  oluşturduğu 

anlaşılmıştır.

5-42- Şüpheli Cumali BOLAT'ın ( Yüzbaşı ) Eylemleri :

Şüpheli  Cumali  BOLAT 14/10/2016  tarihli  ifadesinde;  " 2012  yılında  Ankara 

Kara  Havacılık  Okul  Komutanlığı  Döner  Kanat  Kurulu  uçuş  öğretmenliğine  üsteğmen 

rütbesiyle  atandım.  Tutuklanıncaya  kadar  aynı  görevi  yapıyordum.  Benim  askerlikteki 

görevim  Okul  Komutanlığı'ndaki  kursiyer  teğmenlere  ve  diğer  kursiyerlere  helikopterle 

uçmayı öğretmek ve bu konuda onları eğitmektir. Ben Ankara'ya atandığımdan beri hep Okul 

Komutanlığı  Öğretim  Başkanlığı  Nöbetçi  Subaylığı  nöbeti  tutardım.  Bu  nöbette  biz 
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dershanelerin ve öğretim başkanlarının binalarından sorumluyuzdur. Ayrıca hafta içi okulda 

bulunan kursiyerlerden sorumluyuzdur.  Öğretim Başkanlığı  nöbetçi  subayı,  nöbet  tutarken 

okul nöbetçi amirine bağlıdır. Ondan talimat alır ve ona tekmil verilir. 

14/07/2016  tarihinde  akşam mesai  bitmesine  yakın  saatlerde  Döner  Kanat  Kurul 

Başkanı olan ve ayrıca benim 1. sicil amirim konumunda bulunan Albay Uğur KAPAN beni 

odasına çağırdığını Yüzbaşı Özgür ŞEN bana söyledi. Ben de bunun üzerineUğur KAPAN 

albayın odasına gittim. Tekmil verdim. Bana cep telefonumun yanımda olup olmadığını sordu. 

Ben de yanımda olduğunu söyledim. Bana cep telefonumu kapatmamı söyledi. Ben de cep 

telefonumu uçuş moduna aldım. Ben ayaktaydım. Bana cuma gününden için gizli bir görev 

olacağını,  bu nedenle  cuma günü Öğretim Başkanlığı  nöbetini  benim tutmamı emrettiğini 

söyledi.  Ben  de  görevin  içeriğini  sordum.O  da  "cuma  günü  brifing  yapacağız,  orada 

söyleyeceğim, bu gizli  görevi  kimseye söylemeyeceksin,  eşin bile bilmeyecek,  yoksa seni 

vururum" dedi. Ben de odadan çıktım. Sonra ben mesai bitimi evime gittim.

Şüpheliye  bu  nöbet  değişikliği  için  herhangi  bir  belge  düzenletip  düzenletmediği 

soruldu: Nöbet  değişikliği  ile  ilgili  herhangi  bir  evrak düzenlenmedi.  Benim yerine nöbet 

tutacağım kişi  Üsteğmen  Zafer  Murat  ARAS  idi.  Ben  Uğur  KAPAN  Albayın  odasından 

çıkınca, bu nöbetdeğişikliğine ilişkin emri Zafer Murat ARAS'a söyledim. O da şaşırdı. Ben 

tutarım gerek yokdedi.

Zafer Murat ARAS, "Nöbeti ben tutarım" diye bana ısrar edince ben de kendisine 

eşimin  Ankara'da  olmadığını,  ailesinin  yanında  olduğunu  söyledim.  Aslında  bu  yalandı. 

Çünkü eşim evimizde idi. Komutanımız gizli bir görev olduğunu söyleyince ben bunun açığa 

çıkmaması için bu şekilde Zafer Murat üsteğmene yalan söyledim.

Şüpheliye daha önce benzer şekilde Uğur KAPAN Albaydan gizli görev adı altında 

bu şekilde görev alıp almadığı,  yine bu şekilde bir  konu konuşurlarken telefonunukapatıp 

kapatmadığı soruldu: Ben daha önce ne Uğur KAPAN Albaydan ne de başka bir amirimden 

bu  şekilde  gizli  görev  adı  altında  bir  görev  yadatalimat  almadım.  Yine  herhangi  bir 

görevlendirme  sırasında  telefonumu  Uğur  KAPAN'ın  benden  istediği  şekilde  kapatmam 

istenmedi.  Ancak  İstanbul'da  görev  yaparken  Ordu  Komutanımızın  rota  planlamasını 

yaparken telefonlarımızı kapatıyorduk. Ankara'da bu şekilde ilk defa telefonumu kapatarak bir 

komutandan emir aldım.

15/07/2016 tarihinde okula geldim. Nöbeti 08:45 saatteki nöbet toplantısında aldım. 

Nöbet toplantısını okul nöbetçi amiri olan Binbaşı Gökhan ÇİÇEK'in başkanlığında okuldaki 

tüm nöbetçilerle beraber yaptık. Sonra normal rutin nöbet hizmetlerine başladım. Nöbetçilerin 

nöbet yerlerini kontrol ettim. Mesai saatleri içerisinde herhangi bir anormallik göremedim. 

Saat 17:30 sıralarında Uğur KAPAN Albay beni cep telefonumdan aradı. Odasına çağırdı. 

Odasına girdiğimde odada Mustafa ÇİN Albay ve Mustafa DURMUŞ Albay da vardı. Uğur 
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Albay  bana  "akşam  için  ne  yiyeceğiz"  diye  sordu.  Ben  de  birliğin  karşısında  bulunan 

yerlerden bir şeyler sipariş edebileceğimizi söyledim. Sonra ben yemek siparişi vermek üzere 

odadan çıktığımda Jandarma Yarbay Orhan ÇETİN'i koridorda gördüm. Ona da herhangi bir 

yemek siparişi olup olmadığını sordum ve onun siparişini aldım. Yemek siparişlerini telefonla 

yaptım.  Sonra  yemekleri  almak  üzere  kendi  aracımla  dışarı  çıkarken  Kara  Kuvvetleri 

Komutanını araçla giriş yaptığını gördüm. Bunu da görünce operasyonun çok büyük kapsamlı 

olacağını  düşündüm.  Sonra  siparişleri  alıp  geldim.  Bizim  subay  gazinosunda 

komutanlarımızla  beraber  yemek  yedik.  Yemek  sırasında  yukarıda  isimlerini  belirttiğim 

komutanlar farklı askeri darbeye yönelik herhangi bir şey konuşmadı.

Biz mesai bitiminden önce nöbetçi  subay olarak Öğretim Başkanı  ve Kurs Tabur 

Komutanını  görüp, bir  emir  ve talimatları  olup olmadığını  sorarız.  Ben de bunun üzerine 

akşam mesai  bitimine yakın Öğretim Başkanı  olan Albay Oğuz BALKAY ve Kurs  Tabur 

Komutanı Vekili olan Binbaşı Erdoğan TOSUN'a bize bir emir ve talimatları olup olmadığını 

sordum. Onlar da yok dediler. 

Yemek sonrasında çay içtik. Sonra Mustafa DURMUŞ Albay ben aşağıya bakıyım 

diyerek ayrıldı. Hava kararmak üzereyken Uğur KAPAN Albayın makam odasındaki telefonu 

çaldı. Uğur KAPAN Albay telefona baktı. Sonra "hadi gidiyoruz" diye koşarak, ellerindeki 

kask çantasıyla Mustafa ÇİN Albayla oradan ayrıldılar. Uğur KAPAN Albay ayrılırken ben 

kendisine, ne yapacağımı sordum. Bana "Sen binada kal, binanın emniyetini al" dedi. Daha 

sonra  Orhan ÇETİN Albay da oradan ayrıldı.  Ben dedershanelerin  ve  binanın  jaluzilerini 

indirdim. Gerekli güvenlik önlemlerini aldım.

Biz nöbeti tulumlatutarız. O akşam da üzerimde gündüzden giydiğim tulum vardı. 

Ayrıca üzerimde kendi tabancam vardı. Bunun dışında başka bir silahım yoktu.

Hava kararmıştı. Ben gazinoya inip televizyon seyrediyordum. Benden başka kimse 

yoktu.  Samet  DEMİRCİ  Yüzbaşı  beni  aradı  ve  tüm  Türkiye  üzerinde  tüm  uçuşların 

durdurulduğunu söyledi. Ben de haberimin olmadığını söyledim. Ben bunun üzerine dışarı 

çıkıp  binanın  etrafını  gezdim.  Bu  esnada  otoparkın  yanından  geçerken  birliğe  gelen  sivil 

arabalar gördüm. Birisini durdurup kim olduğunu sordum. Kursiyer olduğunu söyledi. Niye 

geldiğini  sordum.  Tabur  komutanın  emriyle  geldiklerini  söyledi.  Bu  esnada  üzerimizden 

jetlerin geçtiğini gördüm. Rutin dışında alçak uçuş yapıyorlardı. Tekrar gazinoya girip haber 

kanallarına  baktığımda  bir  haber  göremedim.  Askeri  hattan  nöbetçi  amir  odasını  aradım. 

Gökhan ÇİÇEK Binbaşıya ulaşamadım. Bizim iş yerinde çalışan herkesin olduğu Whatsapp 

grubunda  da  Ankara  üzerinden  uçakların  alçak  uçuş  yaptığı  yazıldı.  Bir  süre  sonra  da 

televizyonda Boğaz Köprüsü'nün askerler tarafından ulaşıma kapatıldığı haberlerini gördüm. 

Bir taraftan da olanları anlamaya çalışıyordum.

Bir süre sonra bizim kışladan helikopterlerin çalışma seslerini duydum. Dışarıdan 
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gelen kursiyerler hafta sonu kalmadıklarında benim sorumluluğumda olmazlar. Zaten bunlar 

tabur  komutanının  emriyle  gelmişlerdi.  Tabur  Komutanı  Yasin  CANDEMİR'in  bana  bu 

konuda verdiği bir emir yoktu. Hatta yukarıda belirttiğim gibi akşam Tabur Komutan Vekili 

olan Binbaşı Erdoğan TOSUN'a akşam tekmil verdiğimde bana bu konuda herhangi bir şey 

söylememişti.

Jetler  uçmaya  başladığı  zaman  ben  Yüzbaşı  Emre  ERKAN'ın  kursiyerlere  silah 

dağıttığını uzaktan görmüştüm. Emre ERKAN o akşam nöbetçi değildi. Silahların bulunduğu 

yer bizim Okul Komutanlığı'na bağlıydı. Nöbetçisinin kim olduğunu bilmiyorum.

Jetler  sesten  hızlı  uçtukları  için  bomba  patlaması  gibi  bir  ses  çıkarıyorlardı.  Biz 

başlangıçta  bunun  bomba  olduğunu  düşünmüştük.  Ancak  bunu  değerlendirdiğimde  böyle 

olmadığını değerlendirdim. Ben saat 23:00 sıralarında televizyonu seyrettiğimde askeri  bir 

darbeye teşebbüs edildiğini anladım. Ben başlangıçta kışlayı terk etmek istedim. O esnada 3 

tane kursiyer gördüm. Bunlar Teğmen Fatih BİRCAN, Üsteğmen EminTÜRKER ve Komiser 

Yardımcısı Mehmet Feyzi ODABAŞ'ı gördüm. Onlar bana ne olup bittiğini sordular. Ben de 

bilmediğimi  söyledim.  Biz  buradan  gidelim  dediler.  Ben  de  dışarı  çıkmamalarını,  kendi 

binalarına  geçmelerini,  dışarının  emniyetsiz  olduğunu  söyledim.  Biz  çıkalım,  para  falan 

çekeceğiz  deyip  oradan  uzaklaştılar.  Birkaç  dakika  sonra  aynı  araçla  geri  döndüler.  Ne 

olduğunu sordum. Nizamiyenin kapatıldığını, dışarı çıkışlara izin verilmediğini söylediler. Bu 

sırada eşim aradım. Ailem aradı. Onlarla telefonla konuştuk. Ayrıca Özgür ŞEN de aradı. Ne 

olup  bittiğini  sordu.  Ben  de  bilmediğini  söyledim.  Aynı  şekilde  Fatih  ÖNER  de  aradı. 

Bilmediğimi  söyledim.  O  akşam  ben  nöbetçi  amir  olan  Gökhan  ÇİÇEK  ile  telefonda 

konuşmadım.

O  akşam  ayrıca  üsteğmen  Serdar  ERCAN'ı  görmüştüm.  Kendisine  ne  olduğunu 

sormuştum.Kendisi bana Tabur Komutanı Yasin CANDEMİR'in kendisini Meydan Harakat 

Taburunda emniyet göreviyle görevlendirdiğini söylemişti.

Benim bulunduğum kısma o akşam rütbelilerden sonrasında hiç gelen giden olmadı. 

Sabah saat 06:00 sıralarında hava aydınlanmaya başlayınca birlik içerisinden çatışma sesleri 

gelmeye başladı.  Ben de ne olup bittiğini  görmek için Kartalkaya Misafirhanesine gittim. 

Orada  kobra helikopterin jandarmaya  doğru ateş  ettiğini  gördüm. Ayrıca karşı  taraftan da 

kobraya  ateş  ediliyordu.  Bizim üzerimizde de uçtu.  Bunları  görünce  ben dehşete  düştüm. 

Tekrar kendi binama döndüm. Yolda otoparkta bazı araçların çıktıklarını gördüm. Onlardan 

birisine nizamiyeden çıkış verilip verilmediğini sordum. Onlar da verildiğini söyledi. Üzerimi 

değiştirdim ve  sivil  kıyafetlerimi  giydim.  Ben tam arabaya  binerken yerime  gelecek olan 

Yüzbaşı  Nadir  DÖKER cep telefonundan beni  aradı.  Kendisine birliğin karışık  olduğunu, 

gelmemesini söyledim. Kendimde nöbet yerinden ayrıldım. Evime gittim." şeklinde beyanda 

bulunmuştur.
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Şüpheli Kerim Can KAMAN 28/07/2016 tarihli ifadesinde; "  .... Bende burada 

binanın  çevresinde  gezerken  Skorsky pilotuKara  pilot  Yüzbaşı  Cumali  BOLAT'ın  burada 

olduğunu üzerinde uçuş kıyafetinin olduğunu gördüm. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık Murat Zafer ARAS 24/07/2016 tarihli ifadesinde;" ... Bir gün sonra yani 

Perşembe günü mesai bitimine doğru saat 16:30 sıralarında yüzbaşı Cumali BOLAT yanıma 

gelerek yarınki nöbetini tutabilir miyim benim daha önceden bir nöbet borcum vardı dedi. 

Ben de hayırdır dedim. Israr etti , ailesel bir sorunu olabileceğini düşündüm. Başka bir şey 

aklıma  gelmedi  ve  kabul  ettim.  ...  Whatsapp  grubunda  Cumali  Yüzbaşı  vardı.  Kendisi 

mesajları okumasına rağmen herhangi bir şey yazmıyordu. Bunun üzerine ben şüphelendim 

ve güvenebileceğim bir kişi olarak bildiğim Gökhan CANDAR Binbaşıyı aradım ve meseleyi 

ona anlattım. Bir ara whatsaptan Cumali Yüzbaşı sıkışmış olsa gerekki bir mesaj gönderdi. ... 

Cumartesi sabahı whatsappı kontrol ettiğimde, Cumali Yüzbaşının mesaj yazdığını ve şarjının 

bittiğini,  bir  içeri  girip  bir  dışarı  çıktığını,  bu  nedenle  cevap  veremediğini,  ortalığının 

sakinleştiğini ve nizamiyeden çıktığını yazmıştı. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Ali ERCAN 18/02/2017 tarihli ifadesinde; " 2015 Ağustos ayı ile 2016 yılı 

mart ayları arasında ismini Emre olarak bildiğim Keçiören’de ikamet eden öğretmen şahsın 

evine ben, kardeşim Üsteğmen Serdar ERCAN ve Yüzbaşı Cumali BOLAT ile birlikte gidip 

gelmeye başladık." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Cumali BOLAT'ın adına kayıtlı olan / kullanmakta olduğu 0507 431 72 39 

numaralı telefon hattı için Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin 25/10/2016 tarih ve 2016/5602 

D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı  

verilmiştir.

Kara Havacılık Komutanlığı  tarafından yapılan idari  soruşturma sonrasında 

düzenlenen "İdari ve Disiplin Soruşturma Heyetinin Olayla İlgili Personel Hakkındaki 

Değerlendirmesi  ve  Kanaati  Çizelgesinde;  Şüpheli  Cumali  BOLAT'ın, Döner  Kanat 

Kurulunda görevli olduğu, kendisine ait olan 15 Temmuz 2016 tarihli nöbetini '' ben bu nöbeti 

tutacağım nöbet borcum var''diyerek nöbet eksiği veya borcu olmadığı halde ısrarla nöbetini 

değiştirttiği, darbe teşebbüsü kapsamında icra edilen faaliyetlere katıldığına dair herhangi bir 

kanaate varıldığı belirtilmiştir. 

Şüpheli Cumali BOLAT'ın 17/07/2016 tarihinde gözaltına alınmıştır.
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Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Cumali  BOLAT'ın  eylemleri 

değerlendirildiğinde; 

Şüpheli Cumali BOLAT'ın, Kara Havacılık Okul Komutanlığı Döner Kanat Kurulu 

uçuş öğretmenliği görevini Yüzbaşı rütbesiyle yaptığı, 

Şüphelinin, şüpheliler Ali ERCAN ve kardeşi Serdar ERCAN ile birlikte Fetullahçı 

Terör Örgütü yapılanmasında Keçiören'de oturan "Emre" kod isimli kişinin 'abi'lik yaptığı 

hücresel ağ içerisinde faaliyet gösterdikleri, şüphelinin Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu, 

Fetullahçı  Terör örgütü mensubu askerlerin,  askeri  darbe planı  kapsamında askeri 

darbe girişiminde bulunulacak 15/07/2016 tarihinde Kara Havacılık Komutanlığı Güvercinlik 

Kışlasının  kontrolünü  tamamen  ele  geçirmek  için  nöbet  değişiklikleri  yaptıkları,  bu 

kapsamdaKara  Havacılık  Okulu  Komutanlığı  Öğretim  Başkanlığı  Kurs  Tabur  Devriye 

Nöbetçi Subayı Zafer Murat ARAS iken 14/07/2016 tarihindeşüpheli Uğur KAPAN'ın nöbetçi 

değişikliği yaparak bu nöbet için şüpheli Cumali BOLAT'ı görevlendirdiği,

Şüphelinin nöbet değişikliğini Zafer Murat ARAS'a bildirirken eşi Ankara'da yanında 

olduğu  halde  eşinin  ailesinin  yanında  olduğu  yalanını  söylediği,  bu  şekilde  askeri  darbe 

kapsamında kendisine verilen görevin ortaya çıkmamasını sağladığı, 

Fetullahçı terör örgütü mensuplarının birbirleriyle görüşürken teknik dinlemeye karşı 

önlem  olarak  telefonları  kapattıkları  ya  da  konuşma  yaptıkları  odada  telefon 

bulundurmadıkları, şüphelinin de 14/07/2016 tarihinde şüpheli Uğur KAPAN ile telefonunu 

kapatmak suretiyle  onun odasında konuşma yaptığı,  şüpheli  Uğur KAPAN'ın bu konuşma 

sırasında  kendisine  askeri  darbe  girişimine  ilişkin  bilgi  ve  talimat  verdiği,  bu  şekilde 

şüphelinin askeri darbe girişiminden önceden haberdar olduğunun anlaşıldığı, 

Askeri  darbe girişimi başladıktan sonra şüpheli  Uğur KAPAN'ın kendisine binada 

kalması ve binanın emniyetini alması talimatını verdiği,

Şüphelinin, uçuş tulumlu ve silahlı olarak olay gecesi Güvercinlik kışlasında askeri 

darbe girişimini yönetenlerin verdiği yasa dışı emir talimatları yerine getirdiği, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  üzerine  sabah 

saatlerinde kışladan ayrıldığı,

Şüphelinin, gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi olduğunu 

bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu 

olan  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ettiği,  askeri  darbe 

girişimininde bulundukları, şüphelinin askeri hiyerarşi ve tanımlı görevleri dışında Fetullahçı 

Terör Örgütü mensuplarından askeri darbe planlaması kapsamında aldığı yasal olmayan emir 
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ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli Cumail BOLAT'ın, soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı Terör Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını  oluşturduğu 

anlaşılmıştır. 

5-43-Şüpheli Cumhur AYDINLI'nın (Cüneyd Kod) Eylemleri : 

Şüpheli  Cumhur  AYDINLI  soruşturmaya  konu  eylemler  sonrasında  kaçtığından 

yakalanamamış  ve  hakkında  Ankara  4.  Sulh  Ceza  Hakimliği'nin  09/09/2016  tarih  ve 

2016/4682 D. İş sayılı kararı ile yakalama emri çıkartılmış. Bu nedenle de şüphelinin ifadesi 

alınamamıştır. 

Şüpheli İlkay ATEŞ 27/07/2016 tarihli ifadesinde; "  Bir süre sonra  Nevzat beni 

Cüneyt Kod isimli ağabey ile tanıştırdı ve ona devretti. Ben tanıştıktan sonra 6-7 ay tek 

başıma  Cüneyt  Kod adlı  kişinin  Batıkent’te  olan  ikametine  gidip  geldim.  Sonra  Binbaşı 

Deniz ALDEMİR benim ile aynı gruba dahil edildi ve birlikte Cüneyt kod adlı şahsın 

evine gidip gelmeye başladık. Benim arabam olmadığı için Cüneyt isimli şahıs beni Gordion 

AVM’ nin önünden alıp evine götürüyordu ve evinde 1-2 saat kaldıktan sonra yine aynı yere 

bırakıyordu. Ben Cüneyt isimli şahsın evinde bulunduğu sırada evde bulunan bir plaket 

üzerinde Cumhur AYDINLI yazılı olduğunu gördüğüm ve Cüneyt isimli şahsın gerçek 

adının Cumhur AYDINLI olabileceğini değerlendirdim. Cüneyt isimli şahsın fotoğrafını 

veya kendisini görsem tanırım. Deniz ALDEMİR ile tanıştıktan yaklaşık 6-7 ay sonra şu anda 

rütbesi  Kara  Pilot  Binbaşı  olan  Temür  AYDIN  bizim  grubumuza  dahil  oldu. Ondan 

yaklaşık 5-6 aylık bir zaman sonra da yine şu anda rütbesi Kara Pilot Binbaşı olan Tekin 

TAŞDEMİR  de  bizim  grubumuza  dahil oldu.  Nevzat  isimli  şahsın  halen  TRT’de 

çalıştığını Cüneyt kod adlı  Cumhur AYDINLI’ nın evindeyken bana anlattıklarından 

biliyorum.

Bu grubun sayısının fazla olmasından dolayı ikişerli gruplara ayırdılar. Ben ve Deniz 

ALDEMİR bir grup olduk ve Cüneyt kod adlı ağabey ile görüşmelerimiz devam etti.  Biz 

Cüneyt isimli şahıs ile görüşürken Sincan’da Cüneyt kod adlı ağabeyin 2 derece üstünde 

olan İhsan kod adlı ağabey ile tanıştırdılar ve 2 kez o şahsın Sincan’da bulunan evine 

gittim. İhsan  kod  adlı  şahsın  evinde  bulunduğum bir  gün  kendisi  yanımda  bilgisayarını 
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açtığında, bilgisayarda bulunan bir klasör içerisinde şu anda Kara Pilot Yarbay olan Aydın 

LAFCI’ nın “Aydın LAFCI.doc” isimli bir dosyasının olduğunu gördüm ancak belge 

içerisini göremedim. 

Bir süre sonra Cüneyt kod adlı ağabey FETÖ/PDY teşkilatında yükseldi ve beni 

de kendisinden bir basamak üstünde olan Arif kod adlı ağabey ile tanıştırdı. Ben Arif 

kod adlı ağabeyin İvedik Metro İstasyonunun yakınında bulunan evine 1-2 kez gittim.  Arif 

kod adlı  ağabey  beni  daha sonra Akif  kod adlı  kendisinden bir alt  basamakta olan 

ağabey ile tanıştırdı. Akif kod adlı ağabeyin evi Forum AVM yakınında bulunan Yıldırım 

Beyazıt  Üniversitesinin  üst  sokağında  ve sonu  “gül”  ile  biten  parkın  karşısında  12 

numaralı daire  olarak hatırlıyorum.Ben Akif kod adlı ağabeyin evine Deniz ALDEMİR ile 

birlikte 15 Temmuz öncesine kadar gittim. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  İlkay  ATEŞ 11/02/2017  tarihli  ifadesinde;  "  Ben  bu  konular  ile  ilgili 

olarak daha önce detaylı ifademi vermiştim. Bu hususlar aklıma takıldığı için anlatma gereği 

duydum. Yine bu süreç içerisinde aklıma takılan; 2008-2014 yılları arasında benden sorumlu 

olan  Cüneyt  kod  isimli  Cumhur  AYDINLI  2009  veya  2010  yıllarında  helikopter  kazası 

geçiren Yüzbaşı Ömer GÜNDÜZ ile çok ilgilenmişti. Sürekli olarak nasıl oldu durumu nasıl 

şeklinde sorular sormuştu şimdi düşündüğümde Cumhur Aydınlı ile Ömer Gündüz arasında 

bir bağ olabileceğini düşünmekteyim. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  İlkay ATEŞ'in el  yazısı  ile  yazdığı  23 Temmuz 2016 dilekçede;  "Ben 

Yarbay İlkay ATEŞ Kara Havacılık Komutanlığında Süper Kobra pilotoyum. Daha önce bilgi 

amaçlı yazmış olduğum notlara ilave olarak özgür irademle bunları yazmış bulunmaktayım. 

Bu amaçla görevlilerden kağıt kalem istedim.

FETÖ/PDY yapılanması  içerisinde  bize  abilik  yapan  ve  o  azamanlar  Batıkent'te 

ikamet  eden kod adı  Cuneyit  olan  şahsın  gerçek adının  Cumhur  AYDINLI olabileceğini, 

evinde gördüğüm bir plaketin üzerinde yer almasından hatırlıyorum. Bu şahıs evli ve iki kız 

çocuğu  babası.  Eşi  Konyalı  kendisi  ise  Vanlı.  Ailesi  Van'da  ikamet  ediyor.  Tanıştığımız 

dönemde  Fatih  Hastanesinde  bilişim  uzmanı  olarak  çalışmaktaydı.  Eş  zamanlı  olarak 

firmaların  kalite  standartlarının  denetlemesini  yapıyordu.  Daha  sonra  TİB'de  çalışmaya 

başladığını öğrendim. Yarbay Esat ÖZORMANCIK'ın vermiş olduğu ifadelerle zor duruma 

girdiği  bir  sebeple  Batıkent'te  bulunan  kendisine  ait  evi  satarak  Batıkent'te  bulunan 

Samanyolu Kolejine yakın bir yere taşındığını öğrendim. Bu esnada TİB'den ayrılarak Tarım 

ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nda işe başladığını biliyorum. Bu esnada biziAkif 

kod adlı şahsa devrederek iletişimimiz kesildi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 
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Şüpheli İlkay ATEŞ 27/07/2016 tarihli teşhis tutanağında, 'Cüneyt' kod ismiyle 

bildiği  kişinin  18800196632  T.C  kimlik  numaralı  Cumhur  AYDINLI olduğunu, 

fotoğrafından teşhis etmiştir. 

10/02/2017  tarihli  fotoğraf  teşhis  ve  yer  gösterme  tutanağında, şüpheli  İlkay 

ATEŞ,  'Cüneyt' ismiyle tanıdığı ve 2008 - 2014 yılları arasında örgüt içerisinde görüştüğü 

şahıs olarak 18800196632 T.C kimlik numaralı  Cumhur AYDINLI'yı fotoğrafından teşhis 

etmiştir. 

'Cüneyt' kod isimli  kişinin  tanıştırdığı,  2014 yılı  sonlarında  görüştüğü ve "Arif" 

ismiyle  bildiği  kişinin  27755012188  T.C  kimlik  numaralı  Ozan  YAREN  olduğunu 

fotoğrafından teşhis etmiştir.

2013 yılı içerisinde 1 ya da 2 kez giderek evinde görüştüğü, İhsan ismiyle tanıdığı 

'Cüneyt' kod isimli  Cumhur AYDINLI'nın 2 üst kademe sorumlusu olduğunu düşündüğü 

şahsın 20674120934 T.C kimlik numaralı Abdurrahman YILDIRIM olduğunu fotoğrafından 

teşhis etmiştir. Ayrıca "İhsan" isimli şahıs ile görüşmek üzere gitmiş olduğu evin Ankara ili 

Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Gürbüz Sokak No:5/1 adresi olduğunu da görevli polislere 

göstermiştir.

Şüpheli  Deniz  ALDEMİR  20/07/2016  tarihli  ifadesinde;Duyduğum  kadarı  ile 

kurmaylık sınavlarında Fetullah GÜLENCİ olan rütbelilerin bu sınavları kazandığını duydum. 

Sınavı normal olarak kurmaylık sınavının sorularının temin edilerek dağıtıldığını duydum. 

ancak Kurmaylardan yüzde kaçının FETÖ yapılanmasının mensubu olduğunu bilemiyorum. 

Ben ve devrem olanYarbayİlkay ATEŞ ile Ankara'da bulunduğumuz süre içerisinde FETÖ 

yapısı  içerisindeki  soyadını  bilmediğim  Cüneyt  isimli  şahıs  ile  beni  ve  Yarbay  İlkay 

ATEŞ’iİzmir ilinde dershane öğretmeni olan ve beni Malatya'da da takip eden Semih isimli 

şahıs ilk önce soyadını bilmediğimAnkara Batıkent'te oturan Cüneyt isimli şahsa devretti.Bu 

şahısla Batıkent'teki evinde birkaç kere buluştuk dini ve siyasi sohbetler yaptık. Daha sonra 

bu Cüneyt isimli şahıs beni ve arkadaşım İlkay ATEŞ’i FETÖ yapısı içerisindeki soyadını 

bilmediğim Akif isimli şahsa devretti ve arkadaşım İlkay ATEŞ’le birlikte yaklaşık 3-4 yıl bu 

Akif isimli şahısla irtibat halinde idik. İrtibattan kastım kesinlikle telefon ve ya herhangi bir 

iletişim aracı ile iletişim kurmamaktır. Zaten bizimle ilgilenen sivil FETÖ ile ilgili şahısların 

bizde  telefonları  yoktur.  Dediğim  gibi  3-4  yıl  Akif  isimli  şahsın  tam  olarak  açık  adres 

bilgilerini bilmediğim ama size yerini gösterebileceğim Etlik semtindeki evine ben ve İlkay 

ATEŞ giderdik. Bu evde kitap okuma ve sohbet faaliyetleri yapardık. Bu eve ben ve İlkay 

ATEŞ gittiğimizde bu evde sadece Akif ve eşi olurdu. Başka herhangi bir şahıs olmazdı. Yani 

demek istediğim şudur ki Akif bizi FETÖ mensubu olan sivil veya askeri herhangi bir şahısla 
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karşılaştırmazdı. Ben size isimlerinin söylediğimi Cüneyt ve Akif’in evini size gösterebilirim.

Akif  isimli  şahıs 1.80-1.85 boylarındabuğday tenli,  kumral  saçlıkahverengi  gözlü, 

normal şiveli, toplu yapıda30-40 yaşlarında olan bir şahıstır. Ben bu şahsın evini istenildiği 

takdirde gösterebilirim.

Cüneyt  isimli  şahıs  1.85-1.90  boylarında  buğday  tenli,  kırçıl  saçlı,  açık  renkli 

gözlünormal  şiveli,  normal  yapılı40-45  yaşlarında  olan  bir  şahıstır.Ben  bu  şahsın  evini 

istenildiği takdirde gösterebilirim. Cüneyt ve Akif ismiyle tanıdığım şahısların kendilerini ve 

ya resimlerini gördüğüm takdirde kesin olarak tanırım." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Cumhur  AYDINLI'nın  Ankara  ili  Yenimahalle  ilçesi  Yenibatı  Mahallesi 

2430. sokak No.2/9 adresinde bulunan evinde 08/08/2016 tarihinde arama yapılmış ve bir 

takım materyal ve eşyaya el konulmuştur. 

Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  Mali  Suçlarla  Mücadele  Şube  Müdürlüğü'nün 

28/03/2017 tarih ve 342278 Sayılı cevabi yazısında; şüpheli Cumhur AYDINLI ve eşi Sema 

AYDINLI’nın  Bankasya'da  hesaplarının  bulunduğu  ve  2014  yılında  hesap  bakiyelerinde 

artışlar olduğu, şüpheli Cumhur AYDINLI’nın Tetra Müh. Müş. San. Vetic.A.Ş. ortağı olduğu 

bu şirketin Bankasya'da hesaplarının bulunduğu ve 2014 yılında hesap bakiyelerinde artışlar 

olduğu, şüpheli Cumhur AYDINLI’nın Mevlana Üniversitesi,  Turgut Özal Üniversitesi Tıp 

Fak. Hast, İpek Üniversitesi gibi örgütle iltisaklı şirketlerde sosyal güvenlik kaydı bulunduğu, 

şüpheli  Cumhur  AYDINLI'nın  2009  ve  2010  yıllarında  Fetullahçı  Terör  Örgütü  üst 

yönetiminde bulunan ŞerifAli TEKALAN ile telefon irtibatı bulunduğu belirtilmiştir. 

Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  Mali  Suçlarla  Mücadele  Şube  Müdürlüğü'nün 

05/04/2017 tarih ve 58604142.59757-(22215).2017/251939 sayılı cevabi yazısında; Şüpheli 

Cumhur AYDINLI’nın; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/180056 sayılı soruşturması 

kapsamında KOM Daire Başkanlığına gönderilen BYLOCK kullanılan cihazlara ait abonelik 

bilgilerini  içeren  27.03.2017  günü  saat:  15.38  sıralarında  sistem  üzerinden  yapılan 

sorgulamada;  5336393840 GSM numarası  ile  35341506198186 imei  numaralı  telefonunda 

20140918 ilk tespit tarihinde Bylock tespit edildiği belirtilmiştir.

Şüpheli Cumhur AYDINLI'nın askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması 

üzerine 27/07/2016 tarihinde yurt dışına çıktığının yapılan sorgulamalardan anlaşılmıştır. 

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Cumhur  AYDINLI'nın  eylemleri 
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değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Cumhur  AYDINLI'nın,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  yapılanmasında  Kara 

Havacılık  Komutanlığında  subay  olarak  görev  yapan  şüpheliler  İlkay  ATEŞ,  Deniz 

ALDEMİR,  Temür  AYDIN  ve  Tekin  TAŞDEMİR'den  oluşanhücresel  ağın  'abi'si  olarak 

faaliyette bulunduğu, 

Şüphelinin 'Cüneyt" kod isimlerini kullandığı, 

Şüphelinin,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarının  birbirleriyle  haberleşmekte 

kullandıkları Bylock isimli kriptolu mesajlaşma programını kullandığı, 

Şüphelinin,  örgüt yapılanması  içerisinde 'abi'lik  yaptığı diğer şüphelilerle  örgütsel 

toplantıları kendisine ait evde gerçekleştirdiği, bu toplantılara katılan şüpheli İlkay ATEŞ'in 

şüpheli Cumhur AYDINLI'yı fotoğrafından teşhis ettiği, 

Şüpheli  Cumhur  AYDINLI'nın,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  yapılanması  içerisinde 

'abi'liğini yaptığı hücresel yapıda bulunan askerlerden oluşan şüphelilerle örgütsel toplantılar 

yaptığı onlara örgütsel talimatlar verdiği, 

Şüpheliler İlkay ATEŞ ve Deniz ALDEMİR'in özgür iradeleriyle vermiş oldukları 

beyanlar,  yapılan  teşhis  tutanakları,  şüphelinin  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarının 

birbirleriyle  haberleşmekte  kullandıkları  Bylock  isimli  kritpolu  haberleşme  programını 

kullandığına ilişkin yazı cevabı, şüphelinin telefon irtibatları, çalışma kayıtları ve banka hesap 

bilgileri  gözönünde  bulundurulduğunda  şüpheli  Cumhur  AYDINLI'nın  Fetullahçı  Terör 

Örgütü üyesi olduğunun anlaşıldığı, 

Şüpheli  Cumhur  AYDINLI'nın, soruşturmaya  konu  eyleminin  Fetullahçı  Terör 

Örgütü üyesi olmak suçunu oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-44-Şüpheli  Çağatay  Taha  ÇOLAKOĞLU'nun  (  Teğmen  ) 
Eylemleri :

Şüpheli  Çağatay  Taha  ÇOLAKOĞLU  28/07/2016  tarihli  ifadesinde;  " 

13.07.2016 günü Bölük Komutanı Yüzbaşı Emre ERKAN 7. dönem kurs taburunun tamamına 

Tabur  Komutanı  Yarbay  Yasin  CANDEMİR’in  bizimle  uzun  süredir  konuşamadığını 

söyleyerek Cuma günü yani 15/07/2016 tarihine bir program yapmayın tabur komutanı sizinle 

görüşebilir  dedi.  15/07/2016 günü saat 17.00’de kurs taburuiçinde üst  katta kullanılmayan 

yemekhane de içtima alındı, içtimaya 7. dönem kursiyerler katıldı, içlerinde izin alıp içtimaya 

katılmayanlar da vardı. Yüzbaşı Emre ERKAN içtima esnasında bize saat 21.45'de gazinoda 
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toplanmamızı Tabur Komutanı Yasin CANDEMİR’in bizimle görüşeceğini söyledi. Konunun 

ne olduğunu söylemedi. 

Saat  21.45'de  kurs  taburu  üstündeki  gazinoda toplandık kısa bir  süre sonra tabur 

komutanı  geldi.  Yanında  kim olduğunu  hatırlamıyorum.  Yasin  CANDEMİR heyecanlı  ve 

telaşlıydı. Bize Genelkurmay'a saldırı olduğunu bir sonraki hedefin ise bizim birliğimiz olan 

Kara Havacılık Komutanlığı olduğunu söyledi.  Ancak kimin saldırdığından bahsetmedi ve 

konunun  çok  ciddi  olduğunu  şaka  olmadığını  bugün  herkesin  ölebileceğini  söyledi.  Bizi 

dörtlü ve yedişerli gruplara ayırdı. Ben dörtlü grubun içine düştüm. 

Benim grubumda Mikail  AYDOĞAN’a bir  GSM numarası  verdi  ve bu numarayı 

arayıp komutanınızın emirlerini alın dedi. Komutanın kim olduğunu söylemedi. Ben dörtlü 

grubumdakileri  tanıyordum,  grupta  Mikail  AYDOĞAN,  İbrahim  Furkan  GÜLCAN  ve 

Kerimcan KAMAN vardı. Tabur komutanı şimdi aşağıya inin depodan silahlarınızı alın dedi. 

Biz de aşağıya indiğimizde bölük komutanı Emre ERKAN bizim grubta Kerimcan KAMAN'ı 

tutarak sen burda kal dedi. Bize daha sonra Galip ŞİMŞEK isimli kursiyeri kattı. Biz silahları 

depodan Emre ERKAN yüzbaşıdan aldık. Ben G-3 marka uzun namlulu tam otomatik 7,62 

çapında  bir  silah  aldım.  Silahın  seri  nosunu  hatırlamıyorum  diğer  arkadaşlarımda  aynı 

silahdan aldılar. Depodan çıktıktan sonra Yüzbaşı Emre ERKAN bizi tabur komutanı Yasin 

CANDEMİR'in odasına götürdü burada bize yüzbaşı Emre ERKAN 12 adet dolu fişek verdi. 

Diğer arkadaşlarda aynı şekilde aldılar. Galip ŞİMŞEK'in kaç mermi aldığını bilmiyorum.

Mikail  AYDOĞAN  verilen  GSM  numarasının  aradı.  Bir  şahısla  görüştü  ve 

konuşmadan  sonra  konuştuğu  şahsın  Ertuğrul  Binbaşı  olduğunu  ve  bize  nizamiyede 

beklediğini söyledi.  Birlikte nizamiyeye arabayla gittik.  Bizi Nizamiyede Ertuğrul Binbaşı 

karşıladı. Bende Ertuğrul Binbaşıyı ilk defa gördüm. Nerede çalıştığını bilmiyorum bizlere 

korkup korkmadığımızı sordu ve bugünler için eğitildiniz dedi. Bizleri nöbet kulübelerinin 

sağına  soluna  yerleştirip  bir  şey  olursa  müdahale  edin  dedi.  Saat  23.30  sıralarında  cep 

telefonumla  konuşurken  Uçak Kurul  Başkanı  Albay Murat  AĞIR geldi  ve  beni  telefonla 

görüşürken gördü ve telefonları kapatmamızı söyledi. Biz belirtilen yerde saat 04.30-05.00’a 

kadar bekledik. Güneş doğmaya yakın Ertuğrul Binbaşı bizi tekrar nizamiye önünde topladı 

ve  arkadaşlar  gelen  olursa  ateş  serbest  bunun  için  hat  düzenine  geçeceğiz  birbirimizi 

vurmamak  için  dedi  ve  buraya  kim gelebilir  diye  sordu ve  eğer  gelirse  polis  gelir  polis 

gelirseateş serbest vurun dedi ve bizi hat düzeni olarak dağıttıktan sonra ayrıldı.

Biz bu sırada arkadaşlarla bu nasıl  olacak diye konuştuk ve eğer polis gelirse alt 

taraftan kaçalım diyerek kararlaştırdık. Saat 05.30 ile 06.00 arasına kadar bekledik ancak polis 

gelmedi. Ertuğrul Binbaşı nizamiyeden bir araçla aşağıya doğru inmeye başladı ve yanına 

Mikail AYDOĞAN'ı çağırdı. Mikailben gelmeyeceğim diyerek bizi çağırdı. Biz de Mikail'in 

aracıyla  kurs  taburuna  gittik.  Galip  ve  İbrahim  Furkan  GÜLCAN  taburda  kaldı.  Biz  de 
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üzerimizi  değiştirip silahları  girişteki  masa üzerine bıraktık.  Daha sonra Mikail'in  aracıyla 

nizamiyeye geldik. Bu sırada nizamiye de 2-3 sivil araç ile itfaiye aracı vardı. İtfaiye aracı 

nizamiyenin iç tarafındaydı. Bizim önümüzdeki araç içindekiler geçmek için itfaiye aracını 

çektirdiler  yol  açılınca  da  nizamiyeden çıktık  ve  benim evime  gittik.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  İbrahim Furkan GÜLCAN 27/07/2016 tarihli  ifadesinde; "  ...  ve bizi 

rastgele yedişerli ve dörderli gruplara ayırdı, benim ayrıldığım dört kişilik grupta ben Teğmen 

İbrahim Furkan  GÜLCAN, Teğmen  Çağatay  Talha  ÇOLAKOĞLU ve  Teğmen  Kerimcan 

KAMAN vardı. ... Daha sonra herkes dağıtılan mermileri boş şarjörlere bastık ve nizamiyeye 

doğru gittik." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Mikail  AYDOĞAN  28/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  bizi  rasgele 

yedişerli  ve  dörderli  gruplara  ayırdı,  benim  ayrıldığım  dört  kişilik  grupta  ben,  Teğmen 

İbrahim Furkan  GÜLCAN,  Teğmen  Çağatay  Talha  ÇOLAKOĞLU ve  Teğmen  Kerimcan 

KAMAN vardı...

... bende gelmeyeceğimi söyleyerek bu emre uymayarak kendi şahsı aracıma doğru 

koştuğum esnada diğer arkadaşlarımızı daçağırdım ve tabura gittik, sivil kıyafetlerimi giydik, 

silahlarımızı taburun içine bıraktık. Daha sonra Çağatay Taha ÇOLAKOĞLUve ben araç ile 

nizamiyeye gittik, nizamiyede gittiğimizde teğmenlere ait sivil araçların nizamiye girişinde 

birikmiş  olduğunu  bununda  sebebinin  askeriyenin  itfaiye  aracının  nizamiye  girişi  çıkısını 

kapatmasından  kaynaklanıyordu,  öndeki  araçlar  itfaiye  aracını  çektirip  yolu  açtılar  bende 

aracımla nizamiyeden çıkarak, Çağatay Taha ÇOLAKOĞLU'nun Ankara’da bulunan ailesinin 

evine gittik..." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  20:22'de,  Mu.Teğmen  Mikail  AYDOĞAN  ve 

Mu.Teğmen Çağatay Taha ÇOLAKOĞLU’nun, sivil kıyafetli olarak Kara Havacılık Subay 

Temel koğuş kapısından giriş yaptıkları,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  21:38'de,  Mu.Teğmen  Çağatay  Taha 

ÇOLAKOĞLU’nun uçuş kıyafetli olarak Kara Havacılık Subay Temel koğuş kapısından çıkış 

yaptığı,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  22:08'de,  Mu.Teğmen  Çağatay  Taha 

ÇOLAKOĞLU’nun  uçuş  kıyafetli  ve  silahlı  olarak  subay  temel  silahlık  koridorunda 
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görüldüğü,

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  05:26'da,  Mu.Teğmen  Çağatay  Taha 

ÇOLAKOĞLU’nun uçuş kıyafetli ve uzun namlulu silahla KaraHavacılık Komutanlığı 1 nolu 

nizamiyede görüldüğü belirtilmiştir. 

Şüpheli Çağatay Taha ÇOLAKOĞL'nun kullanmakta olduğu / adına kayıtlı bulunan 

0534 567 91 07 numaralı telefon hattı için Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği'nin 28/11/2016 

tarih  ve  2016/2391 D.  iş  sayılı  kararı  ile  5271 Sayılı  CMK'nun 135/6.  maddesi  uyarınca 

iletişim tespiti kararı verilmiştir.

Şüpheli Çağatay Taha ÇOLAKOĞLU'nun kullanmakta olduğu 0 534 567 91 07 

numaralı  telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe  girişiminde 

bulunulan  15/07/2016  tarihinde  saat  17:55'e  kadar  cep  telefonunun  Güvercinlik  Kışlası 

civarındaki baz istasyonlarından sinyalverdiği, şüphelinin 17:55 - 20:25 arasında herhangi bir 

telefon irtibatının olmadığı, 20:25 - 23:01 saatleri arasında yine Güvercinlik Kışlası civarında 

bulunan baz istasyonlarından sinyal verdiği, 23:01'den ertesi gün saat 07:36 saatleri arasından 

herhangi  bir  telefon görüşmesinin  olmadığı,  GPRS kayıtlarının  incelenmesinde  şüphelinin 

gece 00:23'de kadar internet erişiminin bulunduğu, 00:23'den 06:22'ye kadar cep telefonunun 

kapalı olduğu anlaşılmıştır. 

Şüpheli Çağatay Taha ÇOLAKOĞLU, 18/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına 

alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan tüm deliller ile  birlikte şüpheli  Çağatay Taha ÇOLAKOĞLU'nun eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Çağatay  Taha  ÇOLAKOĞLU'nun,  Kara  Havacılık  Okul  Komutanlığı 

Öğrenci ve Kurslar Tabur Komutanlığında 7. dönem kursiyer teğmen olarak görev yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri dışında başka asker kişilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış 

biçimi ile  birlikte  nazara  alındığında,  şüphelinin  Fetullahçı  Terör  Örgütü üyesi  olduğunun 

anlaşıldığı,

Şüphelinin,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler  tarafından  15/07/2016 

tarihinde  gerçekleştirilecek  askeri  darbe  girişimi  öncesinde,  Subay  Temel  Kurs  Bölük 

Komutanı olan şüpheli Emre ERKAN tarafından 15/07/2016 tarihinde saat 21:30 sıralarında 
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kışlada  bulunmaları  talimatı  üzerine  15/07/2016  tarihinde  saat  21:45'de  Güvercinlik 

Kışlasında, toplantı yapılacak yerde tulumlu olarak, hazır vaziyette beklediği, 

Tabur Komutanı Yasin CANDEMİR'in, tüm 7. Dönem Kursiyer Teğmenlere olduğu 

gibi şüpheliye de kapısı kırılmak suretiyle açılan depodan seri numaralarına bakmaksızın G-3 

piyade tüfeği dağıttırdığı,

Şüphelinin,aldığı bu tüfeğin mühimatını ise askeri darbe hazırlığı kapsamında atış 

eğitimi bahanesiyle alınan ve atış eğitimi iptal edildiği halde iade edilmesi gerekirken iade 

edilmeyerek Tabur Komutanı şüpheli Yasin CANDEMİR'in odasında bulunan mermilerden 

karşıladığı, 

Şüpheli Yasin CANDEMİR'in, şüpheli Çağatay Taha ÇOLAKOĞLU'nu, şüpheliler 

Mikail AYDOĞAN, İbrahim Furkan GÜLCAN ve Galip ŞİMŞEK ile birlikte rastgele bir grup 

oluşturarak başlarına da şüpheli Binbaşı Ertuğrul ALTUN'u vererek İstanbul yolu üzerinde 

bulunan Ana Nizamiyede nöbet kulubeleri çevresinde görevlendirdiği,

Şüpheli Yasin CANDEMİR'in Ana Nizamiyeye gittiklerinde irtibat numarası olarak 

şüpheli Ertuğrul ALTUN Binbaşının telefon numarasını verdiği, gruptakilerden şüpheli Mikail 

AYDOĞAN'ın Ertuğrul ALTUN ile irtibat kurduğu ve birlikte Ana Nizamiyeye gittikleri, 

Şüphelinin,  şüpheli  Mikail  AYDOĞAN'ın  dağıtmak üzere  Yasin  CANDEMİR'den 

aldığı fazladan mühimmatı ve dolu yedek şarjör aldığı, 

Şüpheli Ertuğrul ALTUN'un, şüpheli Çağatay Taha ÇOLAKOĞLU'nun da aralarında 

bulunduğu Teğmenlere,  bir  şey olursa  müdahale  etmeleri,  gelen  olursa  ateş  etmeleri,polis 

gelirseateş serbest olduğu ve vurmaları şeklinde talimatlar verdiği, 

Şüphelinin,  Güvercinlik  kışlasının  ana  giriş  yeri  olan  nizamiyede  uzun  namlulu 

silahla mevzi aldığı, kışlaya girmek isteyen ya da kışladan çıkmak isteyenleri şüpheli Ertuğrul 

ALTUN ile birlikte engelledikleri, bu şekilde Ana Nizamiyenin askeri darbeciler tarafından 

kontrolünü  sağladıkları,  polis  müdahalesine  karşı  şüpheli  Ertuğrul  ALTUN'un  talimatı  ile 

silahlı olarak bir hat oluşturdukları, 

Şüphelinin, askeri darbe faaliyeti başladığı saat 22:00 sıralarından sabah saat 06:00 - 

07:00 sıralarına kadar askeri darbeyi sevk ve idare eden şüpheliler tarafından verilen yasadışı 

emir ve talimatları yerine getirdiği, şüphelinin kendisine emir ve talimat yetkisi bulunmayan 

başka bir birlik komutanı olan şüpheli Ertuğrul ALTUN Binbaşıdan emir ve talimat aldığı, 

şüphelinin yasadışı olan bu emir ve talimatları itiraz etmeden yerine getirdiği, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  gecesi  görevlendirildiği  ana  nizamiyenin,  Güvercinlik 

kışlasına  giriş  ve  çıkışların  yapıldığı  asıl  kapı  olduğu,  şüphelinin  bu  bölgede  olay gecesi 

silahlı  olarak  bulunarak  kışlanan  askeri  darbeciler  açısından  kontrolünü  ve  güvenliğini 

sağladığı, 
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Askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması, kışlada askeri darbeye yönelik 

faaliyetleri  yönlendirenlerin  Akıncı  üssüne  gitmeleri  ve  şüpheli  Ünsal  ÇOŞKUN'un 

'teğmenler ayrılabilir' talimatı verilmesi üzerine şüphelinin silahını bırakarak şüpheli Mikail 

AYDOĞAN ile birlikte Güvercinlik kışlasından ayrıldıkları, 

Şüphelinin, görev tanımı dışında kendisine ait olmayan uzun namlulu silahla olay 

gecesi ana nizamiye bölgesinde kendisine verilen yasadışı emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüphelinin,  cep telefonunda,  tanık Mehmet DİKKATLİ'nin beyanına göre isminin 

'Yurtta  Sulh'  olduğu anlaşılan 7.  dönem kursiyer  teğmenlerden oluşan whatsapp grubunun 

kayıtlı  olduğu  ve  askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  üzerine  şüphelinin 

aldığı talimat doğrultusunda bu whatsapp grubuna ilişkin tüm paylaşımları sildiği, 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarının  askeri  darbe  faaliyeti  icrası  sırasında  olay 

gecesi askeri darbe faaliyeti dışında herhangi bir telefon iletişiminde bulunulmamasına dair 

faaliyete katılan askerlere emir ve talimat verdiklerinin değerlendirildiği,  şüphelinin de bu 

emir  ve  talimata  uyarak  olay  gecesi  23:01  -  07:36  saatleri  arasında  herhangi  bir  telefon 

iletişiminde bulunmadığının anlaşıldığı, 

Şüphelinin, Kara Havacılık Komutanlığında gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir 

askeri  darbe girişimi olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması  için kendisi  gibi 

Fetullahçı Terör Örgütü mensubu olan diğer şüphelilerle fikir ve eylem birlikteliği içerisinde 

hareket ettiği, askeri darbe planlaması kapsamında darbe girişiminin başarıya ulaşması için 

kendisine verilen yasal olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Çağatay  Taha  ÇOLAKOĞLU'nun, soruşturmaya  konu  eylemlerinin, 

Silahlı  Terör  Örgütü  üyesi  olmak,Anayasal  Düzeni  Ortadan  Kaldırmaya  Teşebbüs  etmek, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen 

yapmasını  engellemeye  teşebbüs  etmek  ve  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan 

kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek 

suçlarını oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-45-Şüpheli Doğan GÜVEN'in ( Astsubay ) Eylemleri :

Şüpheli  Doğan  GÜVEN  25/10/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ben  2008  yılında 

Balıkesir  Astsubay Meslek  Yüksek Okulundan mezun oldum.  ....2015 yılı  Mayıs  ayından 

itibaren de Tekamül kısmında teknisyen olarak görev yapıyorum....

Ben  tarihi  olan  15/07/2016  tarihinde  Ana  Nizamiye  nöbetçi  astsubayı  idim.  Ana 

Nizamiyede biz 3 kişi nöbet tutarız. Aralarında en rütbeli bendim. Benden başka Astsubay 

Çavuş Uğur KURT ve ismini hatırlamadığım uzman çavuş nöbet tutuyorduk. Bunun dışında 
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askerlerde vardı. Ana Nizamiye nöbetçi astsubayın nöbeti sabah saat 09:00'da başlar ve ertesi 

gün 09:00'da biter. Bu nöbeti tutan astsubay nizamiyeye giren ve çıkan birliğimiz personeli 

olmayan tüm kişilerin kayıtlarını tutar. Bunları orada bir asker yapar, o bilgisayara kaydeder. 

Bu nöbet tutan astsubay alay nöbetçi amiri ile kışla nöbetçi amirinden talimat alır. Ben daha 

önce de bu nöbeti tuttum. 

Biz  bu  nöbeti  tabanca  ile  tutarız.  Hem  kendi  tabancamız  olar  hem  de  nöbetçi 

astsubayın tabancası olur. Orada nöbet tutan erlerin silahları olmaz, silahsız tutarlar, gece hep 

aynı görevli er orada bulunur. Gece içerisinde değişiklik olmaz.

Biz nöbet tutarken nöbet toplantısı yapmayız, ben nöbetçi olduğum için 15/07/2016 

tarihinde ana nizamiyeye gittim, benden önceki nöbetçiden nöbeti devraldım. Rutin gündüz 

nöbetimi tuttum. Eşim ve kayınvalidem saat 20:00 sıralarında ailevi sorunlarımızı konuşmak 

için nizamiyeye geldiler. Yaklaşık 1 saat kadar kaldılar. Nizamiyenin içerisindeki kamelyada 

oturduk.  Eşim  ve  kayınvalidemi  yolcu  ettikten  sonra  birliğimizde  bulunan  kuvvet 

komutanımız  saat  21:00  sıralarında  ayrılış  yaptı.  Ben  o  sırada  nizamiyedeydim.  Kuvvet 

komutanı ayrıldıktan sonra Uğur KURT Astsubay benim yanıma geldi. Bana, Kara Kuvvetleri 

Komutanımız  albaya  yarım  saat  sonra  burada  tatbikat  yapın  dediğini  albayın  kendisine 

söylediğini bana iletti. Bende tamam dedim, kendi bölgesine geçmesini istedim.

Ben daha önce bu şekilde herhangi bir şekilde tatbikat yapmamıştım. Ben yapılacak 

olan tatbikatın konusunu bilmiyordum. Ben tatbikat konusunu kendi sıralı komutanlarından 

hiç  birisine  sormadım.  Tatbikatta  nasıl  bir  görev  alacağımı  da bilmiyordum.  Uğur  KURT 

kendisine  tatbikat  yapılacağı  talimatı  veren  albayın  ismini  bana  söylememişti.  Bende  bu 

albayın kim olduğunu sormadım. 

Yarım saat kadar sonra ben dışarı çıktığımda Ertuğrul ALTUN Binbaşıyı nizamiye 

önünde gördüm. Üzerinde tulum vardı. Elinde kalaşnikof tüfek vardı. Yanında G-3 silahlı, 

tulumlu 3 tane teğmen vardı. Ertuğrul ALTUN bana "burada tatbikat olacak, giriş çıkışları 

kapatıyoruz" dedi.  Sonra iki tane sivil  araç geldi,  araçlardan inen kişiler  Kobra teknisyeni 

olduklarını,  mesaiye  çağırıldıklarını  Ertuğrul  Binbaşıya  söylediler.  Ben  bu  teknisyenleri 

tanımıyorum.  Sivil  kıyafetlilerdi.  Ertuğrul  Binbaşı  bu  gelen  kişilere  bekleyin  dedi  içeri 

almadı. Sonra iki araç daha geldi. Ertuğrul Binbaşı cep telefonundan birilerini aradı. Sonra 

gelen kişilerin hepsini içeri aldı. Gelen kişilerin hiçbirisini tanımıyorum. Bu gelen personel 

tahminime göre 1. Alay'ın personeli idi. Hepside sivildi. 

Saat  22:30  sıralarında  Ertuğrul  Binbaşı  titan  dediğimiz  itfaiye  aracını  nizamiye 

kapısının  iç  tarafından çıkışı  engelleyecek şekilde  yan park  ettirdi.  Gece  boyunca  sabaha 

kadar o araç orada durdu. Ben nizamiye nöbetçi astsubayı olmama rağmen Ertuğrul ALTUN'a 

neden böyle yaptırdığını sormadım. Bu konuda da kendi amirlerime bilgi de vermedim. 

Ertuğrul  ALTUN  Binbaşı  hava  ulaştırma  taburunda  görev  yapıyor.  Normalde  bu 
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kişinin nöbet sırasında bana emir ve talimat verme yetkisi yoktur. Ben Ertuğrul Binbaşının 

gelip nizamiyede bu şekilde kontrol sağlamasını herhangi bir sıralı komutanıma iletmedim. 

O  sıralarda  helikopterlerin  sesleri  gelmeye  başlamıştı.  Ancak  bulunduğum  yer 

itibariyle  helikopterleri  göremiyordum.  Benim  cep  telefonumda  internet  vardır.  Nöbet 

tuttuğum yerde televizyonda vardır. Saat 22:30 sıralarında beraber nöbet tuttuğumuz uzman 

çavuş nizamiyede görevli askere köprülerin kapatıldığını söylemiş. Bunu bana asker söyledi. 

Bende bunun üzerine cep telefonundan haberlere  baktığımda köprülerin kapatıldığı  haberi 

vardı. Ve bunun bomba ihbarından kaynaklanabileceğinden olduğu yönünde haberler vardı. 

Ben tekrar dışarı çıktığımda dışarıda bekleyen 10 - 15 kadar sivil araç vardı. Bu araçlar park 

etmişti.  Muhtemelen  bu  araçlarla  gelen  şahıslarda  askeri  birliğe  alınmıştı.  Nizamiye 

içerisindeki araç park yerinin orada 3 teğmenden 2'si orada gördüm. Gece boyunca o ikisi hep 

oradaydı.  Diğer  teğmende  bizim  nöbet  tuttuğumuz  taraftaydı.  Ben  Ertuğrul  ALTUN 

binbaşının yanına gittim. O bana "sen içeride dur, oradan kameradan kontrol et" dedi. Bende 

nöbet  tuttuğum  odaya  geçtim,  orada  bulunan  kameralardan  nizamiyenin  dışını  izlemeye 

başladım. Olağan üstü herhangi bir şey göremedim. Ben sabaha kadar bu odadan kameraları 

seyrettim. Ara ara dışarı da çıktım. Saat 01:30 sıralarında dışarı çıktığımda Ercan URAL ve 

Taner BEKTAŞ astsubayları gördüm. Nizamiyeden yaya olarak giriş yapıyorlardı. Ben Taner 

başçavuşa neden geldiklerini sordum. O da mesaiye çağırıldıklarını söyledi. Sonra birliğin 

içerisine doğru yaya olarak gittiler. 

Nizamiyede benim bulunduğum odada televizyon yoktu. Ancak bekleme salonunda 

televizyon  vardı.  Ben  ara  sıra  oraya  bakıyordum.  Televizyonda  darbe  yapıldığına  ilişkin 

haberler  vardı.  Ben  kendi  birliğimizin  bu  işin  içinde  olduğunu  düşünemedim.  Uçaklarda 

uçuyorlardı. 

Ben  daha  sonra  kameraların  bulunduğu  odama  geçtim.  Askerler  bir  ara  dışarı 

sandalye götürdüler onu gördüm. Dışarı baktığımda Ertuğrul Binbaşının yanında iki kişinin 

daha olduğunu gördüm. Oturuyorlardı. İki kişiden birisi kurmay binbaşı idi, birisi yüzbaşı idi. 

İsimlerini  bilmiyorum.  Görsem  tanıyamam.  Yüzbaşı  kamuflajlıydı,  binbaşı  tulumluydu. 

Binbaşı Okan KURT ( Okan KOCAKURT)olabilir. 

Saat 04:00 sıralarında içeriden bir servis nizamiyeye geldi. Nizamiyede görevli asker 

bana  servis  aracında  personel  olduğunu  söyledi.  Ben  dışarı  çıktığımda  servisle  birlik 

içerisinden nizamiyeye gelen personelin araçlarıyla nizamiye dışından ayrıldıklarını gördüm. 

Görevli asker bana ayrılan personel arasında Doğan ATAK Üstçavuşun olduğunu söylemişti. 

Sabaha  karşı  saat  05:00  -  05:  30  sıralarında  Ertuğrul  Binbaşı  bizi  nizamiyenin 

girişinde topladı. Teğmenleri ve nizamiyede nöbet tutan bizleri topladı. Bize "buraya baskın 

olabilir, kim gelecek buraya biliyormusunuz" dedi. Biz birşey söylemedik. Kendisi "buraya 

polisler gelebilir" dedi. Bize "siz yerinize geçin, teğmenlerle biz otopark tarafında duracağız" 
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dedi. Ben yanımdaki askerlere ve diğer nöbet tuttuğumuz astsubaylar ve uzman çavuşa "bizim 

polisle ne işimiz olur, polis gelirse kesinlikle ateş etmeyin" dedim. İlerleyen zamanda oraya 

bir  beyaz  connek  geldi.  Ertuğrul  Binbaşıyla  yanındaki  Okan  Binbaşı  ve  diğer  rütbeli  o 

Connect'e  bindiler  ve  birliğin  içine  doğru  hareket  ettiler.  Onlar  ayrıldıktan  sonra  silahlı 

bulunan teğmenlerde kendi kurs bölgelerine doğru gittiler. Biz nizamiyede kaldık. dedi.

Gün  ağarmıştı.  Uçuş  hattından  kalkan  helikopterler  kule  bölgesine  doğru  ateş 

ettiklerini gördüm. O tarafta bir çatışma ortamı vardı. Bu yaklaşık yarım saat, kırk beş dakika 

kadar sürdü. Bu helikopterler daha sonra bizim nizamiyenin üzerinde bir iki tur attılar. Biz o 

sırada  nizamiyenini  kapısındaydık.  Bize  de  ateş  edecekler  zannettik.  Sonra  helikopterler 

İstanbul yolu üzerinden batı tarafına doğru gittiler. 

Saat 07:00 sıralarında kursiyer teğmenler 5 - 6 araç ile nizamiyeye geldiler. Kurs 

tabur komutanının emri olduğunu, çıkacaklarını söylediler,  bende çıkmalarına izin verdim. 

Oradan araçlarla ayrıldılar. 

15/07/2016 tarihinde öğle sıralarında binbaşı Gökhan Çiçek astsubay Mehmet Kaya 

ile  nizamiyeye  yanımıza  geldi.  O  gün  birliğe  masa  getirecek  mobilyacıların  olduğunu, 

geldiklerinde haberleşmemiz için bizim numaralarımızı aldı. Onlar gittikten sonra bir mobilya 

firması  geldi.  Ben  içeriden  gönderilen  bir  askerle  gelen  aracı  içeri  gönderdim.  Aracın 

içerisinde  ne  var  ne  yok  ben  kontrol  etmemiştim.  Çünkü  benim  görevim  değildi.  Diğer 

astsubay ve uzman çavuş yapıyordu. 

Ben olay akşamı Ünsal ÇOŞKUN'un nizamiyeye geldiğini görmedim. 

Yine  Yasin  CANDEMİR  Albayı  tanımıyorum.  O  akşama  nizamiyeye  gelip 

gelmediğini  hatırlamıyorum.  Yine  Ertuğurul  Binbaşı  bize  polisler  geldiği  zaman  gelen 

polisleri  vurun  emri  vermişti.  Ancak  biz  bunu  uygulamadık.  Ünsal  ÇOŞKUN  ve  Yasin 

CANDEMİR bana nizamiyede herhangi bir talimat vermediler.

Ben  Sulh  Ceza  Hâkimliğindeki  ifademi  tekrar  ederim.  Bu  ifadem  kendi  özgür 

irademi yansıtmaktadır. 

Gece  boyunca  giriş  çıkışları  Ertuğrul  Binbaşı  yönlendirdi.  Ben  sadece  içeride 

bekledim.  Bu konuda  herhangi  bir  sıralı  amirime ya  da  nöbetçi  olan  sıralı  amirime bilgi 

vermedim. Ben Ertuğrul Binbaşıyı hava ulaştırmaya gittiğimde görmüştüm. O nedenle 1 - 2 

yıldır  tanırım.  Ben  kendisi  benden  rütbe  olarak  üstümde  olduğu  için  onun  emir  ve 

talimatlarına uydum. Darbeye destek verme kastıyla hareket etmedim. Mahkemede ifademde 

belirttiğim şekilde orta okulda bir kısım abilerin evlerine gitmiştim. Ancak Fetullah Gülen 

kitapları okumadım, videolarını seyretmedim. Sonrada irtibatım olmadı. Ben Fetullahçı terör 

örgütü mensubu değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum.

Şüpheli  Doğan GÜVEN Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği  ifadesinde,  ortaokul 
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sıralarında  Balıkesir'de  3-4  ay  kadar  abiler  denilen  Fetullahçı  terör  örgütü  mensuplarının 

evlerine  gittiğini,  orada  Lise  sınavlarına  hazırlanmak  için  ders  çalıştıklarını,kendisi  lise 

sınavlarını kazanamadığından meslek lisesine yazıldığını, ondan sonra da kimsenin kendisini 

arayıp sormadığını,  Balıkesir'de gittiği  evin eski cumartesi  pazarı  denilen yerde olduğunu, 

evde  namaz  kıldırıldığını,  kendisinin  bu  evlere  lise  sınavı  kazanmak  için  gittiğini  sınavı 

kazanamayınca bir daha irtibat kurmadığını belirtmiştir.

Şüpheli Mehmet KAYA  07/11/2016 tarihli ifadesinde; " ... O sırada beni nizamiye 

nöbeti astsubayı olan Doğan GÜVEN Astsubay cep telefonundan aradı. Skorsky hangarında 

nöbetçi olan bir astsubaya ulaşamadıklarını, git onu bul, bana haber ver dedi. Bende bunun 

üzerine oradan Skorsky hangarına gititm, kapıları kapalı idi. Doğan GÜVEN'i tekrar aradım. 

Ona kapıların kapalı olduğunu söyledim. Daha sonra okul binasının önünden nöbetçi astsubay 

odasına  geri  döndüm.  Korktuğum  için  diğer  nöbet  yerlerini  gezip  devriyemi 

tamamlayamadım. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü, saat: 21:31'de, Kara Havacılık Komutanlığı 1 nolu nizamiye 

nöbetçisi  olduğu düşünülen U/H Tekns.Üçvş.Doğan GÜVEN’in nizamiye binası içerisinde 

görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 23:32'de, Kara Havacılık Komutanlığı 1 nolu nizamiye 

nöbetçisi  olduğu  düşünülen  U/H  Tekns.  Üçvş.Doğan  GÜVEN’in  uzun  namlulu  silahla 

görüldüğü  ve  saat  23:39’da  nizamiye  binası  içerisindeki  ışıkları  kapattığının  görüldüğü 

belirtilmiştir. 

Şüpheli Doğan GÜVEN'in kullanmakta olduğu / adına kayıtlı bulunan 0537 640 23 

22  ve  0507  796  92  56  numaralı  telefon  hatları  için  Ankara  9.  Sulh  Ceza  Hakimliği'nin 

07/02/2016 tarih ve 2016/870 D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi  

uyarınca iletişim tespiti kararı verilmiştir.

Şüpheli Doğan GÜVEN 17/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Doğan  GÜVEN'in  eylemleri 

değerlendirildiğinde;
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Şüpheli Doğan GÜVEN'in, Kara Havacılık Okul Bakım Komutanlığı Hat Bakım 

Komutanlığı Bakım Birlik Tekamül Helikopter Kısmındateknisyen olarak Astsubay rütbesi ile 

görev yaptığı, 

Şüphelinin,  Balıkesir'de  Fetullahçı  terör  örgütü  mensuplarının  'abi'ler  denilen 

evlerinegittiğini  belirtmesine  ve  toplanan tüm delillere  göre,  FetullahçıTerör  Örgütü  üyesi 

olduğu, 

Şüphelinin,  Kara  Havacılık  Komutanlığı  Ana  Nizamiyesinde  15/07/2016 

tarihindekiNöbetçi Astsubayı olarak önceden görevlendirildiği,

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensupları  tarafından  planlanan  askeri  darbe  girişimi 

hazırlıkları  aşamasında  Kara Havacılık  Komutanlığı  Güvercinlik  Kışlasının helikopterlerin 

sevk ve idare edildiği askeri birlik olarak belirlendiği, Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının 

15/07/2016  tarihi  gecesinde  gerçekleştirecekleri  askeri  darbe  girişimi  öncesinde  kışlada 

nöbetçi  tüm personeli  değerlendirdikleri,  15/07/2016 tarihi  gecesi  için kışlanın tam olarak 

kontrolünü temin edebilmek amacıyla kendileri ile fikir ve eylem birliği içerisinde olmayan 

nöbetçi  personelin  nöbetini  değiştirdikleri,  kendileri  ile  fikir  ve  eylem birliği  içinde  olan 

nöbetçileri ise nöbetlerine devam etmelerini sağladıkları, bununla birlikte bir kısım personele 

izin vererek evlerine gönderdikleri, yine geceleyin kışlanın girişini araçlarla kapatarak giriş ve 

çıkışı  engelledikleri  bir  bütün  olarak  değerlendirildiğinde,  15/07/2016  tarihi  gecesinde 

Güvercinlik  Kışlasında askeri  darbe girişimine karşı  eylemde bulunabilecek durumda olan 

askeri  personelin  bulunmamasının  sağlandığı,  bu  kapsamda  da  darbe  planlamasını  yapan 

şüphelilerin  şüpheli  Doğan  GÜVEN'in  de  olay  gününe  ilişkin  nöbetini  değiştirmedikleri, 

şüpheli Taha Fatih ÇELİK 01/09/2016 tarihli ifadesinde; "15/07/2016 günü sabah saat 07:30 

sıralarında  mesaiye  gelerek  08:30  daki  nöbet  toplantısına  katıldım.  O  gün  birinci  Kara  

Havacılık  Alayı  Nöbetçi  Amiri  idim.  Kışla  nöbet  toplantısında  rutin  nöbet  faaliyetleri  

konuşuldu dikkatimi çeken husus o günkü nöbetçi heyetinin daha sonra gördüğüm kadarı ile  

hepsi  bu  faaliyete  iştirak  etmişlerdi."  şeklindeki  beyanlarının  da  bunu  doğrular  nitelikte 

olduğu,bununla birlikte her ne kadar şüpheli Doğan GÜVEN nöbetinin önceden belirlendiğini 

belirtmiş ise de, askeri darbe girişimine ilişkin hazırlık ve planlama toplantılarına katılan ve 

olay  gecesi  de  helikopter  kullandıkları  belirlenen  şüpheliler  Taha  Fatih  ÇELİK  ve  Halil 

GÜL'ün de olay gününe ilişkin nöbetlerinin önceden belirlendiği, 

Şüphelinin,  kendisine  emir  talimat  verme  yetkisi  bulunmayan  şüpheli  Ertuğrul 

ALTUN binbaşıdan  emir  talimat  aldığı  ve  onları  uyguladığı,  şüpheli  Ertuğrul  ALTUN'un 

şüpheliye Ana Nizamiye'ye polisler gelirse ateş açmaları talimatını verdiği, 

Şüphelinin,  gece  boyunca  Ana  Nazimiye'de  meydana  gelen  yasadışı  askeri 

hareketliliği kendi sıralı amir ve komutanlarına bildirmediği, 
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Şüphelinin, Ana Nizamiyede uzun namlulu silahla bulunduğu ve 23:39’da nizamiye 

binası içerisindeki ışıkları kapattığı, 

Şüphelinin, olay gecesi askeri darbe kapsamında kendisine verilen emir ve talimatları 

yerine getirdiği, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  gecesi  görevlendirildiği  ana  nizamiyenin,  Güvercinlik 

kışlasına  giriş  ve  çıkışların  yapıldığı  asıl  kapı  olduğu,  şüphelinin  bu  bölgede  olay gecesi 

silahlı  olarak  bulunarak  kışlanan  askeri  darbeciler  açısından  kontrolünü  ve  güvenliğini 

sağladığı,  Ana  Nizamiye'den  içeri  girmek  isteyen  kişileri  askeri  darbeyi  yönetenlerden 

aldıkları emir talimatla içeri almadıkları ya da almadıkları, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  üzerine  sabah 

saatlerinde kışladan ayrıldığı,

Şüpheli her ne kadar olay akşamı Kuvvet komutanı ayrıldıktan sonra birlikte nöbet 

tuttukları Uğur KURT Astsubay kendisine "Kara Kuvvetleri Komutanımız albaya yarım saat  

sonra  burada  tatbikat  yapın" dediğini  yine  kışlanın  Ana  Nizamiye  girişi  kapatıldığında 

şüpheli  Ertuğrul  ALTUN'un  kendisine  tatbikat  olduğunu  söylediğini  belirtmiş  ise  de, 

soruşturma dosyasına ekli Tuğgeneral Nerim BİTLİSOĞLU, Hava Pilot Kurmay Albay Oğuz 

OKUYUCU  ve  Hava  Personel  Albay  Orhan  GÜRDAL'dan  oluşan  bilirkişi 

heyetincedüzenlenen bilirkişi  raporunda bilirkişi  raporunda "15/07/2016 tarihindeki  askeri  

darbe  girişimi  sırasında  gerçekleştirilen  faaliyetler  içerisinde  yer  almak,  yardım  etmek,  

destek olmak veya kolaylaştırmak hiçbir surette eğitim, alarm veya tatbikat gibi kavramlarla  

açıklanamaz"  şeklindeki  tespit  karşısında  şüphelinin  tatbikata  ilişkin  savunmasının  suçtan 

kurtulmaya yönelik olduğunun anlaşıldığı, 

Şüphelinin, gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi olduğunu 

bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu 

olan  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ettiği,  askeri  darbe 

girişimininde bulundukları, şüphelinin askeri hiyerarşi ve tanımlı görevleri dışında Fetullahçı 

Terör Örgütü mensuplarından askeri darbe planlaması kapsamında aldığı yasal olmayan emir 

ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli Doğan GÜVEN'in,  soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı Terör Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını  oluşturduğu 

anlaşılmıştır. 
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5-46- Şüpheli Emin TÜREL'in ( Üsteğmen ) Eylemleri :

Şüpheli Emin TÜREL 18/07/2016 tarihli ifadesinde; " ... Maltepe Askeri lisesinde 

yaptım. 2007 yılında mezun oldum ve 2007-2011 yılları arasında Kara Harp Okulunda eğitim 

gördüm.  2011-2012 yılları  arasında  Kara  Havacılık  Okul  komutanlığında  eğitim gördüm. 

2012 yılından beriMalatya  2.Kara Havacılık Alay komutanlığında helikopter pilotu olarak 

görev yapmaktayım. 

15/07/2016 Cuma günü saat:15:00’da Harekat Subayımız Yüzbaşı Vildan AKKOÇ 

telefonla aradı ve yanına çağırdı. Gittiğimde Ankara’ya 2 tane Atak helikopterinin gideceğini 

ve bunların teknisyenlerini benim taşıyacağım talimatını verdi. Yanımıza hafta sonu iznine 

gidenÜsteğmen  Volkan  KERİMOĞLU  veTeğmen  Burak  SUBAŞI’da  yazıldı.  Aynı  gün 

saat:15:30 sıralarında helikopteri hazırlamak için helikopterin yanına gittim.

Saat.16:00’a kadarhazırlıklarımı yaptım. Benimle birlikte 2 tane Atak 1 tane benim 

kullandığım UH-1 GENEL MAKSAT helikopteri olmak üzere toplam 3 helikopter vardı. 1. 

Atak  helikopteri  personeli  Yarbay  Hakan  EROL,  Üsteğmen  İrfan  KANTARCI,  2.Atak 

helikopteri  personeli  Yüzbaşı  Memduh  KARAGÖL,  Üstteğmen  Yiğit  ÖZDAMAR  ‘dır. 

Toplam 3 helikopterde 8 personel 2 yolcu olmak üzere saat:16:50 sıralarında Malatya Tulga 

Üssünden kalkış yaptık.

Saat:18:50  sıralarında  yakıt  ikmali  için  Kayseri  Erkilet  hava  üssüne  iniş  yaptık. 

Saat:19:30 sıralarında yakıt ikmali sonrası 3 helikopter ile Ankara Güvercinlik Hava Üssüne 

intikal etmek için kalkış yaptık. Yaklaşık 10-15 dakika sonra radar ile temas sağlayan 2 Atak 

helikopterindeki Yüzbaşı Memduh KARAGÖL radar tarafından üç helikopterin de Kayseri 

Erkilet Meydanına dönmesi gerektiğini söyledi.1. Atak helikopterinde bulunan Yarbay Hakan 

EROL  ısrarla  Ankara  Güvercinlik  Üssüne  gitmemiz  gerektiğini,  Kara  Havacılık 

Komutanlığının  kesin  emri  olduğunu,  radara  iletilmesiniiç  telsiz  konuşmasından  Yüzbaşı 

Memduh  KARAGÖL’e  iletti.Yüzbaşı  Memduh  KARAGÖL  tekrar  radar  ile  irtibata 

geçerekkendilerine  emrin  geleceğini  devam  etmemiz  gerektiğini  söyledi.  ancak  radardan 

Ankara VİP uçuşu olduğu gerekçesi ile  Ankara Hava Sahasının kapalı  olmasından dolayı 

geçiş izni verilmeyeği söylendi.  Daha sonra radara Kara Havacılık Komutanlığından emir 

gelmesi üzerine geçiş izni aldık,

Güvercinlik  Meydanı  ile  temasa  geçerek  saat:22:00  sıralarında  Ankara  Temelli 

Meydanına  üç  helikopter  ile  birlikte  iniş  yaptık.  Daha  sonra  Temelli  Hava  Meydanında 

bulunan uçak eğitim kurulana ait servis ile Albay Murat AĞAR ( Murat AĞIR) ve soyismini 

bilmediğim Binbaşı  Tarhan  bizi  karşıladı.  Servis  ile  gelip  gelmeyeceğimiz  sorulduğunda 

bizimle beraber Malatya’dan gelen ve pozisyon olarak bizden sorumlu olanYarbay Hakan 

EROL servisle gitmeyeceğimizi söyledi.  yanımızda gelen iki  yolcu servisle ayrıldı.  Biz 8 
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personel meydandan bir saat kadar bekledikten sonra İstanbul’daki boğaz köprülerinin asker 

tarafından kapatıldığını duyduk ve Yarbay Hakan EROL bize Kurmay Başkanı ile telefonla 

görüştüğünü söyleyerek Akıncı hava üssüne gitmemiz gerektiğini söyledi. Bunun üzerine biz 

Akıncı Hava Üssüne bağlı değiliz bizim Ana Üssümüzün Güvercinlik olduğunu söyledik ve 

itiraz ettik. İtirazlarımız üzerine ikna oldu ve Güvercinlik Meydanına gitme kararı aldık.

Yarbay Hakan EROL’un bulunduğu helikopterin arıza vermesi üzerine diğer 2.Atak 

helikopterine Yarbay Hakan EROL veYüzbaşı Memduh KARAGÖL birlikte geçti. Bu sırada 

1 arıza yapan helikopterdeki  arıza yapan silahın besleyicisinin sökülmesini  emirini  verdi. 

Teknisyen arkadaşlar bu parçayı söktüler. Daha sonra iki helikopter ile birlikte Güvercinlik 

Hava Üssüne hareket ettik. Güvercinlik Meydanına yaklaştığımızda Güvercinlik frekansına 

geçiş  yaptık.  Çok  fazla  konuşma  olduğundan  dolayı  anlayabildiğim  kadarı  ile  sesinden 

Yarbay Halil GÜL olduğunu düşündüğüm kişi “Vurun vurun Beştepe’de ki polis kobralarının 

hepsini  vurun,  kimseyi  yaklaştırmayın,  Genel  Kurmay önündeki  polis  kobralarını  vurun” 

talimatlarını verdi. Telsizden takip ettiğim kadarı ile NERON kodunu kullanan Yarbay Özcan 

KARACAN anonslarda “Genel kurmay bitti, emniyet müdürlüğüne geçiyorum” dedi. daha 

sonra ben iniş izni için Güvercinlik ile Süngü 01 Kolunu kullanarak irtibata geçtim. Bu sırada 

sesinden Yarbay Halil  GÜL olduğunu anladığım kadarı  ile “Süngü 01 kim, onuda vurun” 

dediğini duydum. Bende tüm helikopterin ışıklarını fark edilmemek için kapattım. Güvenli 

bir şekilde Güvercinlik Hava Üssüne iniş yaptık. 

Daha sonra Yarbay Hakan EROL Yarbay Erdal BAŞLAR ile görüşüceğini söyleyerek 

oradan ayrıldığını,  arkadaşlarımdan duyduğum kadarı  ile Yarbay Erdal  BAŞLAR Yüzbaşı 

Eyüp ÜNAL ile birlikte Atak helikopterine binerek havalandıklarını ve 15 dakika kadar sonra 

helikopterin isabet alarak geriye döndüğünü duydum. Biz geri kalan benle birlikte beş pilot 

teknisyenlerden ayrılarak  hangara  girdik.  Burada  Yarbay Murat  BOLAT bizi  karşıladı.  O 

sırada televizyonda TRT spikeri  darbe bildirisini  okuyordu.Yarbay Murat BOLAT belinde 

silahı ile tehditkar bir şekilde bize dönüp televizyonu göstererek“Ya bizdensiniz, yada emre 

itaatsizlikten hakkınızda işlem yapılacak” dedi. üstteğmen Cem ERSUS ile birlekte odadan 

çıkarak  hemen  hangarı  terk  ettik  ve  misafirhaneye  doğru  geçtik.  Diğer  Atak  helikopteri 

pilotlarını  Yarbay Murat BOLAT odasında tuttu.  Misafirhane geçerken ben ve Üstteğmen 

Cem  ERSUS  Malatya’da  ki  sıralı  amirlerimize  konuyudetaylı  olarak  bildirdik.  Bölük 

Komutanı Bunbaşı Gürsel ŞAHİN ve Tabur Komutanı Adem İZGÜ bizehiçbir şekilde görev 

almayın, kendinizi emniyetli bir yere atın ve hiç birşeye katılmayın talimatını verdi. Bunun 

üzerine  Kartalkaya  misafirhanesine  gittik.  Misafirhanede  kaldığımız  sürede  bu  olaylara 

karışmadığımızın ispat ve delili olması amacı ile sesli ve görüntülü kayıtlar aldık ve tutanak 

tuttuk. Sivil kıyafetlerimizi giydik ve gündemi takip etmeye başladık. Yakın çevremize iyi 

olduğumuza  dair  haberler  verdik.  daha  sonra  aşağıya  indik  ismini  bilmediğim  nöbetçi 
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astsubayına  kalınabilecek  en  güvenli  yerin  neresi  olduğunu  sorduk.  Çünkü  bu  sırada 

bulunduğumuz  yerin  yakınlarına  sürekli  ateş  açılıyordu.  Elektriklerde  kesilmişti.  Bundan 

dolayı güvenli bir yer arama ihtiyacı duyduk. 

Nöbetçi astsubayın yönlendirmesi ile 5.Ana Bakım Üst Komutanlığının içerisinde 12 

ikmal diye geçen birliğin güvenli olabileceği söyledi. ve bizde oraya geçmek için yola çıktık. 

Yolda tam teçhizatlı kursiyerlerin nöbet tuttuğunu gördük. Bize nereye gittiğimizi sordular. 

Ve birlik  komutanlığına  haber  verdiler.  Yüzbaşı  Emre ERKAN ve onunla  birlikte  ismini 

bilmediğim üsteğmen bulunduğumuz yere gelerek Kava Havacılıktan emir olduğunu buradan 

kesinlikle çıkamayacağımızı, çıktığımız taktirde ya vurulacağımızı yada darp edileceğimizi 

söylemesi üzerine bizde geri misafirhaneye dönmek zorunda kaldık.

Misafirhaneye döndüğümüzde Malatya’dan beraber geldiğimiz 3 pilot ve 2 teknisyen 

arkadaşın  orada  olduğunu  gördüm.  Sabah  saat:05:00’a  kadar  helikopter  ve  jet  atışlarını 

dinledik. O sırada 1 Cougar helikopteri ve 1 kobra helikopteri Güvercinlik Üssü Karargahın 

önünde  bulunan  helikopter  pistine  Cougar  indi.  Kobra  helikopteride  bunun emniyetli  bir 

şekilde personel bindirmesini sağlamak amacı ile çevreye sürekli ateş etti. Birlik içerisinden 

de kobra helikopterine ateş açılıyordu. 

Daha sonra iki viski Süper Kobra ve 1 Atak helikopteri de üsten kalkış yaparak 5 

helikopter  hava  üssünden  Akıncı  Üssüne  gittiğini  tahmin  ediyorum.  Daha  sonra  ortamın 

sakinleşmesi  üzerine  saat:08:30  sıralarında  Malatya  dan  gelen  iki  teknisyen  beş  pilot 

Güvercinlik'ten  çıkış  yaptık  ve  oradan  herkes  ayrıldı.  Biz  Üstteğmen  Yiğit  ÖZDAMAR, 

Üstteğmen  Cem  ERSUS  ile  birlikte  kahvaltı  yaptık  ve  üzerimize  kıyafet  aldıktan  sonra 

Merkez Orduevine geçiş yaptık ve Malatya’daki sıralı emirlerimize bilgi verdik. onlarda bize 

Ankara’dan  ayrılmamamızı  söyledi.  helikopterlerin  durumunu  öğrenmek  için  2.Kara 

Havacılık  Alay  Komutanı  Albay  Hakan  KELEŞ  tarafından  Güvercinlik'e  gitmemiz 

söylendi.Yüzbaşı Memduh KARAGÖL, Kıdemli Başçavuş Ömer SEZEN ve ben Güvercinlik 

Kara  Havacılık  Alayına  gittik.  Helikopterlerin  durumunu  öğrenmeye  geldiğimizi 

söyledik.Burada Albay Metin TÜZEL ile görüştük. Kendisi önce polis ekipleri ile görüştü 

daha sonra bizi yanına çağırdı polislere hitaben bu arkadaşlar Malatya ilinde normal görev 

emri ile Ankara’ya geldiler. Darbe teşebbüsü ile ilgili herhangi bir ilgileri yoktur. Ben bu 

arkadaşlara kefilim dedi.bize hitabende arkadaşlar polisle birlikte giderek ifadenizi verin ve 

kendinizi aklayın demesi üzerine polis ekiplerinceAnkara Emniyet Müdürlüğüne getirildik. 

Şüpheli Mutlu AÇIKGÖZ 18/07/2016 tarihli ifadesinde; " Saat:16:30 sıralarında 

UH-1 Helikopteri ile aprondan kalkıp Atak Helikopterlerinin malzemesini almak için Atak 

helikopterlerinin yanına gittik. Benim bulunduğum helikopterde teknisyen olan Ömer SEZEN 

Başçavuş,  Üsteğmen  Emin  TÜREL,  Üsteğmen  Cem  ERSUZ  ve  yolcu  olarak  Üsteğmen 
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Volkan KERİMOĞLU ve teğmen Burak SUBAŞI bulunuyordu. Atak Helikopterlerin birinde 

Yarbay Hakan EROL emrinde Üsteğmen İrfan KANTARCI, diğerinde ise Yüzbaşı Memduh 

KARAGÖL emrinde Üsteğmen Yiğit ÖZDAMAR ile birlikte 2 Atak ve 1 Uh-1 helikopteriyle 

Malatya’dan havalandık. Saat:18:30 sıralarında ikmal için Kayseri’ye iniş yaptık. 

Havada iken telsiz konuşmalarından helikopterlerin kodları söylenerek sen meclise, 

sen emniyete, sen külliyeye şeklinde anonslar geçiyordu. Ben ne olup bittiğini anlayamadım, 

bizide  vuracaklar  diye  Üsteğmen  Emin  TÜREL  ve  Üsteğmen  Cem  ERSUZ’la  birlikte 

korkmaya başlamıştık.  Önümüzdeki  Atak Helikopterinde bulunan Hakan Yarbay anons ile 

sıkıntı  olmadığını,  kendisini  takip  etmemizi  söyledi.  Ancak  anonslardan  kimin  olduğunu 

bilmediğim kişi  Genelkurmayın  önündeki  emniyet  kuvvetlerinin  tamamını  vurun şeklinde 

talimat veriyordu." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Ömer SEZEN 18/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ... Mutlu  Astsubay ile 

yaklaşık bir saat süren söküm işleminden sonra silah besleyiciyi yanan helikopterden söktük. 

Pilotlara haber verdim ve Memduh Yüzbaşı ve Hakan EROL Yarbay Atak Helikopteiri ile 

hareket ettiler. Diğer kalan personeller Emin Üsteğmen ve Cem Üsteğmenin kullandığı UH-1 

helikopteri ile Güvercinlik meydanına intikal ettik. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Alaattin  Cem  ERSUZ  18/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Malatya  da 

bulunan birliğimizden saat:16:51 sıralarında 2 Atak helikopteri ve benim içinde bulunduğum 

UH1  Helikopteri  ilebirlikte  havalandık,  Atak  helikopterlerini  Yarbay  Hakan  EROL (Kol 

Lideri  -  3  Helikopterden  de  sorumlu),  Yüzbaşı  Memduh  KARAGÖL,  Üsteğmen  İrfan 

KANTARCI  ve  Üsteğmen  Muhsin  ÖZDAMAR  kullanmaktaydı,  benim  birinci  Pilotum 

Üsteğmen Emin TÜREL’di, yanımızda ayrıca Atak Helikopteri Teknisyenleri Ömer SEZEN 

ve  Mutlu  AÇIKGÖZ  ile  yolcu  olarak  Teğmen  Burak  SUBAŞI  ve  Üsteğmen  Volkan 

KERİMOĞLU bulunmaktaydı.

...  yanımıza gelen Yarbay Hakan EROL “yukarı çıkalım duruma bir bakalım” dedi, 

yanımızda  bulunan  görevli  bütün  arkadaşlar  birlikte  Tabur  Komutanının  odasına  Yarbay 

Hakan EROL tarafından götürüldük,  burada  Tabur Komutanın  Makamında Yarbay Murat 

BOLAT’ın oturduğunu gördük, kendisi bize hitaben Genel Kurmaydan emirler olduğunu ve 

Kara Kuvvetleri Komutanınında gün boyu burada bulunduğunu söyledi, o anda yayın yapan 

TRT’deki yayını göstererek bize hitaben arkadaşlar darbe oldu siz de ihtiyaç olabilir tarafınızı 

seçin dedi, biz de kendisine bunun bir emri var mı bize emri gösterin diye söylediğimizde, 

bize hitaben tekrar burada emir var tarafınızı seçin yoksa emre itaatsizlikten tutuklanırsınız 

diye  söyledi,  ben  bu  arada  kendisine  bizim  Malatya  ekibi  olduğumuzu  kendi 

komutanlarımızdan emir  almadan herhangi  bir  uçuş  yapmayacağımızı  söyledik,  üsteğmen 
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Yiğit ÖZDAMAR bu konu ile ilgili olarak Yarbay Murat BOLAT ile tartışırken bu arada UH1 

birinci pilotu olan Emin TÜREL ile birlikte bir fırsatını bularak buradan çıktık ve Kartalkaya 

Misafirhanesine sığındık.

... Bizde 12. Ana Bakım Merkezine Üsteğmen Emin TÜREL ile bir Asteğmen ve üç 

astsubayla  birlik  yola  çıktık,  bu  gideceğimiz  yeri  Malatya'da  bulunan  Bölük  ve  Tabur 

Komutanımıza ilettik. 12. Ana Bakım Merkez Komutanlığına vardığımızda bizi elinde tüfek 

olan bir kursiyer karşıladı, kendisi bize Kara Havacılık Okul Komutanının emri olduğunu 

geçemeyeceğimizi söyledi, kursiyere emrin suç olduğunu ve birliği terk edeceğimizi söyledik 

zorluk çıkartmadı ve 12. ABM Nizamiyesine vardığımızda görevli erler bizi almak istemedi, 

bende Komutanlarına haber vererek bizi teslim almalarını istedim ve Kara Havacılık Okul 

Komutanlığından askeri araçgeldi, içinde 2015 yılında Malatya Uçak Taktik Komutanı olarak 

görev yaptığını bildiğim Yüzbaşı Emre ERKAN bulunuyordu. Yüzbaşı Emre ERKAN bize 

Okul  Komutanın  emri  olduğunu  Kartalkaya  Misafirhanesine  geri  dönmemiz  gerektiğini 

söyledi, yanımda bulunan Üsteğmen Emin TÜREL bu emrin nerede olduğunu sordu, bende 

kendi amirlerimizin bilgisi dahilinde birliği terk etmek istediğimizi söyledim, kendisi de bize 

bu  şekilde  gezerseniz  darp  edilebilirsiniz  diye  söyledi  ve  bizi  askeri  araca  bindirerek 

Kartalkaya  Misafirhanesine  geri  götürdü,  burada  Malatya  İlinden  görevli  olarak  birlikte 

geldiğimiz  Yüzbaşı  Memduh  KARAGÖL,  Üsteğmen  Yiğit  ÖZDAMAR,  Üsteğmen  İrfan 

KANTARCI, Üsteğmen Emin TÜREL, Başçavuş Ömer SEZEN, Üstçavuş Mutlu AÇIKGÖZ 

ile buluştuk ve operasyon yapılmasını ve bizi kurtarmalarını beklemeye başladık.

... bana orda yaşananları not almamı ve emniyetli bir yere geçerek ifade vermek için 

emir beklememiz gerektiğini söyledi, bende yanımda bulunan Yüzbaşı Memduh KARAGÖL, 

Üsteğmen  Yiğit  ÖZDAMAR,  Üsteğmen  İrfan  KANTARCI,  Üsteğmen  Emin  TÜREL, 

Başçavuş Ömer SEZEN, Üstçavuş Mutlu AÇIKGÖZ ile birlikte Nizamiyeye doğru yürüdük, 

burada  sadece  iki  asker  kalmıştı,  dışarı  çıkmak  istediğimizi  söylediğimizde  bize  zorluk 

çıkartmadılar." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Hakan EROL 18/07/2016 tarihli ifadesinde; "   Beklemem yönünde bana 

talimat  verdi.  Yaklaşık  15-  dakika  sonra  Yarbay  Mehmet  ŞAHİN  beni  arayarak  arızalı 

helikopter  yerinde  kalsın  iki  helikopter  olarak  Güvercinlik'e  gelin  diye  emir  verdi,  bende 

Üsteğmen Emin TÜREL'in kullandığı helikoptere yolcu olarak bindim ve iki hekopter 23.15 

sıralarında Güvercinliğine gitmek üzere kalktık. Yaklaşık 30 dakika sonra Güvercinlik'e iniş 

yaptık.  Bizi  bir  teknisyen  karşıladı,  motorları  susturduk.  Teknisyen  bize  hangarda 

beklememizi  söyledi.  Ben,  Yüzbaşı  Memduh  KARAGÖL,  Üsteğmen  Yiğit  ÖZDAMAR, 

Üsteğmen İrfan KANTARCI ile  birlikte  hangara geçtik.  Üsteğmen Emin TÜREL ile  yine 

üsteğmen olduğunu tahmin ettiğim ancak ismini hatırlamadığım diğer pilotlar teknisyenler ile 
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birlikte helikopterin yanında kaldılar." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Memduh KARAGÖL 18/07/2016 tarihli ifadesinde; " Bunun üzerine saat 

16:30 da birliğimizde bulunan üç helikopterden BG-1003 personeli (Yarbay Hakan EROL, 

Üsteğmen İrfan KANTARCI), BG-1007 personeli (ben ve Üsteğmen Yiğit ÖZDAMAR) ve 

UH-1 Genel Maksat helikopterde Üsteğmen Emin TÜREL ve soyadını hatırlamadığım Cem 

Üsteğmen ve yine soyismini hatırlamadığım Umut Başçavuş ve yolcu olarak Başçavuş Ömer 

SEZEN vardı. Saat 18:00 civarında Kayseri Erkilet Havalimanı askeri alanına indik. Burada 

ikmal yaptıktan sonra 19:00 da orada görevli olan tanımadığım Havacı Üsteğmen rütbesinde 

olan  biri  geldi  ve  Ankara  da  helikopteri  Güvercinlik  yerine  VİP olduğu  için  Temelli  ye 

indirmemiz gerektiği yönünde emir geldeiğinisöyledi. Ben Mutlu Üstçavuşumla Hakan EROL 

Yarbayıma  haber  yolladım  ve  durum  ile  ilgili  emir  vermesini  söyledim.  Hakan  EROL 

Yarbayım da helikopter motorunu çalıştırınca ben de iş  aynı şekilde yürüyor diye hareket 

ettim. Başkent Üniversitesine yaklaştığımız esnada üzerimizden çok yakın bir mesafeden bir 

JET geçti ve bunun üzerine ani bir alçalma yaptık. Hava İkmal K.lığı üzerine geldiğimizde 

telsiz konuşmalarını duymaya başladık. O esnada sesinden tanıdığım ancak emin olduğum 

Yarbay Özcan KARACAN isimli şahsın sesini duydum. Telsizde havadaki diğer unsurlara 

'onların araçlarına kobra demeyin  akrep deyin polisin  akrebini  vurun,  polisleri  vurun' 

şeklinde deyince ben şok oldum. Bu sırada Hakan EROL Yarbayıma ne oluyor nedir bu diye 

söylediğimde  kendisi  de  hiçbir  tepki  vermedi,  sadece  inelim  biz  dedi.  Bu  esnada  yine 

kendisini  sesinden tanıdığım Skosky Helikopter  Pilotu olan Yarbay Halil  GÜL telsizden ' 

Beştepe ve beytepe civarındaki polisleri vurun' diye anons ettiğini duydum (İndikten sonra 

UH Helikopterden Emin Üsteğmen ile yaptığım konuşmada Yarbay Halil GÜL’ün anonsta 

'süngü-01 kim, kim bunlar onları da vurun' şeklinde anons ettiğini duyduğunu söyledi.) Bu 

anonslardan birkaç dakika sonra Güvercinlik'e indik. Ortalık daha önceki gördüğümden çok 

daha farklıydı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  İrfan  KANTARCI  03/11/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  tamamlandıktan 

sonra  saat  16:50  gibiben  Hakan  EROL Yarbay ile  BG1003 kuyruk  numaralı  helikoptere, 

Memduh Yüzbaşı  ile  Yiğit  Üsteğmen  ise  BG1008 kuyruk  numaralı  helikopterlere  bindik, 

UH1 de ise Emin TÜREL Üsteğmen birinci pilottu, ikinci pilot  ise Alaattin Cem ERSUZ 

Üsteğmendi.  Ayrıca  UH1'e  teknisyenler  Ömer  SEZEN,  Mutlu  AÇIKGÖZ  bindi,  ayrıca 

Ankara'ya  izne  gittiklerini  söyleyen  Volkan  KERİMOĞLU  üsteğmen  ile  tanımadığım bir 

teğmen daha vardı dedi.

Saat 17:00 sıralarında Malatya'dan 3 helikopter kalkış yaptık, kol komutanı Hakan 

EROL'du.  Normal  Erkilet'e  kadar  uçuş  planındaki  rotaya  uygun  olarak  uçtuk,  18:30 
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sıralarında Erkilet  meydanına indik,  orada yakıt ikmali  yaptık,  orada kamelyada otururken 

Emin  üsteğmen  Ömer  SEZEN'in  kendisini  cep  telefonundan  aradığını,  Güvercinlik'te  Vip 

uçuş olduğunu ve meydanın kapalı olduğunu söylediğini bize iletti. Bunu daha sonra Hakan 

EROL Yarbay'a Emin üsteğmen söyledi. Hakan EROL da bunun üzerine telefonda birileriyle 

görüştü.  Sonra bize gelip" ben kara havacılıkla görüştüm Güvercinlik'te Vip uçuşu varmış 

planımızı Ulucan meydanına kaydırıyoruz" dedi. Daha önce yaptığımız uçuşlarda ineceğimiz 

meydanlarda Vip olduğundan bahisle herhangi bir ineceğimiz meydan değişikliği olmamıştı. 

Biz  bu  ineceğimiz  meydan  değişikliğiniherhangi  bir  yere  bildirmedik  çünkü  Ankara'ya 

vardığımızda vip'in Güvercinlik'ten ayrılacağını düşünmüştük ayrıca bu benim verdiğim bir 

karar değildir. kol komutanı olan Hakan EROL Yarbay'ın verdiği bir karardır dedi.

Temelli'de  helikopterlere  yakıt  ikmali  yapıldı,  orada  pilot  bekleme  odasında 

beklediğimiz esnada televizyon açıktı,  televizyonda boğaz köprülerinin askerler  tarafından 

kapatıldığı şeklinde haberler vardı. saat 22:00 sıralarıydı, ben orada eşim ve ailemle görüştüm, 

onlar o saat itibariyle bana telefonda darbe olduğuna ilişkin birşey söylemediler. Biz de bir 

terör saldırısı olduğunu düşünmüştük,cep telefonumda benim internetim vardır, internete de 

ara ara bakıyordum ancak oralarda darbeye ilişkin o saat itibariyle herhangi bir haber yoktu, 

pilotlardan oluşan telegramgrubumuzda birisinin görev bölgelerindeki uçuşun iptal olduğuna 

ilişkin bir  paylaşımın olduğunu Emin Üsteğmen orada bize söyledi.  Biz de terör  saldırısı 

olduğundan  bu  şekilde  bir  tedbir  alındığını  düşündük,  Hakan  EROL  Yarbay  bize  kara 

havacılıkla irtibatta olduğunu onlardan aldığı emre göre hareket edeceğimizi söyledi dedi." 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Muhsin Yiğit  ÖZDAMAR 18/07/2016 tarihli  ifadesinde;  "  Ben,  İrfan 

KANTARCI, Memduh KARAGÖL, Ömer SEZEN, Mutlu AÇIKGÖZ ile birlikte toplanarak 

Kartalkaya  tesislerine  gittik.  Bu  esnada  Binbaşı  Mehmet  TURGUT  ile  görüştük,  illegal 

faaliyete  katıldığını  gördüğümüz  kişileri  ve  hiçbir  olaya  karışmadığımızı  bizi  bir  şekilde 

buradan çıkartmalarını talep ettik. Kendisi bize “ tamam arkadaşlar kendinizi emniyete alın 

hiçbir  şekilde  olaya  karışmayın  bir  yolunu  bulacağız  size  yardım  edeceğiz"  dedi.  Bizde 

Kartalkaya tesislerine geçtik. 

... I adet AS- 532 Cougar,2 Adet AH-1W (kobra), 1 Adet AH-1P (kobra), 1 adet T-

129 (atak)  helikopterlerinin topluca kalkış yaptığını  1 AH-1P Kobra tipi  helikopterin yere 

doğru hedef alarak ateş ettiğini gördüm. Yerden de helikoptere ateş açıldığını duydum. Saat 

08.30 - 09.00 sıralarında Güvercinlik nizamiyesinden yanımda Memduh KARAGÖL, İrfan 

KANTARCI,  Alaattin  Cem ERSUZ,  Emin  TÜREL,  Ömer  SEZEN,  Mutlu  AÇIKGÖZ ile 

birlikte kimliklerimizi nizamiyede göstererek çıkış yaptık." şeklinde beyanda bulunmuştur. 
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Tanık Hüseyin ARAS 25/07/2016 tarihli ifadesinde; "Zira Güvercinlik'ten gelen 

bir helikopter olsaydı bu kadar yakıt almazdı. Bu astsubay da bana Malatya'dan Kayseri'ye 

Kayseri'den de buraya uçtuklarını söyledi. Tanımadığım bir yüzbaşı o sırada yanımıza gelerek 

bu helikopterlerden birisi burada kalacak dedi. Yakıt alan astsubay da bu helikopteri burada 

patlatırlar dedi. Yüzbaşı da o zaman yapacak bir şey yok dedi. Diğer helikopterlere de yakıt 

ikmali yapıldı. Ben aldıkları yakıt miktarını defterime kaydettim ve imzalarını aldım. Defterde 

şu anda yanımdadır. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığı Güvercinlik Uçuş Kulesinde bulunan ses kayıtları 

üzerinde bilirkişi tarafından yapılan çözüm tutanakları ve ses teşhis işlemleri sonucu 

düzenlenen 03/01/2017  tarihli  bilirkişi  raporunda şüpheli  Emin TÜREL'e  ait  olduğu 

değerlendirilen konuşmalar şu şekildedir:

15/07/2016 tarihinde saat 23:50’deki telsiz kaydı:

Emin TÜREL : "Süngü 01 kol"

15/07/2016 tarihinde saat 23:50’deki telsiz kaydı:

Emin TÜREL         :"Güvercinlik Süngü 0-1 kol"

İlhan OCAKCIOĞLU : "devam edin 0-1 kol devam edin"

15/07/2016 tarihinde saat 23:51’deki telsiz kaydı:

Emin TÜREL         :"Efendim şuan çevre yolu geçildi, yaklaşma için talimat lütfen" 

Ali ERCAN           : "Güvercinlik viski"

İlhan OCAKCIOĞLU : "Viski devam edin"

Emin TÜREL         :"Süngü 0-1 kol Güvercinlik efendim şuanda çevre yolu geçildi  

yaklaşma için talimat lütfen Temelli'den kalktık bir atak, bir UH 1 "

İlhan OCAKCIOĞLU : "anlaşıldı direk yaklaşabilirsiniz "

Emin TÜREL         :"direk yaklaşma serbest trafik yoğun olarak aldık "

İlhan OCAKCIOĞLU : " mutabık" 

Şüpheli Emin TÜREL'in kullanmakta olduğu ve adına kayıtlı bulunan 0542 556 11 

01  numaralı  telefon  hatları  için  Ankara  4.  Sulh  Ceza  Hakimliği'nin  29/11/2016  tarih  ve 

2016/6346 D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti 

kararı verilmiştir.

Şüpheli Emin TÜREL'in kullanmakta olduğu 0542 556 11 01 numaralı telefon 
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hattının iletişim bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe girişiminde bulunulan 15/07/2016 

tarihinde  cep  telefonunu  gece  boyunca  açık  olduğu,  internet  erişiminde  bulunduğu 

anlaşılmıştır. 

Şüpheli Emin TÜREL, 18/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan tüm deliller ile birlikte şüpheli Emin TÜREL'in eylemleri değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Emin TÜREL'in,  Malatya  2.  Kara  Havacılık  Alayında helikopter  pilotu 

olarak Üsteğmenrütsesiyle görev yaptığı, 

Şüphelinin, Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu, 

Şüphelinin, UH-1 helikopter pilotu olduğu, Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askerler 

tarafından planlanıp gerçekleştirilecek olan askeri darbe planı kapsamında olay gecesi UH-1 

tipihelikopter kullanacak pilot olarakönceden görevlendirildiği,

Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askerler tarafından askeri darbe girişimi sırasındaki 

faaliyetlerde kullanılacak olan helikopter, mühimmat ve personel ile ilgili gerekli planlamalar 

yapıldığı,  bu  kapsamda  Malatya  2.  Kara  Havacılık  Alayından  Atak  helikopterlerinin 

Ankara'ya getirilmesinin de planlandığı, bu helikopterlerin Ankara'ya getirilebilmesi için önce 

şüpheliler  Murat  BOLAT ve  Özcan  KARACAN'ın  Malatya  2.  Kara  Havacılık  Alayında 

görevli Binbaşı Engin KİLERCİOĞLU ve Yüzbaşı Memduh KARAGÖL’ü telefonla arayıp 

zorladıkları ve onları ikna ettikleri, daha sonra şüpheli Okan KOCAKURT'un Pilot Binbaşı 

Mehmet  Akif  BOZKURT tarafından  yazılan  benzer  nitelikteki  bir  yazıyı  bilgisayar  ortak 

ağından aldığı ve bu yazının 6.maddesinde belirtilen hava araçlarının Malatya - Ankara arası 

intikali  için uygun görülen tarihin,  emrin onay kısmının ve dağıtım kısmının değiştirerek, 

karanet ağı evrak yönetim sistemi üzerinden gönderdiği, Kara Havacılık Komutanının bilgisi 

dışında sahte olarak oluşturulmuş bu yazı üzerine şüpheli Emin TÜREL'in, şüpheli Alaattin 

Cem  ERSUZ  ile  birlikte  kullandıkları  içinde  Atak  teknisyenlerinin  bulunduğu  UH-1 

helikopterin  şüpheliler  Hakan  EROLve  Memduh  KARAGÖL'ün  kullandıkları  Atak 

helikopterlerle birlikte kol halinde 15/07/2016 tarihinde saat 16:30 sıralarında Malatya Tulga 

meydanından Ankara Güvercinlik Meydanına gelmek üzere havalandıkları, uçuş planlarının 

bu bilgilere göre hazırlandığı, 

Helikopterlerin yakıt  ikmali  için saat 18:30 sıralarında Kayseri  Erkilet  meydanına 

indikleri, bu sırada 15/07/2016 tarihindeki askeri hareketliliğe ilişkin yapılan ihbar üzerine 

Genelkurmay Başkanı'nın bütün uçuşların ikinci bir emre kadar durdurulması emrini verdiği, 
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şüpheli Emin TÜREL'in de Erkilet  meydanından helikopterle kalkmadan önce bu emirden 

haberdar  olduğu,  bu  uçuşların  durdurulmasına  ilişkin  emre  rağmen  şüphelinin  UH-1 

helikopterle Ankara'ya gelmek üzere Kayseri Erkilet meydanından kalkış yaptıkları, 

Helikopterler saat 19:30 sıralarında Erkilet meydanından kalkıp 10 - 15 mil mesafe 

katettikten sonra kuleden kendilerine telsizle RTB koduyla geri dönüp Erkilet meydanına iniş 

yapmaları  çağrısında  bulunulduğu,  şüphelilerin  bu  çağrıyı  dinlemeyerek  uçuşa  devam 

ettikleri, 

Kara  Havacılık  Komutanlığına  denetim  için  gelmiş  olan  Kuvvet  Komutanının 

Güvercinlik  kışlasında  bulunması  nedeniyle  şüpheli  Hakan  EROL'un  emri  üzerine 

helikopterlerin iniş  meydanının Güvercinlik yerine Temelli  olarak değiştirildiği,  şüphelinin 

yasadışı  iniş  meydanının  değiştirilmesine  ilişkin  bu  emri  uyguladığı,  helikopterlerin  saat 

21:00 sıralarında Temelli meydanına indikleri, 

Temelli meydanına iniş yapan 1003 kuyruk numaralı Atak helikopterin rotorbrak'ının 

yanarak gayrifaal durumu geldiği, şüpheli Hakan EROL'un Kara Havacılık Komutanlığında 

askeri darbeyi yönetenlerden aldığı talimatla Güvercinlik Meydanında bulunan feederı bozuk 

başka bir Atak helikoptere monte edilmek üzere 1003 kuyruk numaralı helikopterin feederını 

söktürdüğü ve şüpheli Emin TÜREL'in şüpheli Alaattin Cem ERSUZ ile birlikte kullandıkları 

UH-1 helikoptere yüklettirdiği, 

1007  kuyruk  numaralı  Atak  helikoptere  şüpheliler  Hakan  EROL  ve  Memduh 

KARAGÖL'ün, UH-1 helikoptere ise şüpheliler Emin TÜREL ve Alaattin Cem ERSUZ'un 

pilot  olarak  bindikleri,  şüpheliler  İrfan  KANTARCI,  Muhsin  Yiğit  ÖZDAMAR,  Ömer 

SEZEN  ve  Mutlu  AÇIKGÖZ'ün  ise  UH-1  helikoptere  yolcu  olarak  bindikleri,  bu  iki 

helikopterin Temelli meydanından kalkarak saat 24:00 sıralarında Güvercinlik Meydanına iniş 

yaptıkları, 

UH-1 helikopterle getirilen feederın Güvercinlik meydanında bulunan 1001 kuyruk 

numaralı Atak helikoptere montesinin yapıldığı, 

Şüpheli  Hakan  EROL'un  Malatya'dan  gelen  ekipten  Atak  helikopter  pilot  ve 

teknisyenleri  olan  şüpheliler  Memduh  KARAGÖL,  Muhsin  Yiğit  ÖZDAMAR,  İrfan 

KANTARCI,Ömer SEZEN ve Mutlu AÇIKGÖZ'e 'Atak ekibi olarak siz burada kalın, bize  

görev düşebilir' diyerek bu şüphelileri bakım hangarında bıraktığı, UH-1 ekibi olan şüpheliler 

Emin TÜREL ve Alaattin Cem ERSUZ'u oradan gönderdiği, 

Şüphelinin olay gecesi askeri darbenin sevk ve idare edildiği askeri birliklerden olan 

Güvercinlik  kışlasında  sabaha  kadar  bulunduğu,  askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla 

sonuçlanması,  kışlada  askeri  darbeye  yönelik  faaliyetleri  yönlendirenlerin  Akıncı  üssüne 

gitmeleri üzerine şüphelinin de 08:00 sıralarında Güvercinlik kışlasından ayrıldığı, 

Şüphelinin  olay  akşamı  yetkisi  olmadığı  halde  Kara  Havacılık  Komutanlığında 
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faaliyetlerde bulunduğu, 

Şüphelinin,  olay  akşamı  Genelkurmay  Başkanı  tarafından  hava  sahasının  uçuşa 

kapatılmasına ilişkin emir  verildiği  halde helikopterle  uçuş  gerçekleştirerek bu emre karşı 

geldiği, 

Şüphelinin, olay günü gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi 

olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü 

mensubu olan diğer  şüphelilerle  fikir  ve eylem birlikteliği  içerisinde hareket  ettiği,  askeri 

darbe  girişimininde  bulundukları,  şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarından  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  aldığı  yasal 

olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Emin TÜREL'in,  soruşturmaya konu eylemlerinin,  Silahlı  Terör  Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını  oluşturduğu 

anlaşılmıştır. 

5-47- Şüpheli Emre ERKAN'ın ( Yüzbaşı ) Eylemleri :

Şüpheli  Emre  ERKAN  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  " Kara  Havacılık  Okul 

Komutanlığı, Öğrenci ve Kurslar Tabur Komutanlığında Subay Temel Kurs Bölük Komutanı 

ve ayrıca tek motorlu uçuş öğretmeni olarak görev yaparım.Benim emrim altında 6-7-8 ve 54. 

Dönem Pilot adayı kursiyerler vardı.Benim Tabur komutanım olan Kara Pilot Kurmay Yarbay 

Yasin  CANDEMİR,darbe  tarihi  olan  15/07/2016  tarihinden  yaklaşık  2hafta  kadar  önce 

kendisi Hava Harp okulunda veRamazan bayramından sonrada Kara Harp okuluna ast subay 

seçmeleri olduğu için görevlendirilmişti. 

Ancak kendisi Askeri darbe tarihi olan 15/07/2016 günü saat 08:00 sıralarında Kara 

Havacılık  Okulu  Komutanlığına  geldi.  Yarbay  Yasin  CANDEMİR,  bana  vediğer  bölük 

komutanı  Kara  Pilot  Yüzbaşı  Erdem ARIKAN’a  birlikte  bulunduğumuz  esnada  “Bu  gün 

Genelkurmaydan gelen gizli emre göre, birliğimize yönelik bir terör saldırısı olabilir, hava 

araçlarına  sabotaj  yapılabilir.  Hazırlıklı  olun”  dedi.  Bunu  da  kendisine  Okul  Komutanı 

Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN söylemiş olduğunu bizlere söyledi. 

7. Dönem kursiyer içerisinde 4 teğmen benden izin istediler. Teğmen Caner ARABA, 

Teğmen  Serdar  NALBANTOĞLU,  Teğmen  Muhammet  Burak  KARADUMAN,  Teğmen 

Fatih  Ramiz  SÜLÜN  benden  izin  istemeleri  üzerine  bende  kendilerine  izin  verdim  ve 
1306/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



15/07/2016 Cuma akşam saat 17:00 sıralarında çıktılar ve o akşam birliğe hiç gelmediler.

BendeYarbay  Yasin  CANDEMİR’in  emriyle  7.  Dönem kursiyerleri  toplayıp  saat 

21:30  da  birlikte  hazır  olmamızı  söyledi.  Bende  7.  Dönem  kursiyerlerini  saat  21:30  da 

topladım.Zaten  7.  Dönem  kursiyerlerin  ders  başarısızlığı  sebebiyle  hafta  sonu  etüde 

bırakacaktım. Yarbay Yasin CANDEMİR bana 6. Dönem kursiyer Üstteğmen Alican KOÇ’u 

da çağırmamı söylemesi üzerine kendisi çağırdım geldi. 

Yarbay Yasin CANDEMİR kursiyerleri toplayıp biraz konuştu. Ben dışarıda olduğum 

için  ne  konuştuğunu  bilmiyorum.  Aradan  beş  dakika  geçtikten  sonra  Yarbay  Yasin 

CANDEMİR tabur komutanı bağırdı ve bana silahlığı aç dedi,bende silahlığı açıp kursiyer 

teğmenlere  G3  silahlarını  dağıttım.  Tabur  komutanı  Yarbay Yasin  CANDEMİR’in  yanına 

geldiğimde  orada  mermiler  dağıtılıyordu  açık  olan  mermi  kutusundan  herkes  mermilerini 

alıyordu.  Bütün Teğmenler birliğin çevresinde emniyet  almaya göndermişler  benim tabura 

depodan  geldiğimde  5-6  kişi  vardı.  Benve  yanımda5  kursiyer  kara  havacılık  karargahı 

yanında  bulunan  hangardan  başlayarak  orta  genel  maksat  helikopter  taburuna  kadar  ben 

teğmenleri yerleştirdim.

Biz hangarlara gittiğimizde sikorski helikopterler hep havalanıp uçmuştu.Saat 22:30 

sıralarında Yarbay Yasin CANDEMİR benden 5-6 tane tüfek daha getirmemi istedi ve bende 

getirdim  kendisine  verdim.  Ben  saat  24:00  sıralarında  yanına  gittim,  ben  kendisine  ne 

olduğunu yoksa  darbe  mi  olduğunu sordum,  odabilmediğini  anlamadığını  söyledi.  Yarbay 

Yasin CANDEMİR bizlere  telefon ile  kimseyle  konuşmayacaksınız,  mesaj  atmayacaksınız 

dediği için telefonlara bakmadım. Bir tek kendisinin bizleri aradığı zaman telefonlarını açtık. 

Uçaklar  ve  helikopterler  havada  uçuyordu.  Ben  bomba  seslerini  de  duydum.  Devamlı 

helikopterler inip kalkıyordu. 

Ben  bu  esnada  telefonlarıma  ve  internet  haberlerine  bakmaya  başladım.  Bu 

haberlerde  dışarıya  çıkan  askerlerin  linç  edildiğinden  bahsediliyordu.  TSK  yönetime  el 

koymuştur yazıyordu. Uçakların bir yerleri bombaladığı yazıyordu.Bizler beklemeye devam 

ettik nizamiyeler kapalı olduğu için nizamiyeden de çıkamadık. 16.07.2016 Cumartesigünü 

saat  04:00  sıralarında  kara  havacılık  karargahına  geldim.  Bir  sakinlik  vardı  uçuşlarda 

olmuyordu.Bizim oradan havalanan helikopterler geri  gelmediler,  sadece bir  tane sikorsky 

helikopter geldiğini gördüm.Sikorsky helikopter pilotu olan Kara Pilot Yarbay Halil GÜL’ün 

helikopteruçuşundan  geldiğini  gördüm.  Saat  06:00  sıralarında  Jandarma  Özel  Harekatın 

geldiğini söylediler. Bu esnada Kobra helikopterin kalktığını gördüm. Birlik içerisinde silah 

sesi duydum kim kime ateş ettiğini görmedim. Muhtemelenkobra helkopter, Jandarma Özel 

Harekatı  püskürtmek  amaçlıkulenin  önüne  doğru  ateş  ettiğini  gördüm.  Okul  Komutanı 

Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN’u gördüm elinde silah vardı.  Albay Murat AĞIR’ın ve Albay 

Mustafa DURMUŞ’un ellerinde silah vardı,.  Bu üç şahsında çatışma olan yere gittiklerini 
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gördüm.Ben  Teğmen  Ömer  Faruk  TÜRKMEN  ve  Teğmen  Emre  TEMİZKAN’ı 

aradımçatışma  olduğunu  söyleyerekyanıma  gelin  dedim.  Teğmen  İrfan  OKUMUŞ’u  ben 

sikorsky  hangarının  önünden  aldım  birlikte  kurs  taburuna  arabamla  çıktık.  Diğer 

Teğmenlerinde ellerinde bulunan G3 silahları toplayıp depoya koydum ve çıktık. " şeklinde 

beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Yasin CANDEMİR 25/10/2016 tarihli ifadesinde; " ...  Öğle sıralarında 

odama bölük komutanlarını çağırdım. Onlara Ünsal ÇOŞKUN'un bana bahsettiği görevden 

bahsettim.  Bana  "Bizim  görevimiz  olacak  mı"  diye  sordular.  Emre  ERKAN'a  teğmenleri 

akşam için okul komutanı emri doğrultusunda planlama yapmasını istedim...

Ben bölük komutanlarına okul komutanının emrini ilettim. Normalde tabur komutan 

vekilliğine Erdoğan TOSUN bakıyordu. Bölük komutanlarına normalde onun emir vermesi 

lazımdı.  Ben  yardım maksadıyla  gelmiştim  .....  Mühimmatların  olduğu  deponun  anahtarı 

Erdem ARIKAN ya daEmre ERKAN'dadır. Ben o akşam Erdem ARIKAN'a mühimmatları 

Muzaffer Albaya vermesini söyledim. Ancak anahtarlar bende değildi.  "  şeklinde beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli  Emin  TÜREL  18/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Nöbetçi  astsubayın 

yönlendirmesi ile 5.Ana Bakım Üst Komutanlığının içerisinde 12 ikmal diye geçen birliğin 

güvenli  olabileceği  söyledi.  ve  bizde  oraya  geçmek için  yola  çıktık.  Yolda  tam teçhizatlı 

kursiyerlerin  nöbet  tuttuğunu  gördük.  Bize  nereye  gittiğimizi  sordular.  Ve  birlik 

komutanlığına haber verdiler. Yüzbaşı Emre ERKAN ve onunla birlikte ismini bilmediğim 

Üsteğmen bulunduğumuz yere gelerek Kava Havacılıktan emir olduğunu buradan kesinlikle 

çıkamayacağımızı, çıktığımız taktirde ya vurulacağımızı yada darp edileceğimizi söylemesi 

üzerine bizde geri misafirhaneye dönmek zorunda kaldık." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Alaattin  Cem  ERSUZ  18/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  12.  ABM 

Nizamiyesine  vardığımızda  görevli  erler  bizi  almak istemedi,  bende Komutanlarına  haber 

vererek  bizi  teslim  almalarını  istedim  ve  Kara  Havacılık  Okul  Komutanlığından  askeri 

araçgeldi, içinde 2015 yılında Malatya Uçak Taktik Komutanı olarak görev yaptığını bildiğim 

Yüzbaşı  Emre ERKAN bulunuyordu.  Yüzbaşı  Emre  ERKAN bize  Okul  Komutanın  emri 

olduğunu Kartalkaya Misafirhanesine geri dönmemiz gerektiğini söyledi, yanımda bulunan 

Üsteğmen Emin TÜREL bu emrin nerede olduğunu sordu, bende kendi amirlerimizin bilgisi 

dahilinde birliği terk etmek istediğimizi söyledim, kendisi debize bu şekilde gezerseniz darp 

edilebilirsiniz diye söyledi ve bizi  askeri  araca bindirerek Kartalkaya Misafirhanesine geri 

götürdü..." şeklinde beyanda bulunmuştur.
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Şüpheli  Ahmet  Semih  BACANAK 28/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  Bizlere 

15/07/2016 günü 16:45 civarında Nöbetçi Subay arkadaşımız Bölük Komutanı Emre ERKAN 

Yüzbaşının  emriyle  saat  17:00  da  sivil  olarak  içtima  alınacağını  söyledi.  Bunun  üzerine 

belirtilen saatte gazinoda toplandık ve bölük komutanımız geldi veTabur komutanı Kurmay 

Yarbay Yasin CANDEMİR’in akşam 21:45’te  bizimle derslerimiz ile  alakalı  konuşacağını 

söyledi. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Bilal BOZDUĞAN 28/07/2016 tarihli ifadesinde; " Akabinde bizi dörderli 

beşerli  gruplara  rastgele  ayırdı  ve  başımıza  üst  rütbeli  birisini  görevlendirdi.  Beni  Bölük 

Komutanı  Emre  ERKAN Yüzbaşının  yanına  verdi.Daha  sonra  bizlere  mühimmat  ve  seri 

numaralarına  bakılmaksızın  G-3 marka  verdiler.  Bölük  Komutanı  Emre  ERKAN Yüzbaşı 

arabası  ile  beni  ve  diğer  kursiyer  arkadaşlarım  olan  Muhterem  YAMAN,  Ömer  Faruk 

TÜRKMEN,  İran  OKUMUŞ,  Emre  TEMİZKAN’ı  uçuş  hattına  götürdü.  Hepimize  belli 

yerleri göstererek görev almamızı emretti ve biz terör saldırısı olacağını sanıyorduk. 

Bana  T-182T  hangarlarının  başlangıcında  görev  verdi.  Bölük  Komutanı  Emre 

ERKAN Yüzbaşı  sürekli  bizi  denetliyordu,  oradan  ayrılmamızı  emretti.  Saat  02.00-03.00 

civarında yaklaşık 100 metre ilerimde görev alan arkadaşım Muhterem YAMAN bana hitaben 

“Darbe var ama biz doğru taraftayız galiba, darbe yapanlara karşı koyuyoruz” dedi .... Bölük 

Komutanı  Emre ERKAN Yüzbaşı  gün aydınlandığı  zaman yanıma  geldi  ve  bana  hitaben 

“Bilal Geliyorlar” dedi ve ben “Komutanım kim geliyor, neler oluyor” diye sordum, o da bana 

“Kulenin oradan beyaz Isuzu geliyor” dedi. Bunu söylemesi üzerine ben kamyonete binmiş 

silahlı  teröristler  geldiğini düşündüm. Hemen yakınımda olan karargahtan Tabur komutanı 

Kurmay Yarbay Yasin CANDEMİR geldi ve onunla beraber  yaklaşık bir  buçuk kilometre 

uzaklığımızdaki kuleye doğru ilerlemeye başladık. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Burak Han İLGÜN 27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  15/07/2016  günü 

öğleden  dönemimizin  whatsapp  grubundan  Bölük  Komutanımız  Emre  ERKAN  Yüzbaşı 

''17.00-17.30 arasında içtima olacağını'' söyledi. Normalde biz Cuma günleri 17.00 da okuldan 

çıkış yaparız ve pazar günü saat 23.00e kadar izinli oluruz. Daha sonra bölük komutanımız 

önceden söylemiş olduğu saatlerde içtima aldı ve 21.45e kadar serbest olduğumuzu, 21.45te 

tulumlu olarak taburda bulunmamız gerektiğini söyledi. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Cihangir  CAN  28/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ben  Güvercinlik'te 

bulunan Kara Havacılık Okulunda kursiyer teğmen olarak görev yapmaktayım ve burada kurs 

süresinde  yatılı  olarak  kalmaktayım.15/07/2016  günü  normal  şekilde  saat  08:00  de  kursa 
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başladık aynı gün saat 17:00 sıralarında YüzbaşıEmre ERKAN kursiyerlereakşam saat 21:45 

te Tabur Komutanı sizinle görüşecek dedi." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Çağatay Taha ÇOLAKOĞLU 28/07/2016 tarihli ifadesinde;" 13/07/2016 

günü  Bölük  Komutanı  Yüzbaşı  Emre  ERKAN  7.dönem kurs  taburunun  tamamına  Tabur 

Komutanı  Yarbay Yasin  CANDEMİR’in  bizimle  uzun  süredir  konuşamadığını  söyleyerek 

Cuma günü yani 15.7.2016 tarihine bir proğram yapmayın tabur komutanı sizinle görüşebilir 

dedi. 15/07/2016 günü saat 17.00’de kurs taburuiçinde üst katta kullanılmayan yemekhane de 

içtima  alındı,  içtimaya  7  dönem  kursiyerler  katıldı,  içlerinde  izin  alıpta  içtimaya 

katılmayanlarda vardı. Yüzbaşı Emre ERKAN içtima esnasında bize saat 21.45 de gazinoda 

toplanmamızı Tabur Komutanı Yasin CANDEMİR’in bizimle görüşeceğini söyledi konunun 

ne olduğunu söylemedi. 

Benim grubumda Mikail  AYDOĞAN’a bir  GSM numarası  verdi  ve bu numarayı 

arayıp komutanınızın emirlerini alın dedi. Komutanın kim olduğunu söylemedi. Ben dörtlü 

grubumdakileri  tanıyordum,  grupta  Mikail  AYDOĞAN,  İbrahim  Furkan  GÜLCAN  ve 

Kerimcan KAMAN vardı. Tabur komutanı şimdi aşağıya inin depodan silahlarınızı alın dedi, 

bizde aşağıya indiğimizde bölük komutanı Emre ERKAN bizim grubta Kerimcan KAMAN'ı 

tutarak sen burda kal dedi bize daha sonra Galip ŞİMŞEK isimli kursiyeri kattı. Biz silahları 

depodan Emre ERKAN Yüzbaşıdan aldık. Ben G-3 marka uzun namlulu tam otomatik 7.62 

çapında bir  silah aldım. Silahın seri  numarasını hatırlamıyorum diğer  arkadaşlarımda aynı 

silahdan aldılar. Depodan çıktıktan sonra Yüzbaşı Emre ERKAN bizi Tabur Komutanı Yasin 

CANDEMİR'in odasına götürdü burada bize Yüzbaşı Emre ERKAN 12 adet dolu fişek verdi. 

Diğer arkadaşlarda aynı şekilde aldılar. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Emre  NAZLIGÜL 27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  13/07/2016  günü 

Bölük Komutanı  Yüzbaşı  Emre ERKAN saat  08:00 sıralarında  yapılan  sabah içtimasında 

bölüğümüze  hitaben “  Cuma günü Tabur  Komutanının  yoğun mesaisinden dolayı  sizlerle 

görüşemedi, sizlerle Cuma günü mesai bitiminde sizlerle görüşecek” diye söyledi. 15/07/2016 

günü saat:17:00 sıralarında Bölük Komutanı Emre ERKAN bize sivil çarşıya çıkabileceğini 

söyledi, ancak saat:21:45 de üniformalı olarak tabur gazinosunda hazır olmamızı emretmesi 

üzerine saat:21:30 civarında okula yanımda bulunan arkadaşım Teğmen Bilal BOZDUĞAN 

ile birlikte geldik..... Tabur Komutanı, Bölük Komutanı ve Takım Komutanı Üstegmen Serdar 

ERCAN bulunduğum katta devamlı olarak bir oraya bir buraya telaşlı bir şekilde hareketli 

haldeydiler....

...  Biz korku içinde beklerken Tabur Komutanı Yarbay Yasin CANDEMİR Bölük 

komutanı Emre ERKAN’a “ Depodan arkadaşlara silah dağıtın” diye emir vermesi üzerine biz 
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depoya inip silahları aldık. Bu esnada Bölük komutanı Yüzbaşı Emre bize “ Teröristler Polis 

ve  Asker  kıyafeti  giymiş  şeklinde  saldırabilirler”  dedi.Silahlarımız  aldıktan  sonra  Tabur 

Komutanının odasından herkes mermi ve şarjör aldı, bende bir adet şarjör ve 15 tane mermi 

aldım ve şarjörümü doldurdum.

...  Bende yerime geçtim,  bu esnada bulunduğumuz yerde bir  personelin kaçtığını 

görünce  yanımda  bulunan  arkadaşım  Teğmen  Volkan  CESUR’a  biz  de  kaçalım  diyerek 

koğuşa  gidip  elbisemizi  giydiğimiz  esnada  Bölük  Komutanı  Emre  ERKAN bize  silahları 

depoya  bırakmamızı  söyledi,  bizde  depoya  silahları  bırakıp  oradan  ayrıldık,eve  gittim." 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Emre  TEMİZKAN  28/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  15/07/2016 günü 

saat:17:00  sıralarında  Bölük  Komutanı  Emre  ERKAN  bize  sivil  çarşıya  çıkabileceğini 

söyledi, ancak saat:21:45 de üniformalı olarak tabur gazinosunda hazır olmamızı ermemesi 

üzerine saat:21:30 civarında okula yanımda bulunan arkadaşım Teğmen Nuri YÜKSEL ile 

birlikte geldik .... Tabur Komutanı, Bölük Komutanı ve Takım Komutanı Üstegmen Serdar 

ERCAN bulunduğum katta devamlı olarak bir oraya bir buraya telaşlı bir şekilde hareketli 

haldeydiler.

...  Biz korku içinde beklerken Tabur Komutanı Yarbay Yasin CANDEMİR Bölük 

komutanı Emre ERKAN’a “ Depodan arkadaşlara silah dağıtın” diye emir vermesi üzerine biz 

depoya inip silahları aldık. Tabur Komutanının odasından herkes mermi ve şarjör aldı, bende 

bir adet şarjör ve 15 tane mermi aldım ve şarjörümü doldurdum. Bu durum karşısında ben ve 

arkadaşlarım şaşırmıştık.

Tabur Komutanı ayırdığı grupları personelin kendi özel araçlarıyla emretmiş olduğu 

Meydan Harekât Taburu, Fidanlık Nizamiye ve 1 nolu Nizamiyeye gitmemizi emretti, Benle 

beraber 5 kişiyi  Bölük Komutanı Emre Yüzbaşı “ 2 kişiyi  apron girişlerine,  1 arkadaşımı 

skorsky hangarını oraya, 1 arkadaşımı orta tabura, beni de fabrika nizamiyesine yerleştirdi....  

Bölük  komutanı  Emre  Erkan  Yüzbaşı  beni  cep  telefonumdan  arayarak  “  Abicim  orası 

birazdan karışabilir bu tarafa hemen gel” deyip kapattı. Sonra askerleri kapalı yerde toplayıp 

ne olursa olsun burada çıkmayın diye emir verdim. Havada kobra helikopteri göründüğüm 

esnada silah seslerini duyunca Okul karargâhına gidip oraya sığındım, oradan silah seslerin 

geldiği yöne baktım ancak bir şey göremedim. Sonra helikopterden gizlenerek Tabur binasına 

kaçtım. Burada 8-10 tane arkadaşımın da beklediğini gördüm, olanları  onlara sorduğumda 

kendilerinin de bir şey bilmediklerini söylemeleri üzerine, kaçmayı düşündüğümüz bir esnada 

Bölük Komutanı Yüzbaşı Emre ERKAN yanımıza geldi. Bize “Silahlarınızı depoya bırakıp 

çıkıyoruz arkadaşlar” dedi ve bizde silahları  depoya bıraktıktan sonra üzerimizi değiştirip, 

kendi araçlarımızla okuldan ayrıldık." şeklinde beyanda bulunmuştur.

1311/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



Şüpheli  Galip  ŞİMŞEK  28/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ....15/07/2016  günü 

normal şekilde saat 08:00 de kursa başladık aynı gün saat 17:00 sıralarında YüzbaşıEmre 

ERKAN  kursiyerlereAkşam  saat  21:45  te  Tabur  komutanı  dersle  ilgili  sizinle  görüşecek 

dedi...Ardındankomutanımız  Yasin  CANDEMİRaynı  gazino  içinde  bizi  gruplara  ayırdı  ve 

bölük komutanımız Emre ERKAN Yüzbaşı bize G-3 piyade silahı dağıttı mühimmatları da 

tabur  komutanımız  Yasin  CANDEMİR  odasından  bize  dağıttı.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli  Hüseyin ZENGİN 28/07/2016 tarihli  ifadesinde; " ...  15/07/2016 günü 

normal şekilde saat 08:00 de kursa başladık aynı gün saat 17:00 sıralarında YüzbaşıEmre 

ERKAN kursiyerlereAkşam saat 21:45 te Tabur komutanı sizinle görüşecek dedi. Ardından 

biz saat 21:45 te belirtildiği gibi gazino bölümü içerisinde üzerimizde kurs kıyafetimiz olan 

Tulum ile toplandık. 

...  Ve komutanımız  Yasin  CANDEMİRaynı  gazino  içinde  bizi  gruplara  ayırdı  ve 

bölük komutanımız Emre ERKAN yüzbaşı bize G-3 piyade silahı dağıttı mühimmatları da 

tabur komutanımız Yasin CANDEMİR odasından bize dağıttı ve benimiçinde bulunduğum 

dörtlü grubu Fidanlık Nizamiyesi kısmına gönderdi. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli İbrahim Furkan GÜLCAN 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " 15/07/2016 

tarihinde her zamanki gibi kurs 16:00 da bitti. Saat 17:00 sıralarında bölük komutanımız olan 

Yüzbaşı Emre ERKAN yemekhanede topladı, bize hitaben “ tabur komutanımız Yarbay Yasin 

CANDEMİR sizinle görüşecek, şu an yoğun olduğu için gelemiyor, 21:45 tekrar gazinoda 

toplanılacak” emrini verdi ve oradan ayrıldık.

... daha sonra depodan Yüzbaşı Emre ERKAN'dan rasgele silah ve boş şarjör aldık, 

bu  sırada  diğer  arkadaşlarımızdan  tabur  komutanımız  Yarbay  Yasin  CANDEMİR’in 

odasından G3 tüfek mermisi alacağımızı öğrendik, daha sonraYarbay Yasin CANDEMİR’ in 

odasına gittik, burada Yüzbaşı Emre ERKAN'ın herkese 12 adet G-3 tüfek mermisi dağıttığını 

gördük ve herkes 12 adet mermi aldı. Daha sonra herkes dağıtılan mermileri boş şarjörlere 

bastık ve nizamiyeye doğru gittik.

... tabur binasının olduğu yere gittik, burada Yüzbaşı Emre ERKAN'ı gördüm ve bize 

silahları  kaldırmamız  gerektiğini  söyledi,  daha  sonra  silahları  kendi  odasına  götürmenin 

güvenli olmayacağını bu silahları depoya götürmemiz gerektiğini söyledi, orada kalan bütün 

silahları  depoya  götürdük,  daha  sonra  Emre  NAZLIGÜLOĞLU’nun  aracına  ben  Emre 

NAZLIGÜLOĞLU, Volkan CESUR ve Galip ŞİMŞEK isimli arkadaşlarım binerek okuldan 

çıktık. " şeklinde beyanda bulunmuştur.
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Şüpheli İbrahim MERT 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " 15/07/2016 günü akşam 

saat:17:00 sıralarında Bölük Komutanımız Kara Pilot YüzbaşıEmre ERKAN tüm kursiyerleri 

eski yemekhanede topladı. Bize hitaben "Tabur komutanı sizinle görüşecek yalnız şu anda 

okul komutanının emirlerini alıyor o yüzden akşam 21:45’ te yine burada toplanmak üzere 

dışarı  çıkabilirsiniz"  dedi.  ...  Burada  mühimmatların  başında  Bölük  Komutanımız  Emre 

ERKAN bekliyordu bize mühimmatlardan sayarak adam başı onikişer tane alın dedi bunun 

üzerine ben grubumdaki ben dahil 6 kişi için toplam 72 tane fişek aldım sonra tekrar aşağı 

inerek herkese dağıttım. Şarjörlere mermileri doldurduk. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli İrfan OKUMUŞ 28/07/2016 tarihli ifadesinde; " 15/07/2016 günü akşam 

saat:17:00 sıralarında Bölük Komutanımız Kara Pilot YüzbaşıEmre ERKAN tüm kursiyerleri 

eski yemekhanede topladı. Bize hitaben "Tabur komutanı sizinle görüşecek yalnız şu anda 

okul komutanının emirlerini alıyor o yüzden akşam 21:45’ te yine burada toplanmak üzere 

dışarı  çıkabilirsiniz." dedi.  ...Ardından bizi  gruplara ayırdı.  Başımızda Bölük komutanımız 

Yüzbaşı  Emre ERKAN vardı  takımda ben,  Ömer Faruk TÜRKMEN, Bilal  BOZDUĞAN, 

Muhterem YAMAN  bulunuyorduk.  Daha  sonra  Tabur  komutanı  Yasin  CANDEMİR  bize 

"Herkes depoya insin ve silah alsın" dedi. Bizde hemen depoya indik gelişi güzel oradan G-3 

marka silah ve birer tane boş şarjör aldık.

Daha sonra tabur komutanı Yasin CANDEMİR buraya gelerek muhimmatların kendi 

odasında olduğunu buradan adam başı 12’ şer adet G-3 mermisi almamızı emretti.  Bunun 

üzerine takım halinde Tabur komutanının odasına gittik burada mühimmatların başında Bölük 

Komutanımız  Emre  ERKAN bekliyordu  mühimmatlardan  sayarak  adam başı  12  şer  tane 

aldık.  Bize uçuş hattının emniyeti  görevini  vermişlerdi.  Buraya Yüzbaşı  Emre ERKAN’ın 

şahsi aracı ile gittik. 

... Bu sıralarda Bölük Komutanı Yüzbaşı Emre ERKAN yanıma geldi "Komutanım 

ne oluyor kiminle çatışıyoruz" dedim o da bana "Polis  Özel Harekat olabileceğini onların 

içerisinde böyle bir grup olabileceğini" söyledi. Ben de kendisine "Komutanım ben polise ateş 

etmem silahımı bırakmaya gidiyorum" dedim o da bana bir şey demedi." şeklinde beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli Yasin KÖROĞLU 27/07/2016 tarihli ifadesinde; "  Ben Kara Havacılık 

Okul  Komutanlığında  öğrenci  pilot  olarak  kurs  almaktayım.  Gününü  tam  olarak 

hatırlayamadığım fakat  12/07/2016 veya  13/07/2016 olarak düşündüğüm günler  içerisinde 

Bölük  Komutanımız  Kara  Pilot  Yüzbaşı  Emre  ERKAN  sabah  içtimasında  Tabur 

Komutanımız  Kara  Pilot  Yarbay  Yasin  CANDEMİR'in  15/07/2016  tarihinde  bütün 
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kursiyerlerle  görüşmek  istediğini,  kimsenin  bugüne  plan  yapmaması  gerektiğini  söyledi. 

15/07/2016 günü saat 17.00'da alınan içtima da Tabur Komutanımızın gelmesini bekledik" 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Volkan CESUR 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " 13.07.2016 günü Bölük 

Komutanı  Yüzbaşı  Emre  ERKAN  saat:08:00  sıralarında  yapılan  sabah  içtimaında 

bölüğümüze hitaben “ Cuma günü Tabur Komutanının yoğun mesaisinden dolayıgörüşemedi, 

Cuma günü mesai bitiminde sizlerle görüşecek” diye söyledi.  ...saat:22:00 kadar bekledik. 

Tabur  Komutanı,  Bölük  Komutanı  ve  Takım  Komutanı  Üstegmen  Serdar  ERCAN 

bulunduğum katta devamlı olarak bir oraya bir buraya telaşlı bir şekilde hareketli haldeydiler. 

Bu hareketlilikten şüphelendim." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Tolgahan AKBUĞA 28/07/2016 tarihli ifadesinde; " ... 15/07/2016 günü 

Bölük Komutanı Emre ERKAN Yüzbaşının emriyle saat 17:00 da sivil olarak içtima alındı. 

Burada  kendisi  bize  21:45’te  Tabur  komutanımız  Yasin  CANDEMİR  Yarbayın  bizimle 

konuşacağını söyledi. Belirtilen saatte içtima alınacak gazinoda tulumlu olarak hazır olduk. 

Tabur komutanımız Yasin CANDEMİR ...sonra bizi dörderli beşerli rastgele gruplara 

ayırdı,  benim grubum dört  kişilikti.  Grubumda Teğmen Hüseyin  ZENGİN,  Mahir  Furkan 

HASDEMİR, Selim GÖREN ve ben bulunuyorduk. Tabur komutanımız Yasin CANDEMİR 

Yarbay depoya gidip silah almamızı emretti. Daha sonra depoya gittiğimizde Bölük Komutanı 

Emre ERKAN Yüzbaşı bize seri numaralarına bakmaksızın bizlere G-3 marka silah verdi. 

Daha sonra tabur komutanımızın odasının önüne geldik ve herkese 12 şer adet mühimmat 

dağıtıldı. Akabinde tabur komutanımız kendi aracımla diğer üç arkadaşımı da alıp Fidanlık 

Nizamiyesine gitmemizi emretti.

Şüpheli Selim GÖREN 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " Ben Kara Havacılık Okul 

Komutanlığında  kursiyerim.  15/07/2016  günü  saat  17.00  da  sivil  içtima  yapıldı.  Bölük 

Komutanımız Emre ERKAN Yüzbaşı 21.45'te Tabur Komutanımızın bizimle görüşeceğini, ne 

hakkında olduğunu bilmediğini,  muhtemelen derslerle  ilgili  olduğunu söyledi.  Daha sonra 

dışarıya  yemek  yemeye  çıktık.  Diğer  sınıf  okullarındaki  arkadaşlarımızda  bu  gece 

çağrıldıklarını  söyledi.  Yemekten  sonra  odamıza  geldik.  Diğer  kursiyer  arkadaşlarımla 

otururken  Bölük  Komutanımız  odaya  geldi  ve  ''Kuvvet  Komutanının  burada  olduğunu, 

dikkatli olmamız gerektiğini'' söyledi. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Mahir  Furkan  HASDEMİR  28/07/2016  tarihli  ifadesinde; 

" ...15/07/2016 Cuma günü ...  17:00 sıralarında  sivil  kıyafetli  bir  şekilde içtima alanında 
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Bölük  Komutanı  Yüzbaşı  Emre  ERKAN  bizleri  topladı.  Bölük  Komutanı  Yüzbaşı  Emre 

ERKAN  bizlere  dönerek  Tabur  Komutanı  2  haftadır  Kara  Harp  Okulunda  mülakatlarda 

olduğu için ve son hafta dersleriniz kötü gittiği için derslerle ilgili sizinle görüşecek, isteyen 

21:30’da taburda olmak şartıyla yemek yemeye çıkabilir dedi. Bende taburdan dışarı çıktım 

yemek yedikten sonra 21:30 da taburuma geri döndüm. Bu sırada askeri kamuflajlı bir şekilde 

içtima alanında olma talimatı Bölük Komutanı Yüzbaşı Emre ERKAN tarafından 7.Dönem 

Kursiyerlere verildi, ben de 21:35 de içtimaya katıldım. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Mustafa ÖZKARDEŞLER 28/07/2016 tarihli ifadesinde;"  15 Temmuz 

2016 günü normal mesaime gittim. Akşam 17.00’da Bölük Komutanımız Kara Pilot Yüzbaşı 

Emre ERKAN tüm kursiyerlerden ve elenen biz üçümüzden sivil kıyafetle içtima aldı. İçtima 

için  yemekhanede  toplandık.  Tabur  Komutanımız  Kara  Pilot  Kurmay  Yarbay  Yasin 

CANDEMİR’in saat:21.45’de geleceğini, isteyenin o saate kadar ayrılabileceğini veya orada 

bekleyebileceğini, saat: 21.45’te içtima için gazinoda hazır olunması gerektiğini, kursiyerlerin 

de geleceğini söyledi. Ben ve diğer elenen arkadaşlarım Bölük Komutanımızın yanına gittik 

ve biz elendik, biz de gelecek miyiz diye sorduğumuzda, hayır siz de geleceksiniz burada 

olacaksınız, Tabur Komutanı sizinle de görüşecekmiş dedi. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Müslim  ÇAĞIRICI  28/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  15/07/2016 günü 

saat:17:00 sıralarında Bölük Komutanı Emre ERKAN içtima aldı bu esnada bize sivil çarşıya 

çıkabileceğini  söyledi,  ancak  saat:21:45  de  üniformalı  olarak  tabur  gazinosunda  hazır 

olmamızı emretmesi üzerine saat:21:30 civarında okula geldim...

...  Biz korku içinde beklerken Tabur Komutanı Yarbay Yasin CANDEMİR Bölük 

komutanı Emre ERKAN’a “ Depodan arkadaşlara silah dağıtın” diye emir vermesi üzerine biz 

depoya inip silahları aldık, Tabur Komutanının odasından herkes mermi ve şarjör aldı, bende 

bir  adet  şarjör  ve  12  tane  mermi  aldım  ve  şarjörümü  doldurdum.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli Kazım HAMZAÇEBİ 16/07/2016 tarihli ifadesinde; "...17.00 da mesai 

bitti,  mesai  bitimi  bölük  komutanı  Kara  pilot  Yzb.  Emre  ERKAN  bizi  yemekhaneye 

toplayarak  bize  akşam 21:45  sıralarında  tabur  komutanının  konuşması  için  toplanmamızı 

söyledi,  nedenini  sorduğumuzda  bilmediğini  ifade  etti.  ...  Biz  terörist  saldırısı  olduğunu 

düşündük. Tabur komutanının emri ile  bölük komutanı Emre ERKAN ve takım komutanı 

Kara  Pilot  Üsteğmen  Serdar  ERCAN tarafından  silah  ve  mühimmat  dağıtıldı.  "  şeklinde 

beyanda bulunmuştur.

1315/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



Şüpheli Nuri YÜKSEL 27/07/2016 tarihli ifadesinde;" .... 12.06.2016 günü veya 

13.06.2016 tarihinde Bölük Komutanımız Emre ERKAN Yüzbaşı ''15.06.2016 günü hiçbir 

plan  yapmayın,  Tabur  Komutanımız  Yasin  CANDEMİR  gelecek  ve  sizinle  derslerinizle 

alakalı  görüşecek''  dedi.  15/07/2016  günü  saat  17.00  da  sivil  içtima  yapıldı.  Bölük 

Komutanımız  Emre ERKAN Yüzbaşı  21.45'e  kadar  serbest  olduğumuzu,  21.45'te  tulumlu 

olarak  taburda  bulunmamız  gerektiğini  ve  Tabur  Komutanımızın  bizimle  görüşeceğini 

söyledi. 

Saat 22.00 civarında Tabur komutanımız Yasin CANDEMİR ... bizi 4-5 gruba ayırdı 

ve herkesi silah almak için depoya yolladı. Bölük komutanımız Emre Yüzbaşı bize depodan 

G3 marka  silah  aldırdı.  Daha sonra  Tabur  Komutanımızın  odasından  mühimmat  aldık  ve 

şarjörlerimize bastık. 

Şüpheli  Osman TEKE 28/07/2016 tarihli  ifadesinde;" 15/07/2016 günü akşam 

saat:17:00 sıralarında Bölük Komutanımız Kara Pilot YüzbaşıEmre ERKAN tüm kursiyerleri 

eski yemekhanede topladı. Bize hitaben "Tabur komutanı sizinle görüşecek yalnız şu anda 

okul komutanının emirlerini alıyor o yüzden akşam 21:45’ te yine burada toplanmak üzere 

dışarı çıkabilirsiniz." dedi. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Ömer  Faruk  TÜRKMEN  28/07/2016  tarihli  ifadesinde;"  ... Bölük 

Komutanımız Emre ERKAN bize şimdi gidin 21.45 de herkes burada olsun, tabur komutanı 

burada konuşma yapacak dedi. Biz dışarı çıkarken kendisi bize tulumlarınızı burada bırakın 

dedi. ...

Biz otururken Tabur komutanı Yasin CANDEMİR ... 6-7 gruba böldü, grubdakilere 

araban  varmı  diye  soruyordu,  arabası  olanlarla  olmayanları  harmanlayarak  tekrar  grup 

yapıyordu ve bir cep telefonu numarasını söyleyerek, bu numaradan komutanınızı arayın, sizi 

nereye  istiyorsa  oraya  gidin  talimatı  veriyordu.  Bu  grublara  telefon  numarası  verdi,  biz 

beklerken deorada bulunan bölük komutanı Yüzbaşı Emre ERKAN’ın emrimize girmemizi 

istedi. Daha sonra "sizlere silah ve gerçek mühimmat dağıtacağım" dedi. " şeklinde beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli  Muhterem YAMAN 28/07/2016 tarihli  ifadesinde;"... 15/07/2016 günü 

normal  şekilde  saat  08:00 de  kursa  başladık  aynı  günsaat  17:00 sıralarında  YüzbaşıEmre 

ERKAN  kursiyerlere  Akşam  saat  21:45  te  Tabur  komutanı  sizinle  görüşecek  dedi.  ... 

Komutanımız  Yasin  CANDEMİRciddi  ciddi  bağırıp  çağırmaya  devam  ederek  bize  silah 

dağıtılması emrini verdi. Burada bulunan Emre ERKAN yüzbaşı bize G-3 piyade silahı dağıttı 

ve Yasin CANDEMİR kendi odasında bulunan mühimmattan bizlere dağıttı. 
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... Saat 06:00 sıralarında ben pistin çevresinde beklerken arkadaşlarımdan biri bana 

Emre ERKAN isimli komutanımızın beyaz ısuzu bir  araçla birliğimize saldırı  olduğunu 

söyledi ve komutanımız Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN'un o tarafa koştuğunu görünce bizde o 

yöne doğru mevzi aldık ve kademe kademe ilerledik. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Kerim Can KAMAN 28/07/2016 tarihli  ifadesinde;" 15/07/2016 günü 

normal  şekilde  saat  08:00 de  kursa  başladık  aynı  günsaat  17:00 sıralarında  YüzbaşıEmre 

ERKAN kursiyerlere akşam saat 21:45 te Tabur komutanı sizinle görüşecek dedi.

...  Ardından  aynı  gazino  içinde  gruplara  ayırdı  ve  bizi  silahların  olduğu  yere 

yönlendirdi burada Emre ERKAN yüzbaşı bize G-3 piyade silahı dağıttı ve herkes dışarıya 

doğru dağıldı en son ben çıkarken komutanımız Yüzbaşı Emre ERKAN burada sen bekle ben 

geleceğim dedi. Ben burada beklerken arkadaşlarımdan Mikail AYDOĞAN bana mühimmat 

getirdi ve bunu tabur komutanı Yasin CANDEMİR gönderdi dedi ve ben de aldım ve buruda 

beklemeye devam ettim. Bir süre sonra Emre ERKAN ve yüzbaşı Erdem ARIKAN buraya 

geldiler. Silahlığın olduğu kısımdan altı adet silah alarak Erdem ARIKAN'ın aracına binip 

ayrıldılar ayrılırken de bana binanın Emniyeti alması söylediler... 

Ardından 02:30 sıralarında YüzbaşıEmre ERKAN isimli bölük komutanı yanımıza 

geldi. Yanımda bulunan Alican KOÇ isimli arkadaşım kendisine komutanım sela okunuyor 

milleti  sokağa  döküyorlar  dedi.  Emre  ERKAN  da  “  Dökünce  ne  olacak  sanki”  Sonra 

arkadaşım haberler de olanlar hakkında ne düşünüyorsun dedi. Emre ERKAN da “ Haberlere 

inanmayın hepsi yalan çarpıtma dedi” ardından bizim yanımızdan ayrıldı. " şeklinde beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli  Fatma  İNCE  28/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Saat  17.00  de  Bölük 

komutanımız  Kara  Pilot  Yüzbaşı  Emre  ERKAN bizleri  gazinoda  topladı.  Bu  akşam saat 

21.30-21.40 gibi okulda olun Tabur Komutanımız sizinle görüşecek dedi. Bizi serbest bıraktı. 

Şüpheli  Alican  KOÇ  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;"  ... 15/07/2016  günü 

saat:13.00 sıralarında bölük komutanım olan Yüzbaşı Emre ERKAN “Alican beni gör” diye 

bana mesaj attı. ... Saat:17.15 sıralarında yine makamına gittim. Üniformalı olarak odasının 

kapısından çıkıyordu. Yanında da bölük astsubay Özgür … vardı.  Komutanım ben geldim 

dedim. Bana hitaben tabur komutanı seninle görüşecekti dedi. Bende konunun ne olduğunu 

sordum. O da bana yeni alınan CH-47 helikopterinin teslim töreninde 6.dönem olarak sizi 

görevlendirdik,  bununla ilgili  olabilir  dedi.  Tabur komutanını okul komutanı ile toplantıda 

olduğunu, toplantı  bittikten sonra bana haber vereceğini o zaman gelip tabur komutanı ile 

görüşebileceğimi şimdi beklememe gerek olmadığını söyledi. ...
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Özel  aracımla  21.50  sıralarında  ...  Bölük  komutanım  Yüzbaşı  Emre  ERKAN’ın 

odasına gittim orada yoktu. Ben de telefonla aradım. Bana tulumunu giy ve tabur komutanını 

yanına  git  dedi.  Bende  misafirhanede  bulunan  odama  çıkarak  tulumumu  giyip  tabur 

komutanının yanına gittim.  Odasının önünde 7.  Dönem kursiyer  teğmenlerden birkaç  kişi 

vardı. Hepsi telaş içerisindeydi. ... Kapının önünde duran teğmenleri bölük komutanı Emre 

ERKAN alıp giderken bana silah almamı söyledi  bende depoya inerek G-3 piyade tüfeği 

alarak tekrar tabur komutanının odasına geldim. Bölük komutanı Emre ERKAN geldiğinde 

oraya bulunanlara mühimmat dağıtıyordu. Bana da 4 adet mühimmat verdi. ... Saat: 02.00 

sıralarında bölük komutanı Emre ERKAN yanımıza geldi. Bir müddet kamelyada oturduk. 

Kendisine haberlerde duyduğumuz darbe olayının bastırıldığını, halkın sokağa döküldüğünü 

bu olanların bizim için iyi  olacağını söylediğimizde bizlere sokağa çıksalar ne olur bunlar 

yalan haber inanmayın dedi ve gitti. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Murat GÜLERDİ 27/07/2016 tarihli ifadesinde;" 13.05.2016 günü Bölük 

Komutanımız Emre ERKAN Yüzbaşı '15/07/2016 günü plan yapmayın Tabur Komutanımız  

Yarbay Yasin CANDEMİR sizinle  dersler  hakkında görüşebilir'  dedi.15/07/2016 günü saat 

17.00 da yapılan içtima yapıldı. Bölük Komutanımız Emre ERKAN Yüzbaşı 21.45'e kadar 

serbest  olduğumuzu,  21.45te  tulumlu  olarak  taburda  bulunmamız  gerektiğini  ve  Tabur 

Komutanımızın bizimle görüşeceğini söyledi.

...  Akabinde  bizi  çok  düşünerek  4-5  gruba  ayırdılar  ve  Emre  Yüzbaşının  yanına 

gitmemizi ve bize silah dağıtacağını söyledi.Bölük komutanımız Emre Yüzbaşı mühimmat 

deposunun  kilidini  kırıp  bize  mühimmat  ve  G3  marka  silah  dağıttı.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli Kemal KİRAZLI 26/07/2016 tarihli ifadesinde;"15 Temmuz 2016 günü 

gün içerisinde Bölük Komutanımız Kara Pilot Yüzbaşı Emre ERKAN tüm kursiyerlere ve 

elenen  biz  üçümüze  de  Tabur  Komutanının  saat:  17.00  sıralarında  bizlerle  görüşeceğini 

söyledi.  Kursiyerler ve bizler  saat:  17.00’de içtima için üst  yemekhanede toplandık.  Saat: 

18.00’sıralarında  Bölük  Komutanımız  Emre  Yüzbaşı  içtima  alanına  gelerek,  Tabur 

Komutanımızın  Kara  Pilot  Yarbay  Yasin  CANDEMİR’in  Okul  Komutanımız  Kara  Pilot 

Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN  ile  toplantıda  olduğunu,şimdi  gelemeyeceğini,  saat:21.45’de 

geleceğini,isteyenin o saate kadar ayrılabileceğini veya orada bekleyebileceğini, saat: 21.45’te 

içtima  için  gazinoda  hazır  olunması  gerektiğini,  kursiyerlerin  de  21.45'te  etüt  yapacağını 

söyledi. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Mikail AYDOĞAN 28/07/2016 tarihli ifadesinde;" halen Kara Havacılık 
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Okulunda  eğitim  görmekteyim,  tabur  komutanımız  Yarbay  Yasin  CANDEMİR,  bölük 

komutanımız Yüzbaşı Emre ERKAN şu an takım komutanımız yeni atandığı ve göreve henüz 

başlamadığı için tanımıyorum.15/07/2016 tarihinde her zamanki gibi kurs 16:00 da bitti, saat 

17:00 sıralarında ölük komutanımız olan Yüzbaşı Emre ERKAN yemekhanede topladı, bize 

hitaben 'tabur komutanımız Yarbay Yasin CANDEMİR sizinle görüşecek, şu an yoğun olduğu  

için gelemiyor, 21:45 tekrar gazinoda toplanılacak' emrini verdi...

.. Daha sonra depodan Yüzbaşı Emre ERKAN'dan rastgele silah ve boş şarjör aldık. 

Bu  sırada  diğer  arkadaşlarımızdan  tabur  komutanımız  Yarbay  Yasin  CANDEMİR’in 

odasından G3 tüfek mermisi alacağımızı öğrendik, daha sonraYarbay Yasin CANDEMİR’in 

odasına gittik, burada Yüzbaşı Emre ERKAN'ın herkese 12 adet G3 tüfek mermisi dağıttığını 

gördük ve herkes 12 adet mermi aldı, daha sonra herkes dağıtılan mermileri boş şarjörlere 

bastık ve nizamiyeye doğru gittik, nizamiyede Binbaşı Ertuğrul’u gördük. Binbaşı Ertuğrul'un 

yanına gittiğimizde bize “korkmayın, bugünleriçin yetiştirildiniz” dedi ve herkes nizamiyenin 

önünde beklemeye başladı, daha sonra nizamiyeden şu an hatırlamadığım bir ardaşım bana 

fazladan mermi almam için Yarbay Yasin CANDEMİR'in yanına gitmem gerektiğini söyledi, 

bende özel aracım ile tabur binasının önüne gittim, Yüzbaşı Emre ERKAN'i orada göremedim 

ve kendisini telefon ile aradım, kendisi  bana Kara Havacılık Komutanlığı binasının önüne 

gitmemi söyledi, ... Depoya gittiğimde Yüzbaşı Emre ERKAN, Yüzbaşı Erdem ARIKAN ve 

Teğmen Kerimcan KAMAN vardı. Daha sonra Yüzbaşı Emre ERKAN bana oradan rasgele 

bir silah verdi, bu sırada Teğmen Kerimcan KAMAN depo sorumlusu olarak depo da kaldı ve 

daha önceden depo görevlisi olan Teğmen Galip ŞİMŞEK koşarak nizamiyeye geldi ve bizim 

nizamiye grubumuz olan dört kişiye katıldı." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Mehmet  Barış  ÇAYIRLI  27/07/2016tarihli  ifadesinde;  " Saat:23.30  - 

24.00  sıralarında  ihtiyaç  bahanesi  ile  haber  merkezinden  çıkarak  karargâh  binasının  yan 

tarafında  bulunan  lavobaya  gittiğimde  burada  silahlı  olarak  iki  şahıs  gördüm.  Buradan 

karargâh binasına geçtiğimde binanın girişindeki sağ ve sol odalarda Yüzbaşı Emre ERKAN’ı 

nöbetçi  amirliğinde  gördüm.  Yanında  yaklaşık  4-5  kişi  vardı.  Diğerlerini  tanımıyorum. 

Nöbetçi astsubay odasında ve aynı oda içerisinde bulunan görüntü izleme merkezinde de 4-5 

kişi vardı onları da tanımıyorum. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Serkan YILDIZ 27/07/2016tarihli  ifadesinde;  "  Saat:  17.30 sıralarında 

Emre  ERKAN yüzbaşı  arayarak  kışlada  olup  olmadığımı  sordu  bende  kışlada  olduğumu 

söyledim. Çıkarken yanıma uğrar mısın dedi bende tamam dedim. Oraya gittiğimde Yasin 

CANDEMİR Yarbayı gördüm. Saat:18.00 sıralarında kurs taburunda bulunan tabur komutanı 

Yasin  CANDEMİR  Yarbayın  yanına  gittim  o  da  bana  Binbaşı  Ertuğrul  ALTUN’un 
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söylediklerini  tekrarladı.  Saat:22.00’den  itibaren  görev  almam  emrini  verdi.  "  şeklinde 

beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Cumali BOLAT 14/10/2016 tarihli ifadesinde;"  Jetler uçmaya başladığı 

zaman ben Yüzbaşı Emre ERKAN'ın kursiyerlere silah dağıttığını uzaktan görmüştüm. Emre 

ERKAN  o  akşam  nöbetçi  değildi.  Silahların  bulunduğu  yer  bizim  Okul  Komutanlığı'na 

bağlıydı. Nöbetçisinin kim olduğunu bilmiyorum. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Türker  GÖKDEMİR  27/10/2016  tarihli  ifadesinde;"  Saat  21:30 

sıralarında hangarın içindeyken alçaktan uçak uçuş sesleri duydum. Camdan baktığımda F16 

ların uçtuğunu gördüm. Askeri birlik içerisinde bir hareketlilik gördüm. 3-4 tane teğmenin 

ellerinde  kaleşnikof  tüfeklerle  bizim  uçuş  hattına  geldiklerini  gördüm.  Kendilerine  ne 

olduğunu sordum. Bana cevap vermediler. Sonra EmreERKAN Yüzbaşı oraya geldi. Bana 

"sen nöbetçi misin kardeşim" dedi. Ben de "evet komutanım" dedim. Bana "Sen içeride bekle,  

bir şey olursa bize haber ver, terör saldırısı olabilir, biz birliğin emniyetini almaya geldik,  

telefonlarınızı  kapatın"  dedi.  Ben  de  "emredersiniz"  dedim ve  hangara  geçtim.  Dışarıdan 

helikopter sesleri geliyordu. Bu sesten ben çalışan helikopterlerin taarruz helikopteri olduğunu 

anladım. Bu esnada F16 lar da uçmaya devam ediyordu. Sanki patlama olmuş gibi hangar 

sallanıyordu. Emre ERKAN Yüzbaşının emri doğrultusunda yerimden ayrılmadım. " şeklinde 

beyanda bulunmuştur.

Tanık: FATİH BİRCAN 24/07/2016 tarihli  ifadesinde;  "7.  Dönemde ise sadece 

Kara Harp Okulundan yeni mezun olanlar vardır. O gün 7. Döneme silah dağıtıldığını duydum 

ben bunu whatsapp grubundan Mehmet Fatih Polat dan öğrendim. Kendim herhangi bir şey 

görmemekle  birlikte  silahların  oradaki  bölük  komutanı  yüzbaşı  Emre  ERKAN tarafından 

dağıtıldığını  duydum.  ...  Bizler  kendi  aramızda  konuşmalardan  ve  duyduklarımızdan, 

yaptığımız  değerlendirmeden  bölük  komutanı  Emre  ile  tabur  komutanı  yarbay  Yasin 

CANDEMİR'in  bu  işin  içerisinde  olduğu  ,  yönlendirmenin  onlar  tarafından  yapıldığını 

anladık. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık  İsmet  ERKOCA 25/07/2016  tarihli  ifadesinde;  Olayla  ilgili  olduğunu 

düşündüğü  kişilerin  Emre  Yüzbaşı  ile  Serdar  ERCAN  olduğunu,  bunların  teslim  olup 

gittiklerini,  daha önce Paralel  Yapılanma ile ilgili  şeyler duyduklarını ancak bu kadar çok 

olduklarını ve orduyu ele geçirdiklerini bilmediğini belirtmiştir. 

Tanık  Erdoğan  TOSUN  24/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Bu  arada  Yasin 
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CANDEMİR bizden bütün taburun anahtarlarını S-4 ( Dursun ERGEN) aracılığıyla istemiş, 

isteme  gerekçesi  de  Tekin  TAŞDEMİR  isimli  birliğimizden  ayrılan  ancak  eşyaları  halen 

birliğimizde  bulunan  kişinin  kask  çantasını  alması  gerekitği  için  birliğe  gelecekmiş  ben 

kendisine veririm diyerek anahtarları aldı. Ancak Dursun mühimmatın bulunduğu iç anahtarı 

vermemiş. Bunun üzerine iç kapıyı açamayan Yasin similatör komutanlığında nöbetçi olan 

Dursun  ERGEN'den  anahtarı  istemiş.  Bu  arada  Emre  ERKAN  bölük  astsubayı  Özgür 

OPRUKÇU'dan  malzemelik  anahtarlarını  almış.  Bu  arada  olaydan  2  gün  önce  Yasin 

CANDEMİR ile Emre ERKAN ile Erdem ARIKAN birlikte buluşup toplantı  yapmışlar.  " 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık Murat Fatih İLİKCİ 26/07/2016 tarihli ifadesinde; " Bunun üzerine Halil 

GÜL'ün  makam  arabasıyla  zırhlı  birliklere  gittim.  Cephaneliğimiz  ordadır.  Saat  15:45'te 

cephaneliği açtım, mühimmatı aldım ve kışlaya tekrar geldim. Yarbay Halil GÜL'ü gördüm. 

Mühimmatı getirdiğimi söyledim. Saat 17:15 sıralarında bölük komutanı olduğunu söyleyen 

Yüzbaşı  Emre ARIKAN ve Yarbay Halil  GÜL geldiler.  4.000 normal,  1.000 izli  mermiyi 

Yüzbaşı Emrah ARIKAN'a senetle teslim ettim. Yüzbaşımız gitti. Yarbay Halil GÜL servisi 

kaçırdığım için şoförüne beni evime bırakmasını söyledi. Daha sonra makam aracıyla beni 

evime bıraktırttı. Saat 00:00 sıralarında darbe girişimi olduğunu öğrendim. Olayla ilgili bilgi 

ve görgüm bundan ibarettir" şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık Özgür OPRUKÇU 25/07/2016 tarihli  ifadesinde;  Bölük komutanı  Emre 

Ertan'ın  “ayın 15'inde saat  12.30-14.30 saatleri  arasında atış  ayarladım” diyerek whatsapp 

grubu üzerinden mesaj attığını ancak Erdoğan Binbaşı'nın, Emre Yüzbaşı'ya Kara Havacılık 

Okul Komutanı ile görüştüğünü, 15 Temmuz'da atış olmayacağı bilgisini aldığını söylediği, 

ayın  17'sinde  yıllık  izne  ayrılacağını,  bölük  komutanı  Emre  ERKAN'ın  bu  nedenle  silah 

deposunun anahtarını kendisine bırakmasını istediğini, devir teslimin usulüne uygun olması 

için 2 tane Astsubayı şahit olarak yanına aldığını, bu kişilerin Astsubay Çavuş Yusuf Ziya 

CELEP ve Samet İŞCAN olduğunu, birlikte yanlarında Kara Havacı Teğ. Faruk IŞIK olduğu 

halde otururken Emre ERKAN'ın gelerek depoya devir teslim için inmelerini istediğini ancak 

Emre  ERKAN'ın  şahit  olarak  gelen  kişilerin  aşağıya  inmesine  izin  vermediğini  “onların 

gelmesine  gerek  yok,  biz  kendi  aramızda  devir  teslim  yaparız”  dediğini,  depoda  normal 

şekilde silahları devrederken Emre ERKAN'ın ayrıntıya girip “ne kadar şarjörümüz var, ne 

kadar tabancamız var, ne kadar kaleşnikof piyade tüfeğimiz var” diye sorup hepsini tek tek 

saydırdığını,  sayımdan sonra anahtarları  Emre ERKAN'a  teslim ettiğini,  Emre ERKAN'ın 

ayın 18'inde de atış olacağını söyleyerek depo giriş kapılarının farklı farklı kilitlerinin hangi 

anahtarlarla açıldığını öğrenip kapıları kilitleyip çıktığını belirtmiştir.
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Tanık Ramazan TURGUT 24/07/2016 tarihli  ifadesinde;  "Ben Kıbrıs  da topçu 

alayında  görev  yapıyordum.  14  Nisan  2016  tarihinde  kursiyer  olarak  Kara  Havacılık 

Komutanlığında  göreve  başladım.  ...  Cuma günü sabah 08:00 da  yapılan  içtima da Emre 

ERKAN Yüzbaşı bütün bölüğe "bugün kanlı cuma " şeklinde bir ifade kullandı. Biz bunu 

bizim dönem için kontrollerin çok olmasına yorumladık." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık  Levent  Çağrı  ÇAKIR 25/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "Olay günü  sabah 

içtimasına katıldığını, içtima sırasında bölük komutanı Emre ERKAN'ın kanlı Cuma olacak 

şeklinde bir ifadesinin olduğunu belirtmiştir.

Tanık Muhammed Burak KARADUMAN 25/07/2016 tarihli ifadesinde;  " Ben 

Kara  Havacılık  Okulunda  kursiyer  öğrenciyim.  Cuma  günü  uçuş  eğitiminden  sonra  kız 

kardeşim bana mesaj atarak annemi hastaneye götüreceğini söyledi. Benim annemin normal 

şartlarda  bir  hastalığı  yoktur.  Ama  kontrol  amaçlı  hastaneye  götüreceğini  söyledi.  Bende 

bunun üzerine bölük komutanım Emre Erkan'a annemi hastaneye götüreceğimden dolayı saat: 

12.00-17.00 arası izin aldım. Kendisi de bana gelmene gerek yok dedi. " şeklinde beyanda 

bulunmuştur.

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü, saat:  18:00'de,  Kr.Plt.Yzb.Emre ERKAN’ın sivil kıyafetli 

olarak subay temel silahlığına doğru gittiğinin görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 18:00'de, Kr.Plt.Yzb.Emre ERKAN’ın sivil kıyafetli, 

nizamiye nöbetçisi  P.Uzm.Çvş.Ali AYDOĞAN’ın kamuflajlı,  nöbetçi kolluklu ve tabancalı 

olarak  subay  temel  silahlığına  doğru  gittikleri,  müteakiben  Kr.Plt.Yzb.Emre  ERKAN’ın 

silahlık kapısını açtığının görüldüğü, 

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  18:11'de,  Kr.Plt.Yzb.Emre  ERKAN’ın,  nizamiye 

nöbetçisi P.Uzm.Çvş.Ali AYDOĞAN’ı silahlıkta bırakarak çıkış yaptığının görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 21:37'de, Kr.Plt.Yzb.Emre ERKAN’ın uçuş kıyafetli 

olarak Kara Havacılık Subay Temel koğuş kapısından giriş yaptığı,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  21:55'den,  Kr.Plt.Alb.Muzaffer  KARTOPU, 

Kr.Plt.Kur.Yb.Yasin  CANDEMİR,  Kr.Plt.Yzb.Emre  ERKAN  ve  Kr.Plt.Yzb.Erdem 

ARIKAN’nın silahlığa giriş yaptıkları,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  21:56'da,  Kr.Plt.Alb.Muzaffer 
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KARTOPU,Kr.Plt.Kur.Yb.Yasin  CANDEMİR,  Kr.Plt.Yzb.Emre  ERKAN  ve 

Kr.Plt.Yzb.Erdem ARIKAN’ın, silahlıktan toplam 18 kutu mühimmatı aldıktan sonra koşarak 

çıkış yaptıkları,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:10'da, Kr.Plt.Yzb.Emre ERKAN’ın uçuş kıyafetli 

olarak subay temel silahlık koridorunda görüldüğü, 

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:26'da, Kr.Plt.Yzb.Emre ERKAN,Kr.Plt.Yzb.Erdem 

ARIKAN, P.Ütğm.  Alican  KOÇ ve Kr.Plt.Kur.Yb.Yasin  CANDEMİR’in  uçuş  kıyafetli  ve 

silahlı olarak karargah binası önünde görüldüğü, 

15 Temmuz 2016 günü, saat:  22:39'dan, Kr.Plt.Alb.Murat AĞIR, Kr.Plt.Yzb.Emre 

ERKAN  ve  Kr.Plt.Kur.Yb.Yasin  CANDEMİR’in  uçuş  kıyafetlive  uzun  namlulu 

silahlarlakarargah binası önünde görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü,  saat:  22:45'de,  Kr.Plt.Yzb.Emre ERKAN’ın  tabancalı  ve 

uzun namlulu silahla, silahlık depo kapısını kapatarak çıktığının görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü,  saat:  01:40'da,  Kr.Plt.Yzb.Emre  ERKAN’ın  Land  Rover 

askeri araçla karargah binasına geldiği, İs.Tğm.Nuri YÜKSEL ile beraber uzun namlulu silah 

ve  mühimmat  olduğu  düşünülen  malzemeleri  kışla  nöbetçi  amirliğine  götürdüklerinin 

görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 02:20'da, Kr.Plt.Yzb.Emre ERKAN’ın uçuş kıyafetliyle 

silahlı bir şekildegenel evrak kısmı koridorunda görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 03:16'dan, Kr.Plt.Yzb.Emre ERKAN’ın uzun namlulu 

silah  ile,  Kr.Plt.Alb.Oğuz  YALÇIN’ın  uçuş  kıyafetli  ve  tabancalı  olarak  harekat  merkezi 

koridorunda görüldükleri,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 05:50'de, Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Kr.Plt.Kur.Alb. 

Mustafa DURMUŞ, U/H.Tekns.Bçvş.İlyas BARUT, Kr.Plt.Yzb.Emre ERKAN, İs.Tğm.Nuri 

YÜKSEL,  P.Tğm.Cihangir  CAN,  Kr.Plt.Kur.Yb.Yasin  CANDEMİR,  Kr.Plt.Kur.Bnb.Okan 

KOCAKURT,  İsth.Alb.Hakan  Cafer  ASLAN,  Kr.Plt.Yb.Özcan  KARACAN, 

Kr.Plt.Kur.Yb.Mehmet ŞAHİN ve P.Bnb.Mehmet Semih ÜSKAYA’nın karargah binası giriş 

holünde toplandıkları ,aralarında değerlendirme yaptıklarının görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü,  saat:  05:54'de,  Kr.Plt.Yzb.Emre ERKAN ve İs.Tğm.Nuri 

YÜKSEL’in birlikteVIP Apron sağ kapısından çıkış yaptıklarınıngörüldüğü belirtilmiştir. 

Kara  Havacılık  Komutanlığı  tarafından  düzenlenen  İdari  tahkikat 

raporunda,Şehit  Kr.Plt.Ütğm.  Selahattin  ŞEN  S-70  Bakım  Hangarına  ait  kamera 

kayıtlarının  28-29  Temmuz  2016  tarihlerinde  incelenmesi  sonucunda  düzenlenen 

tutanakta;  Saat 06.40'da, Kr.Plt.Yzb. Emre ERKAN (Kr.Hvcl.Okl.Sb.Tml.Krs.Bl.K.) ve bir 
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kursiyer teğmen hangara gelip yaklaşık 2 dakika sonra çıktıkları belirtilmiştir. 

Sincan  İlçe  Emniyet  Müdürlüğü  Olay  Yeri  İnceleme  Grup  Amirliği'nce 

düzenlenen 05/09/2016 tarih  ve  481-1  sayılı  uzmanlık  raporunda;  Gönderilen  "Erikli" 

ibareli  pet  şişeler,  pilot  bilgi  broşürü  ibareli  kitaplar,  A4  kağıtları,  pilot  subay  temel 

kursiyerleri  silah  nu  ibareli  materyallerin  yüzeylerinde  tespit  edilen  33  adet  izden  0051 

anahtar numaralı izin Emre ERKAN 'ın sağ el baş parmak iziyle aynı olduğu belirtilmiştir. 

Sincan  İlçe  Emniyet  Müdürlüğü  Olay  Yeri  İnceleme  Grup  Amirliği'nce 

düzenlenen 26/09/2016 tarih ve 481-2 sayılı uzmanlık raporunda;Gönderilen cam fincan, 

cam fincan tabağı yüzeylerinde tespit edilen 11 adet izden 0121 anahtar numaralı izin Emre 

ERKAN'ın sağ el işaret parmağı ile aynı olduğu belirtilmiştir.

Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  Olay  Yeri  İnceleme  Şube  Müdürlüğü  Kimlik 

Tespit  Büro  Amirliği'nin  02/08/2016  tarih  ve  2016/BVI-04768  sayılı  uzmanlık 

raporunda; Erikli ibareli pet su şişesi üzerindeki parmak izinin Emre ERKAN'ın sol orta 

parmak iziyle aynı olduğu belirtilmiştir. 

Şüpheli Mehmet ŞAHİN'e ait Kara Havacılık Komutanlığı'nda bulunan odada 

yapılan arama sonucu düzenlenen 22/07/2016 tarihli arama ve el koyma tutanağında; ... 

Kara Havacılık Birliği'nin uydu fotoğrafı, yine aynı uydu fotoğrafı üzerinde kırmızı asetatlı 

kalem ile çeşitli notlar alınmış birliğin uydu fotoğrafı, 4. ve 5. Nöbet kulübelerinin gösterdiği 

değerlendirilen kroki bulunan A4 kağıdı, arkasında "Okul K. Bize eğitim görevi verdi. Sabaha 

kadar görevli kontrol ediyoruz", "Barış Çayırlı + 2 teğmen + Emre Erkan" , "Mete Oğuz 

Yalçın + 5 teğmen" , "fener, düdük, çakı, cherekes, telsiz", "sosyal tesis" ibareleri bulunan 

A4 kağıdı ele geçirilerek muhafaza altına alındığı belirtilmiştir. 

Şüpheli Emre ERKAN'ınodasında yapılan aramada ;  Emre ERKAN tarafından 

kullanılan TK.ve Böl. Ast. Odasında bulunan 9 adet beyaz renkli plastik kısa klips gerdirme 

kelepçesi ele geçirilmiştir.

Kara Havacılık Komutanlığı  tarafından yapılan idari  soruşturma sonrasında 

düzenlenen "İdari ve Disiplin Soruşturma Heyetinin Olayla İlgil Personel Hakkındaki 

Değerlendirmesi  ve  Kanaati  Çizelgesinde;  Şüpheli  Emre  ERKAN'ın, Kara  Havacılık 

Komutanlığı Karargah binası önünde silahlı olarak görevli olduğu, Kurs Tabur Komutanlığı 

personeli kursiyer Teğmenleri koordine ederek yönlendirdiği, sık sık karargaha gelip gittiği, 
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faaliyetlere fiilen iştirak ettiği, Yüzbaşı Erdem ARIKAN ile birlikte depolara indikleri, G-3 ile 

dışarı çıktıkları ve aracın bagajına koydukları, izne ayrılacak bölük astsubayından bölüğe ait 

depoların  anahtarlarını  aldığı,  tabur  ikmal  astsubayına  atışın  cumaya  alındığını  söylerek 

mühimmatın teslim edilmemesini sağladığı, kursiyerin ve kendinin kullanıldığını ifade ederek 

olaya  katılan  31  kursiyerin  ismini  verdiği,  Darbe  Teşebbüsü  kapsamında  icra  edilen 

faaliyetlere katıldığı, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkarıldığı 

belirtilmiştir. 

Şüpheli Emre ERKAN'ın kullanmakta olduğu 0505 787 54 67 numaralı telefon hattı 

için Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin 29/11/2016 tarih ve 2016/6348 D. iş sayılı kararı ile 

5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı verilmiştir.

Şüpheli Emre ERKAN'ın kullanmakta olduğu0505 787 54 67 numaralı telefon 

hattının iletişim bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe girişiminde bulunulan 15/07/2016 

tarihinde cep telefonunun gün boyu ve ertesi gün 06:58 sıralarına kadar Güvercinlik Kışlası 

civarındaki baz istasyonlarından sinyalverdiği, şüphelinin cep telefonunun gece boyunca açık 

olduğu, internet erişiminde bulunduğu,şüphelinin olay gecesiaskeri  darbe girişimine iştirak 

eden şüpheliler Erdem ARIKAN, Yasin CANDEMİR, Serkan YILDIZ, Serdar ERCAN, Ömer 

Faruk TÜRKMEN ve Emre TEMİZKAN ile telefon iletişimi içerisinde olduğu görülmüştür.

ŞüpheliEmre ERKAN, 18/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Emre  ERKAN'ın  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli Emre ERKAN'ın,  Kara Havacılık Okul Komutanlığı, Öğrenci ve Kurslar 

Tabur  Komutanlığı  Subay Temel  Kurs  Bölük  Komutanı  olarak  Yüzbaşı  rütbesi  ile  görev 

yaptığı,

Şüphelinin,  askeri  darbe  girişimi  kapsamındaki  faaliyetleri,  yine  şüphelinin  sıralı 

komutan  ve  amirleri  dışında  başka  asker  kişilerden  emir  ve  talimatlar  alması  şeklindeki 

örgütsel davranış biçimi ile birlikte nazara alındığında, şüpheli Emre ERKAN'ın Fetullahçı 

Terör Örgütü üyesi olduğunun anlaşıldığı,

Şüphelinin,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler  tarafından  planlanıp 

gerçekleştirilecek  askeri  darbe  kapsamında  kendisine  verilecek  emir  ve  talimatları  yerine 

getirmek  üzere  15/07/2016  tarihinde  mesai  bitimi  görev  yaptığı  Güvercinlik  Kışlasından 
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ayrılmadığı,

15/07/2016 tarihinde yapılan bölük içtamasına katılan Tanıklar Ramazan TURGUT 

ve Levent Çağrı ÇAKIR'ın beyanlarına göreiçtima sırasında kursiyerlere 'bugün kanlı cuma' 

dediği,  şüpheli  Emre  ERKAN'ın  aynı  akşam gerçekleştirilecek  askeri  darbe  girişiminden 

onceden haberdar olduğu,

Tanık  Yunus  IŞIK  26/07/2016  tarihli  beyanına  göre  şüpheli  Emre  ERKAN'ın, 

15/07/2016 tarihindesaat:11.00-15.00 sıralarında2 kez Yasin CANDEMİR, Erdem ARIKAN 

ve  Tekin  TAŞDEMİR  ile  biraya  gelip  akşamki  askeri  darbe  faaliyetine  ilişkintoplantı 

yaptıkları,

Tanık Özgür OPRUKÇU 25/07/2016 tarihli beyanına göre şüpheli Emre ERKAN'ın, 

depo sorumlusu olan Özgür OPRUKÇU'dan olay günü mesai saatlerinde silahların bulunduğu 

deponun anahtarını aldığı, depoda bulunan tüm silah ve mümimmatın miktarını öğrendiği,

Şüpheli  Emre  ERKAN'ın,  7.  dönem  kursiyer  teğmenlere  12/07/2016  tarihinde, 

'15/07/2016 günü için hiçbir plan yapmayın, Tabur Komutanımız Yasin CANDEMİR gelecek  

ve sizinle derslerinizle alakalı görüşecek' diyerek 30 kadar kursiyer teğmene 15 temmuz tarihi 

için kışlada bulunmaları  talimatı  verdiği,  şüphelinin ayrıca aynı talimatı  6.dönem kursiyer 

teğmenlerden şüpheli Alican KOÇ Üstteğmen'e de verdiği,

Şüphelinin,  daha  önceden  verdiği  emir  doğrultusunda  15/07/2016  tarihinde  saat 

17:00 da sivil olarak yemekhanede toplanan 7. dönem kursiyer teğmenlere Tabur komutanı 

Kurmay Yarbay Yasin CANDEMİR’in akşam 21:45’te  kendileri  ile  konuşacağıve tulumlu 

olarak hazır bulunmaları emrini verdiği, Bu emir üzerine kursiyerlerden oluşan şüphelilerin 

15/07/2016 tarihinde saat 21:45'teKurs Tabur gazinosunda toplandıkları,

Şüphelinin, şüpheli Yasin CANDEMİR Yarbay'ın talimati ile mühimmat deposunun 

kapı kilidini kırdığı ve depoda bulunanG-3 marka tüfekleri  ve şarjörleri  seri  numaralarına 

bakmaksızın gelişi güzel kursiyer teğmenlere dağıttığı,

Atış  eğitimi  bahanesiyle  alınan  ve  atış  eğitimi  iptal  edildiği  halde  iade 

edilmeyenşüpheli  Yasin  CANDEMİR'in  odasında  bulunan  tüfek  mermileri  kursiyerlere 

dağıtıldığı,

Şüpheli  Emre  ERKAN'ın,  şüpheliler  Muzaffer  KARTOPU  Albay,  Yasin 

CANDEMİR Yarbay,  Erdem ARIKAN  Yüzbaşı  ile  birlikte  daha  onceden  helikopterlerde 

kullanılmak  için  mayonla  şeride  dizilerek  hazırlanmış  18  kutu  bixi  mühimmatı  saat 

21:55'tesilahlıktan alıp taşıdıkları,  mühimmat taşınmasının güvenlik kamera görüntüleri  ile 

tesbit edildiği,

Şüphelinin, şüpheli Yasin CANDEMİR'in şüpheliler Bilal BOZDUĞAN, Muhterem 

YAMAN, Ömer Faruk TÜRKMEN, İrfan OKUMUŞ ve Emre TEMİZKAN'dan oluşturduğu 

grubun başındabu şüphelilerle uçuş hattına gittiği,
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Şüphelinin uçuş hattında silahlanmış kursiyer teğmenlerden ikisini apron girişlerine, 

birini Skorsky hangarına, birini orta tabura, birini fabrika nizamiyesine yerleştirdiği ve onlara 

pist  alanına kimseyi  geçirmemeleri  talimati  verdiği,  şüphelinin verdiği  bu talimatın askeri 

darbe  kapsamında  uçacak  olan  helikopterlerin  askeri  darbeciler  yönünden  güvenliğini 

sağlamaya yönelik olduğu, şüphelinin verdiği bu talimat yönüyle de önceden askeri  darbe 

faaliyetinden haberdar olduğu sonucuna varıldığı,

Şüphelinin,  gece  boyunca  zaman  zaman  kursiyer  teğmenlerin  yanlarına  giderek 

onları denetlediği,

Şüphelinin, şüpheli Yasin CANDEMİR'den Saat 22:30 sıralarında kendisine 5-6 tane 

G-3 tüfeği daha getirmesi talimatı alarakyerine getirdiği ve istediği tüfekleri şüpheli Yasin 

CANDEMİR'e verdiği,

Şüphelinin,  5.Ana  Bakım  Üst  Komutanlığına  gecmek  isteyenşüpheliler  Emin 

TÜREL ve  Alaattin  Cem ERSUZ'a  Hava  Havacılıktan  emir  olduğunu  buradan  kesinlikle 

çıkamayacaklarını, çıktıkları takdirde ya vurulacaklarını yada darp edileceklerini söylediği ve 

onları askeri araca bindirerek Kartalkaya Misafirhanesine geri gönderdiği,

Şüpheli  Alican KOÇ'un, şüpheliEmre ERKAN'a"komutanım sela okunuyor milleti  

sokağa döküyorlar" dediği, şüphelinin de “  Dökünce ne olacak sanki, Haberlere inanmayın  

hepsi yalan çarpıtma" dediği, 

Şüphelinin, gece boyunca uzun namlulu silahla askeri darbe kapsamında kendisine 

verilen gürevleri yerine getirdiği,

Sabah  saat  05:50  sıralarında,  Jandarma  Özel  Kuvvetler  tarafından  askeri  darbe 

girişimine  karşı  Kara  Havacılık  Komutanlığı  kışlasına  operasyona  başlanılması 

üzerineşüpheliler Ünsal ÇOŞKUN, Mustafa DURMUŞ, İlyas BARUT, Cihangir CAN, Yasin 

CANDEMİR,  Okan  KOCAKURT,  Hakan  Cafer  ARSLAN,  Özcan  KARACAN,  Mehmet 

ŞAHİN  ve  Mehmet  Semih  ÜSKAYA  ile  birlikte  Karargah  binası  holünde  yapılan 

değerlendirmelere katıldığı, 

Askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması, kışlada askeri darbeye yönelik 

faaliyetleri  yönlendirenlerin  Akıncı  üssüne  gitmeleri  ve  şüpheli  Ünsal  ÇOŞKUN'un 

'teğmenler ayrılabilir'  talimatı  üzerine teğmenlerin silahlarının bir  kısmını toplayıp depoya 

koyduğuve sonra da Güvercinlik kışlasından ayrıldığı, 

Şüpheli Emre ERKAN'ın, kendisinden izin isteyen kursiyer teğmenlerden olan Tanık 

Muhammed  Burak  KARADUMAN'a  saat  17:00'den  sonra  gelmesine  gerek  olmadığını 

söylediği,  yukarıda  belirtildiği  üzere  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerlerindarbe 

girişiminde  bulunacakları  gün  kendileriyle  fikir  ve  eylem  birlikteliğinde  olmayan  askeri 

personeli değişik gerekçelerle kışladan gönderdikleri, şüpheli Emre ERKAN'ın da bu talimat 

doğrultusunda hareket ettiği,
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Şüpheli  Emre ERKAN'ınodasında yapılan aramada olay gecesi enterne edecekleri 

kişileri kelepçelemekte kullanılacağı anlaşılan9 adet beyaz renkli plastik kısa klips gerdirme 

kelepçesi ele geçirildiği, 

Şüpheli Mehmet ŞAHİN'e ait odada yapılan aramada ele geçirilen notlarda "Barış 

Çayırlı + 2 teğmen + Emre Erkan" yazılarının bulunduğu, şüpheli Mehmet ŞAHİN'in de 

katıldığı askeri darbe toplantıları sırasında alındığı deperlendirilen bu notlardaki yazılardan 

şüpheli  Emre  ERKAN'a  askeri  darbe  kapsamında  planlama  yapan  şüpheliler  tarafından 

önceden görev verildiğinin belirlendiği,

Şüphelinin, gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi olduğunu 

bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu 

olan  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ettiği,  askeri  darbe 

girişimininde bulundukları, şüphelinin askeri hiyerarşi ve tanımlı görevleri dışında Fetullahçı 

Terör Örgütü mensuplarından askeri darbe planlaması kapsamında aldığı yasal olmayan emir 

ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Emre ERKAN'ın,  soruşturmaya konu eylemlerinin,  Silahlı  Terör Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek ve  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını  oluşturduğu 

anlaşılmıştır. 

5-48- Şüpheli Emre GÜREL'in( Teknisyen Astsubay ) Eylemleri :

Şüpheli Emre GÜREL 20/10/2016 tarihli ifadesinde;" Ben 2010 yılında Balıkesir 

Kara Kuvvetleri  Komutanlığı  Astsubay Meslek  Yüksek Okulundan mezun oldum.  Ankara 

Kara Havacılık Komutanlığında 1 yıl eğitim gördükten sonra 2011 yılında 1. Kara Havacılık 

Alayı Bakım Taburuna teknisyen olarak atandım. 15/07/2016 tarihine kadar da bu taburda 

çalıştım....

Ben  15/07/2016  tarihinde  Acil  Durum Bekleme  ve  Ambulans  nöbetçisiydim.  Bu 

benim haziran ayı  sonunda belirlenen rutin nöbetimdi.  Bu nöbet tutan astsubay helikopter 

ambulanslarla ani müdahale gerektiren durumlarda Skorsky helikopterinde teknisyen olarak 

görev  yapar.  Benimle  birlikte  olay  tarihinde  benim  nöbet  tuttuğum  kısımda  kimin  pilot 

olduğunu hatırlamıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam rütbesi üsteğmendi. Ancak olay tarihinde 

saat  16:00  sıralarında  o  gün  nöbetçi  olan  üst  teğmenle  görüştüğümde  kendisinin  nöbet 

listesinde nöbetçi olmasına rağmen nöbetin değişeceğini belirterek bana yerine nöbet tutacak 
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subayın telefon numarasını mesajla gönderdi. Bende bu ismini şu an hatırlamadığım subayı 

telefonla aradım. Kendimin de kendisi ile birlikte nöbet tutacağımı ve nöbeti devraldığımı 

söyledim.

Biz  acil  durum bekleme ve  ambulans  nöbetini  skorsky hangarının  içinde  tutarız. 

Bizim nöbet tuttuğumuz yerde ayrıca bir de skorsky helikopter hangarının nöbetçi astsubayı 

olur. O günkü hangar nöbetçisi astsubay Levent SELAMOĞLU idi.

Ben nöbet tutarken üzerimde tulum yoktu. Üzerimde askeri bir kıyafet yoktu ancak 

bakım sırasında bütün personelin giydiği altımda lacivert şort üstümde de bordo tişört vardı. 

Nöbeti normalde biz böyle tutmayız. İçeri sıcak olduğu için ben tulum giymedim. 

Hava  kararmıştı  saat  21:00  sıralarıydı  benim  rutin  işlerimi  yaptığım  ve  nöbeti 

tuttuğum odaya aniden Levent SELAMOĞLU geldi ve bana Emre seni başmakinist Ergün 

YAKUT çağırıyor dedi. Ona ne olduğunu sordum o da bilmiyorum dedi. Ben odadan çıktım 

hangarın içinde idim. Ergün Yakut başçavuşta oradaydı. Ben kendisine ne olduğunu sordum o 

da bilmiyorum dedi.  Levent  astsubay ile  bana benimle  gelin  dedi.  Hangardan çıktık,  bizi 

bizim hangarın  arka  tarafındaki  mühimmat  deposunun olduğu binaya  götürdü.  Yanımızda 

tanımadığım iki  astsubay daha  vardı.  Bize  mühimmat  deposundaki  helikopter  silahı  olan 

bixileri helikoptere götürün dedi. Bizde ikişer üçer bu silahtan alıp A8 helikopter park alanına 

götürdük  oradaki  Skorsky  helikopterlerden  birisine  ben  getirdiğim  silahı  takmak  istedim 

ancak  tam  oturmadı.  Diğerini  de  nereye  bıraktığımı  hatırlamıyorum.  Diğer  astsubayların 

beraberinde  getirdikleri  bixileri  helikoptere  takıp  takmadıklarını  bilmiyorum.  Oradan 

konuşmalardan  ben  Genelkurmay  başkanlığında  patlama  olduğunu  duydum.  Bunu  kimin 

söylediğini hatırlamıyorum.

A8 park alanında Ergün YAKUT astsubay bana "Emre uçuşa çıkıyorsun" dedi. Sonra 

yanıma  Levent  Astsubay  geldi  ve  Ergün  başçavuşun  kendisine  gerekirse  üzerimdeki 

kıyafetlerle uçuşa çıkmamı söylediğini söyledi. Ben tekrar Ergün başçavuşun yanına gittim. O 

da bana "hemen hangarda üzerini değiştir" dedi. Bende gittim hangardan tulumumu giydim, 

kask çantamı aldım ve uçuşa hazır hale geldim. Sonra oradaki skorskylerden birisine bindim. 

Teknisyen olarak tek ben vardım. 2 tane pilot vardı. İsimlerini bilmiyorum. Bu pilotları daha 

önce hiç görmemiştim. Bizim taburdaki pilotlardan birisi olsa bilirdim. Bizden önce oradan 3 

- 4 tane helikopter kalktı, ne tarafa gittiklerini göremedim. Benim gece uçuş gözlüğüm vardı 

ancak ayarlarını yapamadığım için kullanamadım. 5 - 10 dakikalık bir uçuştan sonra bir yere 

indik. Yol boyunca pilotlar ön tarafta kendi aralarında kapalı devre konuşma yaptılar ben ne 

konuştuklarını duyamadım. 

Bizim nöbetimizde nöbet hizmetlerinde kullanılacak kuyruk numaraları belli olan 4 - 

5  tane  helikopter  vardır.  Benim  Güvercinlik'ten  binerek  Akıncı'ya  gittiğim  helikopter 

bunlardan birisimi bilmiyorum. Ben birlikte nöbet tuttuğumuz ve benim kendisinden sıralı 
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olarak emir talimat almam gereken nöbetçi subaydan (teğmen ya da üstteğmenden) bir talimat 

almadım. Uçarken kendisine bilgi de vermedim.

Sonradan indiğimiz yerin Akıncı üssü olduğunu öğrendim. Orada Korkmaz Güler 

( Korkmaz GÜLAL), Ergün Yakut astsubaylar vardı. Onun dışında başka tanımadığım 5 - 6 

teknisyen daha vardı. Orada ayrıca 15 -20 kadar da pilot vardı. Bu pilotlardan tanıdığım Uğur 

KAPAN, Vedat SEVEN'dir. Ergün YAKUT astsubay beni sen git helikopterlere bak diyerek 

helikopterlerin yanına gönderdi. Bende helikopterlerin yanına gittim. Onlara 15 - 20 metre 

uzaklıktaydım.  Teknisyenler  ile  pilotlar  toplanıp  birşey  konuştular.  Ben  o  konuşmaları 

duymadım.

Saat 22:00 sıraları idi cep telefonumu açtım. Ne olup bittiğine baktım. Habertürk ya 

da İnternet haber sitesiydi. Orada bir girişimden bahsediliyordu. Ayrıntılar gelecek yapıyordu. 

Askeri bir darbeden bahsedilmiyordu. Ergün YAKUT Astsubay bana helikopterlerin başında 

bekle  demesine  rağmen  ben  oradaki  pilotlar  ve  teknisyenlerin  girdikleri  binaya  onların 

arkalarından girdim. Telefonumu şarja taktım. Oralarda dolaşırken tekrar telefonumun yanına 

geldiğimde telefonumun yerinde olmadığını gördüm. Oradaki pilota telefonumu sordum o da 

bilmediğini söyledi. Orada nöbetçi uzman çavuş odası olduğunu tahmin ettiğimodaya girdim. 

Ona sordum o da bilmediğini söyledi. Benim telefonun yerini tespit için çaldırdı ancak telefon 

kapalıydı.  Orada  ki  binbaşılardan  birisi  bana  benim  telefonu  pilotun  birisinin  yanlışlıkla 

aldığını  vereceğini  söyledi.  Bu  pilot  beni  tanımıyordu,  bende  onu  tanımıyordum. 

Güvercinlik'ten birlikte geldiğimiz iki pilot uçuş uçuş diye bağırdılar sonra birlikte geldiğimiz 

helikoptere bindik. Yine konuşmalarını duymadım. Sonra Gölbaşı taraflarına tahmin ettiğimiz 

bir yere gittik. Oraya indik. Bizimle beraber bir skorsky helikopter daha vardı. 3 - 5 dakika 

içerisinde bizim bulunduğumuz helikoptere silahlı ve kamuflajlı 7 - 8 asker bindi. Askerlerin 

tim komutanı olduğunu tahmin ettiğim üzerinde rütbesi olmayan kamuflajlı  birisi  görev 1 

görev 2 gibi bir şeyler söyledi. Ben bunun ne anlama geldiğini anlamadım. Ben kulaklıktan 

pilotlara "komutanım görev 1 - 2 diyorlar" dedim. O da bana sen kaskını çıkar ona ver dedi.  

Bende kaskı çıkarıp o askere verdim. Sonraki konuşmaları duymadım. Orada bulunan diğer 

askerlerinde  ne  konuştuklarını  da  duymadım.  Zaten  pilotlar  kendi  aralarında  kapalı  devre 

konuştukları  için  onları  da  duymadım.  Tutuklandıktan  sonra  bu  gittiğimiz  yerin  Oğulbey 

civarı olduğunu öğrendim.

Oradan  helikopterle  Türksat  denilen  yere  15  dakikalık  bir  uçuştan  sonra  vardık. 

Orada  inince  helikopterdeki  kamuflajlı  silahlı  askerler  indiler.  Biz  tekrar  oradan  aynı 

helikopterle  Akınca'ya  gittik.  Yolda  pilotların  kapalı  devre  konuşma  sistemini  açık 

unutmalarından olsa gerek ben aralarında "sokağa çıkma yasağı daha ilan edilmedi mi, basın 

geç kalmadı mı" diye konuştuklarını duydum.

Ben olan bitenlerden yanlış birşeyler olduğunu hissettim. Akıncı'ya indikten sonra 
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pilotlar  helikopterler  ayrılmıştı.  Ben  helikopterde  kalmıştım.  Helikopterin  bataryasını 

bitirtmek suretiyle helikopteri çalışamaz hale getirdim. Bu bataryayı değiştirerek ya da şarj 

ederek tekrar helikopteri çalıştırmak mümkündür. Bataryayı bitirme işlemi yaklaşık 20- 25 

dakika  sürer  ben o süre  zarfında  fark edilmeyeyim diye  helikopterin  etrafında gezdim. O 

sırada helikopteri çalışamaz hale getirmek için benim aklıma bu fikir geldi, bunu yaptım. 

Ben bataryayı bitirdiğimi yaptığım kontrolle test ettim ve bittiğini anladım. Bu sırada 

saatin  kaç  olduğunu hatırlamıyorum.  Ben helikopterin  oradan ayrılıp  daha  önce  pilotların 

girdiği  cep  telefonumun  kaybolduğu  binaya  girdim.  Orada  genelde  ben  kapının  önünde 

duruyordum.  Binada  tanıdığım kimsede  yoktu.  Kimse ile  bir  irtibatım da  yoktu.  10  -  15 

dakika  bu şekilde binada bekledikten sonra pilotlar  yine  uçuş  uçuş  diye  bağırdılar.  Sonra 

bizim  gece  boyunca  2  -  3  defa  uçuş  yaptığımız  pilotlarla  helikopterin  başına  gittik.  Bu 

helikopterin kuyruk numarası yanlış hatırlamıyorsam 13045 idi. Pilotlarla helikoptere bindik. 

Helikopteri çalıştırmak istediler ancak helikopter bataryası bittiği için çalışmadı. Pilotlardan 

birisi bana sen mi yaptın bunu diye bağırdı. Bende bilgim olmadığını söyledim. Bana orada 

bulunan 10985 kuyruk numaralı  skorskye  geçmemi  söyledi.  Birlikte  o  helikoptere  geçtik. 

Tekrar helikopterle kalkış yaptık, sonra Ankara'nın üzerinde uçuşlar yaptık. Nereye gittiğimizi 

bilmiyorum. Bizim helikoptere ateş açıldı. Ben şoka girdim. Pilotların kendi aralarında asker 

mi sıktı, polis mi sıktı diye konuştuklarını duydum. Bunun dışında pilotların konuşmalarını 

duymadım.  Bu atışa  rağmen  pilotların  normal  hiçbir  şey olmamış  gibi  hareket  ettiklerini 

gördüm.  Hatta  olanlardan çok  etkilendiğim için  komutanlara  bağırarak  komutanım dönün 

artık dedim. Pilotlardan bir tanesi ne oldu dedi. Bende helikopterden ses geldiğini söyledim. 

Halbuki  ben  yalan  söylemiştim.  Helikopterden  ses  gelmiyordu.  Pilotlardan  birisi  hatta 

diğerine  dönelim  dedi.  Sonra  helikopterin  döndüğünü  fark  ettim.  Ben  helikopterden  ses 

geldiğini,  Kara  Havacılık'a  gidelim dedim.  Buna rağmen helikopter  pilotu  bizi  dinlemedi 

Akıncı'ya helikopteri indirdi. 

Ben  yukarıda  uçuş  yaptığımızı  belirttiğim  pilotların  isimlerini  bilmiyordum. 

Üzerlerinde rütbeleri yoktu. Ancak bu kişileri görsem tanıyabilirim. Fotoğraflarından da teşhis 

ederim. 

Akıncı'ya indiğimizde saatin kaç olduğunu hatırlamıyorum. Helikopter indiği zaman 

pilotlara  helikopterden  ses  geldiğini  uçamayacağını  söyledim.  Sonra  pilotların  arkasından 

daha  önce  bulunduğumuz  binaya  girdik.  İyice  beynim  sulanmıştı.  Kabus  gibi  birşey 

gördüğümü zannediyordum. Ortalıkta televizyon yoktu. Ne olup bittiğine ilişkin herhangi bir 

şekilde bilgi almam mümkün değildi. Pilotların olduğu odaya girdim. Orada televizyon açıktı. 

Televizyonda Türk Silahlı Kuvvetlerinin darbe yaptığı yazıyordu. Bunu görünce elim ayağım 

boşaldı. Kendimi kötü hissettim. Dışarı çıktım sigara içtim. O sırada pilotlar tekrar uçuş uçuş 

var  dediler.  Ancak ben kusma rolü  yaptım.  Orada  bulunan Uğur KAPAN Albay bana git 
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tuvalete kus dedi. Bende tuvalete gittim. Oradakiler benim kustuğumu görünce ne olduğunu 

sordular . bende muslukların üzerinde yazan su içilmez yazısını göstererek bu sudan içtim o 

yüzden rahatsız  olduğumu söyledim. İçlerinden birisi  bende aynı  sudan içtim buna birşey 

olmadı  dedi.  Oradan çıkıp uzman çavuşların bulunduğu odaya girdim.  Bir  koltuğa oturup 

orada uyuyakalmışım. Saatin kaç olduğunu hatırlamıyorum. dedi.

Uyuduğum koltuktan uyandığımda hava yeni ağarıyordu. Ben bir pilotun teknisyen 

yok  mu  diye  bağırması  üzerine  uyandım.  Ancak  uyuyormuş  numarası  yaptım.  Yanımda 

bulunan  uzman  çavuş  komutanım  teknisyen  soruyorlar  dedi  bende  rahatsız  olduğumu 

söyledim.  İçeri  teknisyen  arayan  pilot  girdi.  Sen  teknisyen  değilmisin  diye  sordu,  bende 

teknisyen olduğumu söyledim. Bana uçuş var dedi. Bende hasta olduğumu söyledim. O pilot 

orada bulunan silahlı teğmenleri çağırdı. Alın bunu revire götürün derdi neymiş öğrenin dedi. 

Teğmenler benim kollarıma girdiler, revir diye bir yere götürdüler. Teğmenler aralarında yolda 

giderken  leş  mi  alsak  diye  konuşuyorlardı.  Ben  bundan  beni  öldürmeyi  düşündüklerini 

anladım. Revir denilen yere geldiğimizde doktorun olmadığını gördük. Oradan uçuş kulesinin 

olduğu bir yere götürdüler. Oradan birisinden ağrı kesici alıp bana verdiler. Bende bunu içtim. 

Sonra tekrar  bulunduğumuz yere  geldik.  Orada  ben gece  boyunca  hiç  görmediğim Ergün 

YAKUT başçavuşu orada gördüm. Kendisine telefonumun nerede olduğunu sordum. O da 

bana bir başçavuşu göstererek git ondan al dedi. Ben o kişiden telefonumu aldım. Ancak cep 

telefonumun  sim  kartı  çıkartılmış  ve  bir  kağıda  sarmışlar.  Telefonumu  açamadım,  şarjı 

bitmişti. Telefonumu şarj edip sim kartı takıp kullanıma hazır hale getirdim. Sonra annemi 

aradım ulaşamadım, teyzemi aradım onunla konuştum. Skorsky hangarında çalışanların ortak 

watssap  grubuna  iyi  olduğum mesajını  yazdım.  Orada  birisi  herkes  dışarı  toplansın  diye 

bağırdı. Herkes dışarı çıktı. Dışarıda içtima gibi birşey alınacaktı. Uzaktan patlama sesi geldi. 

Herkes yere yattı. Bende bunu fırsat bilerek koşmaya başladım, elinde silahlı birisi elindeki 

silahla benim kafama vurdu, kafam yarıldı. Ben kaçmaya devam ettim. Tellere yaklaştığımda 

arkamdan ateş edildi, kimin hangi taraftan ateş ettiğini bilmiyorum. Tellerden dışarı çıktım. 5 

- 10 kilometre kadar koştum. Üzerimde tulum vardı. Orada bulunan insanların arasına gittim. 

Onlara  kendimin  darbe  taraftarı  olmadığımı,  kışladakilerin  darbe  yaptıklarını  söyledim. 

Onlardan kıyafet istedim, üzerimi değiştirdim. Tulumu da poşete koydum. Beni araçla ismini 

bilmediğim bir köye götürdüler. Oradan ben babamı aradım, polisleri al gel dedim. Babamda 

polislerle birlikte gelerek beni de alıp TEM şubeye götürdüler. Polislerin gelmesini bir saat 

kadar bekledik. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Kadir BAYRAM 07/12/2016  tarihli  ifadesinde;"  Saat  24:00'den  sonra 

jetlerin uçuştuğunu gördük. Benimle birlikte helikopterlerin başında Ertan DERİN ... Emre 

GÜREL .... Engin SARITAŞ Astsubayları teknisyen olarak gördüm. Ben saat 02:00 sıralarına 
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kadar  herhangi  bir  uçuş  faaliyetine  katılmadım.  Ancak  başka  arkadaşlar  uçuş  faaliyeti 

gerçekleştirdiler. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Ahmet YENGİL 26/07/2016 tarihli ifadesinde; " ... Saat 21:30 sıralarında 

acil  uçuş  var  herkes  uçuşa  diyerek  bağırma  şeklinde  alarm verildi.  Bende  daha  önceden 

söylendiği gibi iki adet gece görüş gözlüğümü ve kaskımı alarak helikopterin park alanına 

geçtim. Dokuz adet birliğe ait helikopter vardı. Ben piste geldiğimde Pilot Albay Erdoğan 

ERDEM, Pilot Binbaşı Abdullah ATEŞTEMUR helikopteri uçuşa hazırlıyorlardı. Bende bu 

helikoptere  bindim.  Diğer  helikopterlerde  bildiğim  kadarıyla  Teknisyenler  Astsubay  Talat 

URAL ....Emre GÜREL .... Yarbay Halil GÜL vardı. Hangilerinin hangi helikoptere bindiğini 

bilmiyorum. Kısa sürede hep birlikte havalandık ve hep birlikte Akıncı Üs Komutanlığına iniş 

yaptık.

..Albay Uğur KAPAN Pilotları ise bizim piste yakın görüş mesafemizde ancak sesini 

duymadığımız bir yerde topladı. Yaklaşık 10-15 dakika kadar ayakta toplantı yaptılar. Toplantı 

sonunda benim helikopterin pilotları ile Teknisyen Emre GÜREL’in bulunduğu pilotlarının 

kim olduğunu bilmediğim helikopterle uçuşa geçtik. Diğer helikopterler ise Akıncı pistinde 

kaldılar. Neresi olduğunu bilmediğim dört adet helikopter iniş yeri olan bir askeri birliğe iki 

helikopter  olarak  iniş  yaptık.  İniş  yaptığımız  yerde  hazır  olarak  bekleyen  rütbeleri  takılı 

olmayan, ancak rütbeli özel kuvvet olduğunu tahmin ettiğim 12 kişilik timden 7 kişi bizim 

helikoptere,  diğer  5  kişi  de  diğer  helikoptere  bindiler.  Bu  timdekilerin  tamamı  silahlı  ve 

teçhizatlı  idi.  Silahları  M16  tarzı  tam  olarak  markasını  bilmediğim  silahlardı  ve  tam 

teçhizatlılardı. Helikoptere bindikten sonra bizim helikopterde bulunan 7 kişilik timdeki tim 

komutanı  olduğunu tahmin ettiğim şahıs  kulağıma eğilerek  bana  bixi  silahı  çalışıyor  mu, 

silahçı var mı diye sordu. Bende silahçı olmadığını söyledim. İçlerinden bir tanesi bixi yi 

gerekirse ben kullanırım dedi. Pisten havalandıktan sonradan Türksat olduğunu öğrendiğim 

yere giderek TÜRKSAT binasının arka tarafında bir boş alana iniş yaparak 2 helikopterdeki 

toplam 12 Kişilik timi oraya bıraktık ve tekrar havalanarak Akıncı pistine döndük. 

Şüpheli Ergün YAKUT'un 26.07.2016 tarihli ifadesinde; "... Yanına gittiğimizde 

acil duru geliştiğini ve acil gece uçuşu çıktığını, nöbetçi astsubay ile irtibata geçmemizi, her 

helikopter için silah almamızı söyledi, bunun üzerine ben, Erkan Başçavuş, Levent Başçavuş 

ve  ambulans  görevlisi  Kıdemli  Çavuş  Emre  GÜREL ile  birlikte  koşar  vaziyette  silahlığa 

gittik. Burada Levent Başçavuş silahlık deposunu açtı, içeriye girdiğimizde helikopter sayısı 

kadar silahın ayrılmış olduğunu hatta zimmet senetlerinin bile hazırlandığını gördük. Levent 

Başçavuşa bu nedir diye sorduğumda kendisinin bilgisi olduğun söyledi. Bende gerçekten acil 

bir  durum  olduğunu,  bu  nedenle  silahların  hazırlanmış  olduğunu  ve  acil  uçuş  çıktığını 
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düşünmeye başladım. Burada bulunan 9 adet bixiyi Erkan Başçavuş, Levent Başçavuş, Emre 

GÜREL astsubay ve ben alarak uçuş hattında bulunan 9 adet skorsky helikoptere birer tane 

bıraktık.  Helikopterlerin alanda olduğunu buraya gelince gördüm. Normal şartlarda 1 adet 

helikopter uçuş hattında beklerdi. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Levent SELAMOĞLU bilgi sahibi olarak alınan 18/07/2016 tarihli ifadesinde; " 

...Helikopterler  kalkmaya  başlayınca  bu  karmaşada  Yüzbaşı  Tekin  TAŞDEMİR  .... 

Kd.ÇvşEmre GÜREL isimli  şahısların  helikopterlerde gittiğini  gördüm." şeklinde beyanda 

bulunmuştur.

Ankara Batı  Cumhuriyet Başsavcılığınca Akıncılar Ana Jet üssünde bulunan 

helikopterler  üzerinde  yapılan  incelemeler  sonucu  düzenlenen  24/07/2016  tarihli 

tutanakta;  10983 kuyruk numaralı S-70 Skorsky helikopter içinde, yatağında takılı şarjörü 

dolu F-880 seri numaralı bixi makinalı tüfek,1 adet kask, üzerinde Tayfun Sönmez ismi yazılı  

bir adet çanta, üzerinde Emre Gürel yazılı çanta, Emre Gürel adına isimlik bulunduğu, 

helikopterde 2. pilot kapı altında, sol yolcu kapısı üzerinde, arka bacende, 2 nolu ekzozda 

mermi hasarı bulunduğu belirtilmiştir.

Şüpheli Emre GÜREL'in, çanta ve isimliğinin ele geçirildiği helikopterle ilgili 

olarak Ankara Hava Trafik Ünitesine bağlı Esenboğa ve Ahlatlıbel Hava Radar Mevzi 

Komutanlığına ait radar görüntüleri üzerinde bilirkişiler tarafından yapılan inceleme 

sonucu düzenlenen 13/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda; 1703 mod3 ü kullanmış olduğu 

değerlendirilen 10983 kuyruk numaralı S-70 helikopteri 16/07/2016 tarihinde saat 01:54:59 

sıralarında Akıncı Meydanı güneydoğusundan, saat 01:57:44 sularında Etimesgut Meydanı 

kuzeyinden, saat 01:59:39 sıralarında Güvercinlik Meydanı güneydoğusundan, saat 02:02:49 

sıralarında Çankaya Köşkü doğusundan, saat 02:02:57-02:03:35 sıralarında Çankaya Köşkü 

bölgesinden,  saat  02:06:38  sıralarında  Güvercinlik  Meydanı  güneyinden,  saat  02:11:00 

sıralarında Optimum Alışveriş merkezi Batısından, saat 02:13:44 sıralarında Akıncı Meydanı 

güneydoğusundan geçtiği, saat02:16:20 sıralarında Akıncı Meydanı üzerinde radar ekranında 

izinin  çıktığı,  helikopterin  Müteakiben Akıncı  Meydanına  iniş  yaptığının  değerlendirildiği 

belirtilmiştir. 

Kara  Havacılık  Komutanlığı  tarafından  düzenlenen  İdari  tahkikat 

raporunda,Şehit  Kr.Plt.Ütğm.  Selahattin  ŞEN  S-70  Bakım  Hangarına  ait  kamera 

kayıtlarının  28-29  Temmuz  2016  tarihlerinde  incelenmesi  sonucunda  düzenlenen 

tutanakta;

1334/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



Saat 21.55'de,  Başçavuş Ergün YAKUT ve Astusbay Emre GÜREL hangara girip 

çıktıları,

Saat 22.21'de, Astsubay Emre GÜREL hangara girdiği,

Saat  22.22'de,  Astsubay  Emre  GÜREL  elinde  Gece  Görüş  Gözlüğü  çantasıyla 

hangardan çıktığı,

Saat 22.36'da, Astsubay Emre GÜREL kıyafetini değiştirmiş ve tulum giymiş olarak 

hangardan çıktığı belirtilmiştir.

Şüpheli  Emre  GÜREL  adına  kayıtlı  olan  /  kullanmakta  olduğu 0535  226  22  76 

numaralı telefon hattı için Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin 13/10/2016 tarih ve 2016/3399 

D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı  

verilmiştir. 

Şüpheli Emre GÜREL'in kullanmakta olduğu 0 535 226 22 76 numaralı telefon 

hattının iletişim bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe girişiminde bulunulan 15/07/2016 

tarihinde  şüphelinin  cep  telefonunun  Güvercinlik  kışlası  civarındaki  baz  istasyonlarından 

sinyal  verdiği,  şüphelinin  cep  telefonundan  23:27  -  07:12  tarihleri  arasında  herhangi  bir 

telefon irtibatının bulunmadığı, GPRS kayıtlarının incelenmesinde şüphelinin cep telefonunun 

23:16 - 07:12 saatleri arasında herhangi bir internet irtibatının da bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Şüpheli Emre GÜREL 16/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Emre  GÜREL'in  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli Emre Gürel'in,  1. Kara Havacılık Alay Bakım Tabur Kullanıcı ve D/DS 

Bakım Bölüğü  Orta  Genel  Maksat  Hücum Helikopter  Kullanıcı  Bakım ve  Onarım D/DS 

Takımında Bakım Teknisyeni olarak Astsubay Kıdemli Çavuş rütbesiyle görev yaptığı, 

Şüphelinin,  Kara  Havacılık  Komutanlığında  15/07/2016  tarihindeki  Acil  Durum 

Bekleme ve Ambulans nöbetçi Astsubayı olarak önceden görevlendirildiği,

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensupları  tarafından  planlanan  askeri  darbe  girişimi 

hazırlıkları  aşamasında  Kara Havacılık  Komutanlığı  Güvercinlik  Kışlasının helikopterlerin 

sevk ve idare edildiği askeri birlik olarak belirlendiği, Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının 

15/07/2016  tarihi  gecesinde  gerçekleştirecekleri  askeri  darbe  girişimi  öncesinde  kışlada 

nöbetçi  tüm personeli  değerlendirdikleri,  15/07/2016 tarihi  gecesi  için kışlanın tam olarak 
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kontrolünü temin edebilmek amacıyla kendileri ile fikir ve eylem birliği içerisinde olmayan 

nöbetçi  personelin  nöbetini  değiştirdikleri,  kendileri  ile  fikir  ve  eylem birliği  içinde  olan 

nöbetçileri ise nöbetlerine devam etmelerini sağladıkları, bununla birlikte bir kısım personele 

izin vererek evlerine gönderdikleri, yine geceleyin kışlanın girişini araçlarla kapatarak giriş ve 

çıkışı  engelledikleri  bir  bütün  olarak  değerlendirildiğinde,  15/07/2016  tarihi  gecesinde 

Güvercinlik  Kışlasında askeri  darbe girişimine karşı  eylemde bulunabilecek durumda olan 

askeri  personelin  bulunmamasının  sağlandığı,  bu  kapsamda  da  darbe  planlamasını  yapan 

şüphelilerin  şüpheli  Emre  GÜREL'in  de  olay  gününe  ilişkin  nöbetini  değiştirmedikleri, 

şüpheli Taha Fatih ÇELİK 01/09/2016 tarihli ifadesinde; "15/07/2016 günü sabah saat 07:30 

sıralarında  mesaiye  gelerek  08:30  daki  nöbet  toplantısına  katıldım.  O  gün  birinci  Kara  

Havacılık  Alayı  Nöbetçi  Amiri  idim.  Kışla  nöbet  toplantısında  rutin  nöbet  faaliyetleri  

konuşuldu dikkatimi çeken husus o günkü nöbetçi heyetinin daha sonra gördüğüm kadarı ile  

hepsi  bu  faaliyete  iştirak  etmişlerdi."  şeklindeki  beyanlarının  da  bunu  doğrular  nitelikte 

olduğu, 

Şüpheli  Emre  GÜREL'in,  şüpheli  Ergün YAKUT'un uçuş  olduğunu  ve  tulumunu 

giymesi talimatı üzerine, uçuş tulumunu giydiği, 

Şüpheli Emre GÜREL'in, 15/07/2016 tarihinde saat 21:55'de şüpheli Ergün YAKUT 

ile birlikte hangara girip çıktıklarının, saat 22:21'de hangara girdiğinin ve saat 22:22'de gece 

görüş gözlüğü çantası ile hangardan çıktığının, saat 22:36'da tulum giymiş olarak hangardan 

çıktığının güvenlik kamerası görüntüleri ile belirlendiği, 

Kara Havacılık Komutanlığında askeri darbe faaliyetinin başlaması üzerine aldıkları 

talimat doğrultusunda şüpheli Emre GÜREL'in, şüpheliler Erkan ÇETİN, Ergün YAKUT , 

nöbetçi  astsubay  Levent  SELAMOĞLU  ile  birlikte  silahlığa  gittikleri,  silahlıkta  her  bir 

Skorsky helikopter için ayrılmış olan toplam 9 adet bixi makineli tüfeğini alıp park alanındaki 

Skorsky helikopterlere dağıttıkları,

Helikopterlerin  Akıncı'ya  götürülmesi  talimatı  verilmesi  üzerine  şüphelinin, 

Güvercinlik'teki helikopter park alanında, önceden tüm bakımları yapılmış ve uçuşa hazır bir 

şekilde bekleyen 10983 kuyruk numaralı, Skorsky S-70 tipi genel maksat helikopteri uçuşa 

hazırladığı,teknisyenliğini  yaptığı  bu  helikopter  ile  Güvercinlik'teki  Kuleden  izin  almadan 

Kazan ilçesinde bulunan Akıncı Hava Üssünegittileri, 

Şüphelinin,  Akıncı Hava Üssü'nde kendi sıralı  amir ve komutanlarından olmayan, 

askeri darbeciler tarafından Hava Görev Komutanı olarak atanan şüpheli Uğur KAPAN'dan ve 

Ergün YAKUT'tan aldığı  talimatlar  doğrultusunda aynı  helikopter  ile  Gölbaşı'nda bulunan 

Özel  Kuvvetler  Komutanlığı  Oğulbey  kışlasına  gittikleri,  oradan  aldıkları  silahlı  ve  tam 

teçhizatlı özel kuvvet mensubu 7 kişilik timden oluşan darbeci askerleri Gölbaşında bulunan 

Türksatyerleşkesine  götürdükleri,helilopterdeki  darbeci  askerlerden  oluşantimi  orada 

1336/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



indirdikten sonra helikopter ile Akıncı Hava üssüne döndükleri,

Şüphelinin  teknisyenliğini  yaptığı  10983  kuyruk  numaralı  helikopterin  radar 

izlerinde  olay  akşamı  Akıncı'dan  Çankaya  Köşkü,  Cumhurbaşkanlığı  Muhafız  alayının 

bulunduğu bölgeye  uçuş  gerçekleştirdiğinin  belirlenmesine  göre  şüphelinin  teknisyenliğini 

yaptığı 10983 kuyruk numaralı helikopterle olay akşamıAkıncı Hava Üssünden Çankaya'da 

bulunan  Cumhurbaşkanlığı  Muhafız  alayına  gittikleri,  oradan  aldıkları  askeri  darbe 

kapsamında görevlendirilmiş olan askerleri Akıncı Hava Üssüne getirdikleri, 

Şüphelinin, olay akşamı gerçekleştirdiği başka helikopter uçuşu ya da başka faaliyeti 

bulunup bulunmadığının soruşturma aşamasında belirlenemediği, 

Askeri  darbenin  başarısızlıkla  sonuçlanması  ve  Akıncı  Hava  Üssünün  uçaklar 

tarafından bombalanması üzerine şüphelinin sabah saatlerinde tel örgülerden atlayarakAkıncı 

Hava Üssünden kaçarak ayrıldığı, 

Şüphelinin,  Genelkurmay  Başkanı  tarafından  olay  akşamı  hava  sahasının  uçuşa 

kapatılmasına ilişkin emir verilmesine rağmen helikopteri uçuşa hazırlayıp uçuşa katılarak bu 

emre karşı geldiği, 

Şüphelinin,  olay  gecesi  sıralı  amir  ve  komutanlarından  olmayan  asker  kişilerden 

yasadışı  emir  ve  talimatlar  aldığı,  yine  sıralı  amiri  olmadığı  askerlere  yasadışı  emir  ve 

talimatlar verdiği, görev yapmadığı bir askeri birlikte yetkisiz olarak olay akşamı faaliyette 

bulunduğu, 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarının  askeri  darbe  faaliyeti  icrası  sırasında  olay 

gecesi askeri darbe faaliyeti dışında herhangi bir telefon iletişiminde bulunulmamasına dair 

faaliyete katılan askerlere emir ve talimat verdiklerinin değerlendirildiği,  şüphelinin de bu 

emir  ve  talimata  uyarak  olay  gecesi  23:27  -  07:12  saatleri  arasında  herhangi  bir  telefon 

iletişiminde bulunmadığının anlaşıldığı, 

Şüphelinin gerçekleştirilen askeri  hareketliliğin bir askeri  darbe girişimi olduğunu 

bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı terör Örgütü mensubu 

olan diğer şüphelilerle fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket ettiği, darbe planlaması 

kapsamında kendisine verilen yasal olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği,

Şüphelinin  teknisyenliğini  yaptığı  helikopterden  silahla  yapılan  atışlar  sonucu 

meydana gelen tüm ölüm ve yaralanma eylemlerinden 5237 sayılı TCK 37 maddesi uyarınca 

doğrudan  sorumlu  olduğu,  şüphelinin  teknisyenliğini  yaptığı  helikopterle  uçuş  yaptığı 

belirlenen  TÜRKSAT  Haberleşme  Merkezinde  yaralanan  müştekiler  Abdullah  BULUT, 

Ahmet SARIKAYA, Ahmet ŞEFLEK, Alaettin ALTINTAŞ, Ali BOLAT, Bayram İNAÇ, Bilal 

Davut HASETÇİ, Mehmet Cemil ÖZTEGİL, Cengiz DEĞİRMENCİ, Cengizhan SOLAK, 

Cenk ŞEN, Eray ÜNLÜ, Erdal SÖĞÜNMEZ, Erkan KAYA, Erol ÖLÇER, Fatih AKSOY, 
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Fatih Mehmet KAYABAŞI,  Fatih  POLAT, Fatih  ÜNVER, Güner  GANİ ,  Hakan İLHAN, 

Halil ERSOY, Hüsamettin DEMİREL, Halil YEŞİLÇİMEN, Hüseyin TÜRKMEN, İbrahim 

ATİLA,  İsmail  AÇIKAL,  Kadir  KARABIYIK,  Lokman  SONSOY,  Mahmut  BAŞPINAR, 

Mehmet  BAYAR,  Mehmet  GÖKSEL,  Mehmet  Ali  ORTAYATIRTMACI,  Muhammet  Sait 

GÜNEŞ,  Muhammet  Emin  SERGİLİ,  Mustafa  KARADAYI,  Özcan  ŞEN,  Ramazan 

TEKTAŞ, Serdar GÖZÜM, Serkan BİLEN, Taha TETİK, Tarık İNCEDERE, Tarık Furkan 

ERBAY, Tayfun ÖĞÜTLÜ, Turgay AYÇİÇEK, Üzeyir  YAVUZ ve Yasin Burak KAYA 'ya 

karşı işlenen nitelikli şekilde kasten insan öldürmeye teşebbüs suçunun doğrudan faili olduğu,

Şüpheli  Emre GÜREL'in, soruşturmaya konu eylemlerinin,  Silahlı  Terör Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek,  47  kez  insan  öldürmeye 

teşebbüs etmek suçlarını oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-49-Şüpheli Emre NAZLIGÜLOĞLU'nun ( Teğmen ) Eylemleri :

Şüpheli  Emre  NAZLIGÜLOĞLU 27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  13/07/2016 

günü  Bölük  Komutanı  Yüzbaşı  Emre  ERKAN  saat  08:00  sıralarında  yapılan  sabah 

içtimasında bölüğümüze hitaben 'Cuma günü Tabur Komutanının yoğun mesaisiden dolayı  

sizlerle  görüşemedim,  sizlerle  Cuma  günü  mesai  bitiminde  Tabur  Komutanı  Yasin  

CANDEMİR sizlerle görüşecek' diye söyledi. 15/07/2016 günü saat:17:00 sıralarında Bölük 

Komutanı  Emre  ERKAN  bize  sivil  çarşıya  çıkabileceğini  söyledi,  ancak  saat:  21:45'te 

üniformalı olarak tabur gazinosunda hazır olmamızı ermemesi üzerine saat:21:30 civarında 

okula yanımda bulunan arkadaşım Teğmen Bilal BOZDUĞAN ile birlikte geldik. Koğuşta 

elbisemizi giyerken aynı zamanda gitarla şarkı söylerken içeriye Bölük komutanı girdi ve bize 

'  Siz  burada  ne  yapıyorsunuz,  KaraKuvvetleri  komutanı  burada,  çabuk  üstünüzü  giyinin,  

gazinoya gelin' demesi üzerine, biz de gazinoya gittik. saat:22:00 kadar bekledik. Gazinoda 

bulunan teğmen arkadaşlarım içiresinde en kıdemli ben olduğum için yoklama yapıp, Tabur 

Komutanı Yarbay Yasin CANDEMİR’e tekmil vermek için kapı önünde bekliyordum. Tabur 

Komutanı, Bölük Komutanı ve Takım Komutanı Üstegmen Serdar ERCAN bulunduğum katta 

devamlı olarak bir oraya bir buraya telaşlı bir şekilde hareketli haldeydiler. Bu hareketlilikten 

şüphelendiğim için gazinoda bulanan teğmen arkadaşlara ' Bir şeyler oluyor galiba, Tabur  

Komutanını hiç böyle görmedim' dedim, kimseden cevap alamayınca beklemeye başladım.

Saat:22:15  sıralarında  Tabur  Komutanı  Yasin  CANDEMİR  telaşlı  bir  şekilde 

gazinoya gelip 'Çabuk ışıkları  söndürün, şaka değil,  Genelkurmay karargâhı  silahlı  terör  
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örgütlerince  basıldı,  şuan  başlar  alınıyor,  Sıradaki  hedef  Kara  Havacılık  olabilir' dedi. 

Akabinde gazinoda bulunan bizleri 5-6 kişilik gruplara böldü, daha sonra bize ' Telefonlarınız  

yanınızda  mı  diye' sordu,  telefonlarımızın  yanımızda  olduğu  söyleyince  bize 'Bu  saatten  

sonra  dışarıyla  haberleşen  olursa  hakkında  vatan  hainliğinden  işlem  yaparım'  dedi.  Biz 

korku içinde beklerken Tabur Komutanı Yarbay Yasin CANDEMİR Bölük komutanı Emre 

ERKAN’a 'Depodan arkadaşlara silah dağıtın' diye emir vermesi üzerine biz depoya inip 

silahları  aldık.  Bu esnada Bölük komutanı  Yüzbaşı  Emre bize 'Teröristler  Polis  ve  Asker  

kıyafeti giymiş şeklinde saldırabilirler' dedi.Silahlarımız aldıktan sonra Tabur Komutanının 

odasından herkes  mermi ve şarjör  aldı,  bende bir  adet  şarjör  ve 15 tane mermi aldım ve 

şarjörümü  doldurdum.  Bu  durum  karşısında  ben  ve  arkadaşlarım  şaşırmıştık,  çünkü 

okulumuzda silah atış eğitimi dışında hiçbir şekilde mermi bulunmazdı, ayın 15’den önceki 

Perşembe  atış  eğitimi  vardı,  ancak  iptal  edildi,  ben  ve  arkadaşlarım  bu  mermilerin  atış 

eğitiminde kullanılacak olan ancak kullanılmayan mermiler  olduğu kanısına vardık,  Tabur 

Komutanı  ayırdığı  grupları  personelin  kendi  özel  araçlarıyla  emretmiş  olduğu  Meydan 

Harekât Taburu, Fidanlık Nizamiye ve 1 nolu Nizamiyeye gitmemizi emretti.

Benle beraber orada kalan 4 kişiye Tabur Komutanı Yasin Yarbay bize 'Sizde benimle  

berabersiniz' dedi,  o anda aynı zamanda telefonla konuşuyordu, ancak kiminle ve nereyle 

konuştuğunu bilmiyorum, daha sonra bize ' Koşarak eski nizamiyeye gidin' emrini vermesi 

üzerine,  benimle  birlikte  diğer  arkadaşlarım  eski  nizamiyeye  gittik.  Burada  beklemeye 

başladık.  Bir müddet sonra Tabur Komutanı Yasin Yarbay beni cep telefondan aradı, bana 

telefonda 'İçeriye girmek olursa ateş edin, kim olursa olsun yine ateş edin, bekleme yapan  

araçlara da ateş edin' diye emir verdi.

Bulunduğum  yerden  yani  Kara  Havacılık  yerleşkesi  içerisinde  Titan  yangın 

söndürme aracı geçti, geçtiği yol 1 nolu nizamiyeye gidiyordu, arkasından Meydan Hareket 

Taburuna ait  2  Jep  geldi,  yanımızda  bulunan demir  kapının  önüne içeriye  araç  girmesini 

engelleyecek  şekilde  park  ettiler,  merak  ettiğim  için  bende  yanlarına  gittim.  Orada  Pilot 

tulumu  giymiş,  isimliğinde  Mehmet  SÜMER  yazılı  Yüzbaşı  gördüm.  Yüzbaşı  Mehmet 

SÜMER’e 'Ne oluyor komutanım' diye sorunca kendisi bana 'Yasin Yarbay mı gönderdi' diye 

sordu.  Evet  demem üzerine kendisi  bana 'kaç kişisiniz  arkadaşların nerede' diye sorunca, 

bende  4  kişi  olduğumuzu  ve  arkadaşlarımın  yerlerini  söyleyince,  benimle  birlikte 

arkadaşlarımın yanına geldi,  bizi  kontrol ettikten sonra yanımızdan ayrıldı,  biz beklemeye 

devam ettik. Mehmet SÜMER yüzbaşı yanımıza geldi. Bana silahımın dolu olup olmadığını 

sorması  üzerine  bende  dolu  komutanım diye  cevap  verince,  benimle  gel  demesi  üzerine 

birlikte  Similatör  binasına  giderken bana 'Yasin  Yarbay banaDursun Başçavuş  telefondan  

dışarıya mesaj atıyormuş, onun telefonunu al' dedi.  Binanın kapıları  kitliydi,  arka kapının 

camını Mehmet Yüzbaşı yerde bulunan mazgalla kırdı ve içeriyi kontrol ettik, ancak kimsenin 
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olmadığını görünce bana 'Sen yerine git'  deyince bende tekrar arkadaşlarımı yanına gittim. 

Beklemeye  başladım  esnada  abim  Ümit  beni  cep  telefonumdan  arayarak  haberin  varmı, 

Genelkurmay'a  saldırı  olmuş  söyleyince  bende  kendisine  haberim var  zaten  bize  de  silah 

verdiler diye söyledim. Telefonu kapattık, bunun üzerine bende telefonumun parlak ayarını 

kısıp internetten haberlere bakmaya başladım. Haberlerde Genelkurmay Başkanlığında silahlı 

çatışma çıktığını ve çok sayıda Polis ve ambulansın bölgeye sevk edildiğini haberi okuyunca 

şaşırdım, bu esnada helikopter seslerini duydum, tedirgin bir şekilde beklemeye devam ettim. 

Bu  esnada  haberlerde  Boğaziçi  köprüsünün  askerler  tarafından  kapatıldığını  öğrendim. 

Jetlerin alçak seviyede uçup Cumhurbaşkanlığı Külliyesine doğru gittiğini gördüm. Bunun 

üzerine kendimi emniyetli bir yere alıp sabaha kadar bekledim.

Saat:  06:30  sıralarında  tekrar  helikopter  ve  uçak  gördüm,  telefonumun  şarjı 

bittiğinden dolayı yanımda bulunan arkadaşım Teğmen Volkan CESUR’a haberlere bir bak 

neler  oluyor  diye  söyleyip  beraber  haberlere  baktığımızda  Darbe  Teşebbüsünün olduğunu 

öğrendim.  Bunun  üzerine  bulunduğum  yerden  kaçma  planları  yapmaya  başladım, 

bulunduğum yere yakın bir yerde bulunan araç gittim, amacım aracı çalıştırıp kaçmaktı ancak, 

beni Yüzbaşı Mehmet SÜMER gördü, bana yerime dönmemi söyledi, bende yerime geçtim, 

bu esnada bulunduğumuz yerde bir personelin kaçtığını görünce yanımda bulunan arkadaşım 

Teğmen Volkan CESUR’a biz de kaçalım diyerek koğuşa gidip elbisemizi giydiğimiz esnada 

Bölük Komutanı  Emre  ERKAN bize  silahları  depoya  bırakmamızı  söyledi,  bizde  depoya 

silahları  bırakıp  oradan  ayrıldık,  eve  gittim.  ...  Benim hiçbir  şekilde  darbeyle  bir  alakam 

yoktur,ben  sadece  komutanlarımın  bana  okula  ve  genelkurmaya  saldırı  olduğunu  ve 

okulumuzun emniyetini sağlayacağımızı söylemeleri üzerine bana verilen emirleri yaptım, hiç 

kimseye silahla ateş etmedim, ve silah doğrultmadım, darbeyi teşebbüsünü öğrenince kaçmak 

için  uğraştım,  Bu  olayı  yapanlar  beni  mağdur  ettiler,  Bu  olayı  yapanlardan  davacı  ve 

şikayetçiyim,  en  ağır  bir  ceza  ile  cezalandırılmalarını  istiyorum."  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Ahmet  Semih  BACANAK  28/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Akabinde 

benimde  içinde  olduğum  Teğmen  Emre  NAZLIGÜLOĞLU,  Teğmen  Mustafa 

ÖZKARDEŞLER, Teğmen Volkan CESUR ile birlikte bizden 4 kişilik bir grup oluşturdu ve 

bizi  similatör  binasının  arkasında  bulunan  eski  nizamiyenin  emniyetini  almamız  için 

görevlendirdi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Volkan CESUR 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " Tabur Komutanı ayırdığı 

grupları, personelin kendi özel araçlarıyla emretmiş olduğu Meydan Harekât Taburu, Fidanlık 

Nizamiye ve 1 nolu Nizamiyeye gitmemizi  emretti.  Benle beraber orada Teğmenler Emre 
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NAZLIGÜLOĞLU,  Mustafa  ÖZKARDEŞLERve  Ahmet  Semih  BACANAK  vardı.Tabur 

Komutanı Yasin Yarbay bize 'Similasyon binasının arkasındaki eski nizamiyeye gidin' diye 

emri vermesi üzerine bizde oraya gittik. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Volkan CESUR 27/07/2016 tarihli ifadesinde; "  ... silahlarımızı depoya 

bıraktıktan  sonra  Teğmen  Emre  NAZLIGÜLOĞLU’nun  aracıyla  ben,  Galip  ŞİMŞEK  ve 

İbrahim Furkan GÜLCAN ile nizamiyeye gittik." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Mustafa ÖZKARDEŞLER 28/07/2016 tarihli ifadesinde; " ... Bizi eliyle 

işaret  ederek  Piyade  Teğmen  Ahmet  Semih  BACANAK,  Kara  Havacılık  Teğmen  Emre 

NAZLIGÜLOĞLU  ve  Teğmen  Volkan  CESUR’un  da  bulunduğu  isimleri  sayarak  bizi 

İstanbul Yolu üzerinde bulunan ve kullanılmayan eski nizamiyeye 'burası önemli bir nokta  

oraya  giderek  görünmeyecek  bir  şekilde  emniyetini  alın' şeklinde  emir  verdi.  .."  şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Dursun ERGEN 21/11/2016 tarihli ifadesinde; "  Bu yaşanan olaylardan 

sonra  kamera  görüntülerinden nöbet  tuttuğum binanın B giriş  kapı  camını  kırarak on beş 

dakika  süreyle  içerde  beni  arayan  Yüzbaşı  Mehmet  SÜMER  ve  Teğmen  Emre 

NAZLIGÜLOĞLU’nu  teşhis  ettim.  Bu  şahısların  Teğmen  Faruk  IŞIK’ın  beyanına  göre 

kendilerinden  olmayıp,  dışarıya  bilgi  sızdırdığım  için  beni  öldürmeye  geldiklerini 

öğrendiğimden ...." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2016/6489 sayılı soruşturma dosyasından 

ifadesi  alınan  şüpheli  Anıl  UÇA,  09/01/2017,  05/04/2017  tarihli  ifadelerinde;  Harp 

Okulunda  okuduğu  dönemde  Emre  NAZLIGÜLOĞLU'nun  da  Mahmut  KESER ve  Emre 

COŞKUN ile birlikte Fetullahçı Terör Örgütü yapılanması içerisinde yer aldıklarını belirtmiş 

ve  10/03/2017  tarihli  teşhis  tutanağında  ifadesinde  geçen  Emre  NAZLIGÜLOĞLU'nu 

37256209284  T.C  kimlik  numaralı  Ahmet  ve  Feride  oğlu,  Sorgun  1992  doğumlu  Emre 

NAZLIGÜLOĞLU olduğunu fotoğrafından teşhis etmiştir. 

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube 

Müdürlüğü'nün 10/03/2017 tarihli  raporunda;  Şüpheli  Anıl  UÇA'nın ifadesinde  geçen, 

FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütü ile irtibat ve iltisaklı olduğu bildirilen askeri personelin açık 

kimlik bilgileri Kara Harp Okulu Komutanlığından istenilmiştir. 

Kara Harp Okulu Komtunlığının 25/01/2017 tarih ve G.N.20170004 sayılı yazısı ile ; 
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Şüpheli  Anıl  UÇA ile  aynı  dönemde  eğitim  gören  FETÖ  /  PDY  Silahı  Terör  Örgütü 

mensuplarının tespit  ve teşhis edilmesi için temin edilen bilgi  ve fotoğraflara 2. Numaralı 

tabloda yer verilmiştir. 

7- Emre Nazlı GÜLOĞLU T.C Kimlik Numarası 37256209284 Aslen Yozgat Sorgun 

Dişli Nüfusuna kayıtlıAhmet ve Feride oğlu Sorgun 23.01.1992 doğumlu Mernis sisteminde, 

Maraşal Çakmak Mah. Yavuz Cad. No: 25 İç Kapı No: 6 Sincan / Ankara adresinin mevcut 

olduğu"nun tespit edildiği belirtilmiştir. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  21:02'de,  Topçu  Teğmen  Bilal  BOZDUĞAN  ve 

Teğmen Emre NAZLIGÜLOĞLU’nun,  sivil  kıyafetli  olarak  Kara Havacılık  Subay Temel 

koğuş kapısından giriş yaptıkları,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  21:40'da,  Teğmen  Emre  NAZLIGÜLOĞLU  ve 

İs.Teğmen  Nuri  YÜKSEL’in  uçuş  kıyafetli  olarak  Kara  Havacılık  Subay  Temel  koğuş 

kapısından çıkış yaptıkları,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:09'de, Teğmen Emre NAZLIGÜLOĞLU’nun uçuş 

kıyafetli ve silahlı olarak subay temel silahlık koridorunda görüldüğü, 

16 Temmuz 2016 günü, saat: 00:45'de, Teğmen Emre NAZLIGÜLOĞLU’nun elinde 

uzun namlulu silahlaSimülatörleUçuş Eğitim Komutanlığı binasına girmeye çalıştığı, ancak 

kapıların kilitli olması sebebiyle giremediği,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 00:46'da, Yüzbaşı Mehmet SÜMER’in (tabancalı) ve 

Teğmen  Emre  NAZLIGÜLOĞLU’nun  (uzun  namlulu  silah  ile)  SimülatörleUçuş  Eğitim 

Komutanlığı  binasına  girmeye  çalıştıkları,  ancak  kapıların  kilitli  olması  sebebiyle 

giremedikleri,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 00:47'de, Yüzbaşı Mehmet SÜMER ve Teğmen Emre 

NAZLIGÜLOĞLU’nun Simülatörle Uçuş Eğitim Komutanlığı binasına girmeye çalıştıkları, 

ancak kapıların kilitli olması sebebiyle giremedikleri,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 00:49'de, Yüzbaşı Mehmet SÜMER ve Teğmen Emre 

NAZLIGÜLOĞLU’nun SimülatörleUçuş Eğitim Komutanlığı binasına, zemin kuzey kapısı 

camını kırarak girdikleri,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 00:51'de, Yüzbaşı Mehmet SÜMER ve Teğmen Emre 

NAZLIGÜLOĞLU’nun  Simülatörle  Uçuş  EğitimKomutanlığı  binası  zemin  katında 

görüldükleri,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 00:52'de, Yüzbaşı Mehmet SÜMER’in (tabancalı) ve 
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Teğmen  Emre  NAZLIGÜLOĞLU’nun  (uzun  namlulu  silahlı)  SimülatörleUçuş  Eğitim 

Komutanlığı binasında görüldükleri,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 00:52'de, Teğmen Emre NAZLIGÜLOĞLU’nun elinde 

uzun namlulu silahlaSimülatörle Uçuş Eğitim Komutanlığı binası bodrum katında görüldüğü 

belirtilmiştir. 

HELSİM  binasına  ait  kamera  kayıtlarının  25  Temmuz  2016  tarihinde 

incelenmesi sonucunda düzenlenen tutanakta; Saat 00:50'de, Yüzbaşı Mehmet SÜMER'in, 

Teğmen Emre NAZLIGÜLOĞLU ile birlikte HELSİM binasına HAVELSAN personelinin 

kullanımına  sunulan,  binanın  kuzeye  vespor  alanlarına  bakan  C  kapısının  camını  kırmak 

suretiyle giriş yaptığı,  Yüzbaşı Mehmet SÜMER'in palaskalı  ve silahlı, isimlik ve peçleri 

çıkarılmış olduğu, Teğmen  Emre NAZLIGÜLOĞLU'nun elinde G3 Piyade tüfeği olduğu 

belirtilmiştir. 

Kara Havacılık Komutanlığı  tarafından yapılan idari  soruşturma sonrasında 

düzenlenen "İdari ve Disiplin Soruşturma Heyetinin Olayla İlgili Personel Hakkındaki 

Değerlendirmesi  ve  Kanaati  Çizelgesinde;  Şüpheli  Emre  NAZLIGÜLOĞLU'nun, 

yanında Yüzbaşı Mehmet SÜMER ile birlikteHelsim binası C kapısı camını kırarak silahlı 

olarak binaya giriş yaptığı, bir yeri ya da birini aradığı, Darbe Teşebbüsü kapsamında icra 

edilen faaliyetlere  katıldığı,  667 sayılı  Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden 

çıkarıldığı belirtilmiştir. 

Şüpheli Emre NAZLIGÜLOĞLU'nun adına kayıtlı olan / kullanmakta olduğu 0541 

466 15 90 numaralı telefon hattı için Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin 29/11/2016 tarih ve 

2016/6347 D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti 

kararı verilmiştir.

Şüpheli  Emre  NAZLIGÜLOĞLU,  18/07/2016  tarihinde  yakalanarak  gözaltına 

alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Emre  NAZLIGÜLOĞLU'nun  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli Emre NAZLIGÜLOĞLU'nun, Kara Havacılık Okul Komutanlığı Öğrenci 
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ve Kurslar Tabur Komutanlığında 7. dönem kursiyer teğmen olarak görev yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  Amasya  Cumhuriyet 

Başsavcılığında 2016/6489 sayılı  dosyasından ifadesi alınan şüpheli  Anıl  UÇA'nın beyanı, 

sıralı komutan ve amirleri dışında başka asker kişilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki 

örgütsel davranış biçimi ile birlikte nazara alındığında,  şüphelinin Fetullahçı Terör Örgütü 

üyesi olduğunun anlaşıldığı,

Şüphelinin,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler  tarafından  15/07/2016 

tarihinde  gerçekleştirilecek  askeri  darbe  girişimi  öncesinde,  Subay  Temel  Kurs  Bölük 

Komutanı olan şüpheli Emre ERKAN tarafından 15/07/2016 tarihinde saat 21:30 sıralarında 

kışlada bulunmaları talimatı üzerine 15/07/2016 tarihinde saat 21:00 sıralarında Güvercinlik 

Kışlasına geldiği, tulumunu giyerek hazır beklediği, 

Şüphelinin,  olay  akşamı  saat  21:30  sıralarında  tabur  gazinosunda  bulunan 

teğmenlerin yoklamasını yaptığı ve oraya gelen Tabur Komutanı şüpheli Yasin CANDEMİR'e 

yaptığı yoklama ile ilgili tekmil verdiği, 

Tabur Komutanı Yasin CANDEMİR'in, tüm 7. Dönem Kursiyer Teğmenlere olduğu 

gibi şüpheliye de kapısı kırılmak suretiyle açılan depodan seri numaralarına bakmaksızın G-3 

piyade tüfeği dağıttırdığı,

Şüphelinin, aldığı bu tüfeğin mühimatını ise askeri darbe hazırlığı kapsamında atış 

eğitimi bahanesiyle alınan ve atış eğitimi iptal edildiği halde iade edilmesi gerekirken iade 

edilmeyerek Tabur Komutanı şüpheli Yasin CANDEMİR'in odasında bulunan mermilerden 

karşıladığı, 

Şüpheli  Yasin  CANDEMİR'in,  şüpheli  Emre  NAZLIGÜLOĞLU'nu,  şüpheliler 

Ahmet Semih BACANAK, Mustafa ÖZKARDEŞLER ve Volkan CESUR ile birlikte rastgele 

bir grup oluşturarak başlarına da şüpheli Yüzbaşı Mehmet SÜMER'i de vererek İstanbul Yolu 

üzerinde  similatör  binasının  arkasında  bulunan  ve  kullanılmayan  eskinizamiye 

bölgesindegörevlendirdiği,

Şüpheli  Yasin  CANDEMİR'in  şüpheliyicep  telefonundan  arayarak,  ona  'İçeri  

girmekisteyen olursa ateş edin, kim olursa olsun yine ateş edin, bekleme yapan araçlara da  

ateş edin' diye emir verdiği, 

Şüphelinin,  olay gecesi saat 00:45 sıralarında mühimmat bulunan yerin anahtarını 

şüpheli  Dursun  ERGEN'denalabilmek  için  Yüzbaşı  şüpheli  Mehmet  SÜMER  ile  birlikte 

Dursun ERGEN'in bulunduğunu düşündükleri Simülatörle Uçuş Eğitim Komutanlığı binasına 

silahlı  olarak  gittikleri,  kapının  kilitli  olması  nedeniyle  içeri  giremedikleri,  binanın  kuzey 

zemin  kapısının  camını  kırarak  içeri  girdikleri,  Dursun  ERGEN'i  aradıkları  ancak 

bulamadıkları  ve oradan ayrıldıkları,  bu durumun güvenlik kamerası  görüntüleri  ile  tespit 
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edildiği, 

Şüphelinin, askeri darbe faaliyeti başladığı saat 22:00 sıralarından sabah saat 06:00 - 

07:00 sıralarına kadar askeri darbeyi sevk ve idare eden şüpheliler tarafından verilen yasadışı 

emir ve talimatları yerine getirdiği, şüphelinin kendisine emir ve talimat yetkisi bulunmayan 

başka bir birlik komutanı olan şüpheli Yüzbaşı Mehmet SÜMER'den emir ve talimat aldığı, 

şüphelinin yasadışı olan bu emir ve talimatları itiraz etmeden yerine getirdiği, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması,  şüpheli  Ünsal 

COŞKUN'un 'teğmenler ayrılabilir' talimatıyla silahını bırakıp kendisine ait araçla şüpheliler 

Volkan CESUR, Galip ŞİMŞEK ve İbrahim Furkan GÜLCAN ilebirlikte ana nizamiyeden 

çıkış yaparak Güvercinlik kışlasından ayrıldıkları,

Şüphelinin, görev tanımı dışında kendisine ait olmayan uzun namlulu silahla olay 

gecesi eski nizamiye bölgesinde kendisine verilen yasadışı emir vetalimatları yerine getirdiği, 

şüphelinin  olay  gecesi  askeri  darbeciler  açısından  Güvercinlik  kışlasının  kontrol  ve 

güvenliğini sağladığı, 

Şüphelinin,  cep telefonunda,  tanık Mehmet DİKKATLİ'nin beyanına göre isminin 

'Yurtta  Sulh'  olduğu anlaşılan 7.  dönem kursiyer  teğmenlerden oluşan whatsapp grubunun 

kayıtlı  olduğu  ve  askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  üzerine  şüphelinin 

aldığı talimat doğrultusunda bu whatsapp grubuna ilişkin tüm paylaşımları sildiği, 

Şüphelinin, Kara Havacılık Komutanlığında gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir 

askeri  darbe girişimi olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması  için kendisi  gibi 

Fetullahçı Terör Örgütü mensubu olan diğer şüphelilerle fikir ve eylem birlikteliği içerisinde 

hareket ettiği, askeri darbe planlaması kapsamında darbe girişiminin başarıya ulaşması için 

kendisine verilen yasal olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Emre NAZLIGÜLOĞLU'nun, soruşturmaya  konu eylemlerinin,  Silahlı 

Terör Örgütü üyesi olmak,Anayasal Düzeni  Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek,  Türkiye 

Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını 

engellemeye teşebbüs etmek ve Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya 

görevlerini  yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını 

oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-50- Şüpheli Emre TEMİZKAN'ın ( Teğmen ) Eylemleri :

Şüpheli  Emre  TEMİZKAN  28/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  15/07/2016  günü 

saat:17:00  sıralarında  Bölük  Komutanı  Emre  ERKAN  bize  sivil  çarşıya  çıkabileceğini 

söyledi, ancak saat:21:45 de üniformalı olarak tabur gazinosunda hazır olmamızı ermemesi 
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üzerine saat:21:30 civarında okula yanımda bulunan arkadaşım Teğmen Nuri YÜKSEL ile 

birlikte  geldik.  Koğuşta  elbisemizi  giyerken  aynı  zamanda  gitarla  şarkı  söylerken  içeriye 

Bölük komutanı girdi ve bize 'Siz burada ne yapıyorsunuz, Kara Kuvvetleri komutanı burada,  

çabuk üstünüzü giyini, gazinoya gelin' demesi üzerine, biz de gazinoya gittik. saat:22:00 kadar 

bekledik. Tabur Komutanı, Bölük Komutanı ve Takım Komutanı Üstegmen Serdar ERCAN 

bulunduğum katta devamlı olarak bir oraya bir buraya telaşlı bir şekilde hareketli haldeydiler.

Saat:22:15  sıralarında  Tabur  Komutanı  Yasin  CANDEMİR  telaşlı  bir  şekilde 

gazinoya gelip 'TSK’ya Darbe yapılıyor, Çabuk ışıkları söndürün, şaka değil, Genelkurmay  

karargâhı silahlı terör örgütlerince basıldı,  şuan başlar alınıyor, İlk hedef Kara Havacılık  

olabilir' dedi, akabinde gazinoda buluna bizleri 5-6 kişilik gruplara böldü, daha sonra bize 

'Telefonlarınız yanınızda mı diye' sordu, telefonlarımızın yanımızda olduğu söyleyince bize 

'Bu saatten sonra dışarıyla haberleşen olursa hakkında vatan hainliğinden işlem yaparım' 

dedi. Biz korku içinde beklerken Tabur Komutanı Yarbay Yasin CANDEMİR Bölük komutanı 

Emre ERKAN’a 'Depodan arkadaşlara silah dağıtın' diye emir vermesi üzerine biz depoya 

inip silahları aldık. Tabur Komutanının odasından herkes mermi ve şarjör aldı, bende bir adet 

şarjör  ve  15  tane  mermi  aldım  ve  şarjörümü  doldurdum.  Bu  durum  karşısında  ben  ve 

arkadaşlarım şaşırmıştık.

Tabur Komutanı ayırdığı grupları personelin kendi özel araçlarıyla emretmiş olduğu 

Meydan Harekât Taburu, Fidanlık Nizamiye ve 1 nolu Nizamiyeye gitmemizi emretti. Benle 

beraber  5  kişiyi  Bölük  Komutanı  Emre  Yüzbaşı  2  kişiyi  apron  girişlerine,  1  arkadaşımı 

Skorsky hangarını oraya, 1 arkadaşımı orta tabura, beni de fabrika nizamiyesine yerleştirdi. 

Burada beklemeye başladık. Bulunduğum yerde garajda bir asteğmen ve iki erle beraber hazır 

kıta görevinde sekiz er vardı. Bulunduğum yerdeki garajın ışıklarını kapattırdım, askerler hiç 

kimse dışarı çıkmasın, konuyu bende bilmiyorum, bir saldırı olabilir, dikkatli olun diye emir 

verdim. Akabinde karanlık bir yerde beklemeye başladım. 

Beklediğim yerde sivil ve resmi araçların geçtiğini gördüm, sonra beyaz renkli resmi 

plakalı  bir  araç  geldi,  içinde  ismini  bilmediğim ancak  daha  sonra  İstihbarat  Şube  Amiri 

Yarbayın olduğunu öğrendiğim kişi bana hitaben  'Jandarma Genel Komutanlığı basıldı, 16  

şehidimiz var, durumun ciddiyetini hala anlamadınız mı' diyerek kızgın bir şekilde askerlerin 

mühimmat alarak birlik  sınırlarına dağılmasını emretti.  Askerler  mühimmat aldıktan sonra 

hazır kıta manga komutanı askerleri görev yerlerine dağıttı.

Saat:01:00 civarındaabim Mehmet beni cep telefonundan arayarak bana Başbakanın 

açıklama  yaptığını,  darbe  teşebbüsü  olduğunu,  haberimin  olup  olmadığın  sordu,  bende 

kendisine birliğin emniyetini aldığımı söyleyip görüşmeyi bitirdim, bu konuşmayı yaparken 

helikopterlerin  uçtuğunu  gördüm,  akabinde  F-16’lar  uçmaya  başlayınca  birliğimize  ait 

helikopterlerin ışıklarının söndüğünü gördüm. Burada F-16’lar Cumhurbaşkanlığı Külliyesine 
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alçak uçuş yaptığını görünce, yanımda bulunan Asteğmen Fatih'e hitaben  'F-16’lar darbeci  

tarafta, Cumhurbaşkanlığı Külliyesine alçak uçuş yapıyorlar, bizim helikopterler de onları  

durdurmak için  ışıklarını  söndürüp gizleniyorlar' diye  kendi  düşüncemi  söyledikten sonra 

sabah saat: 06:00 kadar bulunduğum yerde bekledik. 

Bölük komutanı  Emre ERKAN Yüzbaşı  beni  cep telefonumdan arayarak  'Abicim 

orası birazdan karışabilir bu tarafa hemen gel' deyip kapattı. Sonra askerleri kapalı yerde 

toplayıp  ne  olursa  olsun  burada  çıkmayın  diye  emir  verdim.  Havada  kobra  helikopteri 

göründüğüm esnada silah seslerini duyunca Okul karargahına gidip oraya sığındım, oradan 

silah seslerin geldiği yöne baktım ancak bir şey göremedim. Sonra helikopterden gizlenerek 

Tabur binasına kaçtım. Burada 8-10 tane arkadaşımın da beklediğini gördüm, olanları onlara 

sorduğumda  kendilerinin  de  bir  şey  bilmediklerini  söylemeleri  üzerine,  kaçmayı 

düşündüğümüz  bir  esnada  Bölük  Komutanı  Yüzbaşı  Emre  ERKAN yanımıza  geldi.  Bize 

“Silahlarınızı depoya bırakıp çıkıyoruz arkadaşlar” dedi ve bizde silahları depoya bıraktıktan 

sonra  üzerimizi  değiştirip,  kendi  araçlarımızla  okuldan  ayrıldık."  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli Bilal BOZDUĞAN 28/07/2016 tarihli ifadesinde; "  ... Bölük Komutanı 

Emre  ERKAN  Yüzbaşı  arabası  ile  beni  ve  diğer  kursiyer  arkadaşlarım  olan  Muhterem 

YAMAN,  Ömer  Faruk  TÜRKMEN,  İrfan  OKUMUŞ,  Emre  TEMİZKAN’ı  uçuş  hattına 

götürdü.  Hepimize  belli  yerleri  göstererek  görev  almamızı  emretti  ve  biz  terör  saldırısı 

olacağını sanıyorduk. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Emre  ERKAN 27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  Ben  Teğmen  Ömer 

Faruk  TÜRKMEN  ve  Teğmen  Emre  TEMİZKAN’ı  aradımçatışma  olduğunu 

söyleyerekyanıma gelin dedim. Teğmen İrfan OKUMUŞ’u ben skorsky hangarının önünden 

aldım birlikte kurs taburuna arabamla çıktık. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Ömer Faruk TÜRKMEN 28/07/2016 tarihli ifadesinde; " Bizim grupta 

Teğmen arkadaşlarım Emre TEMİZKAN, Bilal BOZDOĞAN, İrfan OKUMUŞ, Muhterem 

YAMAN ve ben vardık. Bölük komutanımızın Hundai marka, beyaz renkli özel arabasına 5 

kişi  bindik.  Görev yerimiz uçuş  hattı  dedi.  Güvercinlik  içerisinde Uçuş hattına geçmeden 

önceki  tel  örgüler  içerisinde  aracı  durdurarak,  bizleri  aşağı  indirdi,  bizleri  dağıtarak,  pist 

alanına kimseyi geçirmememiz talimatını verdi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Tanık  Onur  VURAL,Kara  Havacılık  Komutanlığı  tarafından  yapılan  idari 

tahkikat kapsamında 08/08/2016 tarihinde verdiği ifadesinde; Destek Bölük Komutanlığı 
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emrinde askerlik yaptığını, olay gecesi hazır kıtada görevli olduğunu, saat 22:30 sıralarında 

Teğmen  Emre  TEMİZKAN'ın  yanlarına  geldiğini,  polisin  darbe  yaptığını  ve  jandarmada 

şehitler  olduğunu  söylediğini,  daha  sonra  kendilerini  mevzilere  yolladığını  ve 'polisi  

vuracaksınız' dediğini, sabaha kadar mevzilerde kaldıklarını belirtmiştir.

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü, saat: 21:16'da, İs.Teğmen Kazım HAMZAÇEBİ ve Tankcı 

Teğmen  Emre  TEMİZKAN’ın  sivil  kıyafetli  olarak  Kara  Havacılık  Subay  Temel  koğuş 

kapısından giriş yaptıkları,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 21:40'da, Tankcı Teğmen Emre TEMİZKAN’ın uçuş 

kıyafetli olarak Kara Havacılık Subay Temel koğuş kapısından çıkış yaptığı,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:09'da, Tankcı Teğmen Emre TEMİZKAN’ın uçuş 

kıyafetli ve silahlı olarak subay temel silahlık koridorunda görüldüğü belirtilmiştir. 

Kara Havacılık Komutanlığı  tarafından yapılan idari  soruşturma sonrasında 

düzenlenen "İdari ve Disiplin Soruşturma Heyetinin Olayla İlgili Personel Hakkındaki 

Değerlendirmesi ve Kanaati Çizelgesinde; Şüpheli Emre TEMİZKAN'ın, kursiyer olan 

şahsın  polisin  darbe  yaptığını,  jandarmada  şehitler  olduğunu  söyleyerek  erleri  mevzilere 

yolladığını, polisi vuracaksınız dediği, Darbe Teşebbüsü kapsamında icra edilen faaliyetlere 

katıldığı,  667  sayılı  Kanun  Hükmünde  Kararname  ile  kamu  görevinden  çıkarıldığı 

belirtilmiştir. 

Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  Mali  Suçlarla  Mücadele  Şube  Müdürlüğü'nün 

28/03/2017 tarih ve 342278 Sayılı cevabi yazısında; Şüpheli Emre TEMİZKAN’ın kardeşi 

Yunus  TEMİZKAN’ın  Anayasal  Düzeni  Ortadan  Kaldırmaya  Teşebbüs  Etme  suçundan 

tutuklu  olduğu,  2015/26827  soruşturma  ile  2016/115532  soruşturma  dosyalarında  şüpheli 

olduğu belirtilmiştir.

Şüpheli Emre TEMİZKAN'ın kullanmakta olduğu 0543 373 76 66 numaralı telefon 

hattı için Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin 20/10/2016 tarih ve 2016/5368 D. iş sayılı kararı 

ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı verilmiştir.

Şüpheli  Emre TEMİZKAN'ın kullanmakta olduğu 0543 373 76 66 numaralı 

telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe  girişiminde  bulunulan 

15/07/2016 tarihinde saat 17:32'ye kadar cep telefonunun Güvercinlik Kışlası civarındaki baz 
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istasyonlarından sinyal verdiği,  daha sonra başka mahallerde bulunan baz istasyonlarından 

sinyal  vermeye  başladığı,  saat  21:24'den  ertesi  gün  07:00'a  kadar  Güvercinlik  Kışlası 

civarındaki  baz  istasyonlarından  sinyal  verdiği,  şüphelinin  olay  gecesi  şüpheliler  Emre 

ERKAN,  Nuri  YÜKSEL,  Ömer  Faruk  TÜRKMEN  ve  Kazım  HAMZAÇEBİ  ile  telefon 

iletişiminde bulunduğu anlaşılmıştır. 

Şüpheli Emre TEMİZKAN, 18/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Emre  TEMİZKAN'ın  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Emre  TEMİZKAN'ın,Kara  Havacılık  Okul  Komutanlığı  Öğrenci  ve 

Kurslar Tabur Komutanlığında 7. dönem kursiyer teğmen olarak görev yaptığı,

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri dışında başka asker kişilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış 

biçimi ile  birlikte  nazara  alındığında,  şüphelinin  Fetullahçı  Terör  Örgütü üyesi  olduğunun 

anlaşıldığı,

Şüphelinin,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler  tarafından  15/07/2016 

tarihinde  gerçekleştirilecek  askeri  darbe  girişimi  öncesinde,  Subay  Temel  Kurs  Bölük 

Komutanı olan şüpheli Emre ERKAN tarafından 15/07/2016 tarihinde saat 21:30 sıralarında 

kışlada bulunmaları talimatı üzerine 15/07/2016 tarihinde saat 21:30 sıralarında Güvercinlik 

Kışlasına gelerek tulumunu giydiği ve hazır beklediği, 

Tabur Komutanı Yasin CANDEMİR'in, tüm 7. Dönem Kursiyer Teğmenlere olduğu 

gibi şüpheliye de kapısı kırılmak suretiyle açılan depodan seri numaralarına bakmaksızın G-3 

piyade tüfeği dağıttırdığı,

Şüphelinin, aldığı bu tüfeğin mühimatını ise askeri darbe hazırlığı kapsamında atış 

eğitimi bahanesiyle alınan ve atış eğitimi iptal edildiği halde iade edilmesi gerekirken iade 

edilmeyerek Tabur Komutanı şüpheli Yasin CANDEMİR'in odasında bulunan mermilerden 

karşıladığı, şüphelinin aldığı 15 adet mermiyi tüfeğine yerleştirdiği, 

Şüpheli  Yasin  CANDEMİR'in,  şüpheli  Emre  TEMİZKAN'ı,  şüpheliler  Bilal 

BOZDUĞAN, İrfan OKUMUŞ, Muhterem YAMAN ve Ömer Faruk TÜRKMEN ile birlikte 

rastgele bir grup oluşturarak başlarına da şüpheli Emre ERKAN Yüzbaşıyı da vererek uçuş 

hattında görevlendirdiği,

Şüphelinin, Bölük Komutanı Emre ERKAN'ın özel aracı ile görevlendirildikleri uçuş 
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hattına gittikleri, 

Şüpheli Emre ERKAN'ın, şüpheliyi Fabrika Nizamiyesine yerleştirdiği,

Şüphelinin  bulunduğu  garajın  ışıklarını  kapattırdığı,  orada  bulunan  askerlere  hiç 

kimsenin dışarı çıkmaması talimatı verdiği, 

Şüphelinin, bulunduğu yere gelen Hakan Cafer ARSLAN'dan talimat alarak orada 

bulunan  askerleri  mühimmatlarıyla  birlik  sınırlarına  dağılmalarını  emrettiği,  şüphelinin 

kendisine  emir  ve talimat  yetkisi  bulunmayan,  sıralı  amirlerinden olmayan şüpheli  Hakan 

Cafer ARSLAN'dan talimat aldığı, 

Tanık Onur VURAL 08/08/2016 tarihli ifadesine göre, şüpheli Emre TEMİZKAN'ın 

bulunduğu yerdeki askerlere polis gelirse ateş etme talimatı verdiği, 

Şüphelinin, askeri darbe faaliyeti başladığı saat 22:00 sıralarından sabah saat 06:00 - 

07:00 sıralarına kadar askeri darbeyi sevk ve idare eden şüpheliler tarafından verilen yasadışı 

emir ve talimatları yerine getirdiği,

Askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması,  şüpheli  Ünsal  ÇOŞKUN'un 

'teğmenler ayrılabilir' talimatı vermesi üzerine şüphelinin silahını bırakıpnizamiyeden çıkış 

yaparak Güvercinlik kışlasından ayrıldığı, 

Şüphelinin, görev tanımı dışında kendisine ait olmayan uzun namlulu silahla olay 

gecesi  uçuş  hattında  fabrika  nizamiyesi  bölgesinde  kendisine  verilen  yasa  dışı  emir 

vetalimatları yerine getirdiği, şüphelinin olay gecesi askeri darbeciler açısından Güvercinlik 

kışlasının kontrol ve güvenliğini sağladığı, 

Şüphelinin,  cep telefonunda,  tanık Mehmet DİKKATLİ'nin beyanına göre isminin 

'Yurtta  Sulh'  olduğu anlaşılan 7.  dönem kursiyer  teğmenlerden oluşan whatsapp grubunun 

kayıtlı  olduğu  ve  askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  üzerine  şüphelinin 

aldığı talimat doğrultusunda bu whatsapp grubuna ilişkin tüm paylaşımları sildiği, 

Şüphelinin,Kara  Havacılık  Komutanlığında  olay  gecesi  gerçekleştirilen  askeri 

hareketliliğin bir askeri darbe girişimi olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için 

kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu olan diğer şüphelilerle fikir ve eylem birlikteliği 

içerisinde  hareket  ettiği,  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  darbe  girişiminin  başarıya 

ulaşması için kendisine verilen yasal olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Emre  TEMİZKAN'ın, soruşturmaya  konu  eylemlerinin,  Silahlı  Terör 

Örgütü üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük 

Millet  Meclisini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  kısmen  veya  tamamen  yapmasını 

engellemeye teşebbüs etmek ve Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya 

görevlerini  yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını 

oluşturduğu anlaşılmıştır. 
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5-51- Şüpheli Engin GÖZ'ün ( Astsubay Başçavuş ) Eylemleri:

Şüpheli  Engin  GÖZ  18/07/2016tarihli  ifadesinde;"  Benim  rütbem  astsubay 

kıdemli  başçavuştur,  ben  Ankara  Güvercinlik'teki  Kara  Havacılık  Okulunda  Aviyonik 

Öğretmeni  olarak  görev  yapıyorum.  2013  yılından  beri  bu  görevdeyim.  14/07/2016  ve 

15/07/2016 tarihlerinde günlük izinliydim...

Saat:18.00 sıralarında benimle aynı yerde görevli kıdemli Başçavuş Talat URAL beni 

aradı fakat ben telefonu duymadığım için açamadım, bunun üzerineeşimin telefonuna mesaj 

yollamış  CH47F  helikopterinin  toplantısı  olacağını  ve  orada  hazır  olmamı  söylüyordu. 

Saat:19.30 sıralarında Kara Havacılık Okuluna gittim. Sivil kıyafetliydim. Bu helikopter de 

Türkiye'ye  ilk  kez  alınan  bir  helikopter  olduğu  için  Cumhurbaşkanımıza  tanıtımının 

yapılacağı için bu amaçla çağırıldığımı düşündüm. Koşturarak geldim. Astsubay Talat URAL 

bizim  özel  çağırıldığımızı  söyledi,  burada  bekleyeceğiz  ve  birileri  geldiğinde  onları 

ağırlayacağımızı  söyledi.  Bunu  sana  kim  söyledi  diye  sorduğumda  Kara  Havacılık 

Okulundaki  Albay  Muzaffer  KARTOPU'nun  kendisine  söylediğini  söyledi.  Saat:21.00 

sıralarında  bize  koşarak  uçuş  hattına  acil  gelin  dediler,  zaten  daha  önceden  de  askeri 

tulumumuzu giymiştik. Benim herhangi bir  silahım yoktur,  Talat  URAL'da 2 tane tabanca 

varmış,  birisini  bana  verdi,  Talat  URAL  ile  birlikte  uçuş  hattına  gittik,  orada  pilotlar 

helikopterlere malzemeler taşıyorlardı. Kara Havacılılık Okulunda Talat URAL ile beklerken 

pencereden  dışarıya  baktığımızda  Genelkurmay  Başkanlığı  ya  da  Kara  Kuvvetleri 

Komutanlığı flaması olduğunu anladığım makam arabalarının gelip gittiğini gördüm, zaten bu 

makam arabalarının önünde ve arkasında da jemırlı araçlar vardı, koruma polis araçları da 

vardı. 

Daha sonraMuzaffer KARTOPU'nu bulmaya çalıştık, o sırada benim birinci amirim 

olan Teknik Kurul  Başkanı  Albay Osman ÇAYIR'ı  gördüm. Ne oluyor,  ne olacak,  durum 

nedir,  neden  çağırıldık  dedim.  Kaskımı  almamı  söylediler,  ben  de  odama  gidip  kilitli 

dolabımdan  kaskımı  aldım.  Helikoptere  bindik,  nereye  gideceğimizi  sorduğumda  cevap 

vermediler,  helikopter  pilotu  Yarbay  Halil  GÜL'ü  hatırlıyorum,  diğerini  tam  olarak 

hatırlamıyorum.  Helikopter  havalandı,  Genelkurmay Başkanlığının  içerisine  indik.  Yarbay 

Halil  GÜL  ile  yanındaki  diğer  pilot  bana  Genelkurmay  Başkanımız  gelecek  onu  alıp 

götüreceğiz  dediler,  o  sıra  üzerimizden  de  jet  geçti.  Birden  korktum.  Ben  Genelkurmay 

Başkanlığına  saldırı  olmuş  olabileceğini  düşündüm,  çünkü  mevzide  de  özel  kuvvetler 

askerleri duruyordu, nizamiyede albaylar vardı, rütbeli çok insan vardı. Genelkurmay Başkanı 

Hulusi AKAR, yanında sivil kıyafetli biriyle ve yanında özel kuvvetlerden korumaları olduğu 

halde  bizim  helikoptere  yürüyerek  geldiler  ve  hep  birlikte  helikoptere  bindiler,  bizim 
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helikopterde  herhangi  bir  silah  yoktu.  Helikopterde  bir  silah  olmamasına  da  bir  anlam 

veremedim.  Üzerimde  herhangi  bir  çelik  yelek  bile  yoktu.  Genelkurmay  Başkanı  Hulusi 

AKAR'ın korumaları özel kuvvetlerden olan askerlerde ise makinalı tüfekler vardı, anladığım 

kadarıyla  Genelkurmay  Başkanını  koruyor  gibi  tavır  içindeydiler.  Silahları  Genelkurmay 

Başkanına doğrultmuş değillerdi. Helikoptere Genelkurmay Başkanı ve yanındakiler bindi, 

havalanırken pilot Yarbay Halil GÜL bana etrafta keskin nişancı olabilir, dikkatli ol, ışık açma 

dedi. Helikopterle Genelkurmay Başkanlığından havalanarak Akıncı hava üssüne gittik ama 

ben buranın Akıncı hava üssü olduğunu daha sonra anladım. Helikopter içerisinde herhangi 

bir konuşma yapıldığını duymadım. Havadayken sürekli pilotlara "biz ne yapıyoruz, durum 

nedir" diye sorduğumda, "soru sorma, sadece işini yap" dediler. Akıncı'da kulenin önüne gece 

saat:22.00-23.00 sıralarında indik. Bir araç geldi, Genelkurmay Başkanı, sivil kıyafetleri olan 

bir  kişi  ve  özel  kuvvetler  personeli  yürüyerek  araca  bindiler  ve  gittiler,  biz  de  tekrar 

helikopterle havalanıp Genelkurmay Başkanlığına gittik. Bu sefer Orgeneral rütbesinde, elleri 

arkadan bağlı, gözleri bir bezle bağlı 2 kişiyi aldık, bu orgeneralleri gözleri bağlı olduğu için 

tanıyamadım, ortam da karanlıktı, bu iki orgenerali kollarından tutar vaziyette 5-6 özel kuvvet 

personeli getirdi, helikoptere hep birlikte bindiler, havalandık ve Akıncı hava üssüne geldik, 

bu iki  orgeneral  ve  yanındaki  özel  kuvvet  personeli  helikopterden inip,  bir  araca  binerek 

gittiler. Helikopterde iken hiçkimsenin konuştuğunu duymadım. Daha sonra yine havalandık 

ve yine Genelkurmay Başkanlığına indik, bu kez elleri arkadan bağlı, gözleri bezle bağlı, özel 

kuvvetler  personelinin  eşliğinde  korgeneral  ve  başka  rütbelerde  6-7  kişi  gelip  helikoptere 

bindiler, tekrar havalandık ve Akıncı hava üssüne gelip, bu kişileri indirdik, yine bu kişiler 

araçla ayrıldılar. Hatırladığım kadarıyla 3-4 kez gidip geldik ama beni bir korku kaplamıştı. 

Bu şekilde sevkiyat yaparken özel kuvvetler  personeli  olduğunu tahmin ettiğim bu kişiler 

silahlıydılar ama getirdikleri komutanlara silahları doğrultmamışlardı. Pilotlar Yarbay Halil 

GÜL  ile  yanındaki  pilot  (yarbay  ya  da  binbaşı  olabilir)  helikopterin  yakıtı  bitti,  yakıt 

göndereceğiz  diyerek  ayrıldılar  ve  bana  helikopterin  yakıt  ikmalini  yapıp  beklememi 

söylediler. 1-2 saat bekledim, yakıt gelmemişti. Daha sonra yakıt geldi, yakıt ikmali yaptım. 

Hava  aydınlanmak  üzereydi.  Bu  kadar  hengame  ve  rütbeli  kişilerle  karşılaşınca 

kendimim bile kim olduğunu sorgulamaya başladım. Başka helikopterlerin de geldiğine dair 

sesler duyunca o tarafa doğru gittim. Ortam kalabalıktı. Daha sonra uçak geldi ve havaalanı 

yolunu  taradı.  Ağaçların  arasına  doğru  kaçıp  gizlendim.  Erkan  ÇETİN  ve  Talat  URAL 

astsubaylar ve ben Akıncı üssünden lojmanlara doğru gittik. Lojmanlarda o gece sabaha kadar 

kaldık.  Öğlene  doğru  nizamiyeye  gittiğimizde  özel  kuvvetler  personeli  vardı  ve  dışarıya 

çıkamadık.  Birileri  de dışarı  çıkarsanız polis  vurabilir  dedikleri  için  geri  döndük.  Bu sıra 

birkaç tankın nizamiyeden girdiğini  gördüm, yine belediye otobüsünün içerisinde de polis 

özel harekat polisleri vardı, bu otobüs de nizamiyeden içeriye girip gittiler.Misafirhanenin de 
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boş olduğunu görünce o gece orada  kaldık.  Sabah durakta  bekledik,  bizi  iki  polis  gördü, 

polisler  kim olduğumuzu sordular,  kimliklerimizi alıp kontrol ettiler,  herhangi bir problem 

olmadığını söylediler ve bizi alıp tai nizamiyesindeki bir hangara götürdüler, tabancalarımızı, 

kimliklerimizi aldılar ve beklemeye başladık, daha sonra da bizi alıp Ankara Batı Adliyesine 

getirildik. Olay bu şekilde gerçekleşti.

Ben ailemle birlikte yaşadığım Eskişehir'deki Esentepe Ortaokulunda okudum, daha 

sonra Mamak Elektronik astsubay hazırlama okuluna gittim, zaten bu okul yatılıdır, buradan 

mezun olduktan sonra Ankara Kara Havacılık Okuluna kursiyer olarak atandım.

Ben  öğrenciliğim süresince  ya  da  herhangi  bir  şekilde  Fetullah  Gülen'e  ait  veya 

onunla bağlantılı evlerde, yurtlarda ya da okullarda kalmadım. FETÖ/PDY Terör Örgütü ile 

herhangi bir şekilde maddi ve manevi bağlantım yoktur. Bu örgütle bağlantılı kişilerle de bir 

bağlantım yoktur. Yine Akın ÖZTÜRK'ü tanımıyorum, damadı Yarbay Hakan KARAKUŞ'u 

da  tanımam.  Yapılan  darbe  girişimiyle  bir  bağlantım yoktur,  bu  olaylarla  ilgili  bilgim de 

yoktur, zaten benim amacım yukarıda da açıkladığım gibi toplantıya katılmaktı. Ben sadece 

askeri personel olduğum için verilen emire göre hareket ettim, ben bir astsubayım, yetkim 

bellidir. Kaldı ki ben teknisyen astsubayım. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Engin GÖZ 25/08/2016  tarihli ifadesinde;"  Ben daha önce Cumhuriyet 

savcılığınıza 18/07/2016 tarihinde verdiğim savunmamı aynen tekrar ederim. Ben olay günü 

sadece Skorky S70 marka bir helikopter ile uçtum. Pilotumuzun Yarbay Halil GÜL ve Bahri 

veya Sabri isimli binbaşı ya da Yarbaydı. Skorskynin kuyruk numarası 13... İle başlıyordu. 

İçinde makinalı tüfek yoktu. Biz bu helikopter ile genel kurmay başkanının, genel kurmaydan 

alarak Akıncı Üssüne getirdik. Genelkurmay başkanın davranışları gayet normaldi bu yüzden 

kaçırıldığını ya da rehin alındığını düşünmedim. Aynı gece başka taşıma faaliyetlerimiz oldu 

onları  daha  öncede  söyledim.  Tüm  görüşmleri  pilotlar  yapıyordu  ben  nereye  gidildiğini 

bilmiyorum. Pilotların nere ile görüştüğünü bilmiyorum.

Ben  helikopterin  silahsız  olduğunu,  tek  digital  ekranlı  olduğunu,  orta  sırada 

helikopter koltuğunu olduğu, kuyruk numarasının 13 ile başladığını,  skorksy S70 olduğuu 

hatırlıyorum bana gösterdiğiniz helikopter 13041 nolu helikopter olabileceğini düşünüyorum 

tam olarak emin değilim.

Ben bir  örgüt  mensubu,  FETÖ mensubu,  Yurtta  Sulh  Konseyi  Mensubu değilim, 

bundan dolayı yararlanmam mümkün değil, ben tüm eylemlerimi emir komutanı ve iç hizmet 

kanuna  göre  gerçekleştirdim bir  darbe  girişimi  olduğunu  anladım.  Ben  tam aksine  genel 

kurmay başkanınına yönelik bir saldırı olacağını, kahraman olacağımızı düşünüyordum, ben 

evde telefonumu unuttum bu yüzden telefona bakarak olayları öğrenme şahsım yoktu, bu süre 

içinde televizyonda izlemedim, " şeklinde beyanda bulunmuştur.
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Şüpheli  Kadir BAYRAM 07/12/2016  tarihli  ifadesinde;"  Saat  24:00'den  sonra 

jetlerin uçuştuğunu gördük. Benimle birlikte helikopterlerin başında ...  Engin GÖZ, Engin 

SARITAŞ Astsubayları teknisyen olarak gördüm. Ben saat 02:00 sıralarına kadar herhangi bir 

uçuş  faaliyetine  katılmadım.  Ancak  başka  arkadaşlar  uçuş  faaliyeti  gerçekleştirdiler.  " 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Ergün YAKUT 26.07.2016 tarihli  ifadesinde; "  Uçuş hattında curcuna 

şeklinde bir koşturmaca vardı. Planlama yapılmadan kim boş bulduğu helikopteri bulduysa o 

helikoptere biniyordu. Bu esnada alanda Kara Pilot  Yarbay Mehmet DEMİRHİSAR ...  ve 

Kıdemli  Başçavuş Engin GÖZ vardı.  Uçuş esnasında sadece Akıncı'ya gidileceği söylendi 

bunun haricinde herhangi bir konuşma olmadı. Uçuş yaklaşık 10-15 dakika sürdü. " şeklinde 

beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Erkan ÇETİN 18/07/2016 tarihli ifadesinde;" Uçaklar sürekli uçuyor ve 

üsse kimi zaman ateş edip kimi zaman da bomba attıkları için paniğe kapıldık. Akıncı üssünü 

lojmanlar bölgesindeki misafirhanede astsubaylar Engin GÖZ, Talat Oral ( Talat URAL ) ve 

ben sabaha kadar  kaldık.  Ertesi  gün saat:09.00  sıralarında  misafirhanenin  dışındaki  yolda 

beklerken polisler  geldiler,  onlarla  birlikte  götürüldük.  Benim herhangi  bir  silahım yoktu, 

üzerimde  sadece  tulum  ve  botlarım  vardı,  adli  muayene  yapıldıktan  sonra  Ankara  Batı 

Adliyesine getirildik. Olay bu şekilde gerçekleşti. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Ömer Faruk TÜRKMEN 28/07/2016 tarihli ifadesinde;" Helikopter sesi 

geldi, hemen helikopterin yanına gittik. Skorsky helikopterden 2 pilot ve 1 teknisyen indi, 

kendisini daha önceden gördüğüm yarbay olduğunu bildiğim 1 pilotun eli kanıyordu benden 

su ve peçete getirmemi istedi, bende hangardan istediklerini getirdim, diğer pilot Halil GÜL 

idi. Teknisyeni daha önceden hiç görmemiştim, fakat rütbesi Kıdemli Başçavuştu. Bunlarada 

su getirdim, yaralı yarbayın eline su dökerken "bizim birliğin helikopteri düştümü" dedim. O 

da yok dedi. Pilotlar daha sonra karargah binasına gitti. Teknisyen bizim yanımıza geldi. Ben 

bu olaylar  esnasında darbecilerin  bizim bölükten olduğunu tahmin edemedim.  Teknisyene 

sorduğumuzda Genelkurmay’da  isabet  aldıklarını  söyledi,  bende ne  olduğunu  bilmiyorum 

dedi. Dinlendikten sonra oda ayrıldı. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Murat  BOLAT  20/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  .... Kendilerine 

'Teknisyenleri ne yapacağız' diyerek yani skorskylere ve kobralara binecek teknisyelerin ne 

olacağını  sorduğumda  Özcan  KARACAN  bana  dediki  “  taarruz  teknisyenleri  ile  ben 

1354/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



konuştum . Skorsky teknisyenleri ile de tayin dairesindekiBinbaşı Mehmet ŞAMCI konuştu 

ve halletti diyerek bana elindeki Teknisyen listesini gösterdi. Gördüğüm listede .... Skorsky 

teknisyenleri olarak listede gördüklerim ise ....Başçavuş Engin GÖZ isimli şahıslardı.... Daha 

sonra  ben  Skorsky hangarına  gittim ve  orda  bulunan  Başçavuş  Levent  SELAMOĞLU'na 

helikopterler  ile  kimlerin  uçtuğunu sordum.O da  bana  helikopterlerin  Başteknisyen Engin 

GÖZ'ü gördüğünü söyledi. Zaten teknisyen Erkan ÇETİN'i de ben görmüştüm. Bu esnada da 

diğer taraftada kobra helikopterlerinin çalıştığını gördüm ve o tarafa doğru gittim. " şeklinde 

beyanda bulunmuştur.

Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünün 31//10/2016 tarih ve ANK-

KİM-2016-07401  uzmanlık  numaralı  uzmanlık  raporunda; Engin  Göze  ait  oldukları 

belirtilen B-2012-248602 barkod numaralı delil poşeti içerisindeki B-2015-068403 BARKOD 

numaralı  delil  poşetinde  7,65  mm çapındaki  8  adet  fişek  ve  VZOR marka  C64974  seri 

numaralı tabanca ve şarjörü üzerinde atomik absorpsiyon spektrometri yöntemiyle uygulanan 

analiz ve inceleme sonucunda söz konusu bulgular üzerinden alınan svaplarda atış artıkları 

tespit edildiği belirtilmiştir.

Şüpheli Engin GÖZ'ün kullanmakta olduğu / adına kayıtlı bulunan 0545 920 57 21, 

0537  260  40  58  ve  0535  844  58  87  numaralı  telefon  hatları  için  Ankara  9.  Sulh  Ceza 

Hakimliği'nin 28/11/2016 tarih ve 2016/2408 D. iş  sayılı  kararı  ile  5271 Sayılı  CMK'nun 

135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı verilmiştir. 

Şüpheli Engin GÖZ'ün kullanmakta olduğu 0545 920 57 21 numaralı telefon 

hattının iletişim bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe girişiminde bulunulan 15/07/2016 

tarihinde saat  19:20'deSincan Mevlana  Mahallesindeki  baz  istasyonundan sinyal  verdikten 

sonra gece saat02:47'de Akıncı Hava Üssü yakınlarında Sincan Ayaş yolu 26. Kilometrede 

bulunan baz istasyonundan sinyal verdiği, gece boyunca tek irtibatın bu sinyal olduğu, daha 

sonra saat 09:38'de yine Sincan Mevlana Mahallesindeki baz istasyonundan sinyal verdiği, 

şüphelinin cep telefonunun en son açık olduğu saat 19:20'de şüpheli Talat URAL ile telefon 

irtibatı kurduğu görülmüştür. 

Şüpheli Engin GÖZ, 17/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan tüm deliller ile birlikte şüpheli Engin GÖZ'ün eylemleri değerlendirildiğinde;

Şüpheli Engin GÖZ'ün, Kara Havacılık Okulu Öğretim Başkanlığı Teknik Konular 
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Kurulunda  Elektrik  Elektronik  Sistemleri  Öğretmeni  olarak  Astsubay  Kıdemli  Başçavuş 

rütsebiyle görev yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri olmayan şüphelilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış biçimi 

ile  birlikte  nazara  alındığında,  şüpheli  Engin  GÖZ'ün  Fetullahçı  Terör  Örgütü  üyesi 

olduğunun anlaşıldığı,

Şüphelinin askeri darbe girişiminden önceden haberdar olduğu,

Şüphelinin, Skorsky helikopter teknisyeni olduğu, Fetullahçı Terör Örgütü mensubu 

askerler  tarafından  planlanıp  gerçekleştirilecek  olan  askeri  darbe  planı  kapsamında  olay 

gecesi  Skorksy  tipi  helikopterlere  teknisyenlik  yapacak  personel  olarak  önceden 

görevlendirildiği,

Şüphelinin, olay günü görevli olmamasına rağmen askeri darbe faaliyeti kapsamında 

Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askerler tarafından kendisine verilecek emir ve talimatları 

yerine  getirmek  üzere  saat  19:30  sıralarında  Kara  Havacılık  Komutanlığı  Güvercinlik 

kışlasına sivil kıyafetlerle geldiği, askeri darbe girişimi sırasında kendisine verilen görevden 

haberdar olduğu için uçuş kıyafetlerini giydiği, 

Şüpheli  Engin  GÖZ'ün,  şüpheli  Talat  URAL'dan  bir  adet  tabanca  aldığı  ve  bu 

tabancayı askeri darbe faaliyeti boyunca taşıdığı, 

Askeri  darbe  faaliyetinin  başlaması  üzerine  şüpheli  Engin  GÖZ'ün  de  aralarında 

bulunduğu teknisyenlere helikopter başı yapma talimatı verildiği, şüpheli Engin GÖZ'ün de 

bu talimat doğrultusunda Güvercinlik'teki helikopter park alanında, önceden tüm bakımları 

yapılmış ve uçuşa hazır bir şekilde bekleyen 13041 kuyruk numaralı, Skorsky S-70 tipi genel 

maksat helikopterin başına gittiği, bu helikopteri uçuşa hazırladığı, daha sonra bu helikoptere 

şüpheliler Halil GÜL ve Ümran TAŞ'ın pilot olarak bindikleri, şüpheli Engin GÖZ'ün ise bu 

helikopterin teknisyenliğini yaptığı, 

Şüphelinin,  üzerinde bixi  makineli  tüfek  ve  mühimmat  bulunan bu helikopter  ile 

şüpheliler Halil GÜL ve Ümran TAŞ ile birlikte Güvercinlik'te kuleden izin almadan kalkış 

yaptıkları, 

13041  kuyruk  numaralı,  Skorsky  S-70  tipi  helikopteri  Genelkurmay  Başkanlığı 

binasının  bahçesine  indirdikleri,  askeri  darbe  kapsamında  rehin  alınıp  Özel  Kuvvetler 

Komutanlığı  mensubu  askerler  tarafından  helikoptere  getirilen  Kara  Kuvvetleri  Komutanı 

Salih Zeki ÇOLAK, İhsan UYAR ve Ertuğrul Gazi ÖZKÜRKÇÜ’yüsaat 22.18 sıralarında 

Akıncı  hava  üssüne  götürmek  üzere  oradan  helikopter  ile  kalkış  yaptıkları,'yurtta  sulh' 

parolasını  kullanarak  helikopteri  Akıncı  Hava  Üssüne  indirdikleri,  müştekiler  ile 

beraberlerindeki  Özel  Kuvvetler  Komutanlığı  mensubu  askerleri  Akıncı  Hava  Üssünde 

bıraktıktan sonra tekrar kalkış yaptıkları,
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Şüpheliler  Halil  GÜL ve  Ümran  TAŞ'ın  kullandıkları  helikopterin  Akıncı  Hava 

Üssünden  kalktıktan  sonra  tekrar  Genelkurmay  Başkanlığı  binasının  bahçesine 

indirdikleri,askeri  darbe  kapsamında  rehin  alınan  Genelkurmay  Başkanı  müşteki  Hulusi 

AKAR'ın  saat  23:03'te  şüpheliler  Mehmet  DİŞLİ,  Fırat  ALAKUŞ,  Abdullah  ERDOĞAN, 

Onur ÖZDEMİR, Mehmet AYTAÇ, Halit KAZANCI ve Özel kuvvetler komutanlığı mensubu 

askerler tarafından bahçeye getirildiği, saat 23:04'te müşteki Hulusi AKAR'ın şüpheli Mehmet 

DİŞLİ ve Özel kuvvetler komutanlığı mensubu askerler tarafından bu helikoptere bindirildiği, 

şüpheliler  Halil  GÜL ve Ümran TAŞ'ın müşteki ve beraberindeki darbeci askerleri  Akıncı 

hava  üssüne  götürmek  üzere  helikopter  ile  kalkış  yaptıkları,müşteki  Hulusi  AKAR  ile 

beraberindeki ozel kuvvetler komutanlığı mensubu askerleri Akıncı hava üssünde indirdikleri,

Şüpheli  Engin  GÖZ'ün,  şüpheliler  Halil  GÜL  ve  Ümran  TAŞ'ın  Akıncı  Hava 

Üssünden  tekrar  helikopter  ile  kalkarakGenelkurmay  Başkanlığı  binasının  bahçesine  iniş 

yaptıkları,  aynı  şekilderehin  alınan  müşteki  Yaşar  GÜLER'i  saat  23:37'de  beraberindeki 

darbeci askerleri Akıncı hava üssüne götürdükleri,

Şüphelilerin Akıncı Hava Üssünden tekrar aynı helikopter ile kalkarakGenelkurmay 

Başkanlığı  binasının  bahçesine  iniş  yaptıkları,  yine  askeri  darbe  kapsamında  rehin  alınan 

Uğur TARÇIN, Metin GÜRAK, Göksel SEVİNDİK, Yunus CAN, Atilla GÖKESAOĞLU ve 

Halil  GÖNCÜ’yü00.21’de  beraberlerindeki  darbeci  askerlerle  Akıncı  hava  üssüne 

götürdükleri,

Şüpheli  Engin GÖZ'ün,  askeri  darbe faaliyeti  kapsamında uçuş gerçekleştirdikleri 

13041  kuyruk  numaralı  helikopterin  yakıt  ikmali,  kontrol  gibi  her  türlü  teknisyenlik 

hizmetlerini gerçekleştirdiği, 

Şüphelinin, olay akşamı gerçekleştirdiği başka helikopter uçuşu ya da başka faaliyeti 

bulunup bulunmadığının soruşturma aşamasında belirlenemediği, 

Askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  ve  Akıncı  Hava  Üssünün 

bombalanması üzerine şüpheli Engin GÖZ'ün, şüpheliler Talat URAL ve Erkan ÇETİN ile 

birlikte  lojmanlar  bölgesine  giderek  tellerden  atlayarak  Akıncı  Hava Üssünden  kaçtıkları, 

yakındaki bir yerleşim yerine giderken yolda jandarma tarafından yakalandıkları,

Şüpheli Engin GÖZ'e ait olduğu belirlenen tabanca ve mermilerden alınan svaplarda 

atış  artıkları  bulunduğu  belirlenmiş  ise  de,  şüphelinin  belirlenen  ve  yukarıda  belirtilen 

eylemleri dışında silahla ne tür bir eylem gerçekleştirdiğinin tespit edilemediği, 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarının  askeri  darbe  faaliyeti  icrası  sırasında  olay 

gecesi askeri darbe faaliyeti dışında herhangi bir telefon iletişiminde bulunulmamasına dair 

faaliyete katılan askerlere emir ve talimat verdiklerinin değerlendirildiği,  şüphelinin de bu 

emir ve talimata uyarak olay gecesi saat 19:20 - 02:47, 02:47 - 09:38 arasında herhangi bir 

telefon iletişiminde bulunmadığının anlaşıldığı, 
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Şüphelinin, olay gecesi yetkisiz olarak uçuş gerçekleştirdiği, 

Şüphelinin,  olay  akşamı  Genelkurmay  Başkanı  tarafından  hava  sahasının  uçuşa 

kapatılmasına ilişkin emir verildiği halde helikopterleri uçuşa hazırladığı ve bu helikopterlerin 

bu yasağa rağmen uçuş gerçekleştirdikleri, 

Şüphelinin, olay günü gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi 

olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü 

mensubu olan diğer  şüphelilerle  fikir  ve eylem birlikteliği  içerisinde hareket  ettiği,  askeri 

darbe  girişimininde  bulundukları,  şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarından  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  aldığı  yasal 

olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüphelinin, askeri darbe kapsamında fikir ve eylem birliği içerisinde bulundukları 

diğer şüpheliler Halil GÜL ve Ümran TAŞ ile birlikte müştekiler Hulusi AKAR, Salih Zeki 

ÇOLAK, Yaşar GÜLER, İhsan UYAR, Halil GÖNCÜ, Uğur TARÇIN, Metin GÜRAK, Atilla 

GÖKESAOĞLU,  Yunus  CAN,  Ertuğrulgazi  ÖZKÜRKÇÜ  ve  Göksel  SEVİNDİK'ı 

özgürlüklerinden yoksun bıraktıkları, 

Şüpheli Engin GÖZ'ün, soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak,Anayasal  Düzeni  Ortadan  Kaldırmaya  Teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve her bir müşteki için ayrı 

ayrı  olmak  üzere  11  kez  kişiyi  hürriyetinden  yoksun  bırakma  suçlarını  oluşturduğu 

anlaşılmıştır. 

5-52- Şüpheli Engin SARITAŞ'ın ( Astsubay )'ın Eylemleri :

Şüpheli Engin SARITAŞ 05/12/2016 tarihli ifadesinde;"...1. Kara Havacılık Alayı 

Bakım Taburunda Kalite Güvence Bölüğünde Süper Kobra kalite  kontrol astsubayı  olarak 

2013 yılından beri görev yapıyordum. Benim görevim Süper Kobra'nın bakım faaliyetleri ile 

ilgili  her  türlü  son  kontrol  işlemlerini  yaparım.  Teknik  anlamda  bizim  yetkimize  giren 

arızalarla ilgili olarak biz onay vermeden bu helikopterler uçamazlar. 

Ben 14/07/2016 tarihinde öğle saatlerinde taarruz hangarındaydım. Süleyman Nazif 

TÜRKOĞLU  Başçavuş  yanıma  geldi.  Beraber  alay  karargahına  gideceğiz  dedi.  Bende 

kendisine  önemli  birşey  mi  var  diye  sordum.  O  da  bende  bilmiyorum.  Gittiğimizde 

öğreneceğiz dedi.  Sonra birlikte ikimiz Özcan KARACAN Yarbayın odasına gittik.  Özcan 

KARACAN biz içeri  girdikten sonra odasının kapısını kapattı.  Bize hoşgeldiniz deyip hal 
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hatır sordu. Bize tarihi ve saati belli olmayan bir bekleme görevi olabilir dedi. Biz de görevin 

mahiyetini sorduk. O da hiçbir şey belli değil. Sizden istenilen sadece istenilen tarih, saat ve 

yerde helikopter başında hazır olmak dedi ve bu görevden hiçkimseye bahsetmeyin diye bize 

telkinde bulundu. Ayrıca bize Ümit ALPAR ve Resul BARDAKKAYA'ya da bilgi verin yarın 

odama tekrar gelin dedi. 

Ertesi gün biz Süleyman Nazif Başçavuşla birlikte Resul BARDAKKAYA'nın yanına 

gittik.  Kendisi  geri  destek  bakım  hangarındaydı.  Ona  Özcan  Yarbay  ile  aramızda  geçen 

konuşmayı  söyleyip  saat  11:00'de  yanına  gideceğiz  dedik.  Ümit  ALPAR  Astsubaya  ise 

Süleyman  Başçavuş  haber  vermiş,  saat  11:00  gibi  dördümüz  birlikte  Özcan  KARACAN 

Yarbayın  yanına  gittik.  Odada  yalnız  oturduğunu  hatırlıyorum.  Biz  içeri  girince  Özcan 

KARACAN  Yarbay  yine  kapıyı  kapattı.  Kendisi  bize  "Dün  arkadaşlara  da  söyledim. 

Bahsettiğim  görev  bugün  olabilir,  mesaiyi  terk  etmeyin"  dedi.  Diğer  arkadaşlar  bekleme 

görevinin mahiyetini sordular. Yine bilgi vermedi. Uçuş olacak mı diye sorduk. Belli değil 

dedi. Yine aynı şekilde istenilen saatte,  istenilen yerde hazır bekleyeceksiniz,  mesaiyi  terk 

etmeyin  dedi.  Biz  kendisine  bize  verdiği  emirden sıralı  amirlerimizin  bilgisi  var  mı  diye 

sorduk. O da sadece tabur komutanınızın bilgisi  var dedi.  Bizden taarruz helikopterlerinin 

hazırlanmasını,  faal  hale  getirilmelerini,  silah  sistemlerinin  de  faal  olmasını,  mühimmat 

sandıklarının  helikopterlerde  yüklü  olmasını  ve  mesai  bitmeden  bu  helikopterlerin  uçuş 

hattında hazır vaziyette beklemelerini istedi. Ben helikopterlerin başmakinisti değildim. Kalite 

kontrol astusabayıydım. Bu nedenle kendisine helikopterlerin dışarı çıkarılması için, arızalı 

helikopter  var  ise  bunların  arızalarının  giderilmesi  için  benim  emir  veremeyeceğimi, 

mühimmat sandıklarının depoda kilitli olduğunu, anahtarının bende olmadığını, sorumlusunun 

başmakinist  Tamer  ÖĞÜT  Başçavuş  olduğunu,  bu  nedenle  talimatlarını  yerine 

getiremeyeceğimi  söyledim.  O  da  bana  ben  senin  dediklerini  tabur  komutanı  vasıtasıyla 

yaptıracağım dedi. 

Biz  bu  konuşmadan  sonra  oradan  ayrıldık.  Biz  Süleyman  başçavuşla  taarruz 

hangarına  gittik.  Diğer  iki  astsubay arkadaş  ise  kendi  hangarlarına  gittiler.  Normal  rutin 

faaliyetlerimize devam ettik. dedi

Öğleden  sonra  saat  14:00  -  14:30  sıralarnıda  Murat  Yarbay  birileriyle  taarruz 

hangarına  geldi.  Bütün  başmakinistleri  topladı.Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU  Başçavuş, 

Tamer ÖĞÜT Başçavuş, Orçun AKÖZENLER Başçavuş vardı. Bende yanlarına gittim. Murat 

BOLAT bizlere  içeride  faal  durumda  olan  bütün  helikopterlerin  uçuş  hattına  çekilmesini 

arızalı  helikopterlerin  arızalarının  giderilmesini,  mühimmat  sandıklarının  içeri 

yerleştirilmesini emretti. Sonra hep birlikte hangarın yanında bulunan silah deposuna gittik. 

Oranın anahtarının Tamer ÖĞÜT Başçavuşta olduğunu biliyorum. Silah teposunun kapısını o 

açtı. O gün 4 tane faal Süper Kobra helikopteri vardı. Depoda ise 3 mühimmat sandığı vardı. 
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Tamer ÖĞÜT Başçavuş bir eksiğimiz olduğunu söyledi. Murat Yarbay bu eksiği de gerekirse 

gidin  fabrikadan  alın  tamamlayın  dedi.  Murat  yarbayın  fabrika  dediği  yer  5.  Ana  bakım 

merkeziydi. Mesai bitmeden bunlar hazır olsun dedi. Nedeni olarak da Cumartesi sabahı Akka 

anlaşması  gereği  Genelkurmay'dan bir  heyet  geleceğini,  buna helikopterlerin  hazır  olması 

gerektiğini söylemişti. 

Murat  BOLAT  Albayın  bu  talimatı  üzerine  taarruz  helikopterleri  hazır  hale 

getirilmeye  başlandı.  AH1P  kobraları  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU  Astsubayın 

sorumluluğundaydı. O kendi personeline talimat vererek onları hazır hale getirmeye başladı. 

Biz AH1 W Süper kobra helikopterlerin olduğu kısımdaydık. Bizim kısmın sorumlusu Tamer 

ÖĞÜT Başçavuştu. Tamer ÖĞÜT Başçavuş Fırat DARENDE, Murat ÖZEL Astsubayların da 

aralarında bulunduğu personelle birlikte Süper Kobraları faal hale getirilmesi için çalışmaya 

başladılar. Ben ise mesai bitimine kadar kendi rutin görevimi yaptım. 

İkindileyin  saat  16:30  sıralarında  Ömer  DERELİOĞLU  Üsteğmen  yalnız  başına 

hangara  geldi.  Orada  AH1  W  teknisyen  odasında  10603  kuyruk  numaralı  Süper  Kobra 

helikopter için akşam mesaiye kalınacağını söyledi. Biz bu helikopterde herhangi bir arıza 

olmadığını, mesaiye kalmayı gerektirecek birşey yok dedik. O da bunun tabur komutanının 

emri olduğunu söyledi. Birşey olmasa da ben, Fırat DARENDE ve soy ismini hatırlamadığım 

Fatih astusubayın mesaiye kalacağını söyledi.  Bu emir  olunca mesai bitince biz mesaiden 

ayrılmadık. Bize hem Özcan KARACAN Yarbay hem de tabur komutanımız bu yönde emir 

verdi. 

Mesai  bittikten  sonra  Ümit  ALPAR  Astsubay  dışarıdan  hangara  geldi.  Yiyecek 

birşeyler getirdi. Onları yedik. Bu nedenle yemeğe çıkmadık. Orada Orçun AKÖZENLER ve 

Rıza YÜKSEL astsubaylar da vardı. Tamer ÖĞÜT Başçavuş ise ayrılmıştı. 

Saat  20:00  sıralarında  Taha  Fatih  ÇELİK  Binbaşı  yalnız  başına  hangara  geldi. 

Kuvvet  komutanının  askeri  birlik  içerisinde  olduğunu,  işi  olmayan  herkesin  birliği  terk 

etmesini  söyledi.  Rıza  YÜKSEL Başçavuş  nöbetçi  olduğu  için  onu  Fidanlık  nizamiyeye 

göndermişti. Orçun AKÖZENLER Astsubay o gece hangar nöbetçisiydi. Ancak ben kendisini 

saat  20:00'den  sonra  hiç  hangarda  görmedim.  Taha  Fatih  ÇELİK  Yüzbaşının  talimatı 

nedeniyle hangarda bizden başka mesaiye kalan kimse kalmadı. Sadece ben, Süleyman Nazif 

Başçavuş ve Ümit ALPAR Astsubay başçavuş kaldık. Sonradan birkaç saat sonra yanımıza 

Resul BARDAKKAYA Astsubayda geldi. 

Kara  Kuvvetleri  komutanı  bizim hangara  o  akşam gelmedi.  Yine  Hakan  ATINÇ 

general ile İdris Feyzi OKAN Albayda o akşam hangara gelmediler. 

Süper  kobralardan  eksik  olan  mühimmat  sandığını  Tamer  ÖĞÜT  Başçavuşunu 

nereden tamamladığını bilmiyorum. Ancak ilerleyen saatlerde eksik herhangi bir mühimmat 

sandığı olduğunu hatırlamıyorum. 
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Biz Süleyman Nazif Başçavuşun odasında Ümir ALPAR Başçavuşla beklerken saat 

22:00 sıralarında Özcan KARACAN Yarbay Süleyman Nazif Başçavuş'u aradı.  Helikopter 

başı  olun dedi.  Bizde bunun üzerine helikopterlerin başına gittik.  Biz kuvvet komutanının 

birlikten  ayrıldığını  duymadığımızı  için  kuvvet  komutanımızın  helikopterleri  kontrole 

geleceğini  zannediyorduk.  Ben  Süper  Kobraların  başına  gittim,  Resul  BARDAKKAYA 

Astsubay  da  oraya  geldi.  Süleyman  Nazif  Başçavuş  ile  Ümit  ALPAR  kobraların  başına 

gittiler.  Ben Resul  Astsubaya komutan buraya mı gelecek diye sordum. O da bilmediğini 

söyledi. Oradauçuş hattında Süper Kobraların başında 15 - 20 dakika kadar bekledik. Niçin 

beklediğimizi bilmiyorduk. Bir anda koşarak İlkay ATEŞ, Erdal BAŞLAR, Ali ERCAN'ın da 

aralarında  bulunduğu  kobra  ve  Süper  Kobra  pilotları  geldiler.  Onlarla  birlikte  askerlerde 

mühimmat  sandıklarını  getirdiler.  Pilotlar  bize  bunları  hemen yükleyeceğiz  dediler.  Murat 

BOLAT Yarbayda uçuş hattındaydı. Ben yanına gittim. O bana hemen gelen mühimmatları 

helikoptere yükleyin dedi.  Biz Resul BARDAKKAYA Astusbay ile birlikte helikopterlerin 

başına geçtik.  Pilotlarda bize hemen mühimmatı  yükleyin diye baskı  yapıyorlardı.  Biz de 

pilotlarla  birlikte  sandıklardaki  mühimmatı  sandıklardan  çıkarıp  birleştirdik.  Helikopterin 

içerisindeki mühimmat kutusuna yerleştirip atışa hazır hale getirdik. Toplam 2 helikoptere bu 

işlemi yaptık. Çünkü hazır halde olan iki helikopterin pilotları vardı. Bunları biz bu şekilde 

hazır  hale  getirdik.  Saat  23:00  sıralarına  gelmişti,  helikopterlerden  ikisi  biz  mühimmatı 

yükledikten  sonra  kalktılar.  Hatırladığım kadarıyla  yukarıda  belirttiğim 3  pilottan  hangisi 

birlikte uçtu hatırlamıyorum. Bizim taraftan Süper Kobralar kalkmadan önce karşı taraftan 

kobra helikopterler kalktı. Sonra bizimkiler kalktı. Ben Süleyman Nazif Başçavuşun yanına 

gittim.  O  tekrar  uçuş  olursa  ikmal  ihtiyacı  olabilir,  tankeri  getirin  dedi.  Ömer  GÜLER 

Başçavuşta oradaydı. Onunla birlikte tanker garajına gittik, sorumlu kimseyi bulamayınca 15 - 

20 dakika orada oyalandık. Sonra tekrar bulamadan geri geldik. 

Biz  helikopterler  gittikten  sonra  beklemeye  başladık.  Orada  bulunan  bir  Atak 

helikopteri vardı. Malatya'dan gelen Volkan TÜRKKORKMAZ ve Mustafa ORMANTEPE 

Astsubaylar  onunla  ilgileniyorlardı.  Giden  helikopterler  geri  gelmeye  başladılar.  Süper 

kobraları Resul BARDAKKAYA astusbay karşıladı. Bu sırada TameR ÖĞÜT, Fatih SEVİNÇ, 

Murat  ÖZEL,  Fırat  DARENDE,  Çağlayan  ÇİMEN  Astsubaylar  da  gelmişlerdi.  Süper 

kobraların  ardından  kobralar  da  geri  döndü.  Orada  bulunan  astsubaylar  da  gelen  kobra 

helikopterleri karşıladılar. Benim karşıladığım helikopterin gövde altında yakıt sızıntısı vardı. 

Eğilip baktığımda birçok yerde mermi hasarı olduğunu gördüm. Bu helikopterin pilotlarına 

yakıt  sızıntısı  olduğunu,  helikopteri  susturlamalarını  söyledim.  Onlar  da  helikopteri 

susturdular. Helikopterde yangına sebebiyet vermemek için ben batarya bağlantılarını söktüm. 

Pilotlar  da  helikopterden  indiler  hangara  girdiler.  Bu  pilotların  kim  olduğunu  ben 

hatırlayamıyorum. Ortam karanlıktı ve başlarında kask vardı. Mermi hasarlarını görünce ben 
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tedirgin  olmuştum.  Helikopterler  indiğinde  yakıt  tankeri  de  oradaydı.  Ben oradaki  askere 

helikopterdeki  yakıtı  boşaltacağız,  tankeri  getir  dedim.  Askerlerin  getirdiği  aparatla 

helikopterdeki yakıtı tankere boşalttık. 

Askerler  yakıtı  tankere  aktarım  yapılacak  aparatı  getirirken  ben  orada  toplanan 

astsubay arkadaşların yanına gittim. Orada birisi cep telefonundaki haberlerden askeri darbe 

olduğunu,  sıkıyönetim  ilan  edildiğini  söyledi.  Ben  hem  darbe  olduğunu  öğrenince 

helikopterlerinde mermi isabeti olduğunu bildiğimden iyice tedirgin oldum. Bundan sonra da 

yukarıda belirttiğim gibi yakıt tahliyesi yaptım. Başkaca herhangi bir faaliyete karışmadım. 

Hangara geçtik ve diğer arkadaşlarla beklemeye başladık. 

Saat 02:00 - 03:00 sıralarında hangarın elektriği kesildi. Orada bulunan arkadaşlarla 

oturup buradan çıkmamız  gerektiği  konusunda karar  aldık.  Kıyafetlerimizi  alıp  yürüyerek 

Fidanlık nizamiyesine gittik. Orada otoparkta üzerimizi değiştirip sivil kıyafetlerimizi giydik. 

Herkes sivil kıyafetini giymişti. Tulumlarımızı arabaya koyduk. Fidanlıktan çıkışların yasak 

olduğunu öğrendik.  Diğer arkadaşlara oradan ana nizamiyeye gittiler,  Süleyman Başçavuş 

Murat BOLAT Yarbaya bilgi verelim öyle gidelim dedi. Biz benim arabayla hangarın önüne 

gittik. Süleyman Başçavuş Murat Yarbayla görüşmüş, o da siz bilirsiniz, giriş çıkış sıkıntılı, 

gündüz vakti gidin demiş. Süleyman Başçavuş bize bunu böyle söyledi. Ben buna rağmen 

çıkıp gidelim dedim, ancak Süleyman ve Ümit Başçavuşlar böyle sağlıklı olmaz, gün ağarınca 

çıkarız  dediler.  Bunun  üzerine  Süleyman  başçavuşun  odaısna  gittik.  Orada  beklemeye 

başladık. 

Saat  05:00  -  06:00  gibi  dışarıdan  çatışma  sesleri  geldi.  Hangarın  içinde  birliği 

bastılar, burayı boşaltın, sizi vuracaklar diye birisi bağırıyordu. Biz bunun üzerine hangarın 

dışına çıktık. Hangarın önünde bir Cougar çalışır vaziyette bekliyordu. Helikopterden bize el 

işaretiyle  gel  yaptılar,  biz  de  üçümüz  birlikte  bu  helikoptere  bindik,  çok  korkmuştuk. 

Helikopteri kimin kullandığını görmedim. Helikopter oradan kulenin oraya gitti, oradan da 3 - 

5 kişi daha aldı, sonra helikopter kalkarak Akıncı üssüne iniş yaptı. Bu helikopterde toplam 8 

-  9  kişi  vardı.  Kursiyer  teğmenlerle  birlikte  Mustafa  Ormantepe  astsubayda  oradaydı. 

Diğerlerini hatırlamıyorum. 

Akıncı'ya  indikten sonra 5 -10 dakika orada durduktan sonra ben, Ümit  ALPAR, 

Mustafa  ORMANTEPE,  Volkan  TÜRKKORKMAZ ve  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU ile 

birlikte oradan geçen bir arabaya binip oradan Eryaman'a kadar gittik. Sonra da ben evime 

gittim.  Diğerleri  nereye  gitti  bilmiyorum.  Akşam  da  gelip  teslim  oldum,  daha  sonra 

tutuklandım.

Ben  Fetullahçı  terör  örgütü  üyesi  değilim.  15/07/2016  tarihindeki  askeri  darbe 

girişimine  yönelik  öncesinden  herhangi  bir  bilgi  sahibi  değilim.  Askeri  darbe  girişimi 

olduğunu bilereke herhangi bir faaliyette bulunmadım. " şeklinde beyanda bulunmuştur.
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Şüpheli  Resul  BARDAKKAYA 22/10/2016 tarihli  ifadesinde;"  ...  saat  20:00 

sıralarında birlikten ayrıldıktan sonra Bakım Tabur Komutanımız olan Murat BOLAT Yarbay 

beni taarruz hangarına gönderdi, oradaki personele yardım et dedi. Ben oraya gittiğimde orada 

Süleyman Nazif TÜRKOĞLU, Ümit ALPAR ve Engin SARITAŞ Astsubaylar vardı. Bu üç 

arkadaşda taarruz helikopteri olan kobra teknisyeniydi. Yarım saat kadar hangarın içerisindeki 

odada  bu  arkadaşlarla  oturduktan  sonra  Murat  Yarbay  ya  da  Özcan  KARACAN  Yarbay 

Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU'nu  aradı,  ona  helikopterlerin  uçuşa  hazır  hale  getirilmesi 

talimatı  vermişler.  Süleyman  bize  bu  şekilde  söyledi.  Dördümüz  birlikte  hangarın  dışına 

çıktık.  Çünkü  kobralar  dışarıda  pervaneleri  bağlı  bir  şekilde  park  halindeydiler.  Taarruz 

hangarının içinde herhangi bir helikopter yoktu. Biz 4 astsubay helikopterin pervanelerindeki 

örtüleri  her  birimiz  ayrı  ayrı  helikopterin  olmak  üzere  açtık.  Biz  uçuşa  hazırlık  için  bu 

helikopterlerin bataryalarını ve yakıtlarını kontrol ettik. Bu yaptığımız işlemler yaklaşık 15 

dakika kadar sürdü. ... Biz o gece orada beklerken saat 24:00 sıralarında uçuş hattına inen 

Ataklara ve Kobralara Volkan TÜRKKORMAZ, Mustafa ORMANTEPE, Süleyman Nazif 

TÜRKOĞLU,  Ümit  ALPAR,  Ömer  GÜLER,  Engin  SARITAŞ  mühimmat  yüklediler.  " 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Tamer ÖĞÜT 22/10/2016 tarihli  ifadesinde;"  Uçuş hattına  geldiğimde 

10606  kuyruk  numaralı  wisky  Süper  Kobra  yerinde  değildi.  10605  kuyruk  numaralı 

helikopter de pist başına çıkmıştı.  Uçuş hattında Yarbay Erdal BAŞLAR ile Binbaşı Eyüp 

ÜNAL’ı gördüm aralarında konuşuyordu. Yanlarından geçip giderken; Teknisyen Astsubaylar 

Engin  SARITAŞ,  Volkan  TÜRKKORKMAZ,  Mustafa  ORMANTEPE,  Resul 

BARDAKKAYA’yı 10602 nolu helikopterin yanında gördüm. Engin SARITAŞ’a ne olduğunu 

sorduğumda; bilmediğini söyledi. Bende "Mühimmatı kim yükledi" diye sorduğumda "Ben 

yükledim" diye cevap verdi. "10602‘nin nesi var" diye sorduğumda; arızası olduğunu söyledi. 

Bu esnada uçuş hattındaki helikopterler sırayla havalanmaya başladı.  Bir süre sonra Erdal 

BAŞLAR ile Eyüp ÜNAL’ın Atak helikopterine bindiklerine gördüm.

... Murat BOLAT’a; komutanım neler oluyor ne yapacağız diye sorduğumuzda; kendi 

güvenliğinizi  alın  diye  söyleyince;  komutanım o  zaman  dışarı  çıkıyoruz  biz  diye  karşılık 

verince; çıkabiliyorsanız çıkın, nizamiyelerde vur emri var, emir gelirse hep birlikte çıkarız 

diye söyledi. Oradan ayrılarak Fidanlık tarafına geçtik orada nasıl çıkabiliriz diye konuştuk 

benim sivillerim odada olduğu için tekrar içeri girerek sivillerimi aldım bu esnada Süleyman 

Nazif TÜRKOĞLU, Engin SARITAŞ ve Ümit ALPAR’ı gördüm. Ümit o esnada sivillerini 

giyiyordu. Dışarı çıkarken; Teknisyenler, teknisyenler diye bağırma sesi geliyordu. " şeklinde 

beyanda bulunmuştur.
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Şüpheli  Murat  ÖZEL 17/11/2016tarihli  ifadesinde;  ".... .  Daha  sonra  orada 

bulunan askeri  araçla saat 02:00 sıralarında .....  Uçuş hattında Astsubay Teknisyen Volkan 

TÜRKKORKMAZ,  Mustafa  ORMANTEPE  ve  Engin  SARITAŞ  hangar  duvarında 

bekliyordu. ... 15 Temmuz günü Astsubay Engin SARITAŞ öğleden önce başlayarak dört beş 

defa gelip  helikopterlerdeki  pointırları  kontrol  edin birlikte  kontrol  edelim bende göreyim 

diyerek  gelip  gitmişti.  Biz  o  gün  sonra  yaparız  bakarız  diyerek  işin  yoğunluğundan 

geçiştirmiştik çünkü atış bir hafta sonraydı ve Engin SARITAŞ’ın konusu ile ilgili değildi bu 

güne  kadarda  bir  KT  nin  böyle  bir  söylemi  olmadı  ve  olamazdı.  Engin  SARITAŞ  gün 

içerisinde dört beş kez gelip gitti ve kontrol etmemizi söyledi biz o an için buna bir anlam 

verememiştik ancak darbe girişiminden sonra pointırların gece atış yapabilmeleri için gerekli 

olduğunu ve bu sebepten dolayıda Engin SARITAŞ’ın pointırların sağlam olduklarını kontrol 

etmek için ısrarcı olduğunu anladık. Yine helikopterlerden bir tanesinde atış için gerekli olan 

chut  parçasının  takılı  olmadığını  biliyorduk  ancak  atış  bir  hafta  sonra  olacağından  önem 

vermemiştik. Fakat 15 Temmuz akşamı Engin SARITAŞ saat 17:00’den sonra helikopterleri 

kontrol ederek bu parçanın olmadığını görerek mesaideki arkadaşlara bu parçayı takmalarını 

söylemiş  yine  helikopterlerden  bir  tanesi  beşinci  sensör  takılmak  üzere  fabrikaya  gitmesi 

gerekiyordu  ancak  tabur  komutanı  Murat  BOLAT o  helikopter  üzerinde  iş  yapılıyormuş 

bahanesiyle  fabrikaya  göndermemek  için  iki  arkadaşı  mesaiye  bıraktırarak  helikopteri 

göndermediğini, ayrıca normal zamanlarda helikopterler hangarlarda durur ancak ertesi gün 

kuvvet komutanının yürüyüş yapmaya ve yeni gelen CH-47 helikopterini görmeye geleceği 

söylenerek  tüm  helikopterler  uçuş  hattına  çıkartılmıştı.  Bunu  darbe  girişiminden  sonra 

anladık. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Volkan  TÜRKKORKMAZ 26/10/2016 tarihli  ifadesinde;"  ... Oradan 

taarruz hangarına gittik. Orada teknisyenler Engin SARITAŞ, Ümit ALPAR, Nazif Süleyman 

TÜRKOĞLU Astsubaylar vardı. Hangarın önünde dışarıda 5-6 tane kobra ve Süper Kobra 

helikopterler vardı. 1 tane de atak helikopteri vardı. Biz hangarın önünde yarım saat kadar 

bekledik. Sonra oraya land rover bir askeri araç geldi. Askerler mühimmatı araçtan indirdiler. 

Biz  de  o  mühimmatı  hangarın  içinden  geçip  uçuş  hattına  taşıdık.  Yaklaşık  20  kutu 

kadardı.Saat 20:00-20:30 sıralarıydı. Bize askerlerin getirdiği mühimmatı uçuş hattına taşıma 

konusunda  kimse  talimat  vermedi.  Oraya  Murat  BOLAT yarbay  geldi.  Engin  SARITAŞ 

kendisine "mühimmatları ne yapacağız" diye sordu. O da "helikopterlere yükleyin" diye emir 

verdi. Biz de mühimmatları yüklemeye başladık. Mühimmatları helikopterlerde kullanılacak 

şekilde yerlerine koyup hazırladık. Biz bu işlemi yaparken pilotlar oraya geldi.

Bizim  gönderdiğimiz  kobra  helikopterlerin  bir  kısmı  indiler.  Pilotlardan  ismini 
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bilmediğim  birisi  genelkurmaya  saldırı  olduğunu  söyledi.  Gelen  helikopterlerde  atıştan 

kaynaklanmış  hasarlarda  vardı.  Orada  bulunup  ta  uçmayanpilotlar  oraya  gelen  kobralarla 

tekrar  uçuşa  gittiler.  Bu  helikopter  ikinci  kez  kalkmadan  önce  gerekli  yakıt  ikmalleri 

yapıldı.Yakıt  ikmalini  kimin  yaptığını  bilmiyorum  ancakEngin  SARITAŞ  Astsubayın 

aralarında bulunduğu tekniksyenler yaptı." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Kadir BAYRAM 07/12/2016  tarihli  ifadesinde;  "Saat  24:00'den  sonra 

jetlerin uçuştuğunu gördük. Benimle birlikte helikopterlerin başında .... Engin GÖZ, Engin 

SARITAŞ Astsubayları teknisyen olarak gördüm. Ben saat 02:00 sıralarına kadar herhangi bir 

uçuş  faaliyetine  katılmadım.  Ancak  başka  arkadaşlar  uçuş  faaliyeti  gerçekleştirdiler.  " 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Ahmet  YENGİL 26/07/2016  tarihli  ifadesinde; "...Personelleri  orada 

indirdik.  Pilotlarla  birlikte  karargaha  gittiler.  İndiğimizde  silahlı  helikopter  teknisyeni 

olduğunu bildiğim Astsubay Kıdemli  Başçavuşlar Süleyman Nazif  TÜRKOĞLU ve Engin 

SARITAŞ helikopter pistinde idi. Ancak helikopterleri yoktu." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Süleyman Nazif TÜRKOĞLU 01/11/2016 tarihli ifadesinde;"14/07/2016 

tarihinde  öğle  sıralarında  Özcan  KARACAN Yarbay beni  cep  telefonumdan  aradı.  Sonra 

telefonu  kapattı.  Kendisi  bizim hangardaymış.  Telefonu  beni  hangarda  görünce  kapatmış. 

Bana "Benimle gel" dedi.  Birlikte  odasına gittik.  Odada başka kimse yoktu.  Bana "Engin 

SARITAŞ,  Abdullah  ARSLAN,  Mustafa  SİPAHİ,  Uğur  ANLIDELİK,  Ümit  ALPAR'ın 

isimlerini  not  et"  dedi.  Ben  ne  yapacağımı  sordum.  O  da  verdiği  bu  isimlerin  telefon 

numaralarını ve mesaide olup olmadıklarını öğrenmemi ve ulaşabildiklerimle tekrar odasına 

gelmemi  istedi.  Ben  de  araştırdığımda  sadece  bizim  hangarda  görev  yaptığı  için  Engin 

SARITAŞ'ı buldum. Kendisine durumu anlattım. Öğleden sonra Engin SARITAŞ ile birlikte 

Özcan  KARACAN  Yarbayın  odasına  gittik.  Biz  gittiğimizde  odada  birisi  vardı.  Özcan 

KARACAN o kişiden müsade istedi.  Sonra biz  içeri  girdik.  Bize günü belli  olmayan bir 

bekleme görevi olabileceğini,AH-1 P teknisyeni olarak bana AH-1 P teknisyeni olarak Ümit 

ALPAR  astsubayı,  wiski  teknisyeni  olan  Engin  SARITAŞ  Astsubaya  da  Resul 

BARDAKKAYA'yla ve diğer ulaşabildiğiniz teknisyenlerle yarın odama gelin dedi....

Bizimle aynı hangarı kullanan AH-1 wiski Süper Kobra helikopterlerini de görevli 

teknisyenler  bizim  gibi  hangarın  dışına  uçuş  hattına  çıkarıp  hazırlık  yaptılar.  Bu 

teknisyenlerin  kim  olduğunu  şu  anda  hatırlamıyorum.  Engin  SARITAŞ  normalde  kalite 

kontrol astsubayıdır. Tamer ÖĞÜT Astsubay bu helikopterleri kimin çıkardığını bilir. Çünkü 

kendisi  o  hangarda  o  helikopterlerden  sorumlu  astsubaydır.  Helikopterlerin  hepsi 
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çıkarıldığında  hangarda  sadece  1  tane  yukarıda  belirttiğim bakımı  devam eden helikopter 

kalmıştı. Diğerleri uçuş hattındaydı.

Biz öğle sıralarında ben, Ümit ALPAR, Engin SARITAŞ ve Resul BARDAKKAYA 

ile  birlikte  Özcan  KARACAN  Yarbayın  yanına  gittik.  Gitmeden  önce  kendi  sıralı 

komutanlarımıza 1 gün önce Özcan KARACAN Yarbayla aramızda geçen konuşmaları ve 

cuma günü yanına gideceğimizi söylemedik. Özcan KARACAN'ın odasında kimse yoktu. Biz 

odada koltuklara oturduk. Özcan KARACAN Yarbayın bizlere, 15/07/2016 gününden için bir 

bekleme görevimiz olacağını, bu nedenle mesaimizi terketmemizi emretti. Biz kendisine bu 

görevden sıralı  komutanlarımızın haberi  olup olmadığını  sorduk. O da tabur komutanımız 

Yarbay  Murat  BOLAT'ın  haberinin  olduğunu  söyledi.  Biz  neden  bu  görev  için  bizim 

seçildiğimizi sorduk. O da bize bilgi, beceri ve tecrübelerimizden dolayı görevin aksamaması 

için  seçildiğimizi  söyledi.  Bize  ammo box  dediğimiz  mühimmat  kutularını  helikopterlere 

yüklememizi söyledi...

Sonra  bekleme  görevi  olduğu  için  hangarın  içinde  bulunna  odamızda  ben,  Ümit 

ALPER, Engin SARITAŞ ile birlikte beklemeye başladık.

Yarım saat  kadar  sonra  AH-1P kobra  helikopteri  silahla  hasar  almış  şekilde  geri 

döndü. Deposunda delik vardı. Bu helikopteri tanımadığım iki tane genç pilot kullanıyordu. 

Biz depodan yakıt sızıntısı olduğunu gördük. Engin astsubay ile birlikte bu helikopterdeki 

yakıtı tankere tahliye ettik. Bu helikopter uçacak durumda değildi. O yüzden onu uçuştan 

kestik. Sadullah Abra binbaşı 30-45 dakika süre sonrasında tekrar helikopterle uçuş hattına 

iniş yaptı. Onun yakıt ikmalini yaptık. Tekrar Hakan Sandık binbaşı ile birlikte 15-20 dakika 

sonra  tekrar  kalkış  yaptı.  Ankara  istikametine  doğru  uçuş  yaptı."  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli  Ümit  ALPAR  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;"  15/07/2016 günü  ....... 

Bende  yapılan  toplantıya  gidip  katıldım.  Toplantıda  Yarbay  ÖZCAN  KARACA ,kıdemli 

başçavuşSüleyman Nazif TÜRKOĞLU, Başçavuş Engin SARITAŞ, Kıdemli Üstçavuş Resul 

BARDAKÇI bulunuyordu.  Burada Yarbay bize hitaben akşam özel  kuvvetler  ile  ilgili  bir 

tatbikat  olacağını  uçuş  olursa  helikopterleri  hazırlamamızı  söyledi.  Bu  konudanda  Tabur 

komutanımız Yarbay Murat BOLAT'ın haberi  olduğunu söyledi.  Bu bilgiyi  eşiniz veya en 

yakın arkadaşınızla dahi paylaşmayın gizli bir görev dedi.

... Sabah saat 06:00 gibi birlik içerisindeçatışma sesleri duydum. Buraya gelen bir 

helikopter bizi buradan alarak akıncılar meydanına bıraktı bizde iner inmez dört kişi Engin 

SARITAŞ,  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU  ,Volkan  TÜRKKORKMAZ,  Mustafa 

ORMANTEPE  ile  birlikte  Akıncı  Üssünden  sivil  araçla  kaçtık.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur.
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Şüpheli  Mutlu  AÇIKGÖZ  18/07/2016  tarihli  ifadesinde;"...  Biz  Güvercinlik 

üssüne  geldiğimizde  burada  çalışmalarda  bulunan  personellerden  tanıdıklarım  Başçavuş 

Engin  SARITAŞ  ........Kıdemli  Başçavuş  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU  ve  isimlerini 

bilmediğim 3-4 kişi daha bulunuyordu." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Fırat  DARENDE  16/11/2016tarihli  ifadesinde;"  ...  Bu  sırada  etrafı 

kontrol ederken P kısım odasının ışığının yandığını fark ederek içeriye girdiğimizde; Astsubay 

Ömer  GÜLER’in  üniformalı  ancak  isimliği  takılı  olmadığı  halde,  belinde  tabancası  ile 

yanında  Astsubay Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU, Astsubay Engin  SARITAŞ ve  Astsubay 

Ümit ALPAR’ı tulumlu olarak durduğunu gördüm." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Fatih  SEVİNÇ  16/11/2016  tarihli  ifadesinde;"  .. yan  odadan  sesler 

gelmesi üzerine kim var diye bakmakiçin gittiğimizde içeride Başçavuş Ümit ALPAR, Engin 

SARITAŞ ve şuan kim olduğunu hatırlamadığım bir başçavuş daha bulunuyordu, bunlara da 

neler  olduğunu  sordum  bunlar  gayet  rahat  tavırlar  içerisinde  idiler.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli  Rıza  YÜKSEL  14/10/2016 tarihli  ifadesinde;  "  Saat  01;00-01:30 

sıralarında otopark civarında Murat BOLAT Yarbay, Süleyman Nazif TÜRKOĞLU Astsubay, 

Engin SARITAŞ Astsubay ve Ümit ALPAR Astsubayı gördük. Ben yanlarına gitmedim. Onur 

yanlarına  gidip  birşey  sordu.  Benim yanıma  döndüğünde  albayın  kendilerine  verdiği  vur 

emrini sorduğunu, Murat BOLAT Albayın buna bir cevap vermediğini, şuan benim emrimde 

değilsiniz dediğini söyledi. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Ziya  KOPAR  17/11/2016  tarihli  ifadesinde;  "Saat  08.00  sıralarında 

birliğim olan bakım taburuna gittim, burada rutin faaliyetlerimizi yaptıktan sonra saat 16:00 

sıralarında  Başmakinist  Tamer  ÖGÜT,  hangarda  bulunan  helikopterleri  uçuş  hattına 

çıkartmamızı istedi bizde çıkartık, bu sırada yanımda hatırladığım kadarı ile teknisyen Murat 

ÖZEL, Tamer ÖĞÜT ve Engin SARITAŞ vardı. Bu emri de Tamer Başçavuşa tabur komutanı 

Murat BOLAT vermiş." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Murat  BOLAT  20/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "... Kendilerine 

'Teknisyenleri ne yapacağız' diyerek yani skorskylere ve kobralara binecek teknisyelerin ne 

olacağını  sorduğumda  Özcan  KARACAN  bana  dediki  “  taarruz  teknisyenleri  ile  ben 

konuştum . Skorsky teknisyenleri ile de tayin dairesindekiBinbaşı Mehmet ŞAMCI konuştu 
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ve halletti diyerek bana elindeki Teknisyen listesini gösterdi. Gördüğüm listede taarruz yani 

saldırı helikopteri teknisyenleri olarak gördüğüm şahıslar ise ....Başçavuş Engin SARITAŞ..... 

isimli şahıslardı

... Kobra helikopterlerinin başında Taarruz Tabur Komutanı olan ve aynı zamanda 

kışla  nöbetçi  amiri  olanYarbay ÖZCAN KARACAN'ın  orda  olduğunu  gördüm.  Bu arada 

kobra  tipi  saldırı  helikopterlerine  mühimmatları  yükleniyordu.Özcan  KARACAN'a  nereye 

gittiklerini  sordumAkıncı  Hava  Üssüne  gittiklerini  söylediler.  Bu  saldırı  helikopterlerine 

mühimmatı tahminime göreMerkez komutanlığı vasıtası ile geldiğini düşünüyorum. Çünkü 

Merkez Komutanlığını iki tane land Rover tipi aracı orda duruyordu. Ben size şimdi orda 

bulunan  ve  helikopterler  ile  havalanan  personelin  isimlerini  söyleyeceğim.  ......Başçavuş 

Engin SARITAŞ......isimli şahıslardı. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü, saat: 19:00'da, Başçavuş Engin SARITAŞ’ın uçuş kıyafetli 

olarak taarruz hangarı apronunda görüldüğü, 

15 Temmuz 2016 günü, saat: 19:07'de, Başçavuş Engin SARITAŞ ile Üstçavuş Fırat 

DARENDE’nin taarruz hangarında birlikte görüldükleri,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 19:27'de,Başçavuş Engin SARITAŞ’ın uçuş kıyafetli 

olarak taarruz hangarı önünde görüldüğü, 

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  20:19'da,  Yüzbaşı  Taha  Fatih  ÇELİK  (koltukaltı 

tabanca kılıfı takılı), Başçavuş Engin SARITAŞ (uçuş kıyafetli), Başçavuş Ümit ALPAR (sivil 

kıyafetli)ve  Başçavuş  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU’nun  (uçuş  kıyafetli  )  taarruz  hangarı 

girişinde görüldüğü, 

15 Temmuz 2016 günü, saat: 21:08'de, Başçavuş Engin SARITAŞ, Başçavuş Ümit 

ALPAR  ve  Başçavuş  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU’nun  taarruz  hangarında  birlikte 

görüldükleri,

15 Temmuz 2016 günü, saat:  21:23'de,  U/H Üstçavuş Resul  BARDAKKAYA’nın 

uçuş  kıyafetli  olarak,  sivil  plakalı  Ford  Connect  marka  araçla  taarruz  hangarına  geldiği, 

içeriye giriş yaptıktan kısa bir süre sonra Başçavuş Engin SARITAŞ olduğu düşünülen şahısla 

birlikte aynı araçla gittikleri,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 21:58'de, Başçavuş Engin SARITAŞ, Başçavuş Ümit 

ALPAR, Başçavuş Süleyman Nazif  TÜRKOĞLU ve Üstçavuş Resul  BARDAKKAYA’nın 

uçuş kıyafetli olarak taarruz hangarı içerisinde görüldükleri,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:11'de, Başçavuş Engin SARITAŞ, Başçavuş Mustafa 
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ORMANTEPE ve Başçavuş Ömer GÜLER’in taarruz hangarına giriş yaptıkları,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:17'de, Başçavuş Ümit ALPAR, Başçavuş Mustafa 

ORMANTEPE,  Başçavuş  Volkan  TÜRKKORKMAZ,  Başçavuş  Süleyman  Nazif 

TÜRKOĞLU,Başçavuş  Engin  SARITAŞ,Başçavuş  Ömer  GÜLER  ve  Üstçavuş  Resul 

BARDAKKAYA’nın taarruz hangarı apronunda görüldükleri,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:50'de, Başçavuş Engin SARITAŞ ve Başçavuş Ömer 

GÜLER’in taarruz hangarı önünde görüldükleri,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 00:02'de, Başçavuş Engin SARITAŞ ve Başçavuş Ömer 

GÜLER’in uçuş kıyafetli olarak taarruz hangarına giriş yaptıklarının görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 00:49'da, Başçavuş Ömer SEZEN veBaşçavuş Engin 

SARITAŞ’ıntaarruz hangarında görüldükleri belirtilmiştir. 

Kara  Havacılık  Komutanlığı'nın  04  Ağustos2016  tarih  ve  isth:74635218  sayılı 

"Emniyet Tedbirleri" konulu emri gereğince 16/08/2016 tarihinde Taarruz Tabur Komutanı 

odası açıldığında, Özcan KARACAN' ın şahsi eşyaları toplanırken uçuş tulumu paça cebinde 

çıkan Yarım A4 kagıt  üzerinde el  yazısı  ile yazılmış 15 kişiden oluşan listede ' 8- Engin 

SARITAŞ ' isminin bulunduğu anlaşılmıştır.

Şüpheli Engin SARITAŞ'ın Ankara İli Pursaklar İlçesi Merkez Mahallesi Karanfil 

Sokak No:1/8 ve Ankara İli Yenimahalle İlçesi Kardelen Mahallesi 2040. Cadde No:21/62 

adreslerinde07/11/2016 tarihinde arama yapılmıştır. 

Kara Havacılık Komutanlığı  tarafından yapılan idari  soruşturma sonrasında 

düzenlenen "İdari ve Disiplin Soruşturma Heyetinin Olayla İlgili Personel Hakkındaki 

Değerlendirmesi  ve Kanaati  Çizelgesinde;  Şüpheli  Engin SARITAŞ'ın, olay günü saat 

21.00  civarında  taarruz  helikopter  hangarı  ve  apronda,  gece  yarısı  sonrasında  Taarruz 

Helikopter Hangarında görüldüğü, darbe teşebbüsü kapsamında icra edilen faaliyetlerde aktif 

olarak görev yaptığı, Darbe Teşebbüsü kapsamında icra edilen faaliyetlere katıldığı, 667 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkarıldığı belirtilmiştir. 

Şüpheli Engin SARITAŞ kullanmakta olduğu / adına kayıtlı bulunan 0533 615 76 14, 

0533 616 94 62 numaralı telefon hatları için Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin 05/12/2016 

tarih  ve  2016/6342 D.  iş  sayılı  kararı  ile  5271 Sayılı  CMK'nun 135/6.  maddesi  uyarınca 

iletişim tespiti kararı verilmiştir. 

Şüpheli  Engin  SARITAŞ'ın  kullanmakta  olduğu  0533  616  94  62  numaralı 
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telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde; Şüphelinin  cep  telefonun  askeri  darbe 

girişiminde  bulunulan  15/07/2016  tarihinde  saat  08:12'den  ertesi  güne  kadar  Güvercinlik 

Kışlasının bulunduğu mevkiideki baz istasyonlarında sinyal verdiği, şüphelinin olay akşamı 

saat  20:42,  21:05  ve  04:19'da  şüpheli  Resul  BARDAKKAYA ile,  23:11'de  şüpheli  Rıza 

YÜKSEL ile telefon irtibatının bulunduğu, 23:11 - 04:17 ve 04:44 - 08:32 saatleri arasında 

herhangi  bir  telefon  iletişimi  içerisinde  olmadığı,  gece  internet  erişiminde  bulunduğu 

anlaşılmıştır. 

Şüpheli Engin SARITAŞ, 16/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Engin  SARITAŞ'ın  eylemlerinin 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli Engin SARITAŞ'ın, 1. Kara Havacılık Alay Bakım Taburu Kalite Güvenci 

Bölüğü Kalite Güvence Takımında Astsubay Başçavuş rütsebiyle görev yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri olmayan şüphelilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış biçimi 

ile  birlikte  nazara  alındığında,  şüpheli  Engin  SARITAŞ'ın  Fetullahçı  Terör  Örgütü  üyesi 

olduğunun anlaşıldığı,

Şüphelinin  Süper  Kobra  kalite  kontrol  astsubayı  olduğu,  Fetullahçı  Terör  Örgütü 

mensubu askerler tarafından planlanıp gerçekleştirilecek olan askeri darbe planı kapsamında 

olay  gecesi  saldırı  tipi  helikopterlere  teknisyenlik  yapacak  personel  olarak  önceden 

görevlendirildiği,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamından  taarruz  helikopterlerinin  planlanması 

işini  şüpheli  Özcan  KARACAN'ın  yaptığı,  şüpheli  Özcan  KARACAN'ın  şahsi  eşyaları 

toplanırken uçuş tulumunun paça cebinde çıkan Yarım A4 kagıt üzerinde el yazısı ile yazılmış 

taarruz  helikopter  teknisyenlerinden  oluşan  15  kişilik  listede  şüpheli  Engin  SARITAŞ'ın 

isminin  ' 8-  Engin  SARITAŞ'  şeklinde  bulunduğu,  askeri  darbe  hazırlıkları  aşamasında 

düzenlendiği  anlaşılan  bu  listede  şüpheli  Engin  SARITAŞ'ın  isminin  bulunması,  ayrıca 

aşağıda belirtileceği üzere şüpheli Engin SARITAŞ'ın şüpheli Özcan KARACAN ile olaydan 

birgün önce ve olay günü görüştükleri nazara alındığında şüphelinin askeri darbe planlaması 

kapsamında önceden görevlendirildiğinin ve şüphelinin askeri  darbe girişiminden önceden 

haberdarolduğunun anlaşıldığı, 

Askeri  darbe  girişiminin  Kara  Havacılık  Komutanlığındaki  hazırlık  faaliyetlerini 

gerçekleştirenlerden  şüpheli  Özcan  KARACAN'ın  14/07/2016  tarihinde  şüpheli  Süleyman 
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Nazif  TÜRKOĞLU'nu  odasına  çağırdığı,  ona  15/07/2016  tarihindeki  askeri  darbe 

girişiminden  bahsettiği  ve  Engin  SARITAŞ,  Abdullah  ARSLAN,  Mustafa  SİPAHİ,  Uğur 

ANLIDELİK ve Ümit ALPAR'ı bulup kendisine getirmesini istediği, şüpheli Süleyman Nazif 

TÜRKOĞLU'nun  şüpheli  Engin  SARITAŞ'ı  alıp  şüpheli  Özcan  KARACAN'ın  yanına 

gittikleri,  şüpheli  Özcan KARACAN'ın kendilerine 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilecek 

askeri darbeye ilişkin görevlerini söylediği, ayrıca şüpheliler Resul BARDAKKAYA ve Ümit 

ALPAR ile birlikte 15/07/2016 tarihinde yanına gelmelerini emrettiği, 15/07/2016 tarihinde 

öğle saatlerinde şüpheli Engin SARITAŞ'ın, şüpheliler Süleyman Nazif TÜRKOĞLU, Resul 

BARDAKKAYA ve Ümit ALPAR ile birlikte şüpheli Özcan KARACAN'ın odasına gittikleri, 

şüpheli  Özcan  KARACAN  kendilerine  taarruz  helikopterlerinin  hazırlanmasını,  faal  hale 

getirilmelerini,  silah  sistemlerinin  faal  olmasını,  mühimmat  sandıklarının  helikopterlerde 

yüklü olması ve mesai bitmeden bu helikopterlerin uçuş hattında hazır vaziyette beklemeleri 

talimatlarını verdiği, 

Şüpheli  Engin  SARITAŞ'ın  15/07/2016  tarihinde  öğle  saatlerinden itibaren  aldığı 

talimat  uyarınca  önce  silah  deposuna  giderek  oradan  ammobox  denilen  mühimmat 

sandıklarını  getirdikleri,  şüphelinin  Süper  Kobra  helikopter  kısmında  şüpheliler  Tamer 

ÖĞÜT, Fırat  DARENDE ve Murat ÖZEL ile birlikte hangarda bulunması gereken taarruz 

helikopterlerinin gerekli kontrollerini ve yakıt ikmallerini yaptıkları, helikopterlere ammobox 

denilen  mühimmat  kutularını  yerleştirdikleri  ve  uçuş  hattına  çıkardıkları,  taarruz 

helikopterlerini gündüzden uçuşa hazır hale getirdikleri,

Şüpheli  Engin  SARITAŞ'ın  görevi  olmadığı  halde  öğleden  önce  4  -  5  kez 

helikopterlerin  pointerlerini  kontrol  etmeleri  için  teknisyenlere  baskı  yaptığı,  hatta  onlara 

birlikte kontrol edelim bende göreyim dediği, pointerlerin gece atışı yapmak için gerekli bir 

teçhizat olduğu düşünüldüğünde şüpheli Engin SARITAŞ'ın gündüzden helikopterlerin gece 

gerçekleştirecekleri faaliyetten haberdar olduğunun anlaşıldığı, 

Şüpheli  Engin SARITAŞ'ın,  olay günü mesai  sonrası  görevli  olmamasına rağmen 

askeri  darbe  faaliyeti  kapsamında  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler  tarafından 

kendisine  verilecek  emir  ve  talimatları  yerine  getirmek  üzere  Güvercinlik  kışlasından 

ayrılmadığı

Kara Havacılık Komutanlığında askeri darbe faaliyetlerinin başlaması üzerine saat 

22:00  sıralarında  şüpheli  Özcan  KARACAN'ın  şüpheli  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU'nu 

telefonla  aradığı  ve  helikopter  başına  geçmeleri  talimatı  verdiği,  şüpheli  Süleyman  Nazif 

TÜRKOĞLU'nun  da  bu  talimatı  şüpheli  Engin  SARITAŞ  gibi  hangarda  bulunan  diğer 

teknisyenlere ilettiği, şüpheli Engin SARITAŞ'ın şüpheli Resul BARDAKKAYA ile birlikte 

Süper Kobra helikopterlerin  başına gittikleri,  bir  süre sonra uçuş hattına araçla  helikopter 

mühimmatı geldiği, şüpheli Engin SARITAŞ'ın gelen mühimmatı helikopterlerin ammobox 
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denilen mühimmat kutusuna yerleştirdiği, bu helikopterlere şüpheliler İlkay ATEŞ, Taha Fatih 

ÇELİK, Ali ERCAN ve Cebrail SERT'in binerek havalandıkları ve Genelkurmay Başkanlığı, 

TRT, Beştepe gibi bölgelere saldırılar gerçekleştirdikleri, 

Şüphelinin  uçuştan  gelen  helikopterlerin  kontrolünü  yaptığı,  mermi  isabetinden 

dolayı yakıt sızıntısı olduğunu tespit ettiği, yangına sebebiyet vermemek için bu helikopterin 

batarya  bağlantılarını  söktüğü,  daha  sonra  helikopterdeki  yakıtı  şüpheli  Süleyman  Nazif 

TÜRKOĞLU ile birlikte yakıt tankerine tahliye ettikleri, 

Şüpheli Engin SARITAŞ'ın askeri darbe faaliyeti  başladıktan sonra saat 22:11'den 

itibaren  taarruz  hangarında,  apronda  diğer  şüpheliler  ile  birlikte  bulunduğunun  güvenlik 

kamera görüntüleri ile tespit edildiği, 

Sabah  saat  06:00  sıralarında  Jandarma  Özel  Kuvvetler  tarafından  askeri  darbe 

girişimine karşı Kara Havacılık Komutanlığı kışlasına operasyona başlanılması üzerine askeri 

darbecilerin verdikleri Güvercinlik'den Akıncı'ya tahliye emri üzerine şüpheliler Zafer DOLU 

ve  Rıza  AKINCI'nın  kullandıkları  Cougar  AS  -  532  tipi  helikoptere  şüpheli  Engin 

SARITAŞ'ın,  şüpheliler  Mehmet  ŞAHİN,  Fatih  KARAGÖZ,  Ertuğrul  ALTUN,  Oğuz 

YALÇIN, Ümit ALPAR, Süleyman Nazif TÜRKOĞLU ve Mustafa ORMANTEPE ile birlikte 

bindikleri ve onlarla birlikte helikopterle Akıncı Hava Üssüne gittikleri, 

Askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  ve  Akıncı  Hava  Üssünün 

uçaklar  tarafından  bombalanması  üzerine  şüpheli  Engin  SARITAŞ'ın,  şüpheliler  Mustafa 

ORMANTEPE, Süleyman Nazif TÜRKOĞLU ve Volkan TÜRKKORKMAZ ile birlikte sivil 

bir araçla Akıncı Hava Üssünden ayrıldıkları, 

Şüphelinin, kalite kontrol astsubayı olduğu halde olay gecesi görev tanımı dışında 

hareket  ettiği,  sıralı  amir  ve  komutanlarından  olmayan  asker  kişilerden  yasadışı  emir  ve 

talimatlar aldığı, yasadışı bu talimatları yerine getirdiği, 

Şüphelinin,  olay  akşamı  Genelkurmay  Başkanı  tarafından  hava  sahasının  uçuşa 

kapatılmasına ilişkin emir verildiği halde uçacak olan helikopterleri uçuşa hazırladığı, 

Şüphelinin, olay günü gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi 

olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü 

mensubu olan diğer  şüphelilerle  fikir  ve eylem birlikteliği  içerisinde hareket  ettiği,  askeri 

darbe  girişimininde  bulundukları,  şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarından  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  aldığı  yasal 

olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli Engin SARITAŞ'ın, soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı Terör Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 
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yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını  oluşturduğu 

anlaşılmıştır. 

5-53- Şüpheli Ercan URAL'ın ( Astsubay Başçavuş) Eylemleri : 

Şüpheli  Ercan  URAL 11/10/2016  tarihli  ifadesinde;  "...  Kara  Havacılık  Okul 

Komutanlığı'na  bağlı  Bakım  Komutanlığı'nda  Merkezi  Bakım  Komutanlığı  Prodüksiyon 

Astsubayı  olarak  görev  yaparım.  Bizim  Okul  Komutanlığı'nda  UH1,  AB206  model 

helikopterler  ve T182 model  uçak vardır.  Biz tüm bu hava araçlarının yetkilerimize giren 

arızalarını gideriyoruz. ... Son 7 yıl da şuan görev yaptığım Merkezi Bakım Komutanlığı'nda 

çalışıyorum...

Ben  15/07/2016  tarihinde  askeri  birlikte  nöbetçi  değildim.  Gökhan  ÇİÇEK 

Binbaşıdan izin alıp  saat  14:30 da birlikten ayrıldım.  Volkan Mete ve Ferdi astsubaylarla 

Zırhlı  Birliklerin  yanındaki  45.  Ana  Bakım  Komutanlığı'na  gittik.  Oraya  kayıt  silinmesi 

gereken malzemelerin  listesini  bıraktık.  Sonra da  ben Eryaman'daki  evime gittim.  Akşam 

sadece  market  alışverişi  için  dışarı  çıktım.  Sonra  hep  evdeydim.  Ertesi  gün  iki  günlük 

Ilgaz'daki kampa gidecektik. Bu nedenle erken yattım. Saat 23:30-24:00 sıralarında uyandım. 

Oğlum whatsapptan birlik komutanımız olan Nuri TUNCEL Binbaşının mesaj gönderdiğini 

söyledi. Ben de mesajı okudum. Mesajda "Arkadaşlar birliğe intikal etsin" yazıyordu. Ben 

bunun üzerine beraber çalıştığımız Taner Bektaş astsubayı aradım. Ona birlik komutanının 

mesajından haberdar olup olmadığını, ne düşündüğünü sordum. O da bana "abi ben gidecem" 

dedi.  Ben de "sen gidersen beni  de al"  dedim. Üzerimi  giyerken eşimle konuştuğumuzda 

Boğaz Köprüsü'ne bomba konulduğunu eşimden öğrendim.

Bizim evimizde  televizyon  ve  internet  vardır.  Ben  Taner  Başçavuş  ile  telefonda 

konuştuğumda sıkıyönetim ilan edildiğini, askerlerin darbeye kalkıştığını bilmiyordum, dedi.

Ben üzerimi giyindikten sonra aşağı indim. 10 dakika kadar sonra Taner Başçavuş da 

arabasıyla  geldi.  Onun  arabasıyla  Kara  Havacılık  Okulu'na  gittik.  Araba  içerisinde 

konuştuğumuz da o da askeri darbe olduğunu bilmiyordu. Genelkurmaya ve Özel Kuvvetlere 

terör  saldırısı  olduğunu  biliyordu.  Nizamiyeye  geldiğimizde  kapıda  kamuflajlı  rütbesi 

olmayan  birisi  vardı.  Kendisini  yüzbaşı  olarak  tanıttı.  Bize  niye  geldiğimizi  sordu.  Biz 

kendisine  birlik  komutanının  whatsapptan  gönderdiği  mesajı  gösterdik.  Bize  "Şuan  içeri 

alamayız. Arabayı kenara park yerine çekin. Silahınız varsa arabaya bırakın. " dedi. Biz de 

nöbetçi heyetine takviye için geldiğimizi söyleyip onun dediklerini yaptık. Üzerimizde kişisel 

silahlarımız  vardı.  Onları  da  arabaya  bıraktık.  Hem  Taner  hem  ben  sivil  kıyafetliydik. 

Kapıdaki yüzbaşı olarak kendisini tanıtan asker bizim kimliklerimizi istedi ve burada çalışıp 
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çalışmadığınızı sorgulayacağız dedi. Biz kimliklerimizi verdik.

Biz kapıdaki güvenliğe nöbetçi heyetine takviye için geldik derken hangarın emniyet 

ve güvenliğini almak, yangın yada patlama esnasında hangardan hava aracı kurtarmak için 

geldiğimizi kast etmiştik. 

Nizamiyedeki asker bizi nizamiyeden içeri aldı. Saat 01:00-02:00 sıralarıydı. "Oraya 

bir ring servisi gelecek. Onunla hangara götürecekler" dedi. 5-10 dakika sonra beyaz renkli 

bir Connect marka askeri plakalı araç geldi. Aracı bir albay kullanıyordu. Kendisini hukuk 

müşaviri olarak bize tanıttı. Gideceğimiz yeri bilmiyordu. "Bana tarif edin sizi götüreyim" 

dedi.  Ona  tarif  ederek  bizim görev  yaptığımız  hangara  her  zaman  gittiğimiz  yoldan  bizi 

götürdü. Arabayı kullanan bu kişi biz arabaya bindiğimizde bize "Genelkurmaya FETÖ'cüler 

saldırmış.  Dikkatli  olun."  demişti.  Ben  arabayı  kullanan  ve  rütbesini  bize  albay  olarak 

söyleyen bu kişiyi  ben  daha  önce  hiç  görmemiştim.  Gece  karanlıktı.  Bu nedenle  görsem 

tanıyamam.

Bizhangara gidince önce üst kat çıkıp çantalarımızı odamıza bıraktık. Bu çantalarda 

cüzdan,  sigara,  cep  telefonu  gibi  eşyalarımız  vardı.  Çantaları  bıraktıktan  sonra  aşağıda 

gazinoya indik. Oradan Ali Kemal Üsteğmen, Fatih TEKKOL Astsubay, Mehmet KARAKAŞ 

astsubay ve Burak ÖNAL Astsubay vardı.  Bize  niye  geldiğimizi  sordular.  Biz de nöbetçi 

heyetine takviye için geldiğimizi söyledik ve ne olup bittiğini sorduk. Onlar da bize askeri 

darbe  olduğunu,  kendilerinin  hiçbir  işe  karışmayacağını  söylediler.  Biz  de  hiçbir  işe 

karışmayız dedik. Orada oturduk, konuştuk. Bir saldırı olursa kendimizi nasıl savunacağımızı 

değerlendirdik.  İlerleyen  saatte  bir  patlama  oldu  ve  hangarın  bulunduğu  güney  bölgenin 

tümden  elektriği  kesildi.  Alarmlar  çaldı.  Taner  başçavuşu  alarmı  kapatması  için  koruma 

hangarına  gönderdim.  Fatih  Astsubay da  bulunduğumuz  hangarın  alarmını  kapattı.  Bizim 

alarm sisteminde eğer alarm belli bir sürede kapatılmaz ise hangarın köpükle dolma ihtimali 

vardı.  Biz  bunu önledik.  Hangarın  emniyetini  aldık  ve  tekrar  gazinoya  geçtik.  Bu sırada 

bizleri  dışarıdan  arayan  mesai  arkadaşlarımız  oldu.  Volkan  METE  ve  Nadir  ÇALIŞIR 

Astsubaylar beni nizamiyeden aradılar.  İçeri alınmadıklarını söylediler.  Ben de kendilerine 

içeri alınmadıkları için yapacak bir şey olmadığını, geri dönmelerini, bizim gerekli emniyet 

tedbirlerini  aldığımızı  söyledim. Gökhan BARUT Astsubay yoldayken benitelefonla aradı. 

Trafiğin  kalabalık  olduğunu,  biraz  gecikebileceğini  söyledi.  Ben  de  "Trafik  kalabalıksa 

kendini zorlama, geri dön" dedim.

İçeri karanlık olduğundan hangarda bulunan tüm arkadaşlar hangarın önüne çıktık. 

Sigara  içtik.  Diğer  hangarın  nöbetçi  olanlarından  Mustafa  KAPUSUZ  Astsubay,  Ümit 

Astsubay, Rıza Astsubay yanımıza geldiler. Sigara istediler. Sigara verdik. Ne olup bittiğini 

onlara da sorduk. Onlarda bilmiyorlardı. Yarım saat kadar dışarıda durup sonra içeri girdik. 

Saat 05:00-05:30 sıralarıydı.
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Saat 06:30 sıralarında dışarıdan silah seslerinin geldiğini duyduk. Hemen hangarın 

önüne çıkıp baktığımızda bir  şey göremedik.  Uçuş hattı  tarafına doğru çıkıp baktığımızda 

kobra helikopterin kuleye ve jandarmaya doğru ateş ettiğini gördük. Ben korkup Ali Kemal 

Üsteğmen ile birlikte içeri girdim. Taner Başçavuş dışarıda kalıp cep telefonuyla bu saldırı 

görüntülerini çekti. Bu helikopterin saldırısı yarım saat kadar sürdü. Ben hangarın camından 

kobranın uçuş hattından ayrıldığını gördüm. Sonra sesler kesildi.

07:30 sıralarında Nadir ÇALIŞIR Astsubay beni nizamiyeden aradı. Nöbete geldiğini 

söyledi. Fatih TEKKOL Astsubaydan sonraki nöbetçi kendisiydi. Ben kendisine dikkatli bir 

şekilde gel dedim. O geldikten sonra Fatih nöbeti ona teslim etti. Nadir astsubaya geceden 

gerekli  emniyeti  aldığımızı,  elektriklerin  olmadığını,  hangarın  kapılarını  kilitli  tutması 

gerektiğini söyledim. Sonra 5-6 arkadaş Fatih TEKKOL'un arabasıyla Fidanlık Nizamiyesine 

gittik.  Kimse  yoktu.  Kapıda  itfaiye  aracı  yana  çekilmişti.  Kapı  zincirle  bağlıydı.  Oradan 

çıkamadık. Ana nizamiyeye gittik. Orada da yolda kapının önünde bir arazöz vardı. Orada 

bulunan uzman çavuşa arazözü çekmesini söyledik. Biz oradan arabadan indik. Fatih aracıyla 

gitti. Biz oradan Burak ve ben Taner BEKTAŞ'ın arabasına bindik ve evimize gittik. Olay 

anlattığım şekilde olmuştur.

Bildiğim kadarıyla bizim hangarın nöbetlerini Nadir ÇALIŞIR Astsubay yazıyordu 

ve Nuri binbaşı onaylıyordu.

Ben  Fetullahçı  Terör  Örgütü  üyesi  değilim.  Görev  yaptığım  tanıdığım,  bildiğim 

herhangi bir Fetullahçı asker yoktur. Ben 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen askeri darbeye 

herhangi bir şekilde katılmadım. Bu askeri darbede görev almam konusunda sivil yada askeri 

herhangi bir şahıstan talimat almadım. Ben komutanımız olan Nuri TUNCEL Binbaşının emri 

üzerine görev yaptığım birliğe gittim. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Mehmet KARAKAŞ 06/10/2016 tarihli ifadesinde; " Hangarda aramızda 

konuşurken hep beraber olmak, toplu hareket etmek konusunda anlaştık. Saat 02:00 - 02:30 

sıralarında Ercan URAL ve Taner BEKTAŞ Astsubaylar hangara geldiler. Kendilerini kısım 

amirleri  birliğe  gelmeleri  hususunda  talimat  verdiğini  söylediler.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli Doğan GÜVEN 25/10/2016 tarihli ifadesinde;".... Saat 01:30 sıralarında 

dışarı çıktığımda Ercan URAL ve Taner BEKTAŞ astsubayları gördüm. Nizamiyeden yaya 

olarak  giriş  yapıyorlardı.  Ben  Taner  başçavuşa  neden  geldiklerini  sordum.  O  da  mesaiye 

çağırıldıklarını söyledi. Sonra birliğin içerisine doğru yaya olarak gittiler. " şeklinde beyanda 

bulunmuştur.
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Şüpheli  Ali Kemal EREN 04/10/2016 tarihli ifadesinde; "  ... Saat 01:00 -02:00 

sıralarında kışladan büyük bir patlama sesi geldi. Elektrik ve aydınlatma gitti. Ondan sonra 

karanlıkta beklemeye başladık. Saat 02:00 sıralarında Nuri TUNCEL Binbaşının talimatıyla 

Başçavuş  Ercan  URAL  ile  Taner  BEKTAŞ  da  hangara  geldiler.  Bize  Nuri  Binbaşının 

kendilerini  telefonla  aradığını,  birliğe  gitmelerini,  ne  olup  bittiğini  öğrenip  kendisine 

bildirmesini istediğini söylediler. İkisi de sivildi. Üzerlerine silah yoktu. Onlarla sabaha kadar 

bizimle beklediler... " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Burak  ÖNAL  18/07/2016 tarihli  ifadesinde;  "Yaklaşık  1  saat  sonra 

Başçavuş Taner BEKTAŞ ve Kıdemli Başçavuş Ercan URAL bulunduğumuz noktaya geldi. 

Bu  rütbelilerin  gelmesi  ile  birlikte  hangar  içerisinde  toplam  6  personel  olduk.  Hangar 

içerisinde  Ercan  URAL bize  hitaben  “  emir  ile  geldiklerini  nizamiye  girişinde  kendisini 

yüzbaşı  olarak  tanıtan  rütbeli  kişinin  silahlarını  aldıklarını,  nizamiyeden  geçtikten  sonra 

hangara kendilerine getiren araç içerisinde bulunan ve albay rütbesi ile kendisini tanıştıran 

rütbeli personelin ise kışlaya kim gelirse gelsin ateş edin Genelkurmay Başkanmm emrinin 

olduğunu söylediğini” anlattı. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Rıza YÜKSEL 14/10/2016 tarihli ifadesinde;'  Sabah 05:00 sıralarında 7 

nolu kuledeki nöbetçiye gidip polis yada dışarıdan birisi gelirse ateş etmeme talimatı verdim. 

O sıralarda kobranın jandarmanın olduğu tarafa doğru ateş ettiğini gördük. Çatışma sesleri 

geliyordu.  Kuleden  indik.  Yarım  saat  kadar  oralarda  kaldıktan  sonra  Merkezi  Bakım 

hangarına gittik. Orada Taner BEKTAŞ, Ercan URAL, Fatih TEKKOL Astsubaylar vardı. " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Fatih TEKKOL 06/10/2016 tarihli ifadesinde; " ...Tekrar hangara gelirken 

00:45'de sularında bizim watssap grubundan tabur komutanı Nuri Tuncel binbaşının bütün 

personel birliğine intikal etsin diye bir mesajı geldi. Biz hangardayken saat 02:00 sıralarında 

Ercan URAL Başçavuş ile Taner BEKTAŞ Astsubay sivil  kıyafetleri  ile geldiler.  Biz niye 

geldiklerini sorduk. Onlarda watssap mesajındaki emir nedeniyle geldiklerini söylediler hatta 

zor  bela  içeri  girdiklerini,  silahları  içeri  almadıklarını,  bu  nedenle  silahlarını  araçlarında 

bırakmak zorunla kaldıklarını söylediler. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Taner BEKTAŞ 18/07/2016 tarihli ifadesinde; " mesaj alınca ben üzerimi 

değiştirdiğim  esnada  birlikte  çalıştığım  ve  Prodüksyon  Kısım  Komutanı  olan  Kıdemli 

Başçavuş Ercan URAL beni arayarak mesajı görüp görmediğimi sordu ve birliğe geçerken 

kendisini de almamı söyledi, bende şahsi arabamla çıkarakKıdemli Başçavuş Ercan URAL’ı 
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alıp birliğe geçtik, Nizamiyeye geldiğimizde kapıda duran ve kendisini Yüzbaşı olarak tanıtan 

kişiye Tabur Komutanın emri olduğunu ve birliğimize gitmek istediğimizi söylediğimizde, 

giriş çıkışların yasak olduğunu söyledi, ısrar etmemiz üzerine telefon ile görüşerek bize bilgi 

vereceğini söyledi, bir süre sonra bize dönerek üzerimizde bulunan silahlarımızı arabamızda 

bırakmak  kaydıyla  içeriye  alacaklarını  söylemesi  üzerine  bizde  üzerimizde  bulunan  zati 

demirbaş silahlarımızı aracın içerisine koyarak aracımı nizamiye girişinde bulanan otoparka 

park ettim, bir süre nizamiyede bekledikten sonra beyaz bir Ford Connect marka araç içeriden 

nizameyeye geldi, aracın içerisinde askeri kıyafetli üç kişi bulunmaktaydı, Kıdemli Başçavuş 

Ercan URAL ile yaptıkları görüşmede şoförün kendisini Askeri Hukuk Müşaviri Albay olarak 

tanıttığı ve bizi birliğimize bırakacağını söylemesi üzerine bu araca binerek hareket ettik, bu 

esnada  aracı  kullanan  ve  kendini  Albay  olarak  tanıtan  kişi  bize  hitaben  “Polisler  ve 

FETÖ’cüler birleşerek şerefsizler Genelkurmayı basmış, nizamiyeye gelen kim olursa vurun” 

şeklinde söyledi, daha sonra bizi birliğimize bırakarak ordan ayrıldı,

Kıdemli  Başçavuş  Ercan  URAL cep  telefonundan  Tabur  Komutanı  Binbaşı  Nuri 

TUNCEL arıyarak görüştüler, görüşme sonunda Başçavuş Ercan URAL bir sıkıntı olmadığını 

bekleyeceklerinin söyledi, daha sonra uçak ve hilekopter seslerini duyduk akabinde patlama 

sesleri de geldi, gece saat:03.00 sıralarında patlama sesiyle birlkite elektrikler kesildi,

... etrafıma baktığım da hiçbir personel yoktu, Kıdemli Başçavuş Ercan URAL cep 

telefonumdan beni aradı ve nizamiyeden çıkış yapabileceğimizi, kaçabileceğimii söyledi daha 

sonra  oradan  Hangar  Nöbetçisi  Astsubay  Fatih  TEKKOL’un  arabasıyla  toplam  beş  kişi 

binerek arka tarafta bulunan Fidanlık Nizamiyeye gittik .... " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık  Gökhan  BARUT  25/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "Ercan  URAL 

Başçavuşumla arkadaşlar geri dönün mesajını gördükten sonra telefonla aradım. Bana telefon 

trafiği  yapma  mesajı  görmedin  mi  dedi.  Derhal  evine  çocuklarının  yanma  git  dedi.  İşler 

bildiğniz  gibi  değil  bura  karışık  bizi  de  içeri  almıyorlar  dedi.  Geri  eve  döndüm.  Taner 

BEKTAŞ Başçavuşumu aradım. Kendisi Nuri TUNCEL Binbaşının ismini verdiklerinde içeri 

alınmadıkları, ancak yerine bakan Gökhan ÇİÇEK Binbaşının ismini verdiklerinde silah ve 

araçlarını  bırakmak  kaydıyla  içeri  alınabileceklerini  söyledi.  Bir  boşluk  oluştu  orada 

girdiklerini  söyledi.  Gelişmelerden  haberdar  edeceğini  söyledi.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur.

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

16 Temmuz 2016 günü, saat:  00:55'de,  Başçavuş Ercan URALve Başçavuş Taner 

BEKTAŞ’ın KaraHavacılık Komutanlığı 1 nolu nizamiye sivil plakalı bir araçla geldikleri, 
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aracın kışla içerisine alınmaması üzerine, aracı nizamiye önüne park edip yaya olarak içeri 

girdikleri,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 07:21'de, Başçavuş Ercan URAL ve Başçavuş Taner 

BEKTAŞ’ın sabah saatlerinde Üstçavuş Burak ÖNAL ile birlikte nizamiyeden yaya olarak 

çıktıkları,  nizamiye  önünde  park  halinde  duran  beyaz  renkli  araca  binerek  kışladan 

uzaklaştıkları belirtilmiştir. 

Şüpheli Ercan URAL kullanmakta olduğu / adına kayıtlı bulunan 0533 615 76 14, 

0533 616 94 62 numaralı telefon hatları için Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin 05/12/2016 

tarih  ve  2016/6342 D.  iş  sayılı  kararı  ile  5271 Sayılı  CMK'nun 135/6.  maddesi  uyarınca 

iletişim tespiti kararı verilmiştir. 

Şüpheli Ercan URAL'ın kullanmakta olduğu 0 505 809 87 31 numaralı telefon 

hattının iletişim bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe girişiminde bulunulan 15/07/2016 

tarihinde cep telefonunun gece saat 01:00'dan sabah saat 07:19'a kadar Güvercinlik Kışlası 

civarındaki baz istasyonlarından sinyalverdiği, şüphelinin cep telefonunun gece boyunca açık 

olduğu, görüşmeler yaptığı ve internet erişiminde bulunduğu anlaşılmıştır. 

Şüpheli  Ercan  URAL,  16/07/2016  tarihinde  yakalanarak  gözaltına 

alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan tüm deliller ile birlikte şüpheli Ercan URAL'ın eylemleri değerlendirildiğinde;

Şüpheli Ercan URAL'ın, Kara Havacılık Okul Bakım Komutanlığı Merkezi Bakım 

Komutanlığı  Prodüksiyon  Kontrol  Kısmında  Kısım  Komutanı  olarak  Astsubay  Kıdemli 

Başçavuş rütbesiyle görev yaptığı, 

Şüphelinin, şüpheli Taha Fatih ÇELİK 06/09/2016 tarihli Sulh Ceza Hakimliğinde 

verdiği  ifadesinde "gerek bizim birlikte  gerekse  diğer  birliklere  görevde  olmadığı  halde  

telefon  ya  da  mesaj  ile  çağrıldığı  belirtilen  kişilerin  tümünün  bu  yapıya  dahil  kişiler  

olduğunu,  zira  darbe  kalkışmasından  haberdar  olduklarını  düşünüyorum.  " şeklindeki 

beyanı  ile  şüphelinin  olay  akşamı  gerçekleştirdiği  faaliyetler  birlikte  gözönünde 

bulundurulduğunda şüphelinin, Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğunun anlaşıldığı, 

Şüpheli  Ercan  URAL'ın  olay  akşamı  görevli  olmamasına  rağmen  askeri  darbe 

kapsamında emir ve talimatlar yerine getirmek üzere şüpheli Nuri TUNCEL'in emri üzerine 

saat 01:00 sıralarında Kara Havacılık Komutanlığı'na geldiği, 
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Güvenlik kameraları görüntüleri üzerinde yapılan bilirkişi incelemesinde şüpheliler 

Ercan URAL ve Taner BEKTAŞ'ın saat 00:55 sıralarında Ana Nizamiyeye sivil plakalı bir 

araçla  geldikleri  ve  aracı  nizamiyeye  park  ettikten  sonra  yaya  olarak  içeri  gittiklerinin 

belirtildiği, 

Askeri  darbe  kapsamında  Güvercinlik  Kışlasının  giriş  ve  çıkışlarının  askeri 

darbeciler  tarafından  kontrol  altına  alındığı,  içeri  girmek  isteyen  kişilerin  Kara  Havacılık 

Komutanlığında askeri darbe faaliyetini yöneten ve yönlendirenlerden alınan emir talimatla 

hareket edilerek içeri aldıkları, kimi üst rütbeli subayın olay gecesi kışla girişine gelmesine 

rağmen  içeri  alınmadıkları  gözönünde  bulundurulduğunda,  astsubay  olarak  görev  yapan 

şüpheli  Ercan URAL'ın da olay gecesi  askeri  darbeyi  yöneten ve yönlendirenlerin izniyle 

kışlaya alındığı, bu şekilde şüphelinin Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askeri darbecilerle 

fikir ve eylem birliği içerisinde olduğunun anlaşıldığı, 

Şüpheli Ercan URAL'ın şüpheli Taner BEKTAŞ ile birlikte kışlaya girdikten sonra 

Albay rütbesi ile görev yapan şüpheli Hakan Cafer ARSLAN'ın kullandığı beyaz renkli Ford 

Connect  marka  araçla  görevlendirildikleri  hangar  bölgesine  götürüldükleri,  şüpheli  Hakan 

Cafer ARSLAN'ın rütbesi gözönünde bulundurulduğunda bu davranışın askeri gereklilikler ve 

genel  uygulamalar  dışında  olduğu  ve  şüpheliler  arasında  örgütsel  bir  dayanışmanın 

varolduğunu gösterdiği,

Şüpheli Ercan URAL'ın, olay gecesi bulunduğu hangarın askeri darbeciler tarafından 

önem verilen yerlerden olduğu, şüphelinin burada askeri darbe kapsamında kendisine verilen 

emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Askeri  darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması ve askeri  darbeyi  yöneten ve 

yönlendirenlerin saat 07:00 sıralarında Kara Havacılık Komutanlığından ayrılmaları üzerine 

şüpheli Ercan URAL'ın, şüpheliler Taner BEKTAŞ ve Burak ÖNAL ile birlikte saat 07:21'de 

Ana  nizamiyeden  çıkarak  kışladan  ayrıldıkları,  şüphelilerin  kışladan  çıkışlarının  güvenlik 

kamera görüntüleri ile tespit edildiği, 

Şüphelinin, Kara Havacılık Komutanlığında gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir 

askeri darbe girişimi olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için Fetullahçı Terör 

örgütü  mensubu  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ettiği, 

şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında  Fetullahçı  Terör  Örgütü 

mensuplarından askeri darbe planlaması kapsamında aldığı yasal olmayan emir ve talimatları 

yerine getirdiği, 

Şüpheli  Ercan  URAL'ın,  soruşturmaya  konu  eylemlerinin,  Silahlı  Terör  Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 
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yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını  oluşturduğu 

anlaşılmıştır. 

5-54- Şüpheli Erdem ARIKAN'ın (Yüzbaşı) Eylemleri :

Şüpheli Erdem ARIKAN 19/07/2016 tarihli ifadesinde; "1982 yılında İstanbul’da 

doğdum.  ...  Liseyi  İstanbul  Kuleli  Askeri  Lisesinde  okudum.  Daha  sonra  Kara  Harp 

Okulundan  2004  yılında  mezun  olarak  kursiyer  pilot  olarak  Kara  Havacılık  Okul 

Komutanlığına  atandım.  ...  2015  yılında  ise  Ankara  Kara  Havacılık  Okul  Komutanlığı 

Öğretim Başkanlığı Uçak Uçuş Eğitim Kuruluna Temel Tekamül Uçuş Eğitim Kısım Amiri 

olarak Yüzbaşı rütbesinde atamam gerçekleştirildi. 2016 yılı genel atamaları sonrasında Kara 

Havacılık Okul Komutanlığı Öğrenci ve Kurslar Tabur Komutanlığı Astsubay Temel Kurs 

Bölüğüne Bölük Komutanı olarak atandım. ...

Bu darbe girişiminin planlanması ile ilgili bir bilgim yoktur.Ancak dikkatimi çeken 

hususlara ilişkin ayrıntılı bilgi vermek istiyorum. 11/07/2016 tarihinde Saat:16.00 sıralarında 

uçuş  sonrası  brifinginde  teğmen  Göksel  AĞAN  ve  teğmen  Oğuzhan  (soy  ismini 

hatırlayamadım) ile görüşme yaparken “Okul Komutanı Tuğgeneral Ünsal ÇOSKUN’un emir 

astsubayı  İlyas  (rütbe  ve  soy ismini  hatırlayamadım)  haber  gönderdiğini  Başçavuş Serdar 

TAŞÇI’dan öğrendim.Döner Kanat Kurulu Kamelyasında okul komutanını gördüm. Yanımda 

Subay Temel Kurs Bölüğü Bölük Komutanı Kara Pilot Yüzbaşı Emre ERKAN’da vardı. Ona 

kimin haber verdiğini bilmiyorum. 

Okul komutanı bana Astsubay Temel Kurs Bölüğünde Kurs süresince hava/yer atışı 

yaptırılıp  yaptırılmadığını  sordu.  Bende  yaptırılmadığını  söyledim.  Teknisyen  adaylarının 

hava/yer  atış  eğitiminin  okuldan  mezun  ettirilmeden  yaptırılması  hususunda  araştırma 

yapılması talimatı verdi. Ben de talimatı alarak bölüğe geldim ve brifing toplantıma devam 

ettim. 12/07/2016 günü mesai saati ile birlikte Okul Komutanın talimatını yerine getirmek için 

Bölük Astsubayı Serdar TAŞÇI’ya bu konu ile ilgili araştırma yapması emrini verdim. Serdar 

Başçavuş bu konu ile ilgili araştırma yaparken bende tabur komutan vekili Binbaşı Erdoğan 

TOSUN’a  konu  ile  ilgili  okul  talimatını  ilettim.  Bu  konu  ile  tabur  komutan  vekili  ile 

yaptığımız kritik ve inceleme de; böyle bir atış eğitiminin ilk kez icra edileceğinden dolayı  

zor bir koordinasyon süreci yaşanacağı, hatta yapılamayacağında karar kıldıktan sonra okul 

komutanını ikna etmek için okul komutanının yanına gittik,  kendi  yerinde yoktu,  öğleden 

sonra gittiğimizde okul komutanının makamına Albay Osman ÇAYIR, ben,Binbaşı Erdoğan 

TOSUN,Teknik Konular Kurulunda öğretmen Üstteğmen Recep ÜNLÜ ve Engin Başçavuş 

( soy ismini hatırlayamadım) ile birlikte girdik. Okul Komutanının bana vermiş olduğu talimat 
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konusu  açıldı.  Okul  komutanı  makam odası  içerisinde  bulunanlara  maksadının  teknisyen 

adaylarının  kıtalara  gitmeden  önce  hava/yer  atış  eğitimini  gerçekleştirmiş  bir  vaziyette 

gitmesi olduğunu söyledi.  Biz de, bu atışı  icra etmek için yeterli  bir zamanın olmadığını, 

özellikle atış yerinin ayarlanmasında çok ciddi sıkıntı yaşanabileceğini ve önümüzde astsubay 

temel  kursiyerlerinin  mezuniyet  törenlerinin  başlayacak  olması  sebebi  ile  mezuniyet 

hazırlığına odaklanmamızın daha uygun olacağını ifade ettik. Okul Komutanı, “siz atış için 

mühimmat ve atış yapacak personelin eğitimlerine başlayın, ben atış alanının tahsisi ile bizzat 

ilgileneceğim” dedi ve bizde makamından ayrıldık. Akabinde Okul Komutanının talimatına 

ilişkin çalışmalara başladık. Bu tarihten itibaren Binbaşı Erdoğan TOSUN, ben, Birlik İkmal 

Astsubayı  (S-4)  Kıdemli  Başçavuş Dursun ERGEN ile  birlikte  kritikler  yaparak  bu atışın 

Cuma-Cumartesi günü yapılamayacağı, ilerleyen günlerde gerçekleştirilmesi gerektiği, şuan 

mezuniyet  töreninin hazırlıklarına yoğunlaşmamız hususunda ortak bir  kritik  yaptık ancak 

emri de yerine getirmemiz gerektiğinden dolayı hazırlıklara devam ettik. 

14/15  Temmuz  2016  tarihleri  için  Astsubay Temel  Kursiyerlerine  yerde  mekanik 

nişancılık eğitimi planladık. 14/07/2016 ve 15/07/2016 tarihlerinde bu eğitim mesai saatleri 

içerinde  gerçekleştirildi.  Amacımız  bizim  üzerimize  düşen  görevleri  yerine  getirip  hava 

atışının iptal emrini beklemekti. 

15/07/2016 günü Kara Pilot Kurmay Yarbay Yasin CANDEMİR Kara Harp Okulu 

personel  alımında görevli  olmasına  rağmen Kara  Havacılık  Okuluna  mesaiye  geldi.  Okul 

Komutanı  ile  görüşmesi  neticesinde  havaya  atışın  bugün yetişemeyeceğini  ama  cumartesi 

günün  yapılabileceğini  öğrendiğini,  üzerimize  düşenin  yapılmasını,  cumartesi  günü 

mühimmat aramak ile uğraşılmaması için bugünden mühimmat tedarikinin gerçekleştirilmesi 

ve depoda muhafaza edilmesini söyledi. Havaya atış eğitimi için 4000 adet mayonsuz bixi, 

1000 adet izli mayonsuz bixi mermisi alınmasına dair atış isteği emrini içerin resmi evrakı 

almadanKara Pilot Kurmay Yarbay Yasin CANDEMİR’in verdiği talimat üzerine Kara Pilot 

Yarbay Halil  GÜL’ün makamına giderek alınacak mühimmatlar ile ilgili  görüştüm. Benim 

aşağıya inmemi söyledi.  15-20 dakika sonra ismini hatırlayamadığım mühimmat astsubayı 

Renault  EUROPA marka  siyah  bir  askeri  araçla  geldi,  Yarbay Halil  GÜL ve  mühimmat 

astsubayı  bana  mühimmatı  teslim  etti.  Ben  birliğe  tabur  komutanının  resmi  aracı  ile 

saat:17.15-17.20  sıralarında  bu  mühimmatı  getirdim.  Kara  Pilot  Kurmay  Yarbay  Yasin 

CANDEMİR’e mühimmatların  alındığı  ile  ilgili  bilgi  verdim.  Ayrıca  gün içerisinde Yasin 

CANDEMİR komutandan o gece için kursiyer  teğmenlerinde gece eğitimlerinin olduğunu 

duydum. 

Ancak  saat:17:00’ye  geçmesi  nedeni  ile  mayona  dizecek  personel  olmadığını 

söyledim. Tabur komutanı Yasin CANDEMİR bana “ tamam o konuyu ben görüşeceğim” dedi 

ve görüşme sonlandı.5-6 dakika sonra Kara Pilot Kurmay Yarbay Yasin CANDEMİR’e beni 
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telefonla aradı veyanına çağırarak Alay Nöbetçi Amiri Kara Pilot Yarbay Özcan KARACAN 

ile  görüştüğünü  nizamiyede  nöbet  tutan  Uzmançavuş’un  mayon  dizme  işini  bildiğini 

öğrendiğini ve Özcan YARBAY’dan bize yardımcı olmasını istediğini söyleyerek kendi resmi 

aracını  kullanarak bu uzman çavuşu alıp  getirmem konusunda emir  verdi.  Yola çıkmadan 

Özcan  KARACAN  ile  park  yerinde  karşılaştım.  Birlikte  nizamiyeye  gittik.  Kendisi 

nizamiyede indi. Bende isminin Ali AYDOĞAN olduğunu öğrendiğim Uzmançavuş’ı alarak 

birlikte  depoya  geçtik.  Daha  sonra  ikimiz  birlikte  saat:20:30’a  kadar  3600  tane  mermiyi 

mayona dizdik. Ara sıra bizi kontrole gelen Tabur Komutanı Yasin CANDEMİR’e mayonun 

bir  kısmını dizdiğimizi söyledim. Yasin CANDEMİR’de bana kendi özel arabamla uzman 

çavuş Ali AYDOĞAN’ı görev yerine bırakarak kışladan ayrılabileceğim emrini verdi. Ben 

tekrar üzerimi değişmek için odama döndüm. 

Bu  arada  Kara  Pilot  Kurmay Yarbay Yasin  CANDEMİR’in  koridordaki  hararetli 

emredersiniz komutan diyerek telefon konuşmasını duydum. Daha sonra kendisi yüksek sesli 

bana bağırarak hemen deponun anahtarını ver, sende aracını hemen deponun önüne çek, gece 

eğitimine  sende  katılacaksın  dedi.  Ben  ilk  kez  böyle  bir  emirle  karşılaştım.  Acil  durum 

olduğunu düşündüm ve hiç şüphelenmedim.Sonra tabur komutanı ile alt kata inerken orada 

Kara Pilot Albay Muzaffer KARTOPU ile karşılaştık. Ben, 06 AAZ 245 plakalı kendi adıma 

kayıtlı  aracımın  yanına  gittim.  Onlarda  birlikte  depoya  geçtiler.  Deponun  önüne  çekip 

aracımdan indiğimde niye  yavaş  hareket  ediyorsun diye  bana  bağırıyordu.  Bende seri  bir 

şekilde  hareket  ederek  Tabur  Komutanı  Yasin  CANDEMİR  ile  Albay  Muzaffer 

KARTOPU’un yanına gittim. Mühimmatları birlikte benim aracımın bagajı ve arka koltuğuna 

yerleştirdik.  Komutanımın emri  üzerine Muzaffer  KARTOPU ile  birlikte  mühimmatı  Orta 

Genel Maksat Hücum Helikopter Tabur Binası önüne tahmini saat:21.00 sıralarında bıraktık. 

Araca  bindiğimde  kışlaya  bir  saldırı  olabileceğinden  dolayı  mühimmatın  aktarıldığını 

düşündüm.  Çünkü  ben  mühimmatı  bırakırken  helikopterlerin  çalıştırılamaya  başladığını 

anladım.Helikopterlerin  çalıştırılma  talimatını  kimin  verdiğini  bilmiyorum.Tabur 

Komutanımız Yasin CANDEMİR çok sinirli ve gergin olduğundan mühimmatın ne maksat ile 

kullanılacağını da sormadım. 

Aracı Kurs Taburu park alanına getirdiğimde Teğmen Kemal KİRAZLI ve Teğmen 

Müslim ÇAĞIRICI Tabur binası girişinde gördüm ve karşılaştık.Teğmenler bana “komutanım 

Yasin  Yarbayım,  siz  ve  bizim gece  eğitimi  için  telsiz  parkına  gitmemizi  emretti”  dediler. 

Ellerinde benim için de alınmış bir G-3 tüfeği vardı. Bana bu tüfeği verdiler, şarjörü kontrol 

ettiğimde  mermi  olmadığını  gördüm.  Onlara  şarjörlerinin  dolu  veya  boş  olup  olmadığını 

sordum. Boş olduklarını söylediler, hep birlikte telsiz parkına benim aracım ile intikal ettik. 

Ben  eğitim  amaçlı  olduğunu  zannettiğim  faaliyet  için  kursiyer  iki  teğmeni  ayrı  ayrı 

mevzilendirdim.  Kendim  de,  telsiz  parkının  sağ  tarafında  bulunan  bir  sütrenin  arkasına 
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geçtim. 

O sırada beni Yasin CANDEMİR’in aradığını gördüm. Kendisini aradığımda bana 

“sen benim telefonlarımı niye duymuyorsun, Kara Havacılık Komutanlığı Karargah Binasına 

gel” dedi. Karargah binasına yanına gittim bana üç adet dolu G3 tüfeği şarjörü verdi ve geri  

mevzime gönderdi.Mevziye aracımla giderken beni iki tane asker durdurdu, bana “komutanım 

ordu yönetime el koymuş diyorlar, ailemiz soruyor, doğrumu” dedi, bende kendilerine “ne 

alakası var saçmalamayın, öyle şeymi olur” dedim döndüğümde mevzilendirdiğim teğmenlere 

dolu şarjörlerden birer adet verdim.

Garaj Bölümünde açık vaziyetteki televizyonda ordunun yönetimine el koyduğuna 

dair haberleri gördüm ve başımdan aşağıya kaynar sular döküldü. O an nasıl bir oyuna alet  

edildiğimi  anladım.  1  haftadır  ilk  kez  kursiyerler  için  hava/yer  atış  eğitimi  bahanesi  ile 

mühimmat  temin  edildiğine  kanaat  getirdim.  Kışladan  çıkmak için  nizamiyeye  gittiğimde 

nizamiye girişinin itfaiye aracı ile kapatıldığını gördüm, telden atlayarak kaçma girişiminde 

bulunursam nöbetçiler tarafından vurulabileceğimi düşünerek kışlada kaldım ve odama gittim. 

Odamda otururken patlamalar olmaya başladı. Bende korkup kendi aracıma gittim. 

Daha sonra tabur komutanı beni tekrar arayarak yanına gelmemi istedi ve bana tekrar mermi 

verdi. Bu sırada Yasin CANDEMİR’in yanında Üsteğmen Anıl KORKMAZ’da vardı. Bana 

hitaben hemen Anıl’ı alıp Döner Kanat Kuruluna götürmemi bağırarak emretti. Ben Anıl ile 

birlikte Döner Kanat Kurulu’na gittim. Bir süre kaskını almasını bekledim, geldikten sonra 

Anıl KORKMAZ’ı Kara Havacılık Komutanlığı Karargah Binasının önüne kendime ait özel 

aracımla bıraktım. Onu bıraktıktan sonra tekrar telsiz parkına gittim. Daha sonra Öğrenci ve 

Kurslar  Tabur  Komutanlığında  görevli  teğmen  Kemal  KİRAZLI  ve  teğmen  Müslüm 

ÇAĞIRICI  ile  birlikte  otoparkın  oradaki  dinlenme yeri  ve  sundurmada  gizlendik.  1  adet 

Kobra tipi helikopterin kışla içerisinde jandarma bölgesini taradığını fark ettim. Bir müddet 

bu helikopterle saldırı devam etti. Aynı şiddetle saldırının devam ettiği sırada birliği terk etme 

kararı  aldım ve  teğmenleri  alarak  tabur  binasına  döndüm.  Bize  verilen  G-3 silahlarını  ve 

mühimmatı  depoya  bıraktık.  Aracımı  aldım,  nizamiyeye  gittim,  itfaiye  aracı  biraz  öne 

kaydırılınca bende geçerek kışlayı  terk ettim.  Ben kışladan çıkmadan önce Yüzbaşı  Emre 

ERKAN’ı aradım, ona “birliği terk edip terk etmediğini” sordum, terk ettiğini söyledi. Ayrıca 

Tabur Komutanımız Kara Pilot Kurmay Yarbay Yasin CANDEMİR’i arayarak “neden beni bu 

işe  bulaştırdığını”  sordum.Tabur  komutanı  bana  odasında  çantasının  olduğunu  o  çantayı 

yanıma  almamı  emretti  ancak  ben  o  çantayı  almadım.  Çantanın  içinde  ne  olduğunu 

sormadığım için bilmiyorum. Başka kimle görüştüğümü hatırlayamıyorum.

Eve  gitmeden  önce  stresli  olduğumdan  dolayı  aracımla  gezdim,  sakinleşmeye 

çalıştım, yanlış  bir  işin içerine dahil  olmam ve bunu göremememden dolayı  kendime çok 

kızıyordum.  Sakinleştikten  sonra  evime  gittim,  daha  sonra  oradan  kayınvalidemin  evine 
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giderken yolda beni Bölük Astsubayı Piyade Başçavuş Serdar TAŞÇI aradı. Bana “bölükte 

gün içerisinde sayım yapmamız gerektiğini” söyledi. Bende kendisini daha sonra arayacağımı 

söyledim. Ayrıca birde beni Kara pilot  Binbaşı ve tabur komutan Vekili  Erdoğan TOSUN 

aradı  ama  ben  telefonu  duymadım.  Başçavuş  Serdar  TAŞÇI  beni  aradı,  nizamiye  giriş 

çıkışlarda sorun olmadığını, sayım yapabileceğimizi söyledikten sonra bende Binbaşı Erdoğan 

TOSUN’u aradım, kendisine “ben birliği gidiyorum, Serdar Başçavuş söyledi, yeni bir emir 

komuta  teşkilatı  kurulacakmış,  isterseniz  birliği  gelin  komutanım”  dedim.  Ben  birliğe 

gittiğimde Binbaşı  Erdoğan TOSUN oradaydı.  Depolarda sayım yapılarak tutanak tutuldu. 

Benim  bölüğümde  G-3  silahı,  şarjörü  eksik  değildi  ama  mermiler  eksilmişti.  1  tane  de 

mermiyi  mayona  dizme  aparatı  yoktu.  3  adet  Bixi  silahı  ve  yedek  namluları  ile  birlikte 

yerindeydi.  Benim  ile  birlikte  96  kişinin  gözaltına  alınmadığını  telefon  ve  birebir 

görüşmelerden anladık.  Ben Tabur Komutan Vekili  Kara Pilot Binbaşı Erdoğan TOSUN’a 

“herhangi bir olaya karışmadım, ama yine de kendi rızam ile en yakın zamanda ifade vermek 

istiyorum” dedim. O da benim isteğimi okul komutan vekili Albay Nadir GÜNDÜZ’e iletmiş 

olabileceğini değerlendirmekteyim. Cumartesi günü biz eve dönmedik, çünkü yeni bir saldırı 

olabileceği  düşüncesi  ile  tedbir  maksatlı  ben,  Erdoğan  TOSUN, Serdar  TAŞÇI,  Üstçavuş 

Mehmet ARIK, Başçavuş Özgür (soy ismini hatırlayamadım) kışla içerisinde kaldık. 

Pazar  günü  sabah  birliğe  Başçavuş  Dursun  ERGEN’de  geldi.  Aynı  gün  sabah 

Erdoğan  TOSUN,  ben  ve  Dursun  ERGEN  Jandarma  Kışlası  içerisinde  bulunan  askeri 

mahkemeye ifade vermek için gittik. Daha sonra Erdoğan Binbaşı askeri savcı ile telefon ile 

temas kurdu. Askeri savcı mesaide olmadığını pazartesi günü mesaide olacağını söyledi. Bu 

askeri  savcının kim olduğu hususunda bir  bilgim yoktur.  Biz tekrar birliği  döndük. Tabur 

kamelyasında otururken Binbaşı Zafer SUNAOĞLU bana “ifade vereceksin hazırlan” dedi ve 

beni nizamiye bıraktı.  Burada hazır  bulunan polis  ekipleri  bizi  alarak önce Etimesgut ilçe 

emniyet müdürlüğüne götürdü, daha sonra üstlerimiz aranarak Ankara Emniyet Müdürlüğüne 

nakledildik.Ayrıca ben olayın olduğu gece herhangi bir hava aracı ile uçuş gerçekleştirmedim. 

Herhangi bir ateşli silahta kullanmadım. 

Türk  Silahlı  Kuvvetleri  içerisinde  FETÖ/PDY  örgütünün  var  olduğunu  dair 

duyumlarım yazılı ve görsel basın üzerinden oluyordu. Ayrıca ordu içerisinde bu örgütün ne 

kadar  güçlü  olduğu  şeklinde  algı  oluşturulduğundan  herkes  birbiri  ile  konuşmaktan 

çekiniyordu. Ben bu bölüğe 1 ay önce bölük komutanı olarak atandıktan sonra tüm personelin 

bilgi  notlarına  baktım  ve  örgütsel  bağlantı  anlamında  bir  bilgiye  rastlamadım.  Ülkenin 

anayasal düzeni için büyük tehlike arz eden bir örgüt olduğu muhakkaktır. " şeklinde beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli  Emre  ERKAN  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  " Ancak  kendisi  Askeri 
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darbe tarihi olan 15/07/2016 günü saat 08:00 sıralarında Kara Havacılık Okulu Komutanlığına 

geldi. Yarbay Yasin CANDEMİR, bana vediğer bölük komutanı Kara Pilot Yüzbaşı Erdem 

ARIKAN’a birlikte bulunduğumuz esnada “Bu gün Genelkurmaydan gelen gizli emre göre, 

birliğimize yönelik bir  terör saldırısı  olabilir,  hava araçlarına sabotaj  yapılabilir.  Hazırlıklı 

olun”  dedi.  Bunu  da  kendisine  Okul  Komutanı  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN  söylemiş 

olduğunu bizlere söyledi. 

Saat  07:00  sıralarında  lojmandaki  evime  gittim,  lojman  giriş  çıkışları  kapalıydı 

giremedim.  Eşimi  aradım annesinin  yanına  gitmesini  söyledim.  Ben lojman giriş  çıkışları 

kapalı  olduğu için aracımla Göksu parka gittim ve orada bölük komutanı Yüzbaşı Erdem 

ARIKAN’ı  aradım  Göksu  parka  yanıma  geldi.  Getirdiği  sivil  elbiseleri  giydim.  Kendisi 

yanımdan ayrıldı. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Yasin CANDEMİR 25/10/2016 tarihli ifadesinde; " Öğle sıraları olmuştu. 

Ben  oradan  ayrılıp  kendi  odama  gittim.  Öğle  yemeğini  kimlerle  birlikte  yediğimi 

hatırlamıyorum.  Öğle  sıralarında  odama  bölük  komutanlarını  çağırdım.  Onlara  Ünsal 

ÇOŞKUN'un bana bahsettiği görevden bahsettim. Bana "Bizim görevimiz olacak mı" diye 

sordular. Emre ERKAN'a teğmenleri akşam için okul komutanı emri doğrultusunda planlama 

yapmasını  istedim.  Erdem  ARIKAN'a  da  cumartesi  ve  pazar  günlerine  yönelik  olarak 

astsubaylarla ilgili planlama yapmasını emrettim.

Şüpheliye  kendisinin  15/07/2016  tarihinde  Harp  Okulu'nda  görevlendirilmiş 

olmasına  rağmen  tarih  itibariyle  kendi  emrinde  olmayan  Erdem  ARIKAN'a  ve  Emre 

ERKAN'a neden bu şekilde talimat verdiği, yine tarih itibariyle görevde olmamasına rağmen 

neden kışlaya saldırı olacağı istihbaratına dayanarak olay tarihinde kışlada kaldığı soruldu: 

Ben  bölük  komutanlarına  okul  komutanının  emrini  ilettim.  Normalde  tabur  komutan 

vekilliğine Erdoğan TOSUN bakıyordu. Bölük komutanlarına normalde onun emir vermesi 

lazımdı. Ben yardım maksadıyla gelmiştim.

...  daha  sonra  birliğe  giderek  Erdem  ARIKAN'a  mühimmat  işinin  halledildiğini, 

oradan  alınabileceğini  söyledim.  Kendisine  mühimmatları  alması  konusunda  talimat 

vermedim.  Erdem  ARIKAN'da  bixi  mühimmatlarını  getirdi.  Bunları  taburun  deposuna 

koyduk.

Saat  21:30  sıralarında  beni  Muzaffer  KARTOPU  Albay  aradı. Bana  "Yasin,  biz 

helikopterleri tahliye ediyoruz, siz de atış için mühimmat varmış, okul komutanının emriyle 

onları biz alıyoruz" dedi. Ben de "tamam komutanım, gelin alın" dedim ve Ünsal ÇOŞKUN'u 

cep telefonumla aradım. Teyit ettim ve bunun üzerine Muzaffer KARTOPU Albay geldiğinde 

bana mühimmatları götürecek bir araç bulabilir misin dedi. Biz de askeri araç yoktu. Yardımcı 

olması  için  Erdem ARIKAN'a  söyledim.  Onun  aracı  mühimmatları  gönderdik.  Normalde 
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askeri bir mühimmat sivil bir araçla taşınmazdı. Ancak olay acil olduğu için biz de çözüm 

bulduk.

Mühimmatların olduğu deponun anahtarı Erdem ARIKAN ya daEmre ERKAN'dadır. 

Ben o akşam Erdem ARIKAN'a mühimmatları Muzaffer Albaya vermesini söyledim. Ancak 

anahtarlar bende değildi. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Müslim  ÇAĞIRICI  28/07/2016  tarihli  ifadesinde;  " Tabur  Komutanı 

ayırdığı grupları, personelin kendi özel araçlarıyla emretmiş olduğu Meydan Harekât Taburu, 

Fidanlık Nizamiye ve 1 nolu Nizamiyeye gitmemizi emretti. Benimle beraber Teğmen Kemal 

KİRAZLI  ile  birlikte  Erdem  Arıkan  Yüzbaşı  bizi  kendi  arabasına  aldı,  arabada  bize 

“Arkadaşlar  heyecanlı  bir  gece  değil  mi”  diye  sordu,  biz  cevap  vermeyince  “kendinizi  

kasmayın tatbikat var” diye söyledi ve bizi Kara Havacılık Okulu içinde bulunan caminin 

yanına  getirip,  burada  mevzilendirdi.  Oradan  ayrıldı.  Biz  burada  beklemeye  başladık.  Bu 

arada Erdem Yüzbaşı tekrar yanımıza gelip bize mühimmat verdi. 

Bu  beklememiz  sabaha  kadar  sürdü,  Saat:06:00  civarında  helikopter  geldi  ve 

helikopter pistinin yanında bulunan kule civarına ateş etmeye başladı, biz bu esnada ağaçlık 

bölgeye geçip saklandık, burada Erdem Yüzbaşı cep telefonunuzdan arayıp helikopterin kule 

bölgesine ateş ettiğini söyledim. Bana “Tamam bende size bakmaya gelmiştim.” diye cevap 

verdi. Yanında bulanan arkadaşım Kemal KİRAZLI bana komutanla bir konuşalım demesi 

üzerine birlikte bulunduğumuz yerde ayrılıp Erdem Yüzbaşının yanına gittik ve olayı anlattık, 

kendisi  bize gergin bir  şekilde “  Askere değilPolislere ateş  ediyorlar” demesi  üzerine biz 

orada beklemeye başladık. Akabinde Erdem Yüzbaşı ayrılmaya karar verince bende Kemal 

KİRAZLI’ya bizde gidelim, deyip oradan Kurs taburuna Erdem Yüzbaşının aracıyla gittik. 

Kendisine  silahları  ne  yapacağımızı  söyleyince  bize  Tabur  Komutanın  odasının  önüne 

bırakırsınız diye cevap verdi. ... 

Daha sonra Erdem Yüzbaşı bizi kendi arabasıyla bizi arka tarafta kimsenin olmadığı 

nizamiye  götürdü,  gittiğimizde  kapısında  kilit  vardı.Anahtarı  aradık  bulamayınca,  kapının 

kilidine Erdem Yüzbaşı ateş etti, ancak kapı açılmadı, bunun üzerine tekrar araca binip ana 

nizamiyeye  giderken  biz  araçtan  inmek  istediğimizi  söylemimizde  Erdem  Yüzbaşı  bizi 

araçtan indirdi. Yürüyerek nizamiye giderken nizamiyenin kapısının önünde kamyona benzer 

araçları  görmemiz üzerine giriş  ve çıkışları  kapatmışlar  düşüncesiyle,  tekrar arka taraftaki 

nizamiyeye gittik. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Kerim Can KAMAN 28/07/2016 tarihli ifadesinde; "  ... Bir süre sonra 

Emre ERKAN ve Yüzbaşı Erdem ARIKAN buraya geldiler. Silahlığın olduğu kısımdan 6 adet 

silah alarak Erdem ARIKAN'ın aracına binip ayrıldılar ayrılırken de bana binanın Emniyeti 
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alması söylediler. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Alican KOÇ 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " ... Nöbet sırasında Astsubay 

Temel Kursu Bölük Komutanı Yüzbaşı Erdem ( Erdem ARIKAN ) özel aracı ile karargahın 

önüne gelerek aracından 5-6 tane G-3 piyade tüfeği çıkartarak orada bulunan rütbelilerden 

Albay  Murat  AĞIR’a  1  adedini  verdi.  Diğer  silahları  kimin  aldığını  hatırlamıyorum.  .... 

Sonrasında Yüzbaşı Erdem ben ve Anıl Üsteğmen Erdem Yüzbaşının özel aracına binerek 

oradan ayrıldık. Anıl Üsteğmeni kaskını alması için helikopter kuruluna bıraktık. Bende orada 

inip  yürüyerek  kurs  taburuna  geçtim.  Araçta  gelirken  Erdem Yüzbaşı  ikimize  hitaben  ne 

oluyor  haberiniz  var  mı  diye  sordu.  Ancak  biz  cevap  veremedik.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli Mikail AYDOĞAN 28/07/2016 tarihli ifadesinde; " ...  Depoya gittiğimde 

Yüzbaşı  Emre  ERKAN,  Yüzbaşı  Erdem ARIKAN ve  Teğmen  Kerimcan  KAMAN vardı. 

Daha sonra Yüzbaşı Emre ERKAN bana oradan rasgele bir silah verdi, bu sırada Teğmen 

Kerimcan KAMAN depo sorumlusu olarak depo da kaldı ve daha önceden depo görevlisi olan 

Teğmen Galip ŞİMŞEK koşarak nizamiyeye geldi ve bizim nizamiye grubumuz olan dört 

kişiye katıldı. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Kemal KİRAZLI 26/07/2016 tarihli ifadesinde; " ...Tabur Komutanımız 

Yarbay  Yasin  CANDEMİR beni  ve  arkadaşım Tankçı  Teğmen  Müslim  ÇAĞIRICI’yı  bir 

kenara ayırdı ve bize Kara Pilot Yüzbaşı Erdem ARIKAN’ın numarasını verdi ve aramamızı 

emretti.  Başka  arkadaşlarımıza  da  yine  bize  verdiği  gibi  telefon  numaraları  vererek 

aramalarını istiyordu. Ayrıca herkesin de gitmeden önce silah alması için emir verdi. Ben ve 

arkadaşım Müslim orada iken cep telefonunu aradık ancak kendisi  telefonu açmadı.  Daha 

sonra biz de silah deposuna giderek G-3 tüfeği ile 1 adet boş şarjör aldık. Daha sonra Tabur 

Komutanının  odasına  gittiğimizde  kursiyerlerin  hepsine  12  adet  G-3  fişeği  dağıtıldı  ve 

şarjörlerimize doldurduk. Biz Tabur Komutanın odasının önünde beklerken Tabur Komutanı 

sürekli Yüzbaşı Erdem ARIKAN’ın nerede olduğunu soruyordu. Daha sonra biz gazinonun alt 

tarafında bulunan holde beklediğimiz sırada Erdem Yüzbaşı geldi ve bizden kendisine de G-3 

tüfeği almamızı istedi. Biz yine giderek depodan 1 tane G-3 tüfeği ile 1 tane boş şarjör aldık 

ve yanına gittik silahı kendisine verdik. 

Daha sonra ben, arkadaşım Müslim ile Erdem Yüzbaşının özel kendi aracına bindik, 

araca binince Erdem Yüzbaşı bize bu gece tatbikat olacağını ve eğlenceli olacağını söyledi. 

Aracını hareket ettirerek birliğin içerisinde bulunan camiinin arka tarafında olan Telsiz Park 

olarak adlandırılan alana gittik. Orada aracından indik ve tatbikat olacağını, bizim de burada 
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mevzileneceğimizi  söyledi.  Telsiz Park alanından biraz yukarısında bizim mevzi  almamızı 

isteyerek  oraya  gönderdi.  Kendisi  ise  aşağıda  kaldı.  Biz  mevzi  aldıktan  bir  süre  sonra 

bulunduğumuz yere aynı yerde görevli 8-9 er asker daha gelerek onlar da mevzi aldı. Bir süre 

sonra Erdem Yüzbaşı yanımıza gelerek bize kutu ile 20 Adet Fişek ve 1 adet dolu G-3 şarjörü 

ile su getirip bize verdi. ... 

Sabah hava aydınlandıktan sonra ..... Erdem Yüzbaşı birileri ile dışarı çıkarak telefon 

görüşmesi  yaptı  ama kiminle  görüştüğünü bilmiyorum.  Telefon görüşmesinden sonra bize 

arabaya binin Kurslar Taburuna yani  ilk çıktığımız yere gidiyoruz diyerek birlikte aracına 

bindik  ve  ilk  ayrıldığımız  yere  gittik.  Oraya  gidince  kimsenin  olmadığını  gördük.  Sonra 

Yüzbaşımız bize sivil elbiselerimizi giyinmemizi söyledi. Erdem Yüzbaşı ile birlikte depodan 

aldığımız  tüfek  ve  fişekleri  Tabur  Komutanını  odasının  önüne  bıraktık,  ....  Hemen  onun 

arabasına bindik ve kendisi yine telefon görüşmesi yapıyordu, sonra bize Fidanlığa gideceğiz 

diyerek aracını oraya sürdü ve oraya gittiğimizde oradaki kapının kilitli olduğunu görünce 

yine  telefon  görüşmesi  yaptı  ve  kapının  kilitli  olduğunu,  sinirli  ve  korku  halinde  telefon 

görüşmesi sırasında Erdem Yüzbaşı konuştuğu kişiye beni burada bıraktınız diye bağırıyordu. 

Daha sonra oradaki kilitli kapıyı açmaya çalıştı ve beylik tabancası ile kilide ateş etti ancak 

kilit açılmadı " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık Murat Fatih İLİKCİ 26/07/2016 tarihli ifadesinde; "Ben Kara Havacılık 

Komutanlığı 1. Kara Havacılık Alayının Mühimmat İkmal Astsubayıyım. ... Yine okulun hafta 

sonu bixi silahı atışı olacaktı. Okulun Kurslar Taburunun ikmal Astsubayı Başçavuş Dursun 

DEREN  benden  5.000  adet  bixi  mermisi  istedi.  Emir  geldiği  durumda  verebileceğimi 

söyledim. Başçavuş Dursun DEREN emrin gecikebileceğim, mühimmatı alıp alamayacağını 

sorması  üzerine  emir  geleceğini  düşünerek ve emri  evrak yönetim sisteminden geleceğini 

söylediği  için  saat  15:00'te  sistemi  kontrol  ettiğimde  emrin  gelmediğini  gördüm.  Telefon 

edeceğim sırada Yarbay Halil GÜL odama geldi. Okulun araç ayarlamadığını, mühimmatın 

kendi aracına sığıp sığmayacağını sordu. Ben de sığabileceğini söyledim. Bana mühimmatı 

getirmemi  emretti.  Benim  "Yazılı  emir  gelmedi"  demem  üzerine  yazılı  emir  geleceğini 

söyledi. Halil GÜL oradan giderken "Mühimmatı başkası da alabilir mi?" diye sordu. Ben de 

"Rütbeli olduktan sonra alabilir" dedim. Bunun üzerine Halil GÜL'ün makam arabasıyla zırhlı 

birliklere gittim. Cephaneliğimiz ordadır. Saat 15:45'te cephaneliği açtım, mühimmatı aldım 

ve kışlaya tekrar geldim. Yarbay Halil GÜL'ü gördüm. Mühimmatı getirdiğimi söyledim. Saat 

17:15 sıralarında bölük komutanı olduğunu söyleyen Yüzbaşı Emre ARIKAN ve Yarbay Halil 

GÜL geldiler.  4.000 normal,  1.000 izli  mermiyi  Yüzbaşı Emrah ARIKAN'a senetle teslim 

ettim." şeklinde beyanda bulunmuştur. 
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Tanık Ali AYDOĞAN 26/07/2016 tarihli ifadesinde; "15 Temmuz 2016 tarihinde 

ben 1 nolu nizamiyede nöbetçi  uzman çavuşuydum. ...Mesai  bitimi saat  17:20 sıralarında 

Kıdemli Başçavuş Ertan AKKAŞ aradı. Benim nöbette olduğumu duyunca sevindi. Kursiyer 

astsubayların atış yapacakları ancak mühimmat basmayı bilmediklerini, kendilerine yardım 

edip edemeyeceğimi sordu. Ben de yardım edebileceğimi uygun bir  yer  nöbetçi  amirlikçe 

sorulup tespiti  edilirse yardımcı olabileceğimi söyledim. Bir süre sonra lant tipi  bir  araçla 

Yarbay Özcan KARACAN geldi. Bu şahıs kışla nöbetçi amiriydi. Bana az önce belirttiğim 

hususta  astsubaylara  yardımcı  olmamı  istedi.  Yerime  de  bu  iş  sonuna kadar  bir  astsubay 

görevlendirdi.  Görevlendirdiği  şahıs  da  yine  astsubay  Uğur  KURT'tu.  Ben  lantın  önüne 

bindim.  Araç  içinde  astsubay temel  kurs  bölük  komutanı  olduğunu  sonradan  öğrendiğim 

Yüzbaşı Erdem ARIKAN da vardı. Ayrıca mühimmatların da lant araç içerisinde olduğunu 

gördüm.  Araçla  kurslar  taburunun  olduğu  bölüme  gittik.  Erdem  Yüzbaşı  ben  deponun 

anahtarını alayım geleyim diyerek ayrıldı, bir süre bekledim. Erdem Yüzbaşı daha sonra geri 

geldi.  Anahtarla  deponun  kapılarını  açtı.  Biz  daha  sonra  depoda  mayon  dizme  aparatını 

masaya  monte  ederek  mermileri  basmaya  başladık.  Bizim  gece  ve  gündüz  atışlarında 

mühimmat basma sitilimiz farklıdır. Biz gece şartlarına yönelik mühimmat basmaya başladık. 

Ben eğer gece atışı için mühimmat basacaksak bu işin uzun süreceğini, ayrıca bu işi yaparken 

bir  yüzbaşının  daha  önceden  burada  olmadığını  ben  ilk  defa  bir  yüzbaşının  mühimmat 

bastığını söyledim. O da bana Okul Komutanı Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN'un tabur komutanı 

Yasin  CANDEMİR'e  emir  verdiğini,  laf  işitmemek  için  bizzat  bulunduğunu  söyledi.  saat 

19:30 sıralarında tabur komutanı olduğunu öğrendiğim Yarbay Yasin geldi. Bize kolay gelsin 

dedi. Bu işin ne kadar süreceğini sordu, ben iki saat kadar sürebileceğini söyledim ve kendisi 

yanımızdan ayrıldı saat 20:15 sıralarında tekrar geldi. Biz bu arada 17 şerit basmıştık, 18. 

Şeridi basarken gelmişti. Normalde 200 lük şeritlere biz 150 basarız ancak bize 200 basın 

demişti. Bunu da bir şeritte iki kişi atacağı için böyle yapın diye açıklamıştı. Daha sonra Yasin 

yarbay kara kuvvetleri komutanının geldiğini ve beni bırakmasını Erdem yüzbaşıya söyledi. 5 

dk  lık  bir  işimiz  vardı  onu da  tamamladık.  Daha  sonra  Erdem Yüzbaşı  beni  nizamiyeye 

bıraktı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Tanık Yunus  IŞIK 26/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "15/07/2016  tarihinde  kurslar 

taburunda  çaycıydım.  Olay  günü  saat:11.00-15.00  sıralarında  iki  kez  Yasin  CANDEMİR, 

Emre ERKAN, Tekin TAŞDEMİR, Erdem Yüzbaşı bir araya gelip toplantı yaptılar. Bir ara 

çay ocağının arkasında daha önceden görmediğim sivil  kıyafetli  çok sayıda teğmen vardı. 

Tabur komutanı Yasin CANDEMİR kapıyı kapattı." şeklinde beyanda bulunmuştur.  
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Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü, saat: 18:03'de, Yüzbaşı Erdem ARIKAN’ın uçuş kıyafetli 5 

kutu mühimmatı,  kimliği tespit  edilemeyen kamuflajlı  erin ise 3 sandık mühimmatı subay 

temel silahlığına taşıdıklarının görüldüğü,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  19:27'de,  Yüzbaşı  Erdem  ARIKAN  ve  nizamiye 

nöbetçisi  Uzman  Çavuş  Ali  AYDOĞAN’ın  silahlıkta  bulunduğu  esnada,  Yarbay  Yasin 

CANDEMİR’in silahlığa geldiği, bir süre sonra çıkış yaptığı, ardından tekrar silahlığa gelerek 

Yüzbaşı Erdem ARIKAN ile koridorda konuştuğu, sonrasında çıkış yaptığı,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  20:15'de,  Yarbay  Yasin  CANDEMİR’in  silahlığa 

geldiği, sonrasında nizamiye nöbetçisi Uzman Çavuş Ali AYDOĞAN’ın silahlıktan ayrıldığı, 

Yüzbaşı  Erdem  ARIKAN  ve  Yarbay  Yasin  CANDEMİR’in  silahlık  kapısını  kapattıktan 

sonraçıktıklarının görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 21:55'de, Albay Muzaffer KARTOPU, Yarbay Yasin 

CANDEMİR,  Yüzbaşı  Emre  ERKAN  ve  Yüzbaşı  Erdem  ARIKAN’nın  silahlığa  giriş 

yaptıkları,

15 Temmuz 2016 günü,  saat:  21:56'da,  Albay Muzaffer  KARTOPU,Yarbay Yasin 

CANDEMİR, Yüzbaşı Emre ERKAN ve Yüzbaşı Erdem ARIKAN’ın, silahlıktan toplam 18 

kutu mühimmatı aldıktan sonra koşarak çıkış yaptıkları,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  22:26'da,  Yüzbaşı  Emre  ERKAN,Yüzbaşı  Erdem 

ARIKAN, Üsteğmen Alican KOÇ ve Yarbay Yasin CANDEMİR’in uçuş kıyafetli ve silahlı 

olarak karargah binası önünde görüldüğü, 

15  Temmuz 2016  günü,  saat:  22:45'de,  Yüzbaşı  Erdem ARIKAN uçuş  kıyafetli, 

tabancalı ve elinde 4 silahla subay temel silahlık koridorunda görüldüğü, 

16 Temmuz 2016 günü, saat: 02:56'da, Yüzbaşı Erdem ARIKAN ve Yarbay Yasin 

CANDEMİR’in  uçuş  kıyafetli  ve  silahlı  olarak  karargah  binası  önünde  görüldüğü 

belirtilmiştir. 

Şüpheli Erdem ARIKAN'ın Kara Havacılık Komutanlığında bulunan odasında 

yapılan aramada ;  (91) adet beyaz renkli  plastik kısaklips kelepçe ve bir  adet gri renkli 

Polıdol ibaresi yazılı koli bandı ele geçirilmiştir.

Kara Havacılık Komutanlığı  tarafından yapılan idari  soruşturma sonrasında 

düzenlenen "İdari ve Disiplin Soruşturma Heyetinin Olayla İlgili Personel Hakkındaki 

Değerlendirmesi  ve  Kanaati  Çizelgesinde;  Şüpheli  Erdem  ARIKAN'ın, S-70  Bakım 
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Hangarına  gelip  mayon  sarma  kitini  ve  boş  mayon  almaya  geldiği,  kurs  taburu  silah 

deposundan silahları alarak kursiyere dağıttığı, nizamiyeyi arayarak nöbetçi uzman çavuştan 

mühimmat basmak için birisini istediği, teğmenleri sevk ve idare ettiği, beyaz renkli honda 

civic  marka 06 AAZ 245 plakalı  aracı ile yanında silahlı  iki  teğmen ile telsiz parkına ve 

garajlar bölgesine gelerek hazır kıtanın başına geçtiği, Kara Havacılık Komutanlığı karargahı 

önünde silahlı olarak görevli olduğu, Kurs Tabur Komutanlığı personeli kursiyer Teğmenleri 

koordine ederek yönlendirdiği, sık sık karargaha gelip gittiği,mayonlara mermi dizdiği, Darbe 

Teşebbüsü  kapsamında  icra  edilen  faaliyetlere  katıldığı,  667  sayılı  Kanun  Hükmünde 

Kararname ile kamu görevinden çıkarıldığı belirtilmiştir. 

Şüpheli Erdem ARIKAN'ın kullanmakta olduğu / adına kayıtlı bulunan 0533 214 24 

54  numaralı  telefon  hatları  için  Ankara  2.  Sulh  Ceza  Hakimliği'nin  23/11/2016  tarih  ve 

2016/6372 D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti 

kararı verilmiştir. 

Şüpheli  Erdem  ARIKAN'ın  kullanmakta  olduğu  0  533  214  24  54  numaralı 

telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe  girişiminde  bulunulan 

15/07/2016 tarihinde şüphelinin cep telefonunun gün ve gece boyunca açık olduğu, herhangi 

bir internet erişiminin bulunmadığı, şüphelinin olay gecesiaskeri darbe girişimine iştirak eden 

şüpheliler  Yasin  CANDEMİR,  Emre  ERKAN ve  Müslim  ÇAĞIRICI  ile  telefon  iletişimi 

içerisinde olduğu görülmüştür.

Şüpheli Erdem ARIKAN, 18/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Erdem  ARIKAN'ın  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli Erdem ARIKAN'ın, Kara Havacılık Okul Komutanlığı Öğrenci ve Kurslar 

Tabur Komutanlığı Astsubay Temel Kurs Bölüğüne Bölük Komutanı olarak Yüzbaşı rütbesi 

ile görev yaptığı,

Şüphelinin,  askeri  darbe  girişimi  kapsamındaki  faaliyetleri,  yine  şüphelinin  sıralı 

komutan  ve  amirleri  dışında  başka  asker  kişilerden  emir  ve  talimatlar  alması  şeklindeki 

örgütsel davranış biçimi ile birlikte nazara alındığında, şüpheli Erdem ARIKAN'ın Fetullahçı 

Terör Örgütü üyesi olduğunun anlaşıldığı,

Şüphelinin,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler  tarafından  planlanıp 
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gerçekleştirilecek  askeri  darbe  kapsamında  kendisine  verilecek  emir  ve  talimatları  yerine 

getirmek  üzere  15/07/2016  tarihinde  mesai  bitimi  görev  yaptığı  Güvercinlik  Kışlasından 

ayrılmadığı,

Tanık  Yunus  IŞIK  26/07/2016  tarihli  beyanına  göre  şüpheli  Erdem  ARIKAN'ın, 

15/07/2016 tarihindesaat:11.00-15.00 sıralarında2 kez Yasin CANDEMİR, Emre ERKAN, ve 

Tekin TAŞDEMİR ile biraya gelip akşamki askeri darbe faaliyetine ilişkintoplantı yaptıkları,

Askeri  darbe  girişiminin  hazırlığı  kapsamında  askeri  darbe  girişim  sırasında 

kullanılacak  mühimmatın  Astsubay  Temel  Kurs  Bölüğündeki  kursiyerlerin  kıtalarına 

gitmeden  önce  hava-yer  atış  eğitimini  gerçekleştirmiş  bir  vaziyette  gitmeleri  gerektiğini 

bahanesiyle  1.  Kara  Havacılık  Alayının  Mühimmat  İkmal  Astsubayı  tanık  Murat  Fatih 

İLİKCİ'nin şüpheli Halil GÜL 012400 plakalı Renoult 19 Europa marka makam arabasıyla 

Etimesgut Zırhlı Birlikler içindeki cephanelikten getirdiği 4000 adet normal 1000 adet izli 

mermiyi15/07/2016 tarihinde  saat  17:15 sıralarındaGüvercinlik  Kışlasına  getirerek  şüpheli 

Erdem ARIKAN'a teslim ettiği,

Mühimmat teslim alma yetkisi sadece S-4 görevlisine ait olduğu halde şüpheliErdem 

ARIKAN'ın bu mühimmatı senetle teslim aldığı,

Şüpheli Erdem ARIKAN’ın, 15/07/2016 tarihinde saat 18:03'te uçuş kıyafetli olarak 

kutular  içindeki  mühimmatı,kamuflajlı  bir  er  ile  birlikte  temel  silahlığına  taşıdıklarının 

güvenlik kamera görüntüleri ile tesbit edildiği,

Şüpheli Yasin CANDEMİR'in talimatı ile şüpheli Özcan KARACAN ile nizamiyede 

buluştuğu,nnizamiyede  nöbet  tutan  ve  mayon  dizme  işini  bilen  Ali  AYDOĞAN 

Uzmançavuş’u  aracla  alarak  depoya  götürdüğü,  depoda  bulunan  mayon  dizme  aparatını 

masaya  monte  ettiği,  yine  Yasin  CANDEMİR'in  talimatı  ile  iki  kişi  atış  yapacak  şekilde 

mermileri  200'lük  olarakAli  AYDOĞAN ile  birlikte  saat:  20:19’a  kadar  şeride  dizdikleri, 

kullanılacak hale getirdikleri, yanlarına kontrol için bir ara şüpheli Yasin CANDEMİR'in de 

geldiği,  şüpheliler  Erdem  ARIKAN  ve  Yasin  CANDEMİR  ile  Uzman  Çavuş  Ali 

AYDOĞAN'ın depoya giriş çıkışlarının güvenlik kamera görüntüleri ile tesbit edildiği,

Şüpheli  Erdem  ARIKAN'ın,  şüpheliler  Muzaffer  KARTOPU  Albay,  Yasin 

CANDEMİR  Yarbay,  Emre  ERKAN  Yüzbaşı  ile  birlikte  daha  önceden  helikopterlerde 

kullanılmak  için  mayonla  şeride  dizilerek  hazırlanmış  18  kutu  bixi  mühimmatı  saat 

21:55'tesilahlıktan alıp taşıdıkları,  mühimmat taşınmasının güvenlik kamera görüntüleri  ile 

tesbit edildiği,

Şüphelilerin depodan aldıkları önceden mayonla şeride dizilmiş mühimmatı şüpheli 

Erdem ARIKAN'ın 06 AAZ 245 plakalı aracının bagaj ve arka koltuğuna yerleştirdikleri, daha 

sonra şüpheli Erdem ARIKAN'ın bu aracı şüpheli Muzaffer KARTOPU ile birlikteOrta Genel 

Maksat Hücum Helikopter Tabur Binasına götürdükleri, mühimmatı oraya bıraktığı,
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Şüpheli Erdem ARIKAN'ın, saat 22:45'te uçuş kıyafetli, tabancalı ve elinde 4 uzun 

namlulu silahla subay temel silahlık koridorunda yürüdüğünün güvenlik kamera görüntüleri 

ile tesbit edildiği,

Şüpheli  Yasin  CANDEMİR'in  teğmenler  Müslim  ÇAĞIRICI  ve  Kemal 

KİRAZLI'dan oluşturduğu grubun başına şüpheli Erdem ARIKAN'ı verdiği, şüphelinin de bu 

teğmenleri kendisine ait 06 AAZ 245 plakalı aracı ile Kara Havacılık Okulu içinde bulunan 

caminin arka tarafındaki Telsiz Park alanına götürdüğü,onları orada mevzilendirdiği,

şüpheli Erdem ARIKAN'ın, Şüpheli Yasin CANDEMİR'in talimatı ile uçuş hazırlığı 

yapacak  olan  Üsteğmen  Anıl  KORKMAZ’ı  kendi  özel  aracı  ile  Döner  Kanat  Kuruluna 

götürüp tekrar getirdiği,

Askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması, kışlada askeri darbeye yönelik 

faaliyetleri  yönlendirenlerin  Akıncı  üssüne gitmeleriüzerine şüphelinin teğmenlerle  birlikte 

Fidanlık  Nizamiyesine  gittikleri,  kapının  kilitli  olduğu,  şüphelinin  anahtarı  aradığı 

bulamayınca  kilide  ateş  ederek  kilidi  açmaya çalıştığı  ancak açamadığı,  daha  sonra girişi 

kapatılan araçların kapıdan çektirilmesi üzerinekışladan ayrıldığı, 

Şüpheli  Erdem  ARIKAN'ınodasında  yapılan  aramada,  olay  gecesi  enterne 

edecekleri kişileri ellerini kelepçelemekte ve ağızlarını bantlamakta kullanılacağı anlaşılan 91 

adet beyaz renkli plastik kısaklips kelepçe ve bir adet gri renkli Polıdol ibaresi yazılı koli  

bantı ele geçirildiği, 

Şüphelinin, gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi olduğunu 

bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu 

olan  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ettiği,  askeri  darbe 

girişimininde bulundukları, şüphelinin askeri hiyerarşi ve tanımlı görevleri dışında Fetullahçı 

Terör Örgütü mensuplarından askeri darbe planlaması kapsamında aldığı yasal olmayan emir 

ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli Erdem ARIKAN'ın, soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı Terör Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek ve  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını  oluşturduğu 

anlaşılmıştır. 

5-55- ŞüpheliErgün YAKUT'un ( Astsubay Başçavuş ) Eylemleri :

Şüpheli Ergün YAKUT 26/07/2016 tarihli ifadesinde; " ... 1 yıl Kara Havacılık 

Okulunda  staj  yaptıktan  sonra  astsubay olarak  1992  yılında  Diyarbakır  7.  Kolordu  Hava 
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Taburunda göreve başladım.  ...  2015 yılında Başbakanlık Havacılık  Dairesinde çalıştım. 2 

aydır  1.  Kara  Havacılık  Alayında  çalışmaktayım.  Olayların  yaşandığı  15/07/2016  günü 

senelik izinde bulunuyordum ve il dışında bursa Karacabey’de idim. 14/07/2016 günü akşam 

saatlerinde Kara Kuvvetleri  Komutanlığı Tayin Dairesi  Başkanlığında Tayin Subayı  olarak 

çalışan Kara Pilot Binbaşı Mehmet ŞAMCI tarafından arandım ve kendisi 15/07/2016 günü 

saat:17:00’dan sonra Kara Havacılık Komutanlığında toplantı olacağını, benimde katılmam 

gerektiğini,  bu  nedenle  iznimi  kesip  Ankara’ya  dönmemi,  bu  konudan  birliğimin  bilgisi 

olduğunu  söyledi.  Bunun  üzerine  bende  15/07/2016  günü  saat:15:00  sıralarında  kendi 

aracımla Ankara’ya döndüm.

Saat:18:00 sıralarında aynı bölükte çalıştığım Kıdemli Başçavuş Erkan ÇETİN beni 

arayarak  saat:19:30’da  toplantı  olacağını  en  son olarak  bu  şekilde  bilgi  verildiğini,  tabur 

komutanı  Kara  Pilot  Yarbay  Murat  BOLAT’ın  da  bilgisi  olduğunu  söyledi.  Saat:19.30 

sıralarında  1.Kara  Havacılık  Komutanlığında  skorsky  bakım  hangarına  gittim.  Burada 

Kıdemli  Başçavuş  Yusuf  ORHAN  bekliyor  idi.  Kendisine  durum  ile  ilgili  bilgisi  olup 

olmadığını sorduğumda Tabur Komutanının hangarda beklemesi gerektiğini, Kara Kuvvetleri 

Komutanının kışlada bulunduğunu, tabur komutanının da heyetle beraber olduğunu söyledi. 

Saat:20:45  sıralarında  Yusuf  Başçavuşa  telefon  geldi  ve  kayınbiraderinin  kayıp  olduğunu 

öğrenmesi üzerine Tabur Komutanından izin alarak kışladan ayrıldı. 

Hangarda beklediğim esnada yanımda Kıdemli Başçavuş Erkan ÇETİN ve hangar 

nöbetçisi Kıdemli Başçavuş Levent SELAMOĞLU bulunuyordu. Saat:21:20 sıralarında Tabur 

Komutanı  Yarbay  Murat  BOLAT  Kıdemli  Başçavuş  Erkan  ÇETİN’i  arayarak  hangarın 

yanında bulunan orta tabur binasının önüne gelmemizi söyledi.Yanına gittiğimizde acil durum 

geliştiğini ve acil gece uçuşu çıktığını, nöbetçi astsubay ile irtibata geçmemizi, her helikopter 

için  silah  almamızı  söyledi.  Bunun  üzerine  ben,  Erkan  Başçavuş,  Levent  Başçavuş  ve 

ambulans görevlisi Kıdemli Çavuş Emre GÜREL ile birlikte koşar vaziyette silahlığa gittik. 

Burada Levent Başçavuş silahlık deposunu açtı, içeriye girdiğimizde helikopter sayısı kadar 

silahın  ayrılmış  olduğunu  hatta  zimmet  senetlerinin  bile  hazırlandığını  gördük.  Levent 

Başçavuşa bu nedir diye sorduğumda kendisinin bilgisi olduğunu söyledi. Ben de gerçekten 

acil bir durum olduğunu, bu nedenle silahların hazırlanmış olduğunu ve acil uçuş çıktığını 

düşünmeye başladım. Burada bulunan 9 adet bixiyi Erkan Başçavuş, Levent Başçavuş, Emre 

GÜREL Astsubay ve ben alarak uçuş hattında bulunan 9 adet skorsky helikoptere birer tane 

bıraktık.  Helikopterlerin alanda olduğunu buraya gelince gördüm. Normal şartlarda 1 adet 

helikopter  uçuş  hattında  beklerdi.  Uçuş  hattında  curcuna  şeklinde  bir  koşturmaca  vardı. 

Planlama  yapılmadan  kim boş  bulduğu  helikopteri  bulduysa  o  helikoptere  biniyordu.  Bu 

esnada  alanda  Kara  Pilot  Yarbay  Mehmet  DEMİRHİSAR,  Kara  Pilot  binbaşı  Tekin 

TAŞDEMİR, Kara Pilot Yarbay Halil GÜL, Kara Pilot Albay Vedat SEVEN, Kara Pilot Albay 
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Erdoğan ERDEM’i gördüm. Benim bindiğim helikopterde Kara Pilot Albay İsmail YOLCU, 

Kara Pilot Binbaşı Temür AYDIN ve Kıdemli Başçavuş Engin GÖZ vardı. Uçuş esnasında 

sadece  Akıncıya  gidileceği  söylendi  bunun haricinde  herhangi  bir  konuşma olmadı.  Uçuş 

yaklaşık 10-15 dakika sürdü. Uçuş personellerinin bazıları sivil idi.  Skorsky dışında başka 

helikopter  yoktu.  Akıncı’da  alana  iner  inmez  Kara  Pilot  Albay  yüksek  sesle  bağırarak 

kendisinin  Hava  Görev  Komutan  olduğunu  söyleyerek  tüm  pilotların  yanına  gelmesini 

söyledi.  Ben  ve  diğer  teknisyenler  helikopterde  işlerimizi  bitirip  yanlarımıza  gittiğimizde 

TSK’nın ülke yönetimine el koyduğunu, sıkıyönetim ilanı edildiğini, bazı helikopterlere görev 

verilebileceğini,  şuan  beklemede  kalınmasını  söyledi.  Ben  darbe  girişiminden  o  esnada 

haberdar oldum. 15-20 dakika sonra helikopterler kalkmaya başladı ancak düzenli ve planlı 

bir  uçuş  yoktu.  Bu  esnada  F-16’lar  inip  kalkıyordu.  Benim  bulunduğum  helikopter  ile 

Kıdemli Başçavuş Yusuf ÖZCAN’ın bulunduğu helikopter dışında tüm helikopterler sırayla 

inip kalkıyorlardı. Kıdemli Başçavuş Ahmet YENGİL ile birlikte ormanlık alana kaçtık ve 

burada sabah 8-9 sıralarına kadar bekledik. Akıncı Hava Üs Komutanlığında Kara Pilot Albay 

Uğur KAPAN, Kara Pilot AlbayVedat SEVEN, Kara Pilot Albay Mustafa ÇİN, Kara Pilot 

AlbayOsman ÇAYIR, Kara Pilot Yarbay Yücel ERSÜREN, Kara Pilot Yarbay Ümran TAŞ, 

Kara  Pilot  Albay Sezgin  UYANIK,  Kara  Pilot  Binbaşı  Abdullah  ATEŞTEMUR,  Kıdemli 

Başçavuş Yusuf ÖZCAN, Kıdemli Başçavuş Erkan ÇETİN, Kıdemli Başçavuş Ertan DERİN, 

Kıdemli  Başçavuş  Talat  URAL Kıdemli  Başçavuş  Kadir  BAYRAM,  Kıdemli  Başçavuş 

Korkmaz  GÜLAL,  BAŞÇAVUŞ  Ömer  KIZILOVA,  Kıdemli  BaşçavuşSüleyman  Nazif 

TÜRKOĞLU  ve  Kıdemli  Başçavuşİlhan  OCAKCIOĞLU’nu  gördüm.  Gece  boyunca 

helikopterler ve savaş uçakları sürekli inip kalkıyorlardı. Alanda gece boyunca ATAK veya 

Kobra tipi helikopter görmedim. Benim Akıncı'ya geldiğim helikopterin pilotları Albay İsmail 

YOLCU  ve  Kara  Pilot  Binbaşı  Temür  AYDIN’ında  gece  boyunca  uçuş  yaptıklarını 

düşünmüyorum.  Sabah 9  sıralarında  F-5’ler  alanı  bombalamaya  başladı.  Nöbetçiler  nöbet 

yerlerini terketmeye başlamışlardı. Benim bulunduğum yerde vatandaş görmedim fakat ara 

ara silah sesleri geliyordu. Bir süre sonra Ahmet Başçavuş ile birlikte tel örgülerden atlayarak 

kuzey istikamete doğru tahminen 4-5 km koştuk. Koşarken askeri kamuflajlı bir kişiyi gördük 

ve bizde peşinden gittik, hobi bahçesi şeklinde bir bahçede tulumbadan su çekerek su içtik. 

Askeri kamuflajlı kişi kendisinin bölgeyi bildiğini, telefonunun da şarjı olduğunu söyledi ve 

yaklaşık 1 saat kadar birlikte oturduk. Kendisi  bir araç çağırdığını,  kendisiyle beraber 4-5 

arkadaşının  daha  olduğunu  ancak onların  gelemediğini  söyledi.Bir  süre  bekledikten  sonra 

ismini bilmediğim askeri kamuflajlı kişinin çağırdığı araç geldi. Araç açık mavi veya füme 

renkli eski kasa Ford fiesta marka araç geldi. Araç şöförü orta yaşlı, esmer, 1.70 boylarında, 

üzerinde tişört/pantolon olan bir şahıstı. Araçta bulunan sivil kıyafetleri giydik, üzerimizde 

bulunan uçuş tulumunu oraya bıraktık. Gelen araca şoför, ben, Ahmet Başçavuş ve kendisini 
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takip ettiğimiz askeri kamuflajlı kişi bindik. Beni ve Ahmet Başçavuşu Devlet Mahallesinde 

Pazar  yerinin  karşısında  bulunan  GİMSA’nın  yakınında  indirdiler.  Bu  sırada  saatin  kaç 

olduğunu bilmiyorum ancak öğleden sonra idi.  Araçta  gelirken bu şahıslarla  konuşmadık. 

Ahmet Başçavuş ile birlikte marketten atıştırmalık birşeyler aldık ve parkta oturup 1 saate 

yakın ne olup bittiği konusunda konuştuk. Daha sonra saat:16:30 sıralarında eve gittik. Evde 

eşime durumu anlattım, duş alıp üzerimi değiştirdikten sonra evden ayrıldım. Evden ayrılma 

sebebim polislerin eve gelinmesi durumunda ailemin mağdur olmamasıdır. Evden ayrıldıktan 

sonra  Ahmet  Başçavuş  ile  buluşup  metroya  binerek  Akköprü’ye  geldik.  Çok  yorgun 

olduğumuzdan ve her tarafta polislerin olduğundan rahat uyuyabileceğimizi düşündüğümüz 

AŞTİ’ye taksi ile geçtik. Aşti içerisinde gelen katında sabaha kadar uyuduk. Gece boyunca 

hiçkimse ile görüşmedim. Daha sonra sabah 07:00 sıralarında yaşadıklarımızı anlatmak için 

taksi ile Emniyet Müdürlüğüne geldik.

(FETÖ)  Basından  duyduğum  kadarıyla  bilgim  bulunmakta.  Çalıştığım  yerde  bu 

örgüte  üye  veya  sempati  duyan  kimse  olup  olmadığını  bilmiyorum.  Ben  böyle  bir  örgüt 

içerisinde yer almadım. Ben görev gereği düşündüğü için izinli olduğum günde kışlaya gittim. 

Böyle bir durumdan bilgim olsaydı kesinlikle gitmezdim. Kendiliğimden gelerek polise teslim 

oldum.  Görevlendirildiğim  helikopter  alandan  havalanmadı.  Hiçbir  şekilde  silah 

kullanmadım. Darbeye teşebbüs eden şahısların beni kullandıklarını düşünüyorum." şeklinde 

beyanda bulunmuştur.. 

Şüpheli  Kadir BAYRAM 07/12/2016 tarihli  ifadesinde; "  Saat  24:00'den sonra 

jetlerin  uçuştuğunu gördük.  Benimle  birlikte  helikopterlerin  başında  Ertan  DERİN,  Yusuf 

ÖZCAN, Ergün YAKUT .... Astsubayları teknisyen olarak gördüm. Ben saat 02:00 sıralarına 

kadar  herhangi  bir  uçuş  faaliyetine  katılmadım.  Ancak  başka  arkadaşlar  uçuş  faaliyeti 

gerçekleştirdiler. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Ahmet YENGİL 26/07/2016 tarihli ifadesinde; "... Saat 21:30 sıralarında 

acil uçuş var herkes uçuşa diyerek bağırma şeklinde alarm verildi. .... Ben de bu helikoptere 

bindim. Diğer helikopterlerde bildiğim kadarıyla Teknisyenler Astsubay Talat URAL, Ergün 

YAKUT,  ......  Binbaşı  Mehmet  ŞAMCI  ve  Yarbay  Halil  GÜL vardı.  Hangilerinin  hangi 

helikoptere bindiğini bilmiyorum. Kısa sürede hep birlikte havalandık ve hep birlikte Akıncı 

Üst Komutanlığına iniş yaptık ... Bu arada pistte bekleyen diğer helikopterlerden peyder pey 

havalanıp kısa süreli bir yerlere gidip geri gelenler oldu. Bu şekilde pistteki helikopterlerin 

teknisyenleri Ergün YAKUT ve Yusuf ÖZCAN olan iki helikopter haricindekilerin tamamı 

kalkarak bir yerlere gidip geldiler..... ...Hava aydınlandıktan sonra Ergün YAKUT ile birlikte 

tel örgülerden atlayarak kaçtık. " şeklinde beyanda bulunmuştur.
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Levent SELAMOĞLU bilgi sahibi olarak alınan 18/07/2016 tarihli ifadesinde; 

"KKK’nın  saat  21:00  civarında  o  bölgeden  ayrıldığını  söyledi  buralar  çok  kalabalıktı 

dedi.Saat 21:30 -22:00 arası Kıdemli Başçavuş Ergün YAKUT’un9 adet bixi marka makinalı 

silahı helikopterlere monte etti zimmet vermek istediğimde hemen döneceğiz diyerek zimmet 

almadı.Tabur  komutanının  emri  olduğunu söyledi.  Bu işlemleri  yaparken yanında  kıdemli 

Başçavuş Erkan ÇETİN vardı. 

Helikopterler kalkmaya başlayınca bu karmaşada Yüzbaşı Tekin TAŞDEMİR ... Kd. 

Bşçvş  Ergün  YAKUT  ...  Kd.ÇvşEmre  GÜREL isimli  şahısların  helikopterlerde  gittiğini 

gördüm." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Yusuf ORHAN 17/11/2016 tarihli ifadesinde; "  Ayrılmadan önce bakım 

hangarında  Levent  SELAMOĞLU,  Ergün  YAKUT'u  görmüştüm.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli Emre GÜREL 20/10/2016 tarihli ifadesinde; " Hava kararmıştı saat 21:00 

sıralarıydı  benim  rutin  işlerimi  yaptığım  ve  nöbeti  tuttuğum  odaya  aniden  Levent 

SELAMOĞLU geldi ve bana Emre seni başmakinist Ergün YAKUT çağırıyor dedi. Ona ne 

olduğunu sordum o da bilmiyorum dedi.  Ben odadan çıktım hangarın içinde idim.  Ergün 

YAKUT Başçavuşta  oradaydı.  Ben kendisine ne olduğunu sordum o da bilmiyorum dedi. 

Levent  astsubay ile  bana  benimle  gelin  dedi.  Hangardan çıktık,  bizi  bizim hangarın  arka 

tarafındaki  mühimmat  deposunun  olduğu  binaya  götürdü.  Yanımızda  tanımadığım  iki 

astsubay daha vardı. Bize mühimmat deposundaki helikopter silahı olan bixileri helikoptere 

götürün dedi. Bizde ikişer üçer bu silahtan alıp A8 helikopter park alanına götürdük oradaki 

skorsky helikopterlerden birisine ben getirdiğim silahı takmak istedim ancak tam oturmadı. 

Diğerini de nereye bıraktığımı hatırlamıyorum. Diğer astsubayların beraberinde getirdikleri 

bixileri  helikoptere  takıp  takmadıklarını  bilmiyorum.  Oradan  konuşmalardan  ben 

Genelkurmay  başkanlığında  patlama  olduğunu  duydum.  Bunu  kimin  söylediğini 

hatırlamıyorum. 

A8 park alanında Ergün YAKUT astsubay bana 'Emre uçuşa çıkıyorsun' dedi. Sonra 

yanıma  Levent  Astsubay  geldi  ve  Ergün  başçavuşun  kendisine  gerekirse  üzerimdeki 

kıyafetlerle uçuşa çıkmamı söylediğini söyledi. Ben tekrar Ergün başçavuşun yanına gittim. O 

da bana 'hemen hangarda üzerini değiştir' dedi. Bende gittim hangardan tulumumu giydim, 

kask çantamı aldım ve uçuşa hazır hale geldim. Sonra oradaki skorskylerden birisine bindim. 

Teknisyen olarak tek ben vardım. 2 tane pilot vardı. İsimlerini bilmiyorum. Bu pilotları daha 

önce hiç görmemiştim. Bizim taburdaki pilotlardan birisi olsa bilirdim. Bizden önce oradan 3 
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- 4 tane helikopter kalktı, ne tarafa gittiklerini göremedim. Benim gece uçuş gözlüğüm vardı 

ancak ayarlarını yapamadığım için kullanamadım. 5 - 10 dakikalık bir uçuştan sonra bir yere 

indik. Yol boyunca pilotlar ön tarafta kendi aralarında kapalı devre konuşma yaptılar ben ne 

konuştuklarını duyamadım.

Sonradan indiğimiz yerin Akıncı üssü olduğunu öğrendim. Orada Korkmaz Güler 

(Korkmaz GÜLAL), Ergün Yakut astsubaylar vardı. Onun dışında başka tanımadığım 5 - 6 

teknisyen daha vardı. Orada ayrıca 15 -20 kadar da pilot vardı. Bu pilotlardan tanıdığım Uğur 

KAPAN, Vedat SEVEN'dir. Ergün YAKUT astsubay beni 'sen git helikopterlere bak' diyerek 

helikopterlerin yanına gönderdi. Bende helikopterlerin yanına gittim. Onlara 15 - 20 metre 

uzaklıktaydım.  Teknisyenler  ile  pilotlar  toplanıp  birşey  konuştular.  Ben  o  konuşmaları 

duymadım. dedi.

Saat 22:00 sıraları idi cep telefonumu açtım. Ne olup bittiğine baktım. Habertürk ya 

da İnternet haber sitesiydi. Orada bir girişimden bahsediliyordu. Ayrıntılar gelecek yapıyordu. 

Askeri bir darbeden bahsedilmiyordu. Ergün YAKUT Astsubay bana helikopterlerin başında 

bekle  demesine  rağmen  ben  oradaki  pilotlar  ve  teknisyenlerin  girdikleri  binaya  onların 

arkalarından girdim. Telefonumu şarja taktım. Oralarda dolaşırken tekrar telefonumun yanına 

geldiğimde telefonumun yerinde olmadığını gördüm. Oradaki pilota telefonumu sordum o da 

bilmediğini söyledi. Orada nöbetçi uzman çavuş odası olduğunu tahmin ettiğimodaya girdim. 

Ona sordum o da bilmediğini söyledi. Benim telefonun yerini tespit için çaldırdı ancak telefon 

kapalıydı.  Orada  ki  binbaşılardan  birisi  bana  benim  telefonu  pilotun  birisinin  yanlışlıkla 

aldığını vereceğini söyledi. 

.....  Orada  ben  gece  boyunca  hiç  görmediğim  Ergün  YAKUT  başçavuşu  orada 

gördüm.  Kendisine  telefonumun  nerede  olduğunu  sordum.  O  da  bana  bir  başçavuşu 

göstererek 'git ondan al' dedi. Ben o kişiden telefonumu aldım. Ancak cep telefonumun sim 

kartı çıkartılmış ve bir kağıda sarmışlar. Telefonumu açamadım, şarjı bitmişti.  Telefonumu 

şarj edip sim kartı takıp kullanıma hazır hale getirdim. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Erkan ÇETİN 18/07/2016 tarihli ifadesinde; " 19.30 gibi Kara Havacılık 

Okuluna gittiğimde skorskylerin bakım ambarının olduğu hangarda olmam gerektiği söylendi, 

oraya gittim, yanımda Ergün Yakut isimli astsubay da vardı. Hangarda ikimiz bekledik, tabur 

komutanı Yarbay Murat BOLAT beni aradı ve acil uçuş çıktığını söyledi. Uçuş hattında da 

helikopterin hazır olduğunu gördüm." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Murat  BOLAT  20/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  .. Kendilerine 

"Teknisyenleri ne yapacağız" diyerek yani skorskylere ve kobralara binecek teknisyelerin ne 

olacağını  sorduğumda  Özcan  KARACAN  bana  dediki  “  taarruz  teknisyenleri  ile  ben 
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konuştum . Skorsky teknisyenleri ile de tayin dairesindekiBinbaşı Mehmet ŞAMCI konuştu 

ve halletti diyerek bana elindeki Teknisyen listesini gösterdi. Gördüğüm listede. ....... Skorsky 

teknisyenleri olarak listede gördüklerim ise ... Baş Çavuş Ergün YAKUT... isimli şahıslardı." 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Mehmet  ŞAMCI  05/12/2016  tarihli  ifadesinde;  "15/07/2016  tarihinin 

olduğu hafta  içinde  ben 14/07/2016 tarihinde  Özcan KARACAN ile  telefonda konuştum. 

Kendisi  benden Ahmet  SEREYİM'i  arayıp  15  Temmuz günü Güney ile  ilgili  bir  faaliyet 

olduğunu söylememi istedi. Bende Ahmet SEREYİM'e bunu arayıp söyledim. Ayrıca Yusuf 

ORHAN  ve  Ergün  YAKUT'a  da  arayıp  onlara  Cuma  günü  Suriye  ile  ilgili  bir  faaliyet 

olabileceğini söyleyerek Cuma günü öğleden sonra Kara Havacılığa gitmelerini söyledim. 

Ben Akıncı üssünde olay gecesi gittiğimizde Uğur KAPAN Albay ..... Ergün YAKUT 

Astsubay .... Kadir BAYRAM Astsubayı orada gördüm. Hangilerinin uçtuğunu hangilerinin 

uçmadığını bilemiyorum. 

Ben  14/07/2016  tarihinde  Yusuf  ORHAN'ı  aradım.  15'inde  helikopterle  ilgili  bir 

toplantı olabilir, bu nedele Ergün YAKUT astsubayla görüşmesini söyledim. Erkan ÇETİN ile 

görüşmesi gerektiği şeklinde birşey söylediğimi hatırlamıyorum.

Ben Ergün YAKUT'u telefonla arayıp 15/07/2016 tarihinde Kara Havacılıkta toplantı 

olacağını söylemiştim. 

Benim  telefonla  arayıp  15/07/2016  tarihinde  Kara  Havacılıkta  hazır  olmalarını 

söylediğim astsubaylar normalde benim emrimde olan astsubaylar değildir. Ancak bunların 

atamalarını  biz  yapıyoruz.  Bir  gün  önce  Özcan  KARACAN  beni  telefonla  aradı.  Yusuf 

ORHAN ve Ergün YAKUT'a ulaşamadığını, bu kişilere telefonla ulaşıp 15'indeki toplantıyı 

haber vermemi söylediği için ben bu kişileri emrimde olmamasına rağmen telefonla aradım." 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Kara  Havacılık  Komutanlığı  tarafından  düzenlenen  İdari  tahkikat 

raporunda,Şehit  Kr.Plt.Ütğm.  Selahattin  ŞEN  S-70  Bakım  Hangarına  ait  kamera 

kayıtlarının  28-29  Temmuz  2016  tarihlerinde  incelenmesi  sonucunda  düzenlenen 

tutanakta; 

Saat 21.46'da, Başçavuş Ergün YAKUTve Başçavuş Erkan ÇETİN hangardan dışarı 

çıktıkları,

Saat 21.47'de, Başçavuş Ergün YAKUT hangara geri girdiği,

Saat 21.48'de,  Başçavuş Ergün YAKUT elinde iki adet kask çantasıyla hangardan 

çıktığı,

Saat 21.55'de,  Başçavuş Ergün YAKUT ve Astsubay Emre GÜREL hangara girip 
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çıktığı belirtilmiştir.

Kara Havacılık Komutanlığı  tarafından yapılan idari  soruşturma sonrasında 

düzenlenen "İdari ve Disiplin Soruşturma Heyetinin Olayla İlgili Personel Hakkındaki 

Değerlendirmesi ve Kanaati Çizelgesinde; Şüpheli Ergün YAKUT'un, saat 21.50'deS-70 

Bakım  Hangarında  bulunduğu,S-70  helikopteri  içerisinde  uçuş  yaptığı,  Darbe  Teşebbüsü 

kapsamında  icra  edilen  faaliyetlere  katıldığı,  667 sayılı  Kanun Hükmünde  Kararname ile 

kamu görevinden çıkarıldığı belirtilmiştir. 

Şüpheli Ergün YAKUT kullanmakta olduğu / adına kayıtlı bulunan 0505 815 29 35 

numaralı telefon hattı için Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin 23/11/2016 tarih ve 2016/6370 

D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı  

verilmiştir. 

Şüpheli Ergün YAKUT'un kullanmakta olduğu 0505 815 29 35 numaralı telefon 

hattının iletişim bilgileri incelendiğinde; Şüphelinin cep telefonundan 15/07/2016 tarihinde 

saat  07:30'a  kadar  Balıkesir  ilindeki,  saat  10:46'da  Eskişehir'deki,  saat  12:41'den  itibaren 

Ankara Yenimahalle'deki baz istasyonlarından sinyal verdikten sonra saat 19:31'den itibaren 

Güvercinlik Kışlası mevkiindeki, saat 23:36'dan itibaren de Akıncı Hava Üssünün bulunduğu 

Kazan ilçesindeki baz istasyonlarından sinyal verdiği, şüphelinin 14/07/2016 tarihinde saat 

20:56'da, 15/07/2016 tarihinde saat 07:12, 07:29 ve 07:30'da şüpheli Mehmet ŞAMCI, saat 

16:25'de şüpheli Erkan ÇETİN ile telefon irtibatında bulunduğu, şüphelinin 19:50 - 23:36 ve 

23:37 - 06:49 saatleri arasında herhangi bir telefon irtibatında bulunmadığı anlaşılmıştır. 

ŞüpheliErgün YAKUT, 18/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Ergün  YAKUT'un  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli Ergün YAKUT'un, 1. Kara Havacılık Alay Bakım Tabur Kullanıcı ve D/DS 

Bakım Bölüğü  Orta  Genel  Maksat  Hücuk  Helikopter  Kullanıcı  Bakım ve  Onarım  D/DS 

Takımında Başteknisyen olarak Astsubay Kıdemli Başçavuş rütbesiyle görev yaptığı, 

Şüphelinin, askeri darbe faaliyeti kapsamındaki faaliyetleri, izinde olmasına rağmen 

iznini  keserek Ankara'ya gelmiş  olması,  sıralı  komutan ve amirleri  olmayan şüphelilerden 

emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış biçimi ile birlikte gözönüne alındığında, 
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şüpheli Ergün YAKUT'un Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğunun anlaşıldığı,

Şüphelinin, helikopter teknisyeni olduğu, Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askerler 

tarafından planlanıp gerçekleştirilecek olan askeri darbe planı kapsamında olay gecesiSkorsky 

tipi helikopterlere teknisyenlik yapacak personel olarak önceden görevlendirildiği, 

Şüphelinin, askeri darbe girişiminden şüpheli Mehmet ŞAMCI'nın kendisini araması 

ile haberdar olduğu, Bursa ili Karacabey ilçesinde yıllık iznini geçirmekte olmasına rağmen 

aldığı örgütsel talimat üzerine 15/07/2016 tarihinde yıllık iznini keserek Ankara'ya geldiği, 

Şüphelinin, askeri darbe kapsamında kendisine verilecek yasadışı emir ve talimatları 

yerine getirmek üzere saat 19:00 sıralarında Güvercinlik'de bulunan Kara Havacılık Kışlasına 

geldiği, 

Kara Havacılık Komutanlığında askeri darbe faaliyetinin başlaması üzerine aldıkları 

talimat doğrultusunda şüpheli Ergün YAKUT'un, şüpheliler Erkan ÇETİN, Emre GÜREL , 

nöbetçi  astsubay  Levent  SELAMOĞLU  ile  birlikte  silahlığa  gittikleri,  silahlıkta  her  bir 

Skorsky helikopter için ayrılmış olan toplam 9 adet bixi makineli tüfeği zimmetsiz olarak alıp 

park alanındaki Skorsky helikopterlere dağıttıkları,

Şüpheli Ergün YAKUT'un, 15/07/2016 tarihinde saat 21:46'da, şüpheli Erkan ÇETİN 

ile birlikte hangardan dışarı çıktıkları,  şüphelinin saat 21:47'de hangara tekrar girerek saat 

21:48'de elinde 2 kask çantası ile hangardan çıktığı, saat 21:55'te şüpheli Emre GÜREL ile 

hangara girip çıktığının güvenlik kamerası görüntüleri ile belirlendiği, 

Şüpheli  Ergün  YAKUT'un,  orada  bulunan  şüpheli  Emre  GÜREL'e  üzerine  uçuş 

tulumunu giymesi ve uçuşa çıkmasıyönünde emir ve talimat verdiği, 

Güvercinlik'teki Skorsky helikopterlerin askeri darbe faaliyeti kapsamında Akıncı'ya 

götürülmeleri talimatı verilmesi üzerine şüpheli Ergün YAKUT'un, Güvercinlik'teki helikopter 

park alanında bulunan, önceden tüm bakımları yapılmış ve uçuşa hazır bir şekilde bekleyen, 

bixi  kapı  makinalı  tüfeği  ve  mühimmat  yüklenmiş  kuyruk  numarası  tespit  edilemeyen 

Skorsky S-70 tipi genel maksat helikoptere teknisyen olarak bindiği, bu helikopteri pilot olan 

şüpheliler  İsmail YOLCU ve Temür AYDIN ile birlikte Güvercinlik kuleden izin almadan 

kalkış yapıp Akıncı Hava üssüne götürdükleri, 

Akıncı  Hava  Üssüne  gittiklerinde  şüphelinin,  askeri  darbe  girişiminden  haberdar 

olduğu, Akıncı Hava üssünde teknisyen ve pilotları sevk ve idare eden ve olay gecesi askeri 

darbeciler tarafından Hava Görev Kuvvet Komutanı olarak atanan Uğur KAPAN'dan aldığı 

emir ve talimatları uyguladığı, 

Şüphelinin,  olay  gecesi  Akıncı  Hava  Üssüne  gerçekleştirdiği  helikopter  uçuşu 

dışında  başka  bir  uçuş  belirlenemediği,  bununla  birlikte  şüphelinin  Akıncı  Hava Üssünde 

kalarak helikopter teknisyenlerinin sevk ve idaresini gerçekleştirdiği, bu kapsamda şüphelinin, 

şüpheli Emre GÜREL'e Akıncı Hava Üssünde helikopter başında beklemesi talimatı verdiği, 
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Askeri  darbenin  başarısızlıkla  sonuçlanması  ve  Akıncı  Hava  Üssünün  uçaklar 

tarafından  bombalanması  üzerine  şüphelinin,  şüpheli  Ahmet  YENGİL  ile  birlikte  sabah 

saatlerinde tel örgülerden atlayarakAkıncı Hava Üssünden kaçtığı, 

Şüphelinin, olay akşamı yukarıda belirtilen dışında gerçekleştirdiği başka helikopter 

uçuşu ya da başka faaliyeti bulunup bulunmadığının soruşturma aşamasında belirlenemediği, 

Şüphelinin,  olay  gecesi  sıralı  amir  ve  komutanlarından  olmayan  asker  kişilerden 

yasadışı  emir  ve  talimatlar  aldığı,  yine  sıralı  amiri  olmadığı  askerlere  yasadışı  emir  ve 

talimatlar verdiği, görev yapmadığı bir askeri birlikte yetkisiz olarak olay akşamı faaliyette 

bulunduğu, 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarının  askeri  darbe  faaliyeti  icrası  sırasında  olay 

gecesi askeri darbe faaliyeti dışında herhangi bir telefon iletişiminde bulunulmamasına dair 

faaliyete katılan askerlere emir ve talimat verdiklerinin değerlendirildiği,  şüphelinin de bu 

emir ve talimata uyarak olay gecesi 19:50 - 23:36 ve 23:37 - 06:49 saatleri arasında herhangi 

bir telefon iletişiminde bulunmadığının anlaşıldığı, 

Şüphelinin,  olay  akşamı  Genelkurmay  Başkanı  tarafından  hava  sahasının  uçuşa 

kapatılmasına ilişkin emir verildiği halde helikopterleri uçuşa hazırladığı ve bu helikopterlerin 

bu yasağa rağmen uçuş gerçekleştirdikleri, 

Şüphelinin gerçekleştirilen askeri  hareketliliğin bir askeri  darbe girişimi olduğunu 

bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı terör Örgütü mensubu 

olan diğer şüphelilerle fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket ettiği, darbe planlaması 

kapsamında kendisine verilen yasal olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği,

Şüpheli Ergün YAKUT'un,  soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı Terör Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını  oluşturduğu 

anlaşılmıştır. 

5-56- Şüpheli Erkan ÇETİN'in (Astsubay Başçavuş) Eylemleri :

Şüpheli  Erkan ÇETİN 18/07/2016 tarihli ifadesinde; "  Benim rütbem astsubay 

başçavuştur.  Ben bundan yaklaşık 1 hafta  kadar  önce Malatya 2.Kara Havacılık  Alayında 

görevliydim.  11/07/2016  tarihinde  Ankara'daki  1.Kara  Havacılık  Alayı  Bakım  Taburuna 

tayinim  sebebiyle  katılım  yaptım.  Yeni  alınan  bir  helikopterin  başteknisyeni  olarak 

görevlendirilmiştim. 12/07/2016 günü satın alınan helikopterler İzmir Limanına geleceği için 
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salı günü Güvercinlik hava üssünden helikopterle montaj ekibi olarak İzmir 3.Kara Havacılık 

alayına  gitmek  üzere  havalandık  ve  aynı  gün  iniş  yaptık.  14/07/2016  tarihine  kadar  bu 

helikopterlerin  montaj  işiyle  ekip  olarak  uğraştık.  14/07/2016  perşembe  günü  akşam 

saat:21.00 sıralarında Ankara Kara Kuvvetleri Tayin Subaylığından bana telefon geldi ve bu 

montajını  yaptığımız helikopterlerin kurs planlamasıyla  ilgili  bir  toplantı  olacağı söylendi. 

Saat:23.00'de kesin olarak Ankara'ya gelmem gerektiği söylendi. Tek başıma ilk bulduğum 

otobüsle  Ankara'ya  hareket  ettim ve  sabah  saat:08.30  civarında  Ankara'ya  geldim,  evime 

gittim. Toplantının öğleden sonra olacağı söylendiği için evimde istirahat ettim. Toplantının 

saatini  teyit  için  aradığımda  saat:16.30  civarında  Güvercinlik'teki  Kara  Havacılık 

Komutanlığında  olacağı  söylendi.  Kıyafetin  de  uçuş  tulumu  olacağı  söylendi.  Saat 

yaklaştığında teyit için tekrar aradığımda toplantının 19.30 sıralarına alındığı söylendi. 19.30 

gibi  Kara  Havacılık  Okuluna  gittiğimde skorskylerin  bakım  ambarının  olduğu  hangarda 

olmam gerektiği söylendi,  oraya gittim. Yanımda Ergün YAKUT isimli astsubay da vardı. 

Hangarda ikimiz  bekledik,  tabur  komutanı  Yarbay Murat  BOLAT beni  aradı  ve acil  uçuş 

çıktığını  söyledi.  Uçuş  hattında  da  helikopterin  hazır  olduğunu  gördüm.  Yarbay  Murat 

BOLAT  benim  arama  kurtarma  helikopterine  geçmemi  söyledi,  helikoptere  vardığım  da 

pilotlar  da  gelmişlerdi.  Bu  sıra  diğer  9  helikopter  de  havalanmaya  başlamışlardı,  ben 

helikoptere bindim, nereye gideceğimizi sordum, bana pilotbinbaşı Tekin TAŞDEMİR 'soru 

sorma' dedi. Kalkış yapıldıktan sonra Akıncı'ya gideceğimizi öğrendim, Akıncı'ya indiğimizde 

jetlerin havalandığını gördüm. Birşeylerin ters gittiğini fark ettim, o an toplantıdan farklı bir 

durum olduğunu kavradım. Helikopter indikten sonra pilotlar ayak üstü bir toplantı yaptılar, 

ben biraz uzak olduğum için ne konuşulduğunu duymadım.

Daha sonra Binbaşı Tekin TAŞDEMİR ve Binbaşı Mehmet ŞAMCI pilotlar  bana 

uçuşa  gidiyoruz  dediler,  aynı  helikoptere  bindik.  Havalandık.  Nereye  gideceğimizi  de 

bilmiyordum, şehrin üzerinde iken karanlık bir alandan asker alacağımız söylendi. İneceğimiz 

yere yaklaştığımızda helikoptere yerden ateş edildi ve helikopter isabet aldı ve biz inemeden 

yeniden havalandık ve Akıncı üssüne tekrar  dönüş yaptık,  bu helikopter  skorsky tipi  kapı 

makineli tüfeği dediğimiz bir tüfek taşımaktaydı fakat bu tüfek hiç kullanılmadı. Helikopteri 

Akıncı'da incelediğimizde 8-9 adet mermi giriş deliği tespit ettik.

Gece saat:03.00 sıralarında tekrar uçuşumuz olduğu söylendi. Yine pilotlar Binbaşı 

Tekin TAŞDEMİR ve Binbaşı Mehmet ŞAMCI'ya nereye gideceğimizi sorduğumda kalkış 

sırasında bana Kara Harp Okuluna gidip oradan harbiye öğrencilerini alıp Etimesgut 11.Hava 

Ulaştırma Grup Komutanlığına indireceğimiz söylendi. Kara Harp Okuluna gittik, öğrenciler 

ellerinde valizlerle bizleri bekliyorlardı, öğrencileri aldık ve helikopterle 11.Hava Ulaştırma 

Üssüne ulaştık, bu şekilde 3 kez öğrenci taşıdık.

Hava aydınlanmak üzereydiki yine Akıncı'dan uçuşumuz olduğu gerekçesiyle aynı 
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pilotlarla  havalandık  Çankaya  Köşkü  yakınlarından  oradaki  askerleri  alarak  Akıncı 

üssüne  getirdik. Saat:10.00  civarlarında  başka  bir  yerlerden  jetler  geldi  ve  Akıncı  hava 

üssüne ateş etmeye başladılar. Anladığım kadarıyla uçakların havalanacakları pisti bozmak 

istiyorlardı. Bize de ateş edilebileceğini düşünerek kaldığımız binadan ayrıldık, yolda bir araç 

gördük,  bizi  nizamiyeye  bırakmasını  istedik,  nizamiyeye  yakınında  indik,  nizamiyeye 

geldiğimizde  elbiselerden  askeri  özel  kuvvetler  askerlerini  gördük,  nizamiyeden 

çıkamayacağımızı  anladık  ve Akıncı  üssünden çıkamadık.  Uçaklar  sürekli  uçuyor  ve üsse 

kimi zaman ateş edip kimi zaman da bomba attıkları  için paniğe kapıldık.  Akıncı üssünü 

lojmanlar bölgesindeki misafirhanede astsubaylar Engin GÖZ, Talat Oral ( Talat URAL ) ve 

ben sabaha kadar  kaldık.  Ertesi  gün saat:09.00  sıralarında  misafirhanenin  dışındaki  yolda 

beklerken polisler  geldiler,  onlarla  birlikte  götürüldük.  Benim herhangi  bir  silahım yoktu, 

üzerimde  sadece  tulum  ve  botlarım  vardı,  adli  muayene  yapıldıktan  sonra  Ankara  Batı 

Adliyesine getirildik. Olay bu şekilde gerçekleşti." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Erkan  ÇETİN  25/08/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ben  Ankara  1.  Kara 

Havacılık  Alay  Komutanlığında  Teknisyen  Olanakgörev  yaparım.  14/07/2016  günü  yeni 

alınan bir uçağın testi için gelmem söylendi. 15/07/2016 günü otobüs ile Ankara'ya geldim. 

Evime  gittim.  Önce  16.30  da  gelmem söylendi  ancak  sonra  19.30  a  ertelendi  gittiğimde 

Hangar'da beklemem söylendi.  Orada  Astsubay Ergün YAKUT'u  gördüm.Daha sonra  saat 

22.00 ye  doğru Yarbay Murat  BOLAT beni  aradı  veacil  uçuş  çıktığı  bilgisi  verdi.  Bunun 

üzerine  10997  kuyruk  numaralı  Skorky  marka  UH-60  helikopter  başına  gittik.  Bu 

helikopterde 1 adet makinalı  tüfek vardı.Sonra 2 pilot  geldi.  Onlar ile beraber  helikopteri 

çalıştırarak nereye gittiğimizi bilmeden kalkış yaptık. Bu pilotlar Binbaşı Mehmet ŞAMCI ve 

Binbaşı Tekin TAŞDEMİR'di. Bunlardan başka kimse yoktu. Bu helikopter ile Akıncı Üssüne 

gideceğimizi öğrendim. Akıncı üssüne 22.30 sıralarında indik. Pilotlar bir araya toplandılar 

ben onlara çok yakın değildim ne konuştuklarını duymadım. Pilotlar ve teknisyenler bir ekip 

gibi davranıyordu. Tekin Binbaşı hadi uçuş var dediği zaman biz kalkış yapıyorduk. İlk uçuşa 

gittiğimiz yer bilmediğim bir yerdi. İki helikopter gittik. Biz arkadaki helikopterdik. Diğer 

helikopter Skorky'di içinde kimler var bilmiyorum. Yaklaşırken bize ateş edildi. Helikopter 

isabet  aldı.  Hiç iniş  yapmadan tekrar  akıncı  üssüne döndük. Kontrol  ettiğimizde 8-9 adet 

mermi çıkış deliği olduğunu gördük. Tekrar Tekin Binbaşı Uçuş olduğunu söyledi. Bu sefer 

Kara Harp Okuluna gidileceği söylendi. Oraya giderek indik öğrenciler ellerinde valizler ile 

bekliyordu. Onları  11.Hava Ulaştırma Üssüne Etimesgut'a bıraktık bu şekilde 3 kere sefer 

yaptık. Hava aydınlanırken Akıncıya indik. Uçuşlar hep aynı ekipler ile yapıldı. Saat 05.00 

sıralarında  Çankaya köşkü yakınından bir  grup askeri  alarak  Akıncı  üssüne getirdi.  Jetler 

Akıncı Hava Üssüne ateş ettiler. Kaldığımız binadan ayrıldık. Nizamiyeye kadar bir araç ile 
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gittik. Ancak dışarı çıkamadık. Tekrar lojmanlar bölgesinin misafirhanesine gittik. 17/07/2016 

tarihinde saat 09.00 a kadar astsubay Engin GÖz ve Talat Oran ( Talat URAL ) ile orada 

kaldık." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Kadir BAYRAM 07/12/2016 tarihli  ifadesinde; "  Saat 24:00'den sonra 

jetlerin uçuştuğunu gördük. Benimle birlikte helikopterlerin başında ...Erkan ÇETİN .. Engin 

SARITAŞ Astsubayları teknisyen olarak gördüm. Ben saat 02:00 sıralarına kadar herhangi bir 

uçuş faaliyetine katılmadım. Ancak başka arkadaşlar uçuş faaliyeti gerçekleştirdiler. 

Saat 02:30 - 03:00 sıralarında 13045 kuyruk numaralı benim başında bulunduğum 

helikopterin  yanına  isimlerini  bilmediğim  iki  tane  helikopter  pilotu  geldiler.  Bana  uçuşa 

çıkıyoruz  dediler.  Helikoptere  bindiler,  helikopteri  çalıştırdık,  bende helikoptere  teknisyen 

olarak bindim. Kol başı olarak bizim helikopter kalktı, bizim arkamızdan da Erkan ÇETİN 

Başçavuşun teknisyenliğini  yaptığı  skorsky helikopteri  kalktı.  Akıncı'dan  Kara  Kuvvetleri 

Komutanlığı karargah binasında apron kısmına iniş yaptık. Orada helikoptere 3 - 4 tane askeri 

kıyafetli  personel  biniş  yaptı.  Birkaç  dakika  içerisinde  hemen  kalkış  yaptık.  Oradan 

Genelkurmay binasına gittik. Bu 3 - 4 tane personeli  orada indirdik. Bu askeri  personelin 

silahlı olup olmadığını bilmiyorum. Rütbelerini de hatırlamıyorum. Bu sırada bizimle beraber 

gelen Erkan  ÇETİN'in  bulunduğu  helikopter  bizim  indiğimiz  bu  yerlere  inmediğini 

hatırlıyorum. Genelkurmay'dan hemen kalkış yapıp, Kara Harp Okuluna gittik. Orada tören 

alanına iniş yaptık. Bizden sonra diğer helikopterde oraya iniş yaptı. Helikopterlerin kapısını 

açtık.  Orada  100  kadar  harbiye  öğrencisi  vardı.  Bunların  üzerinde  hatırladığım kadarıyla 

askeri  kıyafet  yoktu.  Sivil  kıyafetler  vardı.  Hatta  kimisinin  üzerinde  valiz  vardı.  Bu 

askerlerden 15'i bizim helikoptere bindi. Diğer helikopterde aynı şekilde bu askerlerden aldı. 

Oradan hareketle Etimesgut havaalanına gittik. Onları kulenin karşısına indirdik. Daha sonra 

yine  Harp  okuluna  geldi.  Oradan  aldığımız  aynı  sayıdaki  askeri  Etimesgut  havaalanına 

indirdik.  Bu  şekilde  toplam  3  kez  harp  okulundan  Etimesgut  havaalanına  asker  taşıdık. 

Sonradan  ben  bu  taşıdığımız  kişilerin  Hava  Harp  Okulu  3.  Sınıf  öğrencileri  olduğunu 

öğrendim. Bu gidiş gelişler sırasında aşağıdan bizim helikopterlere ateş açıldı. Hatta ikinci 

kez  harp  okuluna  gittiğimizde  bizim helikopterle  Erkan ÇETİN başçavuşun arasından bir 

roket  geçti  ve havada patladı.  Az kalsın bizim helikoptere çarpacaktı.  "  şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli Ömer KIZILOVA 07/12/2016 tarihli ifadesinde; "  Okul komutanlığının 

Isparta'ya  taşınması  ile  ilgili  tayin  çalışmaları  vardı.  Onları  tamamladım.  Saat  18:00 

sıralarında Mehmet ŞAMCI bana ben Kara Havacılığa gideceğim saat 20:00 gibi sizde oraya 

gelin  dedi.  Ayrıca  Mustafa  ORMANTEPE  ve  Volkan  TÜRKKORKMAZ'ın  Etiler  Ordu 
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evinde olduğunu, onları da giderken almamızı, A City'den Erkan ÇETİN Başçavuşun bizleri 

alacağını, olabildiğince Kara Havacılığa az araç giriş çıkışı olsun dedi. Bu sırada Korkmaz 

GÜLAL Başçavuşda yanımızdaydı. Aynı şeyleri ona da söyledi. 

....Korkmaz'ın  arabasına  bindim.  Birlikte  Acity'nin  oraya  geldik.  Korkmaz'ın 

arabasını A- City otoparkına park ettik. Biz otoparka gittiğimizde Mustafa ORMANTEPE ve 

Volkan TÜRKKORKMAZ orada bekliyorlardı. Erkan ÇETİN Başçavuşta5 - 10 dakika sonra 

oraya geldi. Benim arabayla gideceğiz dedi. Dördümüz Erkan ÇETİN'in kullandığı arabaya 

bindik.  Kara  Havacılık  Ana  Nizamiyesinden  giriş  yaptık.  1.  Alayın  Karargahına  binasına 

gittik. Erkan Başçavuş bizi orada bıraktı. Kendisi Skorsky hangarına gitti. " şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Engin  GÖZ  18/07/2016tarihli  ifadesinde;  "  Hava  aydınlanmak 

üzereydi. ....Daha sonra uçak geldi ve havaalanı yolunu taradı. Ağaçların arasına doğru kaçıp 

gizlendim.  Erkan ÇETİN ve Talat  URAL astsubaylar  ve ben Akıncı  üssünden lojmanlara 

doğru gittik. Lojmanlarda o gece sabaha kadar kaldık. Öğlene doğru nizamiyeye gittiğimizde 

özel  kuvvetler  personeli  vardı  ve  dışarıya  çıkamadık.  Birileri  de  dışarı  çıkarsanız  polis 

vurabilir dedikleri için geri döndük. Bu sıra birkaç tankın nizamiyeden girdiğini gördüm, yine 

belediye otobüsünün içerisinde de polis özel harekat polisleri vardı, bu otobüs de nizamiyeden 

içeriye  girip  gittiler.Misafirhanenin  de  boş  olduğunu  görünce  o  gece  orada  kaldık.  Sabah 

durakta bekledik, bizi iki polis gördü, polisler kim olduğumuzu sordular, kimliklerimizi alıp 

kontrol ettiler, herhangi bir problem olmadığını söylediler ve bizi alıp TAİ nizamiyesindeki 

bir  hangara  götürdüler,  tabancalarımızı,  kimliklerimizi  aldılar  ve  beklemeye  başladık  " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Yusuf  ORHAN  17/11/2016  tarihli  ifadesinde;  "  .. Beni  14/07/2016 

tarihinde akşam saatlerinde tayin dairesinden Mehmet ŞAMCI Binbaşı beni cep telefonumdan 

aradı. Bana geçmiş olsun dedi, bende şaşırdım, mazeretimi nereden bildiğini sordum, o da 

birliğinden öğrendim dedi. Bana Erkan ÇETİN Astsubay seni arayacak dedi, Erkan ÇETİN 

beni 15 Temmuz'da öğle saatlerinde aradı. Ben CH47 için seni akşam 19:00 gibi alırım dedi. 

Bende izin kağıdını sormaya gideceğim senin almana gerek yok dedim. " şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli Ahmet YENGİL 26/07/2016 tarihli ifadesinde; " ... Saat 21:30 sıralarında 

acil  uçuş  var  herkes  uçuşa  diyerek  bağırma  şeklinde  alarm verildi.  Bende  daha  önceden 

söylendiği gibi iki adet gece görüş gözlüğümü ve kaskımı alarak helikopterin park alanına 

geçtim. Dokuz adet birliğe ait helikopter vardı. Ben piste geldiğimde Pilot Albay Erdoğan 
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ERDEM, Pilot Binbaşı Abdullah ATEŞTEMUR helikopteri uçuşa hazırlıyorlardı. Bende bu 

helikoptere  bindim.  Diğer  helikopterlerde  bildiğim  kadarıyla  Teknisyenler  Astsubay  Talat 

URAL .... Erkan ÇETİN ve Ertan DERİN vardı. Pilotlardan Albay İsmail YOLCU ... Binbaşı 

Mehmet  ŞAMCI  ve  Yarbay  Halil  GÜL  vardı.  Hangilerinin  hangi  helikoptere  bindiğini 

bilmiyorum. Kısa sürede hep birlikte havalandık ve hep birlikte Akıncı Üst Komutanlığına 

iniş yaptık. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Murat  BOLAT  20/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ... Kendilerine 

'Teknisyenleri ne yapacağız' diyerek yani skorskylere ve kobralara binecek teknisyelerin ne 

olacağını  sorduğumda  Özcan  KARACAN  bana  dediki  “  taarruz  teknisyenleri  ile  ben 

konuştum . Skorsky teknisyenleri ile de tayin dairesindekiBinbaşı Mehmet ŞAMCI konuştu 

ve halletti diyerek bana elindeki Teknisyen listesini gösterdi. Gördüğüm listede .  .... Skorsky 

teknisyenleri olarak listede gördüklerim ise Baş Çavuş Erkan ÇETİN ... isimli şahıslardı. ... 

Daha sonra ben skorsky hangarına gittim ve orda bulunan Başçavuş Levent SELAMOĞLU'na 

helikopterler  ile  kimlerin  uçtuğunu sordum.O da  bana  helikopterlerin  Başteknisyen Engin 

GÖZ'ü gördüğünü söyledi. Zaten teknisyen Erkan ÇETİN'i de ben görmüştüm. Bu esnada da 

diğer taraftada kobra helikopterlerinin çalıştığını gördüm ve o tarafa doğru gittim. " şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ergün YAKUT 26/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Saat:18:00  sıralarında 

aynı bölükte çalıştığım Kıdemli Başçavuş Erkan ÇETİN beni arayarak saat:19:30’da toplantı 

olacağını en son olarak bu şekilde bilgi verildiğini, tabur komutanı Kara Pilot Yarbay Murat 

BOLAT’ın  da  bilgisi  olduğunu  söyledi.  ...Hangarda  beklediğim esnada  yanımda  Kıdemli 

Başçavuş  Erkan  ÇETİN  ve  hangar  nöbetçisi  Kıdemli  Başçavuş  Levent  SELAMOĞLU 

bulunuyordu.  Saat:21:20  sıralarında  Tabur  Komutanı  Yarbay  Murat  BOLAT  Kıdemli 

Başçavuş  Erkan  ÇETİN’i  arayarak  hangarın  yanında  bulunan  orta  tabur  binasının  önüne 

gelmemizi  söyledi.Yanına  gittiğimizde  acil  duru  geliştiğini  ve  acil  gece  uçuşu  çıktığını, 

nöbetçi  astsubay ile  irtibata  geçmemizi,  her  helikopter  için silah almamızı  söyledi,  bunun 

üzerine ben, Erkan Başçavuş, Levent Başçavuş ve ambulans görevlisi Kıdemli Çavuş Emre 

GÜREL ile birlikte koşar vaziyette silahlığa gittik. Burada Levent Başçavuş silahlık deposunu 

açtı,  içeriye  girdiğimizde  helikopter  sayısı  kadar  silahın  ayrılmış  olduğunu  hatta  zimmet 

senetlerinin  bile  hazırlandığını  gördük.  Levent  Başçavuşa  bu  nedir  diye  sorduğumda 

kendisinin  bilgisi  olduğun söyledi.  Bende gerçekten acil  bir  durum olduğunu,  bu nedenle 

silahların hazırlanmış olduğunu ve acil uçuş çıktığını düşünmeye başladım. Burada bulunan 9 

adet bixiyi  Erkan Başçavuş, Levent Başçavuş,  Emre GÜREL astsubay ve ben alarak uçuş 

hattında  bulunan  9  adet  skorsky  helikoptere  birer  tane  bıraktık.  Helikopterlerin  alanda 
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olduğunu buraya gelince gördüm. Normal şartlarda 1 adet helikopter uçuş hattında beklerdi. 

Benim bulunduğum helikopter ile Kıdemli Başçavuş Yusuf ÖZCAN’ın bulunduğu 

helikopter  dışında  tüm  helikopterler  sırayla  inip  kalkıyorlardı.  Kıdemli  Başçavuş  Ahmet 

YENGİL ile birlikte ormanlık alana kaçtık ve burada sabah 8-9 sıralarına kadar bekledik. 

Akıncı Hava Üs Komutanlığında Kara Pilot Albay Uğur KAPAN ... Kıdemli Başçavuş Erkan 

ÇETİN  ....  ve  Kıdemli  Başçavuşİlhan  OCAKCIOĞLU’nu  gördüm.  Gece  boyunca 

helikopterler ve savaş uçakları sürekli inip kalkıyorlardı. Alanda gece boyunca ATAK veya 

Kobra tipi helikopter görmedim. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Mehmet  ŞAMCI  05/12/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ben  15/07/2016 

tarihinde  saat  20:00  sıralarında  Kara  Havacılık  Komutanlığına  Temur  AYDIN'ın  aracı  ile 

gittik.  ....  Uçuş  hattı  karanlıktı.  Bir  skorsky'nin  başında  Binbaşı  Tekin  TAŞDEMİR'i 

gördüm.  ...  kuyruk  numarasını  hatırlamadığım  skorsky  S-70  helikopterine  bindim. 

Helikopterde bizden başka Erkan ÇETİN isimli bir astsubay vardı. Helikopterin kule telsiz 

konuşmalarını Tekin TAŞDEMİR gerçekleştirdi. Oradan kalkış yaparak Akıncı üssüne gittik. 

...Bir saat kadar orada bekledikten sonra Tekin TAŞDEMİR Binbaşı görev olduğunu 

söyledi. Birlikte Güvercinlik'ten geldiğimiz skorsky helikoptere bindik. Bizden başka Yakup 

YAYLA Binbaşının da olduğu başka bir  skorsky de bizimle birlikte  havalandı.  Helikopter 

içindeki telsiz konuşmalarından Kara Harp Okuluna gideceğimizi, oradan harbiyelilere alıp 

Etimesgut  havaalanına  götüreceğimiz  emirni  telsizle  bize  Yakup YAYLA Binbaşı  söyledi. 

Helikopterde ben, Tekin TAŞDEMİR ve Erkan ÇETİN birlikte harp okuluna gittik. Orada 

tören alanına iniş yaptık. Orada valizleri ile bekleyen kişiler vardı. Bunların bir kısmı sivil, bir 

kısmı  askeri  kıyafetliydi.  Hatırladığım kadarıyla  12  -  13  kişi  kadar  alıp  onları  Etimesgut 

havaalanına götürdük. Orada indirdik. Tekrar Harp okuluna gittik, yine aynı şekilde orada bizi 

bekleyen 12 - 13 kadar kişiyi alıp Etimesgut havaalanına taşıdık. Bu şekilde toplam aralıksız 4 

sefer  yaptık.  En  son  seferde  harp  okulundan  aldığımız  kişileri  Etimesgut  havaalanına 

indirdikten sonra Akıncı üssüne saat 01:00 - 02:00 sıralarındadöndük. 

...  Ben Akıncı  üssünde olay gecesi  gittiğimizde  ....Erkan ÇETİN Astsubay,  Ertan 

DERİN Astsubay,  Ömer  KIZILOVA Astsubay,  Kadir  BAYRAM Astsubayı  orada gördüm. 

Hangilerinin uçtuğunu hangilerinin uçmadığını bilemiyorum." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Korkmaz GÜLAL06/12/2016 tarihli ifadesinde; "  ....  Benim aracımı A 

City'nin otoparkına bıraktık.  Çünkü tatbikat  gizliydi.  Bunun açığa çıkmaması için aracımı 

karargah binasına getirmedik. A City'de Erkan ÇETİN ile buluştuk. Bu buluşmayı telefonla 

Ömer KIZILOVA ayarlamıştı.  Volkan TÜRKKORKMAZ ile  Mustafa ORMANTEPE'de A 

City'delerdi,  onlarla birlikte  Erkan ÇETİN'in arabasıyla  Kara Havacılığa giriş  yaptık.  Saat 
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20:00 sıralarıydı.  Doğrudan araçla  Kara  Havacılık  Hava Ulaştırma grubunun olduğu yere 

gittik.  Orada  ben,  Ömer,  Volkan  ve  Mustafa  araçtan  indik.  Volkan  ve  Mustafa  taarruz 

hangarının oraya gittiler. Erkan ise kendi birliğine gitti. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Levent SELAMOĞLU bilgi sahibi olarak alınan 18/07/2016 tarihli ifadesinde; " 

KKK’nın saat 21:00 civarında o bölgeden ayrıldığını söyledi buralar çok kalabalıktı dedi.Saat 

21:30 -22:00 arası  Kıdemli  başçavuş  Ergün YAKUT’un9 adet  bixi  marka  makinalı  silahı 

helikopterlere  monte  etti  zimmet  vermek  istediğimde  hemen  döneceğiz  diyerek  zimmet 

almadı.Tabur  komutanının  emri  olduğunu  söyledi.Bu  işlemleri  yaparken  yanında  kıdemli 

Başçavuş Erkan ÇETİN vardı. 

Helikopterler kalkmaya başlayınca bu karmaşada Yüzbaşı Tekin TAŞDEMİR, Albay 

İsmail YOLCU ....Kd. Bşçvş Erkan ÇETİN, Kd. Bşçvş Yusuf ÖZCAN, Kd.ÇvşEmre GÜREL 

isimli şahısların helikopterlerde gittiğini gördüm. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Kara  Havacılık  Komutanlığı  tarafından  düzenlenen  İdari  tahkikat 

raporunda,Şehit  Kr.Plt.Ütğm.  Selahattin  ŞEN  S-70  Bakım  Hangarına  ait  kamera 

kayıtlarının  28-29  Temmuz  2016  tarihlerinde  incelenmesi  sonucunda  düzenlenen 

tutanakta;  Saat  21.46'da,  U/H  Tekns.Asb.Kd.Bçvş.  Ergün  YAKUT (S-70  Bakım Takımı 

Başteknisyeni)  ve  U/H  Tekns.Asb.Kd.Bçvş.  Erkan  ÇETİN  (Yük  Hlkp.  Başteknisyeni) 

hangardan dışarı çıktıları belirtilmiştir.

  Şüpheli Erkan ÇETİN'in Ankara İli Etimesgut İlçesi Eryaman Mahallesi 275. Sokak 

No:1/M-1 adresinde bulunan evinde 22/07/2016 tarihinde arama yapılmıştır. 

Kara Havacılık Komutanlığı  tarafından yapılan idari  soruşturma sonrasında 

düzenlenen "İdari ve Disiplin Soruşturma Heyetinin Olayla İlgili Personel Hakkındaki 

Değerlendirmesi  ve  Kanaati  Çizelgesinde;  Şüpheli  Erkan  ÇETİN'in, S-70  helikopteri 

içerisinde uçuş yaptığı ve saat 21.46'da S-70 bakım hangarda bulunduğu, Darbe Teşebbüsü 

kapsamında  icra  edilen  faaliyetlere  katıldığı,  667 sayılı  Kanun Hükmünde  Kararname ile 

kamu görevinden çıkarıldığı belirtilmiştir. 

Şüpheli Erkan ÇETİN'in kullanmakta olduğu / adına kayıtlı bulunan 0 542 725 08 

18,  0545 273 21 10,  0533 640 93 81 numaralı  telefon hatları  için  Ankara  8.  Sulh  Ceza 

Hakimliği'nin 30/11/2016 tarih ve 2016/4566 D. iş  sayılı  kararı  ile  5271 Sayılı  CMK'nun 

135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı verilmiştir. 
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Şüpheli Erkan ÇETİN'in kullanmakta olduğu 0 542 725 08 18 numaralı telefon 

hattının iletişim bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe girişiminde bulunulan 15/07/2016 

tarihinde  cep  telefonunun  21:48'e  kadar  Güvercinlik  kışlası  civarında  bulunan  baz 

istasyonlarındna sinyal  verdiği,  23:44'de cep  telefonunun Kazan ilçesinden sinyal  verdiği, 

şüphelinin  helikopterle  uçuş  yaptığı  zaman  dilimlerine  rastlayan  23:44  -  02:42  saatleri 

arasında  03:35  -  05:43  saatleri  arasında  herhangi  bir  iletişimde  bulunmadığı,  bu  zaman 

dilimleri arasında cep telefonunun kapalı olduğunun değerlendirildiği, şüphelinin saat 23:45 - 

08:40  arasında  herhangi  bir  internet  erişiminde  bulunmadığı,  şüphelinin  askeri  darbe 

girişiminde bulunulan 15/07/2016 tarihinde saat 16:25'de şüpheli Ergün YAKUT ile, 16:30 ve 

19:16'da şüpheli Yusuf ORHAN ile,19:50, 20:05 ve 20:12'de şüpheli Ömer KIZILOVA 

ve 21:48'de şüpheli Murat BOLAT ile telefon irtibatı kurduğu görülmüştür. 

ŞüpheliErkan ÇETİN 16/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Erkan  ÇETİN'in  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Erkan  ÇETİN'in,  1.  Kara  Havacılık  Alayı  Bakım Taburunda  Astsubay 

rütbesiyle görev yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri olmayan şüphelilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış biçimi 

birlikte nazara alındığında, şüpheli Erkan ÇETİN'in Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğunun 

anlaşıldığı,

Şüphelinin, helikopter teknisyeni olduğu, Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askerler 

tarafından  planlanıp  gerçekleştirilecek  olan  askeri  darbe  planı  kapsamında  olay  gecesi 

Skorksy tipi helikopterlere teknisyenlik yapacak personel olarak önceden görevlendirildiği,

Şüphelinin CH-47 helikopterlerin montaj işi için İzmir ilinde bulunduğu, askeri darbe 

kapsamında kendisine  verilen  emir  ve  talimatları  yerine  getirmek üzere  14/07/2016 tarihi 

akşamı otobüse binerek sabah saat 08:30 sıralarında Ankara'ya geldiği, 

Şüphelinin  sivil  kıyafetli  olarak  saat  19:30 sıralarında A-City alışveriş  merkezine 

geldiği,  askeri  darbe faaliyeti  kapsamında başka birliklerde görev yapan askeri  personelin 

dikkat  çekmemek üzere Kara Havacılık  Komutanlığında görev yapan başka bir  askere ait 

araçla kışlaya girilmesi örgütsel talimatı verildiği, bu talimat üzerine şüpheli Erkan ÇETİN'in 

kendisiyle fikir ve eylem birliği içerisinde hareket eden şüpheliler Korkmaz GÜLAL, Ömer 
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KIZILOVA,  Volkan  TÜRKKORKMAZ  ve  Mustafa  ORMANTEPE  ile  A-City  alışveriş 

merkezinde akşam saatlerinde  buluştukları,  şüphelilere  birlikte  şüpheli  Erkan ÇETİN'e ait 

araçla Güvercinlik kışlasına giriş yaptıkları, 

Şüpheli  Erkan  ÇETİN'in  askeri  darbe  kapsamında  kendisine  verilen  görevden 

haberdar olduğu için beraberinde getirdiği uçuş tulumunu üzerine giydiği, 

Kara Havacılık Komutanlığında askeri darbe faaliyetinin başlaması üzerine aldıkları 

talimat doğrultusunda şüpheli  Erkan ÇETİN'in, şüpheliler  Ergün YAKUT, Emre GÜREL , 

nöbetçi  astsubay  Levent  SELAMOĞLU  ile  birlikte  silahlığa  gittikleri,  silahlıkta  her  bir 

Skorsky helikopter için ayrılmış olan toplam 9 adet bixi makineli tüfeğini alıp park alanındaki 

Skorsky helikopterlere dağıttıkları,

Şüpheli Erkan ÇETİN'in aldığı talimat ile park alanındaki önceden tüm bakımları 

yapılmış ve uçuşa hazır bir şekilde bekleyen 10997 kuyruk numaralı Skorsky S-70 tipi genel 

maksat  helikopterin  pallerini  açtığı  ve  uçuşa  hazırladığı,  silahlıktan  getirdiği  bixi  kapı 

makineli  tüfeği  helikoptere  monte  ettiği,  şüpheli  Muzaffer  KARTOPU'nun  getirdiği 

mühimmatı yerleştirdiği, bu helikoptere pilot olarak gelen şüpheliler Tekin TAŞDEMİR ve 

Mehmet  ŞAMCI'nın  geldikleri,  Skorsky helikopterlerin  Akıncı  Hava  Üssü'ne  götürülmesi 

talimatı verilince şüpheli Erkan ÇETİN'in şüpheliler Tekin TAŞDEMİR ve Mehmet ŞAMCI 

ile  birlikte  Güvercinlik  Meydanındaki  kuleden  izin  almadan  kalkış  yaptıkları  ve  Kazan 

ilçesinde  bulunan Akıncı  Hava Üssüne gittikleri,'Yurtta  Sulh' parolasını  kullanarak  Akıncı 

Hava Üssünde daha önceden belirlenmiş olan bir alana iniş yaptıkları, 

Şüpheli Erkan ÇETİN'in, Akıncı Hava Üssünde kendi sıralı amir ve komutanlarından 

olmayan,  askeri  darbeciler  tarafından  Hava  Görev  Komutanı  olarak  atanan  şüpheli  Uğur 

KAPAN'dan aldığı talimatlar doğrultusunda aynı pilotlarla Akıncı Hava Meydanından aynı 

helikopterle kalktıkları, askeri darbe girişiminde görevlendirilen askerleri getirmek üzere bir 

alana  inmek  için  yaklaştıkları,  helikoptere  ateş  edilip  isabet  alması  nedeniyle  inemeden 

yeniden havalanıp Akıncı Hava Üssüne döndükleri,

Şüpheli Erkan ÇETİN'in, gece saat:03.00 sıralarında yine şüpheli Uğur KAPAN'dan 

aldıkları  talimat  uyarınca  aynı  uçuş  ekibi  ve  aynı  helikopterileAkıncı  Hava Meydanından 

kalktıkları,  Kara  Harp  Okuluna  giderek  oradan  aldıkları  Hava  Harp  Okulu  öğrencilerini 

Etimesgut  Hava  Meydanına  taşıdıkları,  şüphelilerin  toplam  4  kez  bu  şekilde  öğrenci 

taşıdıkları,  bu  faaliyet  sırasında  helikoptere  polisler  tarafından  ateş  açılması  nedeniyle 

helikopterin isabet aldığı, 

Şüpheli  Erkan  ÇETİN'in,  Saat  05.00  sıralarında  yine  şüpheli  Uğur  KAPAN'dan 

aldıkları  talimat  uyarınca  aynı  uçuş  ekibi  ve  aynı  helikopterileAkıncı  Hava Meydanından 

kalktıkları,  Çankaya Köşkü yakınlarında bulunan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı olduğu 

değerlendirilen yerden askerleri alarak Akıncı Hava Üssüne getirdikleri,
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Şüphelinin,  yukarıda  belirtilenler  dışında  olay  akşamı  gerçekleştirdiği  başka 

helikopter  uçuşu  ya  da  başka  faaliyeti  bulunup  bulunmadığının  soruşturma  aşamasında 

belirlenemediği, 

Askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  ve  Akıncı  Hava  Üssünün 

bombalanması  üzerine  şüpheliErkan ÇETİN'in,  şüpheliler  Talat  URAL ve Engin  GÖZ ile 

birlikte  lojmanlar  bölgesine  giderek  tellerden  atlayarak  Akıncı  Hava Üssünden  kaçtıkları, 

yakındaki bir yerleşim yerine giderken yolda jandarma tarafından yakalandıkları,

Şüpheli Erkan ÇETİN'in, olay gecesi şüpheli Tekin TAŞDEMİR ile birlikte toplam 4 

uçuş  gerçekleştirdiklerini  belirttiği,  üzerinde  Tekin  TAŞDEMİR  ibaresi  bulunan  kask  ve 

matara ileTekin TAŞDEMİR'e ait çantanındeğişik bölgelerinde 10 adet mermi hasarı bulunan 

10997 kuyruk numaralı  S-70 Skorskyhelikopterde ele  geçirilmesine göre şüphelilerin  olay 

gecesi  10997  kuyruk  numaralı  S-70  Skorskyhelikopter  ile  yukarıda  belirtilen  uçuşları 

gerçekleştirdiğinin tesbit edildiği,

Şüphelinin,  olay  akşamı  Genelkurmay  Başkanı  tarafından  hava  sahasının  uçuşa 

kapatılmasına ilişkin emir verildiği halde helikopterleri uçuşa hazırladığı ve bu helikopterlerin 

bu yasağa rağmen uçuş gerçekleştirdikleri, 

Şüphelinin,  olay  akşamı  yetkisi  olmadığı  halde  Kara  Havacılık  Komutanlığında 

faaliyetlerde bulunduğu, 

Şüphelinin, olay gecesi gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi 

olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü 

mensubu olan diğer  şüphelilerle  fikir  ve eylem birlikteliği  içerisinde hareket  ettiği,  askeri 

darbe  girişimininde  bulundukları,  şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarından  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  aldığı  yasal 

olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Erkan ÇETİN'in,  soruşturmaya konu eylemlerinin,  Silahlı  Terör  Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını  oluşturduğu 

anlaşılmıştır. 

5-57- Şüpheli Ersel ERSOY'un ( Binbaşı ) Eylemleri :

Şüpheli Ersel ERSOY 10/08/2016 tarihli ifadesinde; " ...1997 yılında Kara harp 

okulundan kara havacı teğmen olarak mezun oldum.1999 yılında kara havacılık okulundan 
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pilot  olarak  mezun  oldum.  Halen  Kara  Havacılık  Komutanlığı  Bakım  tabur  komutan 

yardımcısı olarak Güvercinlik'te çalışmaktayım. 

15  Temmuz  Cuma  günü  yıllık  planlı  iznimi  kullanmak  üzere  izin  kağıdı 

düzenlettirdim.  Bir  ay  öncesinden  Temmuz  ayı  15-16  günleri  için  İzmir  orduevinden 

rezervasyon yaptırdım ve parasını ödemiştim. 18 Temmuzda da Kuşadası Akuapark otelde 5 

gün  5  gece  tatil  planlamasını  altı  ay  önceden  yapmıştım.  15/07/2016  günü  senelik  izne 

ayrıldığım için Tabur komutanım Yarbay Murat BOLAT’ ı görerek senelik izin için erken yola 

çıkacağımı söyleyerek erken çıkmak için izin isteyerek saat 16:45 sıralarında mesaimi bitirip 

evime gittim. İzin hazırlıkları yaptım, aracımın yakıtını aldım. Eşimin eşyaları hazırlamasına 

yardımcı olmak için oğlumla parkta oyun oynadım. Ertesi sabah senelik izne ayrılacağımdan 

ve sabah saat altı gibi yola çıkacağımdan dolayı erkenden yattım ve saat 23:00 sıralarında 

tabur  komutanım  olan  Yarbay  Murat  BOLAT cep  telefonumdan  beni  aradı.  Tüm  Bölük 

komutanlarını, takım komutanlarını, başmakinistleri, atölyelerden yeteri kadar insanı mesaiye 

çağırdığını bana telefonda söyledi ve beni de acilen mesaiye gelmem için çağırdı. Ben bunun 

üzerine  '  ben  yarın  izine  ayrılıyorum  erkenden  yola  çıkacağım  beni  önemsiz  şeyler  için  

çağırma'  dedim. Konunun ne olduğunu sorduğumda  'çok önemli  telefonda konuşmayalım,  

emrediyorum  mesaiye  buraya  yanıma  gel'  demesi  üzerine,  ikametimden  kendi  aracımla 

çıkarak saat 23:30 sıralarında birliğin nizamiyesine geldim.

Nizamiyenin kapalı olduğunu, kapıda özel kuvvetler giyimli ve tesisatlı askerlerin 

olduğunu  gördüm.  Nizamiyeden  içeri  giremeyeceğimizi  Binbaşı  Ertuğrul  ALTUN  bize 

söyledi.  Önümdeki  araçta  Binbaşı  Levent  ÇAKAR vardı,  bu şahıs  aynı  zamanda meydan 

hareket tabur komutan vekilidir. Daha sonra araçtan indim, Ertuğurul ALTUN’a burada neler 

oluyor, ne yapıyorsunuz diye sordum. Kendisi bana yoğun bir terör saldırısı olduğunu, özel 

kuvvetlerinde bu saldırı için önlem almaya geldiğini, kendininde VIP görevinden döndüğünü, 

tam  nizamiyeden  çıkarken  burada  görevlendirildiğini,  Kurmay  Başkanın  emri  olmadan, 

kimseyi alamayacağını beklememizi söyledi. Bu arada Yarbay Murat BOLAT beni arayarak 

nerede  kaldığımı  sordu.  Ben  de  nizamiyeden  almadıklarını  söyledim.  Nizamiyeyi  arayıp 

aldıracağını bana söyledi. Ayrıca benim içeri girdiğimde direk yanına gitmemi, tabur binasına 

gelmemi  emretti.  Nizamiyede  bulunan  Binbaşı  Ertuğrul  ALTUN’a  benim  içeri  alınmam 

yönünde  telefon  gelmesi  üzerine,  özel  kuvvetler  personeli  olduğunu  düşündüğüm  kişiler 

aracımı  ve  üzerimi  detaylı  olarak  aradılar.  Bu  şahıslara  siz  burada  ne  yapıyorsunuz  diye 

sorduğumda, kendileri bana Ankara genelinde bir terör saldırısı olduğunu, bu nedenle burada 

görevlendirildiklerini söylediler.

Nizamiyedengirdikten  sonra  Yarbay  Murat  BOLAT’ın  yanına  gittim.  Yanında 

Yüzbaşı  Nuri  OSMANCIOĞLU ve  Üsteğmen  Ömer  DERELİOĞLU bulunuyordu.  Murat 

Yarbay  odada  bulunan  Nuri  OSMANCIOĞLU  ve  Ömer  DERELİOĞLU’na  uçuş  emri 
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verdiğinde  ben  Nuri  OSMANCIOĞLU’nun  sarhoş  olduğunu  anladım.  Bu  şekilde 

uçamayacağını  söylemem  üzerine,  Yarbay  Murat  BOLAT  bana  o  zaman  sen  uçacaksın 

emrediyorum dedi. Verilen emir üzerine uçuş kıyafetimi giymek için odama gittim. Bu arada 

emri teyid etmek için alay komutanını dahili telefon ve cep telefonundan aradım ulaşmaya 

çalıştım. Telefonuna ulaşamadım. Hareket merkezini telefonla arayarak bilgi almak istedim. 

Fakat hareket merkezi telefonları açmadı. Alay nöbetçi amirini arayarak ulaşmaya çalıştım, 

ancak kendisinin arazide devriye attığı telefona bakan bir er tarafından söylendi. Daha sonra 

kaskımı  alarak  Yarbay Murat  BOLAT’ın  yanına  gittim.  Kendisi  bana  UH-1  uçacağımızı, 

Bölük Komutan vekili Nuri OSMANCIOĞLU’nun UH-1 park yerine gittiğini, helikopterin 

hazırlanacağını,  bana  Yarbay  Fatih  yazılı  ve  cep  telefonu  olan  şahsı  aramamı  ve  olayı 

koordine etmemi söyledi. Ben bu şahsı aradığımda bana iniş yeri hakkında bilgi verdi. Daha 

sonra resmi araç ile Üsteğmen Ömer DERELİOĞLU ile tabur komutan aracı olan land Rover’ 

la yola çıktık, yolda giderken Ömer DERELİOĞLU’nu Üsteğmen Soner GÖKÇE arayarak, 

kendisinin mesaiye yeni geldiğini,  benimle kendisinin uçacağını,  Ömer DERELİOĞLU’nu 

tabur  komutanın  yanına  çağırdığını  söyledi.  Tekrar  dönerek  tabur  binası  önünde  arkadaş 

değişikliğini  yaparak,  1.  Alay  UH-1  uçuş  alanı  park  yerine  vardık.  Durumdan  haberim 

olmadığı için mesaiye gelen ekibe bir emir aldığımızı, bunun komutanın emri olduğunu, bu 

emrin  emir  komuta  zinciri  dahilinde  verildiğini,  herhangi  bir  olaya  dahil  olmadığımızı, 

komutanın  emrini  yerine  getirdiğimizi,  aksi  bir  durumda  da  bizim  şahidimiz  olmalarını 

söyledim.

16.07.2016 günü yaklaşık 00.45 sıralarında motor çalıştırmak üzere yanımda bulunan 

uçuş  ekibi  Üsteğmen Soner  GÖKÇE,  Astsubay Kd.  Çvs.  Yaren  KARAOĞLU ile  birlikte 

helikoptere bindik. Helikopter çalışma sırasında arızalandı, hazır olan diğer helikoptere geçiş 

yaptık. Helikopteri çalıştırma sırasında kule ile resmi kodum Hisar02 ile temas kurdum. Kule 

normal çalıştığı için, bize uçuş izni verdi, bende herhangi bir şeyden şüphelenmedim. Kulenin 

izni ile Etimesgut hava hastanesi arkasındaki atış alanına hareket ettik, buraya indikten sonra 

hiç kimsenin olmadığını gördük. Bunun üzerine Yarbay Murat BOLAT’ı cep telefonundan 

aradım,  burada  hiçbir  şey  ve  kimsenin  olmadığını  söyleyerek,  görevi  iptal  edeceğimi 

söyledim. Bunun üzerine bana orada beklememi ve geleceklerini söyledi. Bir müddet sonra 

bir land Rover ile tanımadığım 1 teğmen ve 5 asker kutular halinde mühimmat getirdiler ve 

helikoptere  yerleştirdiler.  Kule  ile  temas  kurarak,  kule  talimatıyla  Güvercinlik'te  bulunan 

taarruz helikopterlerinin bulunduğu park sahasına gitmem talimatı verildi. Bu arada havada 

uçan trafik yoktu. Taarruz helikopterlerinin hazırlık yaptıklarını gözlemledim. İniş yaparak 

getirmiş olduğumuz yaklaşık 8 kutuluk mühimmat askerler tarafından indirildi. 

Bende helikopterden inip,  hangar kapısı  tarafına doğru gittim. Alay nöbetçi  amiri 

Yüzbaşı  Taha  Fatih  ÇELİK’ i  gördüm.  Tankerler  ve  askerlerle  ilgili  talimatlar  veriyordu. 
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Yarbay  Erdal  BAŞLAR  da  buradaydı.  Kendisine  hayırdır  diye  sorduğumda,  Atak 

helikopterleri  ile  geldiğini  söyledi.  Durumdan  bir  anormallik  hissetmedim.  Tekrar  kule 

talimatıyla kalkarak Etimesgut'ta bulunan iniş alanına gittim, burada yine tekrar mühimmat 

yüklendi, kalkarak Güvercinlik meydanına gitmek için havalandığımız sırada, havada önce 

telsizden Yarbay Halil GÜL’ ün sesini duydum. Onun o gün acil durum bekleme nöbetçisi 

olduğunu biliyordum. Dolayısıyla uçuş görevi çıkmış olduğunu düşündüm. Kendisiyle temas 

kurmaya  çalıştım,  ancak  cevap  vermedi.  Bu  esnada  telsizden  sesinden  tanıdığım  Yarbay 

Özcan KARACAN Konya Yolu üzerindeki  tomaları  vurun,  Genelkurmay önündeki  halkın 

etrafına atın. Ercan kod adı kullanan pilot görevi yaptığını, bunun üzerine Özcan KARACAN 

tekrar  talimat  vererek  emniyetin  önündeki  araçların  hepsini  vurun talimatını  duydum.  Bu 

duyduklarımdan sonra  bir  şeylerin  yanlış  gittiğini  ekibimle  birlikte  değerlendirdik.  Bunun 

üzerine  kule  talimatının  olmasına  rağmen  hava  ulaştırma  park  sahasına  yaklaşık  400-500 

metre uzağa park ederek, mühimmatın helikopter içerisinde emniyete alınmasını söyledim. 

Uçuş  melbusatlarının  alınmasını,  helikopter  kapılarının  kilitlenmesini  ve  bataryanın 

ayrılmasını,  yani  helikopterin  uçamayacak  duruma  gelmesini  emrettim.Hangar  kapısına 

geldiğimizde, Yarbay Erdal BAŞLAR, Binbaşı Eyüp ÜNAL, Yarbay Hakan EROL, Binbaşı 

Rafet  KALAYCI, rütbesini  bilmediğim kurmay öğrenci olduğunu bildiğim İzzet ÇAKAN, 

Kurmay Tayin Şubesinde Tayin Subayı olan Murat KARAKAŞ, rütbesini bilmediğim Kurmay 

Hakan  SANDIK,  Binbaşı  Rafet  KALAYCI,  Yüzbaşı  Taha  Fatih  ÇELİK ve  Kobra  pilotu 

Yüzbaşı  Sadullah  ABRA’yı  gördüm.  Bunları  bir  arada  gördüğümde  FETÖCÜ olduklarını 

değerlendirdim.  Bunun  üzerine  darbe  girişimi  olduğunu  anladım.  Ben  Yarbay  Erdal 

BAŞLAR’a  telsizden  duyduklarım  doğrumu,  halkamı  atıyorsunuz,  ne  terör  örgütü  diye 

sordum.  O da  bana  hitaben  'ölen  ölecek  kalan  kalacak  herkes  hesabını  verecek'  şeklinde 

konuşması üzerine, komutanım olan Murat BOLAT’ın yanına gitmek için ayrıldım. Bu esnada 

arkamdan Atak Helikopter  Pilotu Hakan EROL eli  koltuk altında bulunan silahını  tutarak 

geldi.  Ben Murat  BOLAT’ın  odasına  girdikten  hemen  sonra  Hakan EROL’da  giriş  yaptı. 

Karargaha gitmek için araç istedi. Murat BOLAT, Hakan EROL’a araç al git demesi üzerine 

odadan ayrıldı. Ben Murat BOLAT’a hitaben biz ne yapıyoruz dedim. Murat BOLAT biz bu 

işin  hiçbir  yerinde  değiliz.  Devletten  yanayız  dedi.  Bunun  üzerine  ben sigara  içmek  için 

odama gidiyorum diyerek odadan ayrılmak isterken,  odaya Erdal  BAŞLAR elinde  silahla 

Murat  BOLAT’ın  odasına  girdi.  Erdal  BAŞLAR  odaya  girerken  herkesin  bir  hesabı  var 

verecek dedi. Ben bu esnada odadan çıkarak kendi odama gittim. Hemen telefonla Albay İdris 

Feyzi OKAN’ı aradım telefonunun kapalıydı. Daha sonra kendi sivil aracımı alarak tahminin 

saat:02.00-02.30  sıralarında  komutanın  yanında  Yarbay  Erdal  BAŞLAR’ın  olduğunu 

gördüğüm için, komutanıma bilgi vermeden Fidanlık nizamiye bölgesine kuytu bir bölgeye 

geçtim. 
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Tam bu esnada birliğin elektrikleri komple kesildi. Üsteğmen Ömer DERELİOĞLU 

beni arayarak yanıma gelmek istedi, bende o ve Üsteğmen Soner GÖKÇE’yi aracımın içine 

alarak  Fidanlık  Nizamiye  bölgesinde  beklemeye  başladım.  Alay  komutanım  İdris  Feyzi 

OKAN’ın kullanmış olduğu tüm telefonları aradım, ancak kendisine ulaşamadım. Saat:03.30 

sıralarında Albay Metin TÜZEL beni aradı ve bana emniyet ile irtibatta olduğunu, bizlerin 

öncelikle  güvenli  bir  yere geçmemizi,  olan bitenler  hakkında mümkün olduğu kadar bilgi 

vermemizi söyledi. Bende alay komutanımızla temas kuramadığımı, tabur komutanı ve Kara 

Havacılık  Komutanının  emriyle  uçuşa  çıktığımızı,  uçuş  esnasında  yaşadığımız  olaylardan 

dolayı  konunun başka olduğunu öğrendiğimizi,  şu anda ise onlardan uzak olarak Fidanlık 

nizamiye  bölgesinde  bulunduğumuzu,  nizamiyelerin  kapalı  olduğunu,  yaklaşana  ateş 

edildiğini,  birlikteki  tüm Skorsky ve  AS-532 helikopterlerin  birlikte  olmadıklarını,  Kobra 

helikopterlerin kimler tarafından uçurulduğunu kendisine aktardım. Yarım saat sonra Murat 

BOLAT’ın  bu  bizim  mücadelemiz  değil,  müdahil  olmayın  şeklindeki  mesajını  gördüm. 

Kendisi  Fidanlık  nizamiye  bölgesine  yanımıza  geldi.  Karargaha  gittiğini,  kendisini 

öldüreceklerini, Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN’un elinde tuğla gibi bir emrin olduğunu, buna 

uymazsa  kendisini  öldüreceklerini,  buna  rağmen  biz  devletimizin  yanındayız  şeklinde 

konuştu. Benim arabama arka koltuğunua oturdu. Elinde tabancası vardı, gün ağarına kadar 

burada birlikte bekledik. 

Gün  aydınlandıktan  sonra  Yarbay  Murat  BOLAT  gece  iniş  yapan  bir  skorsky 

helikopter  gördüğünü,  hasarlanmış  olduğunu  değerlendirdiğini,  birlikte  giderek  buna 

bakmamızı söyledi. Bizlerde giderek helikopteri inceledik. Bu esnada taarruz helikopteri AH-

1P birlik içerisine ateş etmeye başladı, bulunduğumuz bölgeye mermilerin düşmesi üzerine, 

orta tabur bölgesine gittik. Kursiyer teğmenlerin ateş ederek kule tarafına gittiklerini gördüm. 

Bir  skorsky seri  bir  şekilde indiğini  gördüm. Köşede beklediğini  düşündüğüm Halil  GÜL 

süratle bu helikoptere binerek buradan ayrıldı.  Atış yapan Kobranın koruma atışı yaptığını 

gördüm. Darbe teşebbüsünü planlayan ve yöneten yukarıda isimlerini söylediğim ve teşhis 

edemediğim karargah personellerinin taarruz helikopter park yerinde bulunan 2 adet AH-1 

Süper  Kobra  helikopter,  1  adet  Atak  helikopter  ve  1  adet  AS-532  helikopterlere  binerek 

kaçtıklarını gördüm. Sabah saat:07.30 sıralarında taarruz hangarına geçerken Kurmay Binbaşı 

Okan KOCAKURT pilot  heykeli  hizalarında bizleri  silah ile  durdurdu.  Dışarı  çıkmamızın 

yasak  olduğunu  söyledi.  Bizde  taarruz  hangarına  gittiğimizi  söyledik  ve  bizi  bıraktı. 

Odalarımıza  geçip  üzerlerimizi  değiştirdikten  sonra,  Fidanlık  nizamiye  kapısının  açık 

olduğunu görmemiz üzerine sivil aracıma binerek saat:07.45 sıralarında birlikten ayrıldım. ...

Benim bu örgütle  herhangi  bir  ilişki  ve irtibatım yoktur.  Yaklaşık  19 yıldır  TSK 

içerisinde  görev  yapmaktayım.  2005’li  yıllarda  yeteneği  olmayan  bazı  kişilerin  pilot  ve 

kurmay  olduklarını  gördüm.  Benden  kıdemsiz  olan  ve  benim  altımda  olan  kişilerin 
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ödüllendirilerek  benim  üzerimde  yer  aldıklarını  yaşadım.  Tayin  Subaylarının  üç  kuşaktır 

yaklaşık  dokuz  yıldır  FETÖCÜ  olduklarını  şu  an  itibari  ile  biliyorum.  Bu  şahıslar 

Yarbaylıktan Emekli olan Ali Murat KENDİR(Mitte çalıştığını biliyorum), Albay Muzaffer 

KARTOPU,  Albay Bayram TAŞBAŞI,  Yarbay Özcan KARACAN, Yarbay Hakan  EROL, 

Binbaşı Rıza AKINCI ve Binbaşı Mehmet ŞAMCI dır. Bu şahıslar istediği personeli istediği 

yere atayabiliyorlar. Ben bu tayin subayları döneminde sürekli olarak kötü ve zor olan her 

yere  sürgün  edildim.  Bu  şahıslar  benim  sicilimi  bozdular.  Ayrıca  Özcan  KARACAN 

döneminde  Temelli  meydanına  atandım.  Pilotluk  dışında  başka  işlere  verdiler  o  dönemde 

pilotluk yapmadım. Şimdiye kadar istediğim hiçbir yere atanamadım hep istemediğim yerlere 

atandım. TSK içerisinde FETÖ/PDY’nın çok etkin olduğu bu son olayda netleşmiştir.

Ben kesinlikle bu örgütün üyesi ve mensubu değilim. Bana isnat edilen suçlamaları 

kabul  etmiyorum.  Almış  olduğum emir  komuta  zincirinde  görev  yerime  geldim ve  emir 

komuta  silsilesiyle  verilen  görevi  teyit  etmek  için  uğraştım.  Bana  terör  saldırısı  olduğu 

söylenmesi üzerine verilen emri yerine getirmeye çalıştım. Ancak sonradan bunun bir darbe 

teşebbüsü  olduğunu  anlayınca,  helikopterimi  kullanılamaz  hale  getirip,  içinde  bulunan 

mühimmatı  kilitledim. Darbecilere teslim etmedim. Yaşadığım olayları  ve bildiğim değerli 

bilgileri  Albay  Metin  TÜZEL vasıtasıyla  emniyet  birimlerine  iletmeye  çalıştım.  Ben  bu 

mesleğe vatanımı ve milletimi sevdiğim için girdim. 28 yıl bu mesleği vatan, millet ve bayrak 

sevgisi edasıyla yaptım. Bana yapılan bu muameleyi hak etmiyorum. Mesleğime ve kişiliğime 

hakaret sayıyorum. Benim bu olan olaylar ile ilgili olarak hiçbir ilgim ve alakam yoktur.  " 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Murat ÖZEL 17/11/2016tarihli ifadesinde; " ... Burada beklerken Binbaşı 

Ersel ERSOY ve Üsteğmen Soner’in elinde kasklarla gelerek; "Bir UH-1 uçacak bizimli kim 

uçacak" diye sorunca bizde; biz siviliz, uçmak istemediğimizi söyledik. Bu esnada hangar 

nöbetçisi olan tulumlu Yaren Astsubayı alarak UH-1’e bindiler ancak ilk helikopter çalışmadı. 

İkinci  helikopteri  çalıştırmak  üzere  giderken  takım  komutanımız  Üsteğmen  Ömer 

DERELİOĞLU  Astsubay  Fırat  DARENDE'yi  arayarak  taarruz  hangarına  gelmemizi 

söylemiş. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Ersel  ERSOY Bilgi  Sahibi  olarak  alınan  18/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  15 

Temmuz Cuma günü normal olarak saat 16:45 sıralarında mesaimi bitirip evime gittim. Aynı 

gün  ertesi  sabah  senelik  izne  ayrılacağımdan  erkenden  yattım  ve  saat  23:15  te  tabur 

komutanım olan Yarbay Murat BOLAT cep telefonumdan beni aradı. Bölük komutanlarını 

yardımcısı  olduğum için  beni,  bölük  komutanlarını,  takım komutanlarını,  başmakinistleri, 

atölyelerden  yeteri  kadar  insanı  mesaiye  çağırdığını  bana  telefonda  söyledi.  Ben  bunun 
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üzerine ben yarın izine ayrılıyorum erkenden yola çıkacağım beni önemsiz şeyler için çağırma 

dedim konunun ne olduğunu sorduğumda çok önemli telefonda konuşmayalım emrediyorum 

mesaiye buraya yanıma gel demesi üzerine İkametimden kendi aracımla çıkarak saat 23:45 

civarında birliğime geldim. 

Birliğe geldikten sonra Yarbay Murat BOLAT yanına gittim yanında Yüzbaşı Nuri 

OSMANCIOĞLU ve Üsteğmen  Ömer  DERELİOĞLU bulunuyordu.  Murat  Yarbay odada 

bulunan Nuri OSMANCIOĞLU ve Ömer DERELİOĞLU’na uçuş emri verdiğinde ben Nuri 

OSMANCIOĞLU’nun  sarhoş  olduğunu  anladım ve  bu  şekilde  uçamayacağını  söyleyerek 

gerekirse kendimin uçabileceğini söyledim bunun üzerine uçuş tulumlarımı giyerek UH- 1 tipi 

helikopter ile Etimesgut tank birliğinde çalışan Yarbay Fatih isminde birisi ile görüşüp onun 

bize nereye ineceğimizi söyleyeceğini  beyan etmesi üzerine ben Yarbay Fatih isimli şahsı 

aradım telefonda Etimesgut Zırhlı Birlikler içerisine iki yüz metre atış alanına ineceğimizi 

söyledi. Bende kullanmış olduğum helikopter ile bahse konu yere indim. Oraya inene kadar 

malzeme taşıyacağım düşüncesi ile gittim ancak oraya indiğimde ne malzeme nede kimse 

yoktu. Bunun üzerine Yarbay Murat BOLAT’ı tekrar telefonla aradım burada hiçbir şey yok 

dedim. Oda bana hitaben ne bulursan al gel dedi. Yaklaşık yarım saat yerde bekledim Land 

Rover  kasasında  tanımadığım ismini  bilmediğim tankçı  bir  Üsteğmen beş  askerle  birlikte 

kutular halinde mühimmat getirdi ve helikoptere yüklediler. Kalkış yaptıktan sonra kule ile 

temasa geçtim. Kendi resmi pilot kodum olan hisar02’yi kullandım. Kule beni çalıştığım yere 

Taarruz  Hangarına  yönlendirdi.  Bende  oraya  indim.  Helikopterde  bulunan  malzemeleri 

askerler  indirdi.  Bu  arada  kule  bize  bir  sorti  daha  yapmamızı  söyledi.  Ben  de  tekrar 

havalandım, Etimesgut içerisindeki 200 metre atış alanına indim yine aynı araçtan on kutu 

mühimmat yüklediler. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Ömer DERELİOĞLU 10/08/2016 tarihli ifadesinde; " ... Tekrar Yarbay 

Murat BOLAT’ın odasına geçtim. Ben odaya geçtikten hemen sonra Binbaşı Ersel ERSOY ve 

Yüzbaşı Nuri OSMANCIOĞLU da odaya geldi. Yüzbaşı Nuri OSMANCIOĞLU’nun alkollü 

olduğunu gördüm. Odada otururken Yarbay Murat BOLAT seferberlik ilan edildiğini, emirlere 

harfiyen uyacağımızı,  Genelkurmay Başkanının emri  olduğunu, okul komutanı  Tuğgeneral 

Ünsal  ÇOŞKUN’un  eline  seferberlik  emrini  tutuşturduğunu,  emre  itaatsizlik  edenlerin 

gereken  ceza  ile  cezalandırılacaklarını  bize  söyledi.  Yüzbaşı  Nuri  OSMANCIOĞLU 

seferberlik emrini görmek istedi. Yarbay Murat BOLAT cep telefonuna çektiği bir görüntüyü 

Yüzbaşı  Nuri  OSMANCIOĞLU’na  gösterirken  telefonu  çaldı.  Bu  telefon  görüşmesinde 

koordinat  alarak  telefon  görüşmesini  sonlandırıp  Yüzbaşı  Nuri  OSMANCIOĞLU ve beni 

uçuşa  çıkmamız  gerektiğini  emretti.  Bu  esnada  Binbaşı  Ersel  ERSOY,  Yüzbaşı  Nuri 

OSMANCIOĞLU’nun  alkollü  olduğunu,  onun  yerine  kendisinin  uçabileceğini  teklif  etti. 
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Daha  sonra  Yarbay  Murat  BOLAT koordinatın  ve  telefon  numarasının  yazılı  olduğu  not 

kağıdını Binbaşı Ersel ERSOY’a vererek telefon numarasını aramasını istedi. Binbaşı Ersel 

ERSOY’da odada verilen telefon numarasını arayarak koordinatların neresi olduğu konusunda 

bilgi  aldığı  telefonda  konuşan  diğer  kişinin  kim  olduğunu  bilmiyorum.  Konuşmalardan 

anladığım kadarıyla  koordinatlarda  belirtilen  yerin  Etimesgut  Zırhlı  Birlikler  komutanlığı 

bölgesinde  bir  yer  olduğunu anladım. Binbaşı  Ersel  ERSOY ve ben odadan çıkarak uçuş 

hattına  doğru  ilerlerken  Ersel  ERSOY’a  uçmak  istemediğimi  belirterek  uzun  zamandır 

uçmadığımı dile getirerek durumun ne olduğunu bilip bilmediğini sorduğumda hiçbir bilgi 

sahibi olmadığını söyleyerek Allah sonumuzu hayır etsin dedi. Uçuş hattına devam ederken 

Yarbay Murat  BOLAT Binbaşı  Ersel  ERSOY’u  arayarak  benim yerime  üstteğmen  Soner 

GÖKÇE’nin uçacağını, geri dönüp Soner GÖKÇE’yi alıp beni tabura bırakmasını söyledi. 

...  Bakım taburuna dönüp araçtan indiğim esnada bomba patlaması sesini duydum. 

Bomba patlayınca elektirikler kesildi, patlamanın bakım taburuna yakın çimento fabrikası ve 

MİT yerleşkesi bölgesinde meydana geldiğini tahmin ettim. Aradan uzun süre geçmesinden 

dolayı  Binbaşı  Ersel  ERSOY’un  uçuştan  döndüğünü  düşünerek  aradım.  Telefonda  bana 

kışlanın içerisinde Fidanlık nizamiye park alanında aracının içerisinde oturduğunu söyledi. 

Ben de kendisine yanına gelmek istediğimi söyleyerek yanına gittim. Kendisine bu olaylar 

nedir?  Neler oluyor? Ne yapacağız diye sorduğumda, bana “Murat BOLAT bizi  yaktı,  bu 

orospu çocukları FETÖ’cü dedi. Biz daha önceden neden ayıkamadık? Ayrıca uçuş esnasında 

iki sorti şeklinde koordinatta belirtilen yerden mühimmat alarak bakım tabur komutanlığına 

taşıdıklarını mühimmatlarla hiç temas etmediklerini, uçuş sırasında telsizden Yarbay Özcan 

KARACAN’ın “Sivillerin üzerine de ateş edin, onlar bizden değil.” dediğini, ikinci sortiyi 

yaparken duyduğunda helikopteri bakım taburunda uzak bir noktaya bırakarak uzaklaştığını 

söyledi.Fidanlık nizamiyede oto içerisinde otururken üstteğmen Soner GÖKÇE’yi arayarak 

nerede olduğunu, bizim Fidanlık nizamiyede olduğumuzu ve yanımıza gelmesini söyledi. Oda 

yanımıza geldi. Soner GÖKÇE yanımıza geldikten 4-5 dakika sonra Yarbay Murat BOLAT 

Binbaşı Ersel ERSOY’u aradı,  ancak Ersel ERSOY telefonu açmadı.  Daha sonra Fidanlık 

nizamiyede  Ersel  diye  bağırarak  yanımıza  geldi.  Binbaşı  Ersel  ERSOY  Yarbay  Murat 

BOLAT’a sen bizi nasıl bir işe soktun bunlar FETÖ’cü, Yarbay Özcan KARACAN bu işin 

neresinde  oda  mı  FETÖCÜ  mü?  diye  sordu.  Murat  BOLAT’ta  "Özcan  KARACAN’ın 

FETÖCÜ olduğunu inanmıyorum, kim bilir neler teklif ettiler? Ben onunla çok kız tavlamaya 

gittim" dedi. 

...  1  adet  AH-1P  Kobra  helikopterinin  fabrika  ve  meydan  haraket  tarafına  ateş 

ettiğini,  silahlı  teğmenlerinde  o  yöne  doğru  koşarak  mevzilendiklerini  ve  çatıştıklarını 

gördüm.  Bizim  olduğumuz  yere  doğru  Kobra  helikopterinden  atış  yapmaya  başlandı. 

Helikopterin sesi kesilince Ersel ERSOY’un arabasına binerek bakım taburuna giderek sivil 
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kıyafetlerimizi giyip Yarbay Murat BOLAT’ın aracı ile Fidanlık nizamiyeden çıkış yaparak 

kışladan ayrılarak ikametinin olduğu Yenimahalle tarafına doğru gittik.  " şeklinde beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli  Soner  GÖKÇE  10/08/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Tabur  Komutanının 

yanına gittim.  Tabur Komutanı  bana 'sen nerdesin bu saatte  geliyorsun, ortalık  ne halde,  

birçok birliğe terör saldırısı ihtimali var sen bu saatte mi geliyorsun'  dedi. Ben de 'Ömer 

aradı, vakit kaybetmeden geldim' dedim. Sonrasında Ersel Binbaşı ve Ömer'in uçuşa gittiğini 

söyledi. Sonra biraz düşünüp 'Taarruz hangarında Ömer lazım olur, O'nun yerine uçuşa sen  

git'  dedi.  Ben  de  'komutanım  uçuşun  içeriği  nedir,  nereye  gideceğiz,  ne  yapacağız'  diye 

sorduğumda,  'Ersel  Binbaşın  biliyor,  sen  vakit  kaybetmeden  git'  dedi.  Ben  de  hemen 

kendilerini aradım ve geldiklerinde Ömer'in kaskını alarak helikopterin yanına Ersel ERSOY 

Binbaşı ile gittim. Yolda giderken uçuşun detaylarını Ersel ERSOY binbaşıma sorduğumda, O 

da bana 'Etimesgut lojmanlarının arka tarafından mühimmat taşıyacakmışız' dedi. 

Kumanda  bendeydi,  Binbaşı  Ersel  ERSOY’un  yönlendirmesi  ile  Etimesgut 

Lojmanlarının Kuzey bölgesinde bir alanda, yanıp sönen bir ışığın yanına indik. Daha sonra 

10 dakika kadar bekledik. Ersel Binbaşı Murat Yarbayı aradı, burada gelen giden yok dedi.  

Karşıdan bekleyin, arayacağım, dediğini Binbaşı Ersel söyledi. On dakika sonra 200 metre 

atış alanına gitmemizi ve orada beklememizi, mühimmatın oraya geleceğini söylemiş. Ersel 

Binbaşı  buradan  mühimmat  götüreceğimizi  söyledi.  Land  araçla  sınıfını  bilmediğim  bir 

üsteğmen ve 5-6 asker yaklaşık 8 kutu mühimmatı getirerek yükledi.  Müteakiben gelen 8 

sandık mühimmatı Güvercinlik Meydanına getirdik.

Bu  esnada  telsizden  neden  bahsedildiğini  tam  olarak  anlayamadığım  bazı 

konuşmalara  da  şahit  oldum.  Bunlar  sesinden  anladığım kadarıyla  Yarbay Halil  GÜL ve 

Binbaşı  Deniz  ALDEMİR’ dir.  Tekrar  aynı  yerden  yaklaşık  8  kutu  mühimmatı  yükledik. 

Dönüş esnasında telsizden Özcan KARACAN’ın atışları yönlendirmesini telsizden duyduk. 

Tomalara atın, Genelkurmayın etrafına atın diye emir veriyordu. Sonrasında 'Genelkurmayın 

yanındaki sivillerin etrafına da atın, Genelkurmay kritik oranın düşmemesi lazım, oradaki  

kalabalığı  dağıtın'  dedi.  Bu  cümleyi  duyduğumuzda,  şok  olmuştuk.  Faaliyetin  şüpheli 

olduğunu hissettik ve Güvercinlik'e vardığımızda mühimmatı boşalttığımız ilk noktadan farklı 

bir yere, taarruz helikopterlerine uzak bir noktaya iniş yaptık. O noktada motor susturduk, 

Ersel Binbaşı 'mühimmat helikopterin içinde kalsın, kapıları kapatın, şu duruma bir bakalım' 

dedi. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Tamer ÖĞÜT 22/10/2016 tarihli ifadesinde;" Bu esnada da (P) Kobralar 

inip kalkıyordu ancak yanlarına gitmediğim için kimin binip indiğini görmüyordum. Yine bu 
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esnada  UH-1  helikopteri  iniş  yaptığında  Binbaşı  Ersel  ERSOY  ile  Üsteğmen  Soner 

GÖKÇE’nin indiğini  gördüm. Mühimmat getirmişlerdi.  Hatta bizede mühimmatı  indirmek 

için yardım etmemizi söylediler ben belimin ağrıdığı bahanesini söyleyerek indirmedim.  " 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Fırat  DARENDE 16.11.2016tarihli  ifadesinde;  "  ...Bu sırada;  Binbaşı 

Ersel ERSOY ile Üsteğmen Soner GÖKÇE üniformalı ve kasklı olarak hangara girdiler, Ersel 

Binbaşı  bize  dönerek;  hani  kim  geliyor  bizimle  diye  söyleyince  bizde  tulumumuz  yok, 

kaskımız  yok  biz  uçamayız  diye  karşılık  verirken  o  gün  hangar  höbetçisi  olan  Astsubay 

Kıdemli Çavuş Yaren KARAOĞLU yanımıza gelince Ersel Binbaşı da; "Yaren tamam sen gel  

bizimle" diye söyledi. Birlikte helikoptere doğru giderken Ersel Binbaşıya da ne olduğunu 

sorduğumuzda;  "Arkadaşlar  bu bir  emir,  Kara Havacılık  Komutanının emri yapacaksınız" 

diye söyledi ve 10493 kuyruk numaralı helikoptere; Pilot olarak Binbaşı Ersel ERSOY ve 

Üsteğmen  Soner  GÖKÇE bindi,  teknisyen  olarak  da  Astsubay Yaren KARAOĞLU bindi 

ancak helikopter çalışmadı bunun üzerine Ersel Binbaşı bağırmaya başladı bu esnada Nuri 

Yüzbaşı  uçuş  hattına  gelerek  şuan  hatırlayamadığım  kuyruk  numarasını  vererek  bu 

helikoptere geçin diye söyledi. ... Bu sırada Ersel Binbaşı ile Soner GÖKÇE’nin gittiği UH-1 

geldi, helikopterin kapısı açıldığında içerisinde; Süper Kobranın ve AH-1 P nin mühimmatı 

olduğunu gördüm. İlk havalandığında helikopterde mühimmat görmemiştim. Süleyman Nazif 

TÜRKOĞLU bu helikopterin yanına erleri çağırarak mühimmatı yere indirmeye başladılar 

hatta  bize  de  seslenerek;  gelin  ne  duruyorsunuz  diye  bağırdı  ancak  biz  oralı  olmayarak 

yanlarına gitmedik. Mühimmat indirildikten sonra Ersel Binbaşı ve Soner Üsteğmen tekrar 

UH-1 ile havalandılar.

... Bu esnada da (P) Kobralar inip kalkıyordu ancak yanlarına gitmediğim için kimin 

binip indiğini görmüyordum. Yine bu esnada UH-1 helikopteri iniş yaptığında Binbaşı Ersel 

ERSOY ile  Üsteğmen Soner  GÖKÇE’nin  indiğini  gördüm.  Mühimmat  getirmişlerdi  hatta 

bize de mühimmatı indirmek için yardım etmemizi söylediler ben belimin ağrıdığı bahanesini 

söyleyerek  indirmedim.  Mühimmat  indikten  sonra  ...  bu  esnada  saat  02:20  idi."  şeklinde 

beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Resul BARDAKKAYA polise verdiği 22/10/2016 tarihli ifadesinde; " Bu 

kargaşa  içerisinde  Pilot  Binbaşı  Ersel  ERSOY,  Üsteğmen  Soner  GÖKÇE  UH-1  tipi 

helikopterle bizim bulunduğumuz hangarın önüne indi. Bir süre sonra UH-1 tipi bir helikopter 

daha geldi içinden inen pilotları tanımıyorum bunlar Malatya’da çalışıyor..." şeklinde beyanda 

bulunmuştur.
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Şüpheli  Resul  BARDAKKAYA 22/10/2016 tarihli  ifadesinde;  "  Bir  süre  sonra 

Soner  GÖKÇE  Üstteğmen  ile  Ersel  ERSOY  Binbaşı  UH1  tipi  bir  helikopterle  benim 

bulunduğum  taarruz  hangarın  önüne  iniş  yaptılar.  Normalde  onların  inecekleri  yer  orası 

değildir.  Çünkü  UH1'ler  taarruz  helikopteri  değildir.  Helikopterde  mühimmat  varmış,  bu 

mühimmatı  oraya  indirdiler,  mühimmatları  teknisyenler  hangarın  duvarına  dizdiler. 

Mühimmat  8  -  10  sandık  kadardı.  Hangi  teknisyenleri  bu  mühammatı  helikopterden 

indirdiklerini karanlık olduğu için görmedim. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli YAREN KARAOĞLU 16/07/2016 tarihli ifadesinde; "  Hiçbir helikopterin 

bakımını yapmadık, öylece gazinoda oturduk, saat 23:15 sıralarında Binbaşı Ersel ERSOY ve 

soy ismini hatırlamadığım Üsteğmen Soner ( Soner GÖKÇE)UH-1 takımını hangarına geldi. 

Bize Yarbay Murat BOLAT’ın Kara Kuvvetleri Komutanınca imzalanan seferberlik emrini 

gösterdiğini  ve  Murat  BOLAT’ın  kendisine  UH-1  ile  uçuş  yapması  için  emir  verdiğini 

söyledi. Diğer yardıma gelen teknisyenler taarruz helikopterlerinin teknisyenleri olduğundan 

benim uçuşa katılmamı emretti. Nuri Yüzbaşı da bu sırada ordaydı, o da uçuşa gitmem için 

onay verdi. Biz hiçbir helikopteri hazırlamamıştık, Ersel ERSOY ile Soner Üsteğmen UH-1 

helikopterlerinden  birisine  bindiler.  Helikopter  çalışmadı,  bu  helikopterden  sonra  bir 

helikoptere daha bindiler, o helikopter çalıştı. Üçümüz birlikte uçuşa başladığımız sırada Ersel 

Binbaşı  Etimesgut  Zırhlı  Birlikler  Komutanlığına  gideceğimizi,  buradan  mühimmat 

alacağımızı, kendisinin de bilgisinin bulunmadığını, emrin bu şekilde olduğunu söyledi. Uçuş 

sırasında telsizden sürekli bir şahıs tarafından yönlendirme yapılıyordu, “tomalara ateş edin,  

halka  ateş  edin,  Beştepe’ye  ateş  edin”  vb.  emirler  veriyordu.  Etimesgut  Zırhlı  Birlikler 

Komutanlığındaki atış  alanına iniş  yaptık.  Ersel Binbaşı telsizden Zırhlı  Birlikler Okuluna 

vardığımızı bildirdi, ne yapmamız gerektiğini sordu, sanıyorum yönlendirmeleri yapan şahıs 

“bekleyin,  araçla  mühimmat  getirilecek”  dedi.  Yarım  saat  kadar  yerde  bekledik,  sonra 

mühimmatlar geldi, mühimmatı helikoptere yüklediler. Ben olayın şoku içerisindeydim, ne 

yaptığımıza, ne olduğuna anlam veremedim. Mühimmatı aldıktan sonra tekrar Kara Havacılık 

Komutanlığına  geldik,Bakım Tabur Komutanlığının önüne iniş  yaptık.  Burada mühimmatı 

boşalttılar,  sonra  tekrar  Zırhlı  Birliklere  gittik,  telsizden  tekrar  gitmemiz  yönünde 

yönlendirme  yapıldı.  Mühimmatı  Zırhlı  Birliklerden  alarak  Bakım  Tabur  Komutanlığına 

tekrar geldik ve helikopteri susturduk, saat sanırım gece 02:15-02:30 sıralarıydı, mühimmat 

helikopterde  kaldı.  Ersel  Binbaşıya  ne  yapacağımı  sordum.  Bana  “istersen  bizimle  gel,  

istersen nöbet yerine geri dön” dedi. Ben ters bir durum olduğunu anladığımdan Ersel Binbaşı 

ile gitmek istemedim. Nuri Yüzbaşıyı aradım. Beni Bakım Tabur Komutanlığından alması için 

araç göndermesini istedim. Araç gönderemeyeceğini söyledi. " şeklinde beyanda bulunmuştur.
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Şüpheli Fatih SEVİNÇ 16/11/2016 tarihli ifadesinde; " ..ben, Murat ve Fırat ile 

birlikte  helikopterin üzerinde bulunan çadır  tabir  edilen örtüleri  kaldırdık ve hangara geri 

girdik  akabinde  Binbaşı  Ersel  ERSOY  ile  birlikte  Üsteğmen  Soner  GÖKÇEile  hangar 

içerisinde karşılaştık, kendileri uçuş tulumu giymiş ve kaskları ellerinde idi, ikisinden birisi 

gece  görüş  gözlüğümüz olup olmadığının  sordu biz  de  yok  dedik,  akabinde  bizimle  kim 

gelecek uçuşa diye sormaları üzerine sivil olduğumuzdan dolayı resmi olan hangar nöbetçisi 

olan  Yaren  KARAOĞLU'nu  çağırdılarben  helikopterin  yanına  giderken  Ersel  Binbaşıya 

'komutanım neler  oluyor'  diye sordum kendisi  bana Kara Havacılık  Komutanının emrinde 

olduğumuzu ve verilen emirleri yerine getirmekle yükümlü olduğumuzu söyledi daha fazla 

açıklama yapmadı ve birlikte helikoptere bindiler ancak helikopter çalışmadı, inerek başka bir 

helikoptere  binerekhavalandılar,  ne  tarafa  gittiklerini  bilmiyorum,  çünkü  kalkan  tüm 

helikopterler aynı istikamete doğru kalkar belirli bir yükseklikten sonra gideceği istikamete 

gider,  bundan  dolayı  ilk  kalkışta  helikopterin  nereye  gittiğini  aşağıdan  bilemeyiz,  şimdi 

hatırlıyorum  helikoptere  binmeden  önce  Soner  GÖKÇE,  Fırat  DARENDE'ye  Ömer 

Üsteğmeni  arayıp  onun  gece  görüş  gözlüğünü  aldığımı  kendisine  de  lazım  olursa  Soner 

Üsteğmenin  dolabından  alabileceğini  iletmesini  söyledi.  Bunun  üzerine  Fırat  da  Ömer 

Üsteğmeni  aradı  kendisi  eli  görüştü,  telefonu  kapattıktan  sonra  yanıma  geldi  ve  Ömer 

DERELİOĞLU’nun bizi taarruz hangarına çağırdığını söyledi.

...  bu sırada bir adet UH-1 helikopter piste iniş yaptı içerisinde Soner GÖKÇE ve 

Ersel ERSOY isimli pilotlar vardı helikopter içerisinde 20 lik tabir edilen top mermisi vardı. " 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

Mehmet  ALDEMİR şüpheli  olarak  alınan  03/10/2016  tarihli  ifadesinde; "  ... 

Gittiğimde  Ersel  Binbaşı  ile  Ömer  Üsteğmeni  UH-1 hangarına  götürmemi  istedi.  Ben de 

emredersiniz dedim. Ben hemen araca indim. Çalıştırdım. Arkasından Ömer Üsteğmen ile 

Ersel Binbaşı gelip araca bindiler. Ersel Binbaşı Ömer Üsteğmen'e araç içerisinde 'Bu akşamı 

senle  yaşamak  varmış' dedi.  O  da  gülerek 'Nasip  komutanım' dedi."  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur.

Tanık  Levent  ÇAKAR  22/07/20l6  tarihli  olay  yeri  inceleme  işlemi  sırasında 

alınan ifadesinde;  "...  bu  olaylarüzerine  saat  23:00 gibi  ana  nizamiyeye  geldim.  Hızlıca 

girdiğimde  nizamiyede  Ertuğrul  ALTUN'ın  (B-20O pilotu)  silahlı  kasklı,  nöbet  tuttuğunu 

gördüm. Kendisine hayırdır diye sordum çünkü pilotlar bu şekilde nöbet tutmaz. Ben sorunca 

o da beni tam çıkarken durdurdular dedi. Hayırdır ne oluyor diye sordum ve kendisine ben 

içeri girmek istiyorum personelim içeride dedim o da alamayız dedi, Kurmay Başkanına bilgi 

vermesi gerektiğini söyledi ve uzaklaştı telefonla görüştü abi giremezsin dedi. Benden sonra 
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tek tük girenler oldu. Girenler arasında Ersel ERSOY da vardı. Bir tane Yüzbaşı yaklaştı. Ne 

oluyor  deyince  ben  Albayım  dedi.  Ben  de  neden  giremediğimi  sordum  o  da  ismin  yok 

giremiyorsan  zorlama  dedi.  ben  Albayım  dedi  ben  de  Binbaşı  olduğumu  söyledim. 

Giremeyince de dönüp eve gittim" şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Mehmet  Semih  ÜSKAYA  18/10/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Kurmay 

Başkanı Mehmet ŞAHİN'in yakıt ve mühimmat ikmali için Ersel ERSOY Binbaşı ile Soner 

GÖKÇE  Üsteğmeni  telefonla  aradığını,  konuştuğunu  hatırlıyorum.  Komutanlar  kendi 

aralarında  değerlendirme  yapıyorlardı.  Helikopterler  hasarlıydı.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU  01/11/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ..Ben 

hangarın önüne doğru yürüdüğümde Erdal BAŞLAR Binbaşı ile Ersel ERSOY Binbaşının 

konuştuklarını duydum. Ersel Binbaşı "sıkıyönetim ilan edildi. Ne yapacağız" diyordu. Erdal 

Binbaşı  da  "Ne  yapacağı  mı  var.  Tarafını  seçeceksin"  dedi.  Bunu  duyunca  ben 

kullanıldığımızı anladım. Bu konuşmadan 15-20 dk önce Ersel  ERSOY Binbaşı ile  Soner 

GÖKÇE  Üsteğmen  UH-1  helikopter  ile  uçak  hattına  Kobra  mühimmatı  getirdiler.  Ersel 

Binbaşı bana mühimmatların helikopterden aldırılması emrini verdi. Ben de orada bekleyen 

askerlere talimat vererek helikopterdeki mühimmatları hangar duvarının kenarına taşıttırdım, 

dedi." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Özgür TOSUN 01/11/2016 tarihli ifadesinde; "  Akşam hava karardıktan 

sonra  helikopterlerin  uçuş  seslerini  duydum.  Karanlıktan  helikopterleri  seçemedim.  Saat 

24:00 sıralarında Yarbay Murat BOLAT ön plakası düşmüş bir sivil araçla nizamiyeye geldi. 

Oradan araçtan inip cep telefonuyla konuşarak otoparktaki araçlardan birisinin içine bindi. 

Bindiği  araçta  Ersel  ERSOY Binbaşı  da varmış.  Bunu bana İbrahim TEPELİ söyledi.  Bu 

arabayı  gece  boyunca  1  saat  aralıklarla  arabayı  çalıştırıyorlardı.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli  İbrahim TEPELİ 26/07/2016 tarihli ifadesinde; "  Nizamiyenin yanında 

bulunan otoparka Tabur komutanım olan Murat BOLAT Yarbay yanında 6-7 civarında hiç 

görmediğim sivil şahıslar ile birlikte geldi, kendi yardımcısı olan Tabur Komutanı Yardımcısı 

Binbaşı Ersel ERSOY’u cep telefonundan aradı, ne konuştuklarını bilmiyorum ancak Ersel, 

Ersel  şeklinde  telefonda  hitap  ediyordu,  yanında  bulunan  sivil  şahıslar  3-4  arabayla 

otoparktan  ayrılarak  birliğin  içine  doğru  gittiler,  Tabur  Komutanı  Murat  BOLAT bu sivil 

şahıslar ile gitmeyerek, oto parkta kalarak beklemeye başladı, bu sırada yanma gelen tabur 
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komutan yardımcısı Ersel ERSOY Binbaşının arabasına binerek beklemeye başladılar....

Hava aydınlanmaya başlayınca Tabur Komutanı Murat BOLAT ve tabur komutan 

yardımcısı  Ersel  ERSOY Binbaşının  arabası  ile  ikisi  birlikte  birliğin  içine  hareket  ettiler 

nereye gittiklerini bilmiyorum...

Ben TSK içerisinde yapılanan FETÖ içerisinde eylem ve faaliyetleri 

bulunan şahıslar  hakkında hiçbir  bilgim yoktur,  ancak darbe girişimi  ile 

ilgili olarak olayın olduğu gece,yukarıda anlatmış olduğum gibi, bütün gece 

ford  connect  araç  ile  dolaşan soyadını  bilmediğim Hakan...  Albay,  Kara 

Havacılık  Komutanlığı  Bakım  Tabur  Komutanı  Yarbay  Murat  BOLAT, 

Yardımcısı  Binbaşı  Ersel  ERSOY ...  soyadını  ÇELİK olarak bildiğim rütbeli 

personelin  darbe  girişimden  haberdar  olduklarını,  birliğe  darbe  girişimi 

düzeni aldırdıklarını, en son helikopterlere birliğe ateş ettirdiklerini darbe 

girişi içerisinde olduklarını düşünüyorum. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Taha Fatih ÇELİK 01/09/2016 tarihli ifadesinde; " ... Burada uzunca bir 

süre oturduk. Bu arada Binbaşı Ersel ERSOY ve Üsteğmen Soner GÖKÇE'yi gördüm. Ersel 

Binbaşı zırhlı birliklerden bir parti mühimmat getirdiğini birazdan ikinci sortiye gideceğini 

söyledi." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Murat BOLAT 20/07/2016 tarihli ifadesinde; "  Bu arada Ünsal ( Ünsal 

ÇOŞKUN ) 1 UH-1 helikopterini kaldırıp zırhlı birlikler komutanlığını göndermemi ve ordan 

verilecek  mühimmatı  getirtmemi  isteyerek  Genelkurmay  Başkanlığına  saldırı  olduğunu 

söyledi.Ben  de  bunun  üzerine  Binbaşı  Ersel  ERSOY'u  görevlendirerek  Zırhlı  Birliklere 

giderek mühimmat getirmesini söyledim ve Ersel de UH-1 ile havalanarak Zırhlı birliklere 

gitti. ... 

... Bu esnada da Yarbay Özcan KARACAN telsizden bizden olmayan herkesi vurun 

talimatını  veriyordu.  Orda  bulunan  herkes  insanları  öldürmekten  normal  bir  işmiş  gibi 

bahsediyordu. Bende bunlara restimi çekerek isterseniz beni vurun isterseniz beni derdest edin 

diyerekodadan çıktım.Ben hemen bakır  Tabur Komutanlığı Whatsapp grubuna aynen şunu 

yazdım "darbeyi kast ederek sakın bizden kimse bu işe karışmasın bu bizim savaşımız değil” 

şeklinde  mesaj  gönderdim.  Bu esnada  mühimmat  taşıma  görevi  verdiğim Binbaşı  Ersel'e 

"Hemen geri dönüş yap" dedim kendisi de bana Güvercinlik'te yerde olduğunu söyledi. Ben 

de kendisine "Hemen motor sustur getirdiğin mühimmatı kimseye verme" dedim. Ersel de 

tamam dedi.Bölük komutanı olan Yüzbaşı Nuri OSMANCIOĞLU'nu aradım ve hiçbir şeye 

karışmayın bizi kandırdılar kaçabilirseniz kaçın dedim." şeklinde beyanda bulunmuştur.
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Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  23:56'da,  Binbaşı  Ersel  ERSOY ile  Yüzbaşı  Nuri 

OSMANCIOĞLU  olduğu  düşünülen  şahsın  sivil  plakalı  araçlarla  ,  sivil  kıyafetli  olarak, 

taarruz hangarına önünde görüldükleri,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 02:54'de, Üsteğmen Soner GÖKÇE ve Binbaşı Ersel 

ERSOY’un  uçuştan  dönen  UH-1  tipi  helikopterden  inerek  taarruz  hangarı  önüne  doğru 

geldikleri,

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  03:01'de,  Binbaşı  Ersel  ERSOY’un  şahsın  uçuş 

kıyafetli, elinde uçuş kaskı ile taarruz hangarında görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 06:46'da, ; Kullanıcısı Yarbay Murat BOLAT olduğu 

değerlendirilen  gri  renkli  Toyota  marka  bir  araçtan  inenBinbaşı  Ersel  ERSOYve Yüzbaşı 

Soner GÖKÇE oldukları değerlendirilen şahısların, Fidanlık nizamiye bölgesine geldiği ve 

daha sonra Binbaşı  Ersel  ERSOY‘un Citroen Picasso marka siyah bir  araca binerek çıkış 

yaptığının görüldüğü belirtilmiştir. 

Kara  Havacılık  Komutanlığı  tarafından  düzenlenen  İdari  tahkikat 

raporunda,Şehit  Kr.Plt.Ütğm.  Selahattin  ŞEN  S-70  Bakım  Hangarına  ait  kamera 

kayıtlarının  28-29  Temmuz  2016  tarihlerinde  incelenmesi  sonucunda  düzenlenen 

tutanakta;  Saat 05.36'da,  Yarbay Murat  BOLAT, Binbaşı Ersel ERSOY, Üsteğmen Soner 

GÖKÇE,  Üsteğmen  Ömer  DERELİOĞLU  hangara  girip  birkaç  dakika  sonra  çıktıkları 

belirtilmiştir. 

Şüpheli Ersel ERSOY'un adına kayıtlı olan / kullanmakta olduğu 0 505 708 03 93, 0 

536 955 35 78, 0 545 741 92 48, 0 530 052 70 58 ve 0 533 651 02 51 numaralı telefon hatları 

için Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği'nin 08/02/2017 tarih ve 2017/877 D. iş 

sayılı  kararı  ile  5271  Sayılı  CMK'nun  135/6.  maddesi  uyarınca  iletişim 

tespiti kararı verilmiştir.

Şüpheli Ersel ERSOY'un kullanmakta olduğu 0 505 708 03 93 numaralı telefon 

hattının iletişim bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe girişiminde bulunulan 15/07/2016 

tarihinde  saat  23:34'den  itibaren  Güvercinlik  Kışlasının  bulunduğu  mevkiideki  baz 

istasyonlarından sinyal vermeye başladığı, saat 01:08'den itibaren Etimesgut Zırhlı Birlikler 

Komutanlığı civarındaki baz istasyonlarından sinyal verdiği, sonra 02:02'den 06:58'e kadar 

Güvercinlik Kışlasının bulunduğu mevkiideki baz istasyonlarından sinyal verdiği, şüphelinin 

olay gecesi  şüpheliler  Ömer  DERELİOĞLU, Murat  BOLAT,  Fatih  ÇUBUKÇU ve  Soner 
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GÖKÇE  ile  telefon  irtibatında  bulunduğu,  şüphelinin  cep  telefonundan,  şüpheli  Murat 

BOLAT adına kayıtlı 0 532 551 52 17 numaralı telefon hattı ile saat 22:45'te aradığı ve 6 

saniye konuştuğu, 22:59'da arandığı ve 22 saniye konuştuğu, 23:16'da aradığı ve 70 saniye 

konuştuğu,  23:23'de  arandığı  ve  22  saniye  konuştuğu,  1607/2016  tarihinde  saat  00:54'te 

arandığı ve 11 saniye konuştuğu,01:28'te aradığı ve 17 saniye konuştuğu, 01:34'de arandığı ve 

17  saniye  konuştuğu,04:02'de  arandığı  ve  35  saniye  konuştuğu,  Fatih  ÇUBUKÇU  adına 

kayıtlı 0507 856 64 29 numaralı telefon hattı ile16.07.2016 tarihinde saat 00:17'de aradığı 

ve68  saniye  konuştuğu,  bu  sırada  Ersel  ERSOY'un  telefonunun  Kara  Havacılık 

Komutanlığı'nın  bulunduğu  mevkiiden  baz  verdiği,  Saat  01:08'de  aradığı  ve  15  saniye 

konuştuğu, bu sırada Ersel ERSOY'un telefonunun Zırhlı Birlikler Komutanlığı'nın bulunduğu 

mevkiiden baz verdiği, Saat 01:19'da aradığı ve 27 saniye konuştuğu, Saat 01:27'de aradığı ve 

13 ve 11 saniye olmak üzere 2 kez konuştuğu,  Saat 01:31'de aradığı ve 5 saniye konuştuğu 

görülmüştür. 

Şüpheli  Ersel  ERSOY'un  05/08/2016  tarihinde  yakalanarak  gözaltına  alınmış  ve 

11/08/2016  tarihinde  hakkında  adli  kontrol  tedbiri  talep  edilmiş,  ancak  sonradan  şüpheli 

hakkında  yeni  deliller  bulunması  nedeniyle  hakkında  adli  kontrol  tedbiri  kaldırılarak 

yakalama  emri  çıkartılmış  vebu  yakalama  emri  üzerine  şüpheli  13/09/2016  tarihinde 

yakalanmıştır. 

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Ersel  ERSOY'un  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Ersel  ERSOY'un,  1.  Kara  Havacılık  Alayı  Bakım  Taburunda  Tabur 

Komutan Yardımcısı olarak Binbaşı rütbesi ile görev yaptığı,

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  görevli  olmamasına 

rağmen olay gecesi Güvercinlik Kışlasına gelmiş olması, sıralı komutan ve amirleri olmayan 

şüphelilerden  emir  ve  talimatlar  alması  şeklindeki  örgütsel  davranış  biçimi  ile  birlikte 

gözönüne  alındığında,  şüpheli  Ersel  ERSOY'un  Fetullahçı  Terör  Örgütü  üyesi  olduğunun 

anlaşıldığı,

Şüpheli  Ersel  ERSOY'un,  olay  akşamı  görevli  olmamasına  rağmen  askeri  darbe 

kapsamında  emir  ve  talimatlar  yerine  getirmek  üzere  şüpheli  Murat  BOLAT'ın  talimatı 

üzerine saat 23:30 sıralarında   Kara Havacılık Komutanlığı Güvercinlik kışlasına geldiği, 

Askeri  darbe  kapsamında  Güvercinlik  Kışlasının  giriş  ve  çıkışlarının  askeri 

darbeciler  tarafından  kontrol  altına  alındığı,  içeri  girmek  isteyen  kişilerin  Kara  Havacılık 
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Komutanlığında askeri darbe faaliyetini yöneten ve yönlendirenlerden alınan emir talimatla 

hareket edilerek içeri aldıkları, kimi üst rütbeli subayın olay gecesi kışla girişine gelmesine 

rağmen içeri alınmadıkları gözönünde bulundurulduğunda,şüpheli Ersel ERSOY'un da olay 

gecesi  askeri  darbeyi  yöneten  ve  yönlendirenlerin  izniyle  aracı  ve  üzeri  detaylı  olarak 

aradıktan sonra şüpheli Ertuğrul ALTUN tarafından kışla nizamiyesinden içeri alındığı, bu 

şekilde şüphelinin Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askeri darbecilerle fikir ve eylem birliği 

içerisinde olduğunun anlaşıldığı, 

Şüphelinin Güvercinlik kışlasına girdikten sonra Bakım Taburunda bulunan şüpheli 

Murat BOLAT'ın yanına gittiği ve askeri darbe girişimini öğrendiği, askeri darbe kapsamında 

faaliyette  bulunan  helikopterlerde  kullanılmak  üzere  mühimmat  gereksinimi  oluştuğunda 

şüpheli  Ünsal  ÇOŞKUN'un  şüpheli  Murat  BOLAT'a  bir  UH-1  helikopteri  kaldırıp  Zırhlı 

Birlikler Komutanlığına göndermesini ve oradan verilecek olan mühimmatı getirtmesi talimatı 

verdiği,  şüpheli  Murat  BOLAT'ın  da  şüpheliler  Ömer  DERELİOĞLU  ve  Nuri 

OSMANCIOĞLU'na bu talimatı aktardığı, orada bulunan şüpheli Ersel ERSOY'un şüpheli 

Nuri OSMANCIOĞLU'nun alkollü olduğu gerekçesiyle uçamayacağını belirterek, kendisinin 

uçma  teklifinde  bulunduğu,  şüpheli  Murat  BOLAT'ın  bu  teklifi  kabul  ederek  Ömer 

DERELİOĞLU ve Ersel ERSOY'u uçuş için gönderdiği, 

Şüpheliler Ersel ERSOY ve Ömer DERELİOĞLU'nun bu talimatı yerine getirmek 

üzere UH-1 hangarına gitmek için yola çıktıkları sırada şüpheli Murat BOLAT'ın mühimmat 

getirme  görevini  şüpheli  Ömer  DERELİOĞLU  yerine  şüpheli  Soner  GÖKÇE'nin  yerine 

getirmesini  istemesi  üzerine  şüpheli  Ömer  DERELİOĞLU'nun  geri  döndüğü,  mühimmat 

getirmeye şüpheliler Soner GÖKÇE ve Ersel ERSOY'un gittikleri,

UH-1  hangarında  bulunan  helikopterlerden  önce  10493  kuyruk  numaralı  UH-1 

helikopterin  uçuş  hazırlandığı  ve  bu  helikopterin  arıza  vermesi  üzerine  10491  kuyruk 

numaralı  helikpoterin  uçuşa  hazırlandığı,  şüpheliler  Ersel  ERSOY  ve  Soner 

GÖKÇE'ninteknisyen olan  şüpheli  Yaren KARAOĞLU ile  birlikte  bu helikoptere  binerek 

mühimmat  getirmek  üzere  Etimesgut  Zırhlı  Birlikler  Komutanlığına  gittikleri,  helikopteri 

Etimesgut  Lojmanlarının  Kuzey  bölgesinde  bir  alanda,  yanıp  sönen  bir  ışığın  yanına 

indirdikleri,bir süre bekledikleri, kimsenin olmaması üzerine şüpheli Ersel ERSOY'un şüpheli 

Murat  BOLAT'ı  telefonla  aradığı,  bir  süre  sonra  Land  Roverbir  araçla  askeri  darbe 

kapsamında faaliyet gösteren 1 teğmen ve 5 askerin kutular halinde mühimmat getirdikleri ve 

helikoptere  yerleştirdileri,  şüphelilerin  helikopter  ile  bu  mühimmatı  Güvercinlik  Kışlasına 

taşıdıkları,  şüphelilerin  bu  şekilde  gece  boyunca  2  kez  Zırhlı  Birliklerden  Güvercinlik 

Kışlasına mühimmat taşıdıkları,mühimmatı şüpheli Resul BARDAKKAYAile beraberindeki 

5-6  teknisyenin  B1  park  alanına  indirdikleri,  bu  mühimmatın  gelir  gelmez  helikopterlere 

yüklendiği ve kullanıldığı, 
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Şüphelilerin aynı şekilde Zırhlı  Birlikler Komutanlığından Güvercinlik kışlasına 1 

kez daha mühimmat taşıdıkları,

Şüphelinin  olay  gecesi  Güvercinlik'den  Zırhlı  Birlikler  Komutanlığına  gittiğine 

ilişkin hareketliliğinin HTS kayıtlarıyla da tespit edildiği, 

Yukarıda şüpheli Ersel ERSOY'un olay gecesine ilişkin telefon irtibat 

bilgileri değerlendirildiğinde, şüpheli Ersel ERSOY'un olay gecesi helikopterle Zırhlı 

Birlikler'den  mühimmat  almaya  gittiğinde  telefonda  konuştuğu  ve  isminin  Yarbay  Fatih 

olduğunu ifadesinde belirttiği kişinin Fatih ÇUBUKÇU olduğu, Fatih ÇUBUKÇU hakkında 

15/07/2016  tarihindeki  askeri  darbe  girişimine  ilişkin  eylemleri  nedeniyle  Cumhuriyet 

Başsavcılığımızın  2016/176527  sayılı  dosyasından  soruşturma  yürütülmekte  olduğu, 

şüphelilerErsel  ERSOY ve  Soner  GÖKÇE'nin  kullandıkları  helikoptere  olay  gecesi  Land 

Rover ile mühimmat getiren kişinin şüpheli Fatih ÇUBUKÇU olduğunun anlaşıldığı, 

Şüpheli Ersel ERSOY'un gece boyunca askeri darbe kapsamında kendisine verilen 

yasadışı emir ve talimatlarını yerine getirdiği,

Şüpheli Mehmet Semih Üskaya'nın beyanına göre, şüpheliErsel ERSOY'un şüpheli 

Mehmet ŞAHİN'den askeri darbe kapsamında tankerlerle ilgili talimatlar aldığı,

Askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması, Güvercinlik kışlasında askeri 

darbeye yönelik faaliyetleri yönlendirenlerin Akıncı üssüne gitmeleriüzerine şüphelinin sivil 

kıyafetlerini  giyerekşüpheliler  Murat  BOLAT,  Soner  GÖKÇE veÖmer  DERELİOĞLU ile 

birlikte özel araçla Fidanlık Nizamiyesinden çıkarak kışladan ayrıldıkları, 

Şüphelinin, Kara Havacılık Komutanlığında gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir 

askeri darbe girişimi olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için Fetullahçı Terör 

örgütü  mensubu  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ettiği, 

şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında  Fetullahçı  Terör  Örgütü 

mensuplarından askeri darbe planlaması kapsamında aldığı yasal olmayan emir ve talimatları 

yerine getirdiği, 

Şüpheli Ersel ERSOY'un,  soruşturmaya konu eylemlerinin,  Silahlı  Terör Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını  oluşturduğu 

anlaşılmıştır. 

5-58- Şüpheli Ertan DERİN'in (Astsubay ) Eylemleri :
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Şüpheli  Ertan DERİN 07/11/2016 tarihli ifadesinde; "...  1992 yılında Balıkesir 

astsubay okulunu kazandım. ... 2012' den gözaltına alındığım 18/07/2016 gününe kadar Kara 

Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı Tayin Daire Başkanlığı Kara Havacılık Kısmında 

kısım astsubayı olarak görev yaptım. Bu çalıştığım birimlerde uçak ve helikopter teknisyeni 

olarak görev yaptım. Ancak en son çalıştığım birimde evrak işmeleri yaptım. 

...Görev  yaptığım  süre  içerisinde  2010  yılında  6  aylığına  NATO  görevi  için 

Afganistan'a  gittim ve hatırladığım kadarı  ile  2015 yılında 1 haftalığına askeri  bir  kursun 

devamı niteliğinde olan bir İtalya gezisine gittim. Buralarda askeri personel hariç kimse ile 

görüşmedim. Başka uzun süreli görevlendirmem olmadı. 

...  15/07/2016 günü iş  yerim olan  K.K.K Personel  Daire  Başkanlığı  Tayin  Daire 

Başkanlığı Kara Havacılık Kısmına servis ile aracım ilesaat 08:30 sıralarında gittim. Akşam 

saat 17:45 e kadar normal rutin işlemlerimi yaptım. Aynı odada görev yaptığım 2. Derece 

amirim olan  Binbaşı  Mehmet  ŞAMCI  isimli  şahıs  bana "Akşam 19:30-20:00  sıralarında 

Güvercinlik'te  bulunan  Kara  Havacılık  Okulu  Komutanlığında  ol,  burada  eğitim  uçuşu  

yapılacak,  sen  de  karargah  uçucusu  personeli  olarak  katılacaksın" dedi.  Ben  de  mesai 

bitiminden sonra vaktin olmaması sebebi ile oralarda oyalandım. 

Aynı yerde işyeri arkadaşım olan astsubay üstçavuş Serkan NAVRUZ'un da amirimiz 

Binbaşı Mehmet ŞAMCI'dan aynı emirleri aldığını söylemesi üzerine birlikte onun arabası ile 

saat  19:30  sıralarında  Güvercinlik'te  bulunan  Kara  Havacılık  Okuluna  gittik.  O  uçucu 

personel olmadığı için nizamiyeden girdikten sonra kendisi ile ayrıldık. Ben daha önceden 

tanıdığım Kıdemli Başçavuş Ahmet YENGİL'in odasına giderek onunla birlikte beklemeye 

başladık. İkimiz de eğitim uçuşunu beklemeye başladık. 

Bu arada saat 21:00 sıralarında koridorda Yarbay Halil GÜL "Herkes helikopterlerin 

başına geçsin, tatbikat başlıyor. " dedi. Biz de helikopterlerin yanına gittim. Burada yaklaşık 

5-6 helikopter vardı.  Ben rastgele bir tane helikopterin emniyetini açtım ve pilotlar Albay 

Muzaffer KARTOPU ve Yarbay Yücel ERSÜREN geldi ve bana "Uçuşa hazır mı. Hemen 

çalıştıracağız" dedi. Ben de"Emniyetleri çözdüm hazır" dedim. İki helikopter pilotu ve ben 

beraber  kalkış  yaptık  ve  15  dakikalık  yolculuktan  sonra  yerin  ismini  daha  sonradan 

öğrendiğim Akıncı Hava Üssüne indik ve bizimle beraber 4-5 tane daha bizimki gibi skorsky 

tipi  helikopter de oraya indi ve bize orada Yarbay Uğur KAPAN isimli şahıs beklememiz 

gerektiğini ve tatbikat için burada olduğumuz, daha sonra tekrar bilgi verileceğini söyledi.

Pilotlar  oradan  ayrıldı  ancak  ben  helikopterin  yanında  bekledim.  Bu  arada  jet 

uçakları pistten kalkış yapmaya başladılar. Bu arada saat 22:30 sıralarında eşim Fatma DERİN 

beni aradı, bana "İstanbul'da Boğaz Köprüsü kapatılmış. Neredesin? Nasılsın?" diye sordu. 

Biraz konuştuktan sora kapattık. Ben de bunun üzerine cep telefonumdan internet haberlerini 

takip  etmeye  başladım.  Saat  23:30  sıralarında  artık  darbe  kalkışmasını  haberlerden 
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öğrenmiştim. 23:45 sıralarında diğer helikopterler peyderpey havalanıp geri iniyorlardı. Ben 

de korkmaya başladım ve olaylardan haberdar olmam sebebi ile bu girişimin içinde olmamak 

için buradan kaçmak istedim. Ama havanın karanlık olması ve bulunduğum yeri bilmemem 

sebebi ile çıkamadım. Ama orada bulunduğum süre içinde hep geri planda durdum. Etraftan 

silah sesleri geliyordu. Daha önce kalkan helikopterlerden bazıları gelip tekrar kalkıyorlardı. 

Ama içlerinden  bir  iki  tanesine  silah  mermisi  isabet  ettiğinden  zarar  görmüştü  ve  benim 

geldiğim helikopteri alarak kalkış yaptılar. Kalkış yapan helikopterlerin pilotları teknisyenlere 

uçuşa  çıkılacak  birisi  gelsin  diyorlardıama ben  her  defasında  geride  durarak  hiçbir  uçuşa 

katılmadım orada. 

Orada benim iş yerimden amirim olan Binbaşı Mehmet ŞAMCI ve daha önceden 

tanıdığım Binbaşı Tekin TAŞDEMİR isimli şahıslar helikopter pilotu olduklarından 5-6 kez 

helikopterleri kullanarak kalkış yaptıklarını gördüm. Daha sonra da Cougar personel taşıyıcı 

helikopter  geldi.  Bir  tanesinde Binbaşı  Rıza AKINCI ve Binbaşı  Deniz ALDEMİR vardı. 

Bunlar da zaman zaman kalkıp geri geliyorlardı. 16/07/2016 günü sabah gün ağarıncaya kadar 

bu  şekilde  hiçbir  uçuşa  katılmadan  geri  planda  bekledim  ve  yanıma  Kıdemli  Başçavuş 

Korkmaz GÜLAL ve Kıdemli  Başçavuş Ömer KIZILOVA geldi.  Bunların bu saate  kadar 

zaman  zaman  Cougar  helikopterleri  ile  uçuşa  katıldıklarını  gördüm.  Ne  yaptıklarını 

sorduğumda bana mühimmatgetirdik bu üsse, dedi ve geçiştirdiler. Ben de kendilerine "Bir an 

önce buradan çıkmamız lazım" dedim. Onlar da bana katıldı, üzerimizdeki uçuş tulumlarını 

çıkardık ve orada diğer arkadaşların yanlarında getirdikleri sivil kıyafetleri giydik ve önce 

lojmanlar  bölgesine  gittik  ve  nizamiyeden  arabaların  çıkış  yapamadığını  görünce  biraz 

bekledik. Bir süre nizamiyede çıkışlar başladı. Biz üçümüz de lojmandan çıkan bir arabayı 

durdurarak ve bizi  dışarı  bırakır  mısın dedik o da biziEryaman'da çevre yoluna bıraktı.  " 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Ömer  KIZILOVA  07/12/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ben  15/07/2016 

tarihinde  kişisel  işlerim  nedeniyle  KARANET'de  kayıtlı  olduğu  şekilde  bir  gün  mazeret 

izinliydim. Ancak öğleye kadar işlerimi tamamladım. Saat 13:00 sıralarında Ertan DERİN 

Astsubay beni aradı. Mehmet ŞAMCI Binbaşı seni çağırıyor gel dedi. Bende bunun üzerine 

kendi aracımla tayin dairesine gittim." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Kadir  BAYRAM  07/12/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ben  normalde 

15/07/2016 tarihi itibariyle izindeydim. İznimi Afyonkarahisar ili Çay ilçesinde geçiriyordum. 

İznim  30  temmuzda  bitecekti.  14/07/2016  tarihinde  saat  20:00  sıralarında  KKK  Tayin 

Dairesinde görevli astsubay olan Ertan DERİN beni cep telefonumdan aradı. "Cuma günü 

Ankara'da  toplantı  olacak,  hemen  Ankara'ya  gel,  gelince  görüşelim"  dedi.  Ertan  DERİN 
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benim sıralı komutanlarımdan olmadığı gibi görev yaptığı birlik benim görev yaptığım askeri 

birlikten farklı bir birliktir. Ancak benim atamamı kendisinin görev yaptığı kadro yapar. 

...  Doğrudan  Yenimahalle'de  bulunan  askeri  lojmanlardaki  evime  geçtim.  Biraz 

dinlendikten  sonra  Ertan  DERİN'i  görev  yaptığı  birimdeki  sabit  hattan  aradım.  Kendisine 

toplantının nerede olacağını sordum. Kendisi  bana yer  olarak bir  bilgi  vermedi.  Ben sana 

haber  vereceğim  dedi.  Daha  sonra  görüştüğümüzde  Kuvvet  Komutanlığımıza  gelmemi 

söyledi. Bende bunun üzerine kendi özel aracımla tek başıma kuvvet binasına gittim. Ben 

Kuvvet  Komutanlığının  karşısındaki  caddede aracımda bekledim.  Ertan  DERİN Başçavuş 

Yusuf  ÖZCAN  Başçavuşu  göndermiş.  Yusuf  Başçavuş  arabaya  bindi,  birlikte  benim 

Yenimahalledeki evime geçtik. Akşama kadar dinlendik. Ertan başçavuş bize 19:00 - 20:00 

sıralarında A City'de buluşalım beraber Kara Havacılığa geçelim diye telefonda söyledi.

... Ertan  DERİN Başçavuş yanında tanımadığım başka bir  astsubay ile  bir  araçla 

geldiler.  Arkasından Ahmet YENGİL Astsubay da aracıyla  A City'ye  geldi.  Ben ve Ertan 

Başçavuş A City otoparkına park ettik. Gizli bir görev olduğu için araçlarımızı orada bıraktık. 

Ahmet  YENGİL astsubayın  aracı  ile  saat  19:30 -  20:00 sıralarında  Kara  Havacılığa  giriş 

yaptık. dedi

.... Yine bu tatbikatla ilgili kendi sıralı komutanlarımdan herhangi bir şekilde emir ve 

talimat almadım. Yukarıda belirttiğim gibi bana bu konudaki emir ve talimatı Ertan DERİN 

başçavuş verdi.  Normal olarak ben bu şekilde bir  emir ve talimatı  kendi sıralı amirlerime 

bildirmem gerekiyordu. Ben yeni tayin olduğumdan sıralı komutanlarımın telefon numaraları 

yoktu....

Saat  24:00'den sonra  jetlerin  uçuştuğunu  gördük.  Benimle  birlikte  helikopterlerin 

başında Ertan DERİN..... Engin SARITAŞ Astsubayları teknisyen olarak gördüm." şeklinde 

beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Ahmet YENGİL 26/07/2016 tarihli ifadesinde; " ... Saat 21:30 sıralarında 

acil uçuş var herkes uçuşa diyerek bağırma şeklinde alarm verildi. ... Diğer helikopterlerde 

bildiğim  kadarıyla  Teknisyenler  ...  ve  Ertan  DERİN  vardı.  ...  Kısa  sürede  hep  birlikte 

havalandık  ve  hep  birlikte  Akıncı  Üst  Komutanlığına  iniş  yaptık."  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli  Yusuf  ÖZCAN  17/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  Ben  iznimi 

Adapazarında  geçiriyordum.  14/07/2016  tarihinde  akşam  saat:  20.00  civarındatelefonla 

aradılar.  0534  246  15  88  numaralı  telefondan  aradılar.  Arayıp  cuma  günü  toplantı  var. 

Katılmanız  gerekiyor  dediler.  Ben  hastam  olduğunu  izinde  olduğumu  söyledim.  Ancak 

katılmanız gerekiyor dediler. ... Beni arayan teknisyen sınıfından olan ancak sayım dairesinde 
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çalışan Ertan DERİN isimli  başçavuş arkadaştı.  Bir  daha aramadı.  Ben de sabah otobüsle 

Metro  firmasından  bilet  alıp  saat:  06.15-06.30 civarında  bindim.  Ankara'ya  geldim.  Saat: 

11.00'e  yaklaşıyordu.  Ertan'ı  bendeki  cep telefonundan aradım. Ancak cevap vermedi.  Bir 

müddet AŞTİ'de bekledim. Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahına geldim. Ertan'ın yanına 

çıktım. Ertan KKK. Sayım dairesinde idi. Ertan'ın odası kalabalıktı. Hoş geldin hoş bulduk 

gibi görüştük. Daha sonra beraber koridora çıktık. Oradamasa vardı. Ertan'ın odasına girdik. 

Sakinledi. Bir kaç kişi kalınca ben Ertan'a sordum. Ertan hayrola ne var diye o da gece uçusu 

olacak  görev  var  dedi.  Başka  bir  sınıftan  görevliler  olduğu  için  o  kişileri  ismende 

tanımıyorum. Daha önceden de görmedim. Ben yine ısrarla hayrola ne görevi diye sordum. O 

da yok abi uçuş var dedi.

Biz nedir gece uçuşu diye sorduğum esnada sekiz dokuz buçuk gibi birliğe gel dedi. 

Birlik  dediği  yer  Kara  Havacılık  okulu  idi.  Ben 20.00-20.30 gibi  kara  havacılık  okuluna 

gittim.  Ertan'la  buluştuk.  Helikopterler  hazır  bunlar  kalkacak  dedi.  21.30-22.00  civarı 

helikopter başı yaptık. Üç tane helikopter vardı..  Teknik astsubay olarak da ben, Ertan ve 

Ahmet Yengil vardı. Pilotlarda yanımızda idi." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Mehmet  ŞAMCI 05/12/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ben Akıncı  üssünde 

olay gecesi gittiğimizde Uğur KAPAN Albay ... Ertan DERİN Astsubay, Ömer KIZILOVA 

Astsubay,  Kadir  BAYRAM  Astsubayı  orada  gördüm.  Hangilerinin  uçtuğunu  hangilerinin 

uçmadığını bilemiyorum. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Ergün  YAKUT  26.07.2016  tarihli  ifadesinde;  " Akıncı  Hava  Üs 

Komutanlığında  Kara Pilot  Albay Uğur KAPAN ...Kıdemli  Başçavuş  Ertan  DERİN ...  ve 

Kıdemli  Başçavuşİlhan  OCAKCIOĞLU’nu gördüm.  Gece  boyunca  helikopterler  ve  savaş 

uçakları sürekli inip kalkıyorlardı." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Levent SELAMOĞLU bilgi sahibi olarak alınan 18/07/2016 tarihli ifadesinde; " 

Helikopterler  kalkmaya  başlayınca  bu  karmaşada  ...  Başçavuş  Ertan  DERİN .....  Kıdemli 

Çavuş Emre GÜREL isimli  şahısların  helikopterlerde  gittiğini  gördüm." şeklinde  beyanda 

bulunmuştur.

Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  Mali  Suçlarla  Mücadele  Şube  Müdürlüğü'nün 

28/03/2017 tarih ve 342278 Sayılı  cevabi yazısında; Şüpheli  Ertan DERİN’in eşi  Fatma 

DERİN’in  2015/26827  soruşturma  kapsamında  şüpheli  olduğu,  ayrıca  şüpheli  Ertan 

DERİN’in  kardeşi  Serkan  DERİN’in  672  Sayılı  KHK  İle  İhraç  Olan  Emniyet  Genel 

Müdürlüğü personeli olduğu belirtilmiştir.
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Şüpheli Ertan DERİN'in adına kayıtlı olan / kullanmakta olduğu 0 535 971 48 10, 0 

554 235 13 78, 0 538 820 96 78 ve 0 538 600 42 24numaralı telefon hatları için  Ankara 6. 

Sulh Ceza Hakimliği'nin 16/12/2016 tarih ve 2016/6581 D. iş sayılı kararı 

ile  5271  Sayılı  CMK'nun  135/6.  maddesi  uyarınca  iletişim  tespiti  kararı 

verilmiştir.

Şüpheli Ertan DERİN'in kullanmakta olduğu 0 535 971 48 10 numaralı telefon 

hattının iletişim bilgileri incelendiğinde; Şüphelinin 14/07/2016 tarihinde saat 19:53, 19:56, 

22:43'de şüpheli Mehmet ŞAMCI ile, saat 20:18'de şüpheli Talat URAL ile saat 20:25, 20:26, 

20:33'de şüpheli Ahmet YENGİL ile, saat 20:38, 20:47'de şüpheli Yusuf  ÖZCAN  ile, 

20:43'de  şüpheli  Kadir  BAYRAM  ile,  saat  20:44,  20:56,  22:19,  22:58'de  şüpheli  Erkan 

ÇETİN  ile,  15/07/2016  tarihinde  saat  07:51,  07:52'de  şüpheli  Ömer  KIZILOVA ile,  saat 

19:07'de şüpheli Mehmet ŞAMCI ile, saat 23:32'de şüpheli Kadir BAYRAM ile, 16/07/2016 

tarihinde saat 00:26, 07:43'de şüpheli Kadir BAYRAM ile saat 06:28, 06:29, 06:29'da şüpheli 

Yusuf ÖZCAN ile, saat 07:55'de şüpheli Korkmaz GÜLAL ile telefon irtibatında bulunduğu, 

şüphelinin  cep  telefonunu  askeri  darbe  girişiminde  bulunulan  15/07/2016  tarihinde  saat 

19:07'de Anıttepe'de bulunan baz istasyonlarında sinyal verdikten sonra saat 23:29'dan ertesi 

gün  saat  09:09'e  kadar  Akıncı  Hava  Üssünün  bulunduğu  Kazan  ilçesindeki  baz 

istasyonlarından sinyal verdiği, daha sonra saat 09:49'dan itibaren Etimesgut Eryaman'daki 

baz istasyonlarından sinyal vermeye başladığı görülmüştür. 

Şüpheli Ertan DERİN, 19/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. 

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan tüm deliller ile birlikte şüpheli Ertan DERİN'in eylemleri değerlendirildiğinde;

Şüpheli Ertan DERİN'in, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı Tayin 

Dairesi Başkanlığı Kara Havacılık Kısmında Kısım Astsubayı olarak görev yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri olmayan şüphelilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış biçimi 

ile  birlikte  nazara  alındığında,  şüpheli  Ertan  DERİN'in  Fetullahçı  Terör  Örgütü  üyesi 

olduğunun anlaşıldığı,

Şüpheli  Ertan  DERİN'in  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamında,  15/07/2016  tarihinde 

şüpheli Ömer KIZILOVA'yı aradığı ve ona Mehmet ŞAMCI binbaşının kendisini çağırdığını 

söylediği,  izinde  bulunan  şüpheli  Kadir  BAYRAM'ın  14/07/2016  tarihinde  saat  20:00 

1434/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



sıralarında aradığı ve "Cuma günü Ankara'da toplantı olacak, hemen Ankara'ya gel, gelince  

görüşelim" dediği, izinde bulunan şüpheli Yusuf ÖZCAN'ı 14/07/2016 tarihinde aradığı ve 

ona  Cuma  günü  toplantı  var,  katılmanız  gerekiyor  dediği,  şüphelinin  şüpheliler  Ömer 

KIZILOVA, Kadir BAYRAM ve Yusuf ÖZCAN'ı askeri darbe faaliyetinden haberdar ettiğinin 

anlaşıldığı, 

Şüphelinin,  uçak  ve  helikopter  teknisyenliği  yaptığı,  Fetullahçı  Terör  Örgütü 

mensubu askerler tarafından planlanıp gerçekleştirilecek olan askeri darbe planı kapsamında 

olay  gecesi  Skorsky  tipi  helikopterlere  teknisyenlik  yapacak  personel  olarak  önceden 

görevlendirildiği,

Askeri  darbe  kapsamında  Kara  Havacılık  Komutanlığı  dışında  başka  birliklerde 

görev yapan askeri personelin dikkat çekmemek için Kara Havacılık Komutanlığında görev 

yapan bir askere ait araçla kışlaya girilmesi örgütsel talimatı verildiği, şüpheli Ertan DERİN'in 

de  şüpheli  Serkan NAVRUZ ile  birlikte  araçla  olay akşamı  saat  19:00 sıralarında  A-City 

alışveriş  merkezine  geldikleri,  alışveriş  merkezinde  kendileriyle  fikir  ve  eylem  birliği 

içerisinde  olan  şüpheliler  Yusuf  ÖZCAN,  Kadir  BAYRAM  ve  Ahmet  YENGİL  ile 

buluştukları,  aldıkları  örgütsel  talimat  doğrultusunda dikkatçekmemek için Kara Havacılık 

Komutanlığında  görev  yapan  şüpheli  Ahmet  YENGİL'e  ait  araçla  saat  20:00  sıralarında 

Güvercinlik kışlasına giriş yaptıkları, 

Şüphelinin, şüpheli Mehmet ŞAMCI'nın talimatı ile Fetullahçı terör örgütü mensubu 

askerler tarafından planlanıp gerçekleştirilecek askeri darbe kapsamında kendisine verilecek 

emir ve talimatları yerine getirmek üzere kendisi gibi görevlendirilmiş olan şüpheli Serkan 

NAVRUZ ile birlikte 15/07/2016 tarihinde saat 20:00 sıralarında Kara Havacılık Komutanlığı 

Güvercinlik kışlasına sivil olarak giriş yaptıktan sonra kışla içerisinde yanında getirdiği uçuş 

kıyafetlerini giydiği, 

Kara  Havacılık  Komutanlığında  askeri  darbe  faaliyetinin  başlaması  üzerine  saat 

22:00  sıralarında  verilen  talimat  üzerine  şüphelinin  park  alanında  bulunan  Skorsky 

helikopterlerinin başına gittiği, bu Skorsky helikopterlerdenönceden tüm bakımları yapılmış 

ve uçuşa hazır bir şekilde park alanında bekletilen kuyruk numarası belirlenemeyen üzerinde 

kapı  makinalı  tüfeği  ve  mühimmat  bulunan  helikopteri  uçuşa  hazırladığı,  şüpheli  Ertan 

DERİN'in  teknisyenliğini  yaptığı  bu  helikoptere  pilot  olarak  gelen  şüpheliler  Muzaffer 

KARTOPU ve Yücel  ERSÜREN ile  birlikte  kuleden izin almadan kalkış  yaptıkları,  daha 

sonra Akıncı Hava Üssüne 'Yurtta Sulh' parolasını kullanarak indikleri, 

Şüpheli Ertan DERİN'in askeri darbeciler tarafından Hava Görev Komutanı olarak 

görevlendirilmiş Uğur KAPAN'dan yeni bir görev verilinceye kadar orada bekleme talimatı 

aldığı, şüphelinin de bu talimat uyarınca beklediği, 

Şüphelinin, olay akşamı gerçekleştirdiği başka helikopter uçuşu ya da başka faaliyeti 
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bulunup bulunmadığının soruşturma aşamasında belirlenemediği, 

Askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  ve  Akıncı  Hava  Üssünün 

uçaklar tarafından bombalanması üzerine şüpheli Ertan DERİN'in sivil kıyafetlerini giyerek 

şüpheliler Korkmaz GÜLAL ve Ömer KIZILOVA ile birlikte önce Akıncı Hava Üssündeki 

lojmanlar bölgesine gittikleri oradan çıkışlara izin verilince bir aracı durdurup ona binerek 

Akıncı Hava Üssünden ayrıldıkları, 

Şüpheli Ertan DERİN, ifadesinde olay akşamı Kara Havacılık Komutanlığında saat 

21:00 sıralarında şüpheli Halil GÜL'ün 'herkes helikopterlerin başına geçsin tatbikat başlıyor' 

dediğini,  Akıncı  Hava  Üssüne  gittiklerinde  de  şüpheli  Uğur  KAPAN'ın  kendilerine 

beklemeleri gerektiğini, tatbikat için orada olduklarını, daha sonra tekrar bilgi  verileceğini 

söylediğini belirterek olay akşamı gerçekleştirdiği faaliyetlerin tatbikat kapsamında olduğu 

vurgulamış  ise  de,  şüphelinin  sıralı  amir  ve  komutanlarından olmayan kişilerden emir  ve 

talimatlar alarak olay akşamı gerçekleştirdiği yukarıda belirtilen faaliyetlerinin bir tatbikat ile 

ilgili  olmadığı  açıkça  belli  olmakla  birlikte,  soruşturma dosyasına  ekli  Tuğgeneral  Nerim 

BİTLİSOĞLU, Hava Pilot Kurmay Albay Oğuz OKUYUCU ve Hava Personel Albay Orhan 

GÜRDAL'dan  oluşan  bilirkişi  heyetincedüzenlenen  bilirkişi  raporunda  bilirkişi  raporunda 

"15/07/2016 tarihindeki askeri darbe girişimi sırasında gerçekleştirilen faaliyetler içerisinde  

yer almak, yardım etmek, destek olmak veya kolaylaştırmak hiçbir surette eğitim, alarm veya  

tatbikat gibi kavramlarla açıklanamaz" şeklindeki tespit karşısında şüphelinin tatbikata ilişkin 

savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, 

Şüphelinin,  olay  gecesi  sıralı  amir  ve  komutanlarından  olmayan  asker  kişilerden 

yasadışı  emir  ve  talimatlar  aldığı,  yine  sıralı  amiri  olmadığı  askerlere  yasadışı  emir  ve 

talimatlar verdiği, görev yapmadığı bir askeri birlikte yetkisiz olarak olay akşamı faaliyette 

bulunduğu, 

Şüphelinin,  olay  akşamı  Genelkurmay  Başkanı  tarafından  hava  sahasının  uçuşa 

kapatılmasına ilişkin emir verildiği halde helikopterleri uçuşa hazırladığı ve bu helikopterlerin 

bu yasağa rağmen uçuş gerçekleştirdikleri, 

Şüphelinin, olay günü gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi 

olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü 

mensubu olan diğer  şüphelilerle  fikir  ve eylem birlikteliği  içerisinde hareket  ettiği,  askeri 

darbe  girişimininde  bulundukları,  şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarından  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  aldığı  yasal 

olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Ertan DERİN'in,  soruşturmaya konu eylemlerinin,  Silahlı  Terör  Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 
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teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını  oluşturduğu 

anlaşılmıştır. 

5-59- Şüpheli Ertuğrul ALTUN'un ( Binbaşı ) Eylemleri :

Şüpheli  Ertuğrul  ALTUN 24/08/2016 tarihli  ifadesinde;  "  Ben Kara Havacılık 

Komutanlığı  Hava  Ulaştırma  Grup  Komutanlığında  personel  nakil  maksatlı  kullanılan 

General seviyesindeki komutanların taşındığı VİP uçakların pilotu olarak görev yaparım. UH-

1 Helikopter lisansımda vardır. 15/07/2016 günü kışladan çıkmak üzereyken 18.30 sıralarında 

kara  kuvvetleri  komutanının  uçacağı  tabur  komutanı  Yarbay  Cengiz  ZIYPAKtarafından 

söylendi. Bir süre sonrada grup komutanımızın Albay Oğuz YALÇIN aradı ve aynı talimatı 

tekrar  etti.  Uçuş  ekibini  ayarlamaya  başladığımızı  söyledik.  Kara  Havacılık  Kurmay 

Başkanımız  Yarbay  Mehmet  ŞAHİN'i  arayıp  aynı  şeyleri  söyledi.  Uçuş  hazırlıklarına 

başladık. Kara Kuvvetleri Komutanı bir süre sonra uçuşu iptal edip kışladan ayrıldı. Yaklaşık 

2 saat kışlada kaldı. 21.00 sıralarında ayrıldı. Bizde komutanımız ayrılınca mesaiden ayrılmak 

için hazırlık yaparken şu an ismini hatırlamadığım birisi tarafından kışlayı terk etmeyin diye 

söylendi.  Bana  Yarbay  Mehmet  ŞAHİN  tarafından  nizamiyeye  gidip  güvenliğe  destek 

vermem  talimatı  verildi.  Sebebini  sorduğumda  Genelkurmaydan  emir  geldiği  söyledi. 

Kışlalara  terör  saldırısı  olabileceği  belirtildi.  Nizamiyeye  gittim.  Kışladan  ayrıldığından 

sabaha  kadar  darbe  girişiminden  haberim  olmadı.  Ancak  olayları  fark  ettik.  Kışladan 

helikopterler inip kalkıyordu ancak nereye gittiğini bilmiyorum. Ben nizamiyede beklerken 

sabah  saatlerinde  Albay Oğuz  YALÇIN beni  arayarak  kışlaya  saldırı  olduğunu  saldırının 

Meydan  Harekat  Bölgesinden  olduğunu  ve  nizamiyeden  bir  kaç  kişinin  oraya  bakmasını 

söyledi. Bizde nizamiyeden 2 kişi saldırının olduğu yere gittik oradan ateş sesi geliyordu ama 

gördüğümüz birşey yoktu. Ateş sesleri devam ederken park yerinde bir UH-1 motor çalıştırdı 

bizde bu helikoptere yolcu olarak bindik. Helikoptere binme kararını biz verdik. Oğuz Albay 

burasının  emniyetli  olmadığını  söylemesi  de  bunda  etkili  oldu.  Helikoptere  Albay Murat 

AĞIR, Astsubay Fatih KARAGÖZ, Astsubay İlyas isimli şahıs, Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN 

ile  birlikte  bindim.  Bindiğim  helikopterin  pilotlarını  tanımıyordum.  Bu  yüzden  kim 

olduklarını  söyleyemem.  Bindiğim helikopterin kuyruk numarasını  hatırlamıyorum.  Ancak 

markası UH-1 Genel Maksat Helikopteriydi. Helikopterde herhangi bir silah tertibatı yoktu. 

Benim beylik tabancam üzerindeydi. Ayrıca nizamiyeden almış olduğum G3 piyade tüfeğide 

elimdeydi. Olaylar sırasında bunları kullanmadım.

Akıncı  Üssünde  Terminal  Bölgesinde  üzerinde  arama  yapılan  Türk  kara 
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kuvvetlerine ait  1405 kuyruk numaralı,  ab-205 tipi  (uh-1h) genel  maksat helikopteri 

bulunduğu hatırlatılarak soruldu: Ben kuyruk numasına hiç bakmadım. o yüzden bindiğim 

helikopterin bu helikopter olduğunu kesin olarak söyleyemem.

Benim bindiğim helikopter  Akıncı  Ana Jet  Üssüne götürdü.  Sabah gün doğarken 

helikopterlerin  bulunduğu Terminal  Binasının apronuna indik.  Albay Oğuz YALÇIN'ın ne 

yaptığını  görmedim.  Ancak  indikten  sonra  Akıncı  Üssünde  gördüm.  Terminal  binasında 

oturup  bekledik.  Akabinde  143.nolu  filoya  gittik.  Kalabalık  bir  grup  halinde  hareket 

ediyorduk.  Ancak  yanımda  kim  olduğunu  hatırlamıyorum.  Filo  binasında  öğleden  sonra 

ilerleyen  saatlerde  Orgeneral  Akın  ÖZTÜRK'ü  gördüm.  Kiminle  ne  yaptığını  görmedim. 

Bizimle muhatap olmadı.  Saat 17.00 sıralarında askeri  savcıya teslim olduk. Şu an teslim 

olduğum sırada yanımdakileri hatırlamıyorum. 

Ben herhangi bir örgüte mensup değilim. Yurtta Sulh Konseyini savcılıkta öğrendim. 

FETÖ mensubu değilim. Yukarıdaki beyanlarımı tekrar ederim. Ben asker bir kişi olarak emir 

komuta zinciri içinde hareket ettim. Bana verilen emirleri uyguladım. 

Olayların  devamı  sırasında  telefonum  sürekli  yanımdaydı.  Ben  telefonumdaki 

haberlere  hiç  bakamadım.  Sadece  Genelkurmay  başkanının  rehin  oladığında  öğrendim. 

Bunuda bana nizamiyedeki görevli söyledi.Genelkurmay Başkanı rehin alındığı bir ortamda 

darbenin olamayacağını Genelkurmay Başkanına yönelik bir saldırı olduğunu değerlendirdim. 

Bunu  bütün  samimiyetimle  söylüyorum.  Ben  bir  terör  saldırısı  olduğunu  Genelkurmay 

Başkanının bu kapsamda rehin alındığını düşündüm savunma refleksiyle hareket ettim, ben 

hiçbir olaya karışmadım." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Ersel  ERSOY  10/08/2016  tarihli  ifadesinde;  " Nizamiyenin  kapalı 

olduğunu,  kapıda  özel  kuvvetler  giyimli  ve  tesisatlı  askerlerin  olduğunu  gördüm. 

Nizamiyeden içeri giremeyeceğimizi Binbaşı Ertuğrul ALTUN bize söyledi. Önümdeki araçta 

Binbaşı  Levent  ÇAKAR  vardı,  bu  şahıs  aynı  zamanda  meydan  hareket  tabur  komutan 

vekilidir.  Daha  sonra  araçtan  indim,  Ertuğurul  ALTUN’a  burada  neler  oluyor,  ne 

yapıyorsunuz  diye  sordum.  Kendisi  bana  yoğun  bir  terör  saldırısı  olduğunu,  özel 

kuvvetlerinde bu saldırı için önlem almaya geldiğini, kendininde VIP görevinden döndüğünü, 

tam  nizamiyeden  çıkarken  burada  görevlendirildiğini,  kurmay  başkanın  emri  olmadan, 

kimseyi alamayacağını beklememizi söyledi. Bu arada Yarbay Murat BOLAT beni arayarak 

nerede  kaldığımı  sordu,  bende  nizamiyeden  almadıklarını  söyledim.  Nizamiyeyi  arayıp 

aldıracağını bana söyledi. Ayrıca benim içeri girdiğimde direk yanına gitmemi, tabur binasına 

gelmemi  emretti.  Nizamiyede  bulunan  Binbaşı  Ertuğrul  ALTUN’a  benim  içeri  alınmam 

yönünde  telefon  gelmesi  üzerine,  özel  kuvvetler  personeli  olduğunu  düşündüğüm  kişiler 

aracımı ve üzerimi detaylı olarak aradılar." şeklinde beyanda bulunmuştur.
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Şüpheli  Mehmet  ŞAHİN 17/11/2016 tarihli  ifadesinde;  "  Ben darbe  gecesinde 

Ertuğrul ALTUN'u nizamiyeye görevlendirmedim. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Murat  BOLAT 16/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  Kara  pilot  Binbaşı 

Ertuğrul ALTUN beni aradı. Senin adamların geldi, bunlar senin adamların mı diye sordu. Sen 

nizamiyede ne yapıyorsun dedi. Burayı tutuyorum dedi. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  İlyas  BARUT 29/11/2016 tarihli  ifadesinde;  "  Karargah binasına  girer 

girmez Ünsal ÇOŞKUN bana "git nizamiyeye bak, Ertuğrul Binbaşı gelmiş mi gelmemiş mi  

bak" dedi.  Biz makam aracı  ile nizamiyeye gittik.  Ben Ünsal  ÇOŞKUN'un bana Ertuğrul 

Binbaşı  diyerek  bahsettiği  kişinin  Ertuğrul  ÇIRMIK  Binbaşı  olduğunu  zannederek  ona 

baktım, onu göremedim. Orada hava ulaştırmada çalışan Ertuğrul ALTUN Binbaşı vardı, onu 

gördüm,  Ünsal  ÇOŞKUN'un  kastettiği  Ertuğrul  Binbaşının  Ertuğrul  ALTUN  olduğunu 

anladım. Ona komutanımızın kendisini sorduğu söyledim. O da tamam ben burdayım dedi. ...

...  Orada bulunan 8 -  10 kişi  bir  UH1'e bindik.  Ünsal  ÇOŞKUN sağ tarafa pilot 

koltuğuna,  sol tarafa pilot  koltuğuna da Yasin CANDEMİR bindiler,  içeride bizden başka 

birkaç  teğmen,  Mustafa  DURMUŞ  Albay,  Ertuğrul  ALTUN  Binbaşı  ve  şu  anda 

hatırlamayamadığım  birkaç  kişi  daha  vardı.  Helikopter  oradan  kalktı,  Akıncı'ya  gittik." 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Ömer KIZILOVA 07/12/2016 tarihli ifadesinde; " ... Bu ateş başlayınca 

Rıza  AKINCI  ile  Zafer  DOLU  helikopteri  çalıştırdılar.  Bende  bu  helikoptere  bindim. 

Helikopter  hareket  etti.  Taarruz hangarının oradan kuleye  doğru yere yakın uçtu.  Kulenin 

orada  yere  indik.  Orada  3  -  4  tane  teğmen,  Mehmet  ŞAHİN Binbaşı,  Fatih  KARAGÖZ 

Astsubay, Ertuğrul ALTUN Binbaşı, Oğuz YALÇIN Albay bindiler. Bizim helikopter kalkış 

yaptı. Bu sırada Kobra atış yapmaya devam ediyordu. Oradan kalkıp biz Akıncı'ya iniş yaptık. 

" şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Yasin CANDEMİR 25/10/2016 tarihli ifadesinde; "  Ünsal ÇOŞKUN ve 

beraberindekilerin gerisinde Ertuğrul ALTUN Binbaşı vardı. Ben kendisini telefonla aradım. 

Siz mi ateş ediyorsunuz dedim. O da "Yok biz ateş etmiyoruz" dedi. Ortalık sessiz olunca 

Ünsal ÇOŞKUN ayağa kalktı. Biz kendisine ne yapacağız dedik. O da kaçalım dedi. Nereye 

gideceğiz dedik. O da oradaki UH1 helikopteri çalıştırdı. Biz de ona bindik. Oradan Akıncı 

Üssüne gittik, dedi

Biz UH1 içerisinde 8-10 kişi olarak Akıncı'ya gittik. Helikopterde Ünsal ÇOŞKUN, 
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Mustafa  DURMUŞ,  Ertuğrul  ALTUN, Murat  AĞIR Albay,  Hakan Cafer  ARSLAN vardı. 

Diğerlerini  hatırlayamıyorum.  Orada  helikopterden  indik.  ...  Ben olay  akşamı  1  defa  ana 

nizamiyeye  teğmenleri  kontrole  gittim.  Ertuğrul  ALTUN  Binbaşı  oradaydı.  "  şeklinde 

beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Doğan GÜVEN 25/10/2016 tarihli ifadesinde; "  Yarım saat kadar sonra 

ben dışarı çıktığımda Ertuğrul ALTUN Binbaşıyı nizamiye önünde gördüm. Üzerinde tulum 

vardı.  Elinde  kalaşnikof  tüfek  vardı.  Yanında  G-3  silahlı,  tulumlu  3  tane  teğmen  vardı. 

Ertuğrul ALTUN bana "burada tatbikat olacak, giriş çıkışları kapatıyoruz" dedi. Sonra iki 

tane  sivil  araç  geldi,  araçlardan  inen  kişiler  Kobra  teknisyeni  olduklarını,  mesaiye 

çağırıldıklarını  Ertuğrul  Binbaşıya  söylediler.  Ben  bu  teknisyenleri  tanımıyorum.  Sivil 

kıyafetlilerdi. Ertuğrul Binbaşı bu gelen kişilere bekleyin dedi içeri almadı. Sonra iki araç 

daha geldi. Ertuğrul Binbaşı cep telefonundan birilerini aradı. Sonra gelen kişilerin hepsini 

içeri  aldı.  Gelen  kişilerin  hiçbirisini  tanımıyorum.  Bu  gelen  personel  tahminime  göre  1. 

Alay'ın personeli idi. Hepside sivildi.

Saat  22:30  sıralarında  Ertuğrul  Binbaşı  titan  dediğimiz  itfaiye  aracını  nizamiye 

kapısının  iç  tarafından çıkışı  engelleyecek şekilde  yan park  ettirdi.  Gece  boyunca  sabaha 

kadar o araç orada durdu. Ben nizamiye nöbetçi astsubayı olmama rağmen Ertuğrul ALTUN'a 

neden böyle yaptırdığını sormadım. Bu konuda da kendi amirlerime bilgi de vermedim. dedi.

Ertuğrul  ALTUN  Binbaşı  hava  ulaştırma  taburunda  görev  yapıyor.  Normalde  bu 

kişinin nöbet sırasında bana emir ve talimat verme yetkisi yoktur. Ben Ertuğrul Binbaşının 

gelip nizamiyede bu şekilde kontrol sağlamasını herhangi bir sıralı komutanıma iletmedim.

...  Sabaha karşı  saat 05:00 - 05: 30 sıralarında Ertuğrul Binbaşı bizi  nizamiyenin 

girişinde topladı. Teğmenleri ve nizamiyede nöbet tutan bizleri topladı. Bize "buraya baskın 

olabilir, kim gelecek buraya biliyormusunuz" dedi. Biz birşey söylemedik. Kendisi "buraya 

polisler gelebilir" dedi. Bize "siz yerinize geçin, teğmenlerle biz otopark tarafında duracağız" 

dedi. Ben yanımdaki askerlere ve diğer nöbet tuttuğumuz astsubaylar ve uzman çavuşa "bizim 

polisle ne işimiz olur, polis gelirse kesinlikle ateş etmeyin" dedim. İlerleyen zamanda oraya 

bir  beyaz  connect  geldi.  Ertuğrul  Binbaşıyla  yanındaki  Okan  Binbaşı  ve  diğer  rütbeli  o 

connekte bindiler ve birliğin içine doğru hareket ettiler. Onlar ayrıldıktan sonra silahlı bulunan 

teğmenlerde kendi kurs bölgelerine doğru gittiler. Biz nizamiyede kaldık. 

...Gece  boyunca  giriş  çıkışları  Ertuğrul  Binbaşı  yönlendirdi.  Ben  sadece  içeride 

bekledim.  Bu konuda  herhangi  bir  sıralı  amirime ya  da  nöbetçi  olan  sıralı  amirime bilgi 

vermedim. Ben Ertuğrul Binbaşıyı hava ulaştırmaya gittiğimde görmüştüm. O nedenle 1 - 2 

yıldır  tanırım.  Ben  kendisi  benden  rütbe  olarak  üstümde  olduğu  için  onun  emir  ve 

talimatlarına uydum. Darbeye destek verme kastıyla hareket etmedim.   " şeklinde beyanda 
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bulunmuştur.

Şüpheli  Osman  ONGUN  26/07/2016tarihli  ifadesinde;  "  ... ben  askerlerimi 

kontrol etmek amacı ile karşıya geçerken o sırada Hava Ulaştırma Komutanlığı önünde daha 

önce  şoförüne  beni  Gazi  Orduevinden  beni  alsın  diye  talimat  veren  Hava  Ulaştırma 

Komutanlığı Grup Komutanı kara pilot Albay Oğuz YALÇIN'ı gördüm, bu esnada yanında 

Kara  Pilot  Binbaşı  Ertuğrul  ALTUN  vardı,  Oğuz  YALÇIN kendi  aracına  bindi,  Ertuğrul 

ALTUN ise Komutanlık hizmetlerinde kullanılan beyaz renkli Ford Connect araca bindi, iki 

araçta kışla yolundan gitti.

Ben bu yaşanan darbe girişimi içerisinde; 3 gün önce tayin töreni yapılarak başlayan 

Hava Ulaştırma Grup Komutanı Kara pilot Albay Oğuz YALÇIN, ....Grup Komutanım Oğuz 

YALÇIN ile birlikte olan Binbaşı Ertuğrul ALTUN, Kara Havacılık Harita Komutanlığında 

görevli çalışan ismini bilmediğim hafif saçlarının ön kısmı dökülmüş, orta boylu, hafif toplu 

bir  Yüzbaşı  ve  Kara  Pilot  Yüzbaşı  Zafer  DOLU  nun  olduğunu  düşünüyorum."  şeklinde 

beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Serkan  YILDIZ  27/07/2016tarihli  ifadesinde;  "  15/07/2016  tarihinde 

saat:17.00 sıralarında Binbaşı Ertuğrul ALTUN bana merkez kantine gidelim bir şeyler alalım 

dedi. Arabaya bindik yolda giderken bugün çok ciddi bir terör saldırısı duyumu var. Gizli bir  

duyum.  Bugün  kışlanın  emniyetini  alacağız.  Benimde  2  nolu  nizamiyenin  emniyetini 

alacağımı  söyledi.  Yarbay  Yasin  CANDEMİR  tarafından  oraya  teğmen  göndereceğini 

söyledi." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Halil GÜL  24/08/2016 tarihli ifadesinde; "  Saat 04.00 sıralarında Akıncı 

Üssüne gittim. Darbe girişiminin başarı olmadığı anlaşılıyordu. İnsanlar çaresiz bir şekilde 

oturup konuşuyorlardı.  Orada  Albay Murat  AĞIR, Albay Oğuz YALÇIN, Binbaşı  Gürçay 

BAYLAR ,  Binbaşı  Ahmet  SEREYİM,  Albay  Osman  ÇAYIR,  Binbaşı  Ertuğrul  ALTUN 

vardı. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Oğuz  YALÇIN 17/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "....  Orada  bulunduğum 

sırada şu anda kim olduğunu hatırlamıyorum ancak görevlilerden birisi  telefonla arayarak 

Kara Kuvvetleri Komutanının bir  VIP uçuşunun çıktığını söyledi.  Bende bu haber üzerine 

telefon  ile  bölük  komutanı  olan  Binbaşı  Ertuğrul  ALTUN'u  aradım.  Uçuş  ekibini  hazır 

etmesini söyledim.

... Ertuğrul Binbaşına da nizamiyeleri kontrol etmesini, güvenlik tedbirlerini almasını 

söyledim. " şeklinde beyanda bulunmuştur.
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Şüpheli  Soner  GÖKÇE  10/08/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Nizamiye  Girişine 

geldim. Nizamiye girişinde kapılar kapalıydı. Nöbetçi Amiri ile görüştüm. Birlik Komutanı 

olduğumu, Tabur Komutanımın mesaiye çağırdığını nöbetçi olduğunu zannettiğim, rütbelerini 

çıkarmış ve elinde uzun namlulu silah olan Binbaşı Ertuğrul ALTUN’ a söyledim. O da bir 

yerleri aradıktan sonra, diğer şahıslar ve beni, aracımı nizamiyede bıraktırdıktan sonra içeri 

aldı. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Çağatay Taha ÇOLAKOĞLU 28/07/2016 tarihli  ifadesinde;  "  Mikail 

AYDOĞAN  verilen  gsm  numarasının  aradı,  bir  şahısla  görüştü  ve  konuşmadan  sonra 

konuştuğu şahsın Ertuğrul Binbaşı olduğunu ve bize nizamiyede beklediğini söyledi birlikte 

nizamiyeye  arabayla  gittik.  Bizi  Nizamiyede  Ertuğrul  Binbaşı  karşıladıbende  Ertuğrul 

Binbaşıyı ilk defa gördüm nerede çalıştığını bilmiyorum bizlere korkup korkmadığımızı sordu 

ve bugünler için eğitildiniz dedi. Bizleri nöbet kulübelerinin sağına soluna yerleştirip bir şey 

olursa müdahale edin dedi. Saat 23.30 sıralarında cep telefonumla konuşurken Uçak kurul 

başkanı  Albay  Murat  AĞIR  geldi  ve  beni  telefonla  görüşürken  gördü  ve  telefonları 

kapatmamızı söyledi. Biz belirtilen yerde saat 04.30-05.00’a kadar bekledik. Güneş doğmaya 

yakın Ertuğrul Binbaşı bizi tekrar nizamiye önünde topladı ve arkadaşlar gelen olursa ateş 

serbest bunun için hat  düzenine geçeceğiz birbirimizi  vurmamak için dedi  ve buraya kim 

gelebilir diye sordu ve eğer gelirse polis gelir polis gelirseateş serbest vurun dedi ve bizi hat 

düzeni olarak dağıttıktan sonra ayrıldı.

Biz bu sırada arkadaşlarla bu nasıl  olacak diye konuştuk ve eğer polis gelirse alt 

taraftan kaçalım diyerek kararlaştırdık. Saat 05.30 ile 06.00 arasına kadar bekledik ancak polis 

gelmedi. Ertuğrul Binbaşı nizamiyeden bir araçla aşağıya doğru inmeye başladı ve yanına 

Mikail AYDOĞAN'ı çağırdı. Mikailben gelmeyeceğim diyerek bizi çağırdı. Bizde Mikail'in 

aracıyla kurs taburuna gittik." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Galip ŞİMŞEK 28/07/2016 tarihli ifadesinde; " Benimiçinde bulunduğum 

dörtlü grup ana nizamiye kısmına gönderildi. Nizamiye kısmında beklerken Ertuğrul Binbaşı 

isminde bir komutan vardı biz burada onun emrine girdik ve nizamiye etrafında beklemeye 

başladık. Yaklaşık 23:00 sıralarında bizim bulunduğumuz birlikten helikopterlerin kalktığını 

duydum. Saat 02:00 sıralarında nizamiye önünde içerde çalışan ancak sivil kıyafetli şahısların 

olduğunu ve içeri girmeye çalıştığını gördüm. Ertuğrul Binbaşının ise teyitli olanları içeri alın 

dediğini duydum. Saat 04:30 sıralarında Komutanımız Ertuğrul Binbaşı bizi topladı herhangi 

bir çatışmaya girme ihtimalinde duracağımız yerleri bize gösterdi daha sonra buraya gelse 

gelse polis gelir dedi ve bizim yanımızdan ayırıldı.  Bizde buradaki arkadaşlarla polisle mi 
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çatışacağız bizim buradan ayrılmamız lazım dedik. 

Şüpheli İbrahim Furkan GÜLCAN 27/07/2016 tarihli ifadesinde;  " Nizamiyede 

Binbaşı  Ertuğrul’u  gördük.  Binbaşı  Ertuğrul'un  yanına  gittiğimizde  bize  “korkmayın,  

bugünleriçin yetiştirildiniz” dedi ve herkes nizamiyenin önünde beklemeye başladık, Teğmen 

Kerimcan KAMAN depo sorumlusu olarak depo da kaldı ve daha önceden depo görevlisi olan 

Teğmen Galip ŞİMŞEK koşarak nizamiyeye geldi ve bizim nizamiye gurubumuz olan dört 

kişiye katıldı, daha sonra biz orada beklerken teğmen Mikail AYDOĞAN tabur komutanından 

4 kutu G-3 tüfek mermisi getirdi ve aramızda dağıttık , daha sonradan herkes hatırlamadığım 

bir rütbeliden fazladan dolu bir şarjör aldı. 22:45 sıralarında herkes nizamiyede dolu şarjör ve 

tüfekleri ile beklemeye başladılar.

Binbaşı  Ertuğrul  bize  hitaben  “telefonlarınızla  uğraşmayın,  telefon  gelirse  sakın  

bakmayın” dedi....

Sabah 04:30 ve 05:00 sıralarında nizamiyenin önünde Ertuğrul Binbaşı bizi topladı 

ve artık hat düzeninde bekleyeceğimizi söyledi, bu esnada da bize polis gelirse atış serbest 

emrini verdi, halk gelirse de havaya ateş açmamızı, eğer halkın nizamiyeden içeriye gelmesi 

durumunda  kendisinden  gelecek  olan  emirleri  beklememizi  söyledi,  daha  sonra  soyadın 

bilmediğim kendisini  ve  resmini  gördüğüm taktirde  tanıyabileceğim Ertuğrul  Binbaşı  bizi 

mevzilere yerleştirdi, bizde kime ateş edeceğiz polisimize vatandaşımıza mı?diye tartıştık ve 

hepimiz birlikte hiç kimseye ateş etmemeye ve biran önce kaçmaya karar verdik. Ertuğrul 

Binbaşı polise karşı bir ateş emri verince bunun bir darbe girişimi olduğunu hepimiz anladık, 

kışla içerisinden ve dışarısından atış seslerin geldiğini duyduk, Ertuğrul Binbaşının panikle 

askeri bir araca doğru koştuğunu gördüm." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Mikail  AYDOĞAN  28/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ... bana  şu  an 

hatırlamadığım bir cep telefonu numarası verdi ve silahlarımızı alarak nizamiyeye gidin dedi.

Daha sonra nizamiyeye giderken Yarbay Yasin CANDEMİR in bana vermiş olduğu 

numarayı aradım, bu numaranın daha sonradan soyadını bilmediğim Binbaşı Ertuğrul’a ait 

olduğunu öğrendim. Daha sonra depodan Yüzbaşı Emre ERKAN'dan rastgele silah ve boş 

şarjör aldık. ... nizamiyede Binbaşı Ertuğrul’u gördük. Binbaşı Ertuğrul'un yanına gittiğimizde 

bize “korkmayın, bugünleriçin yetiştirildiniz” dedi ve herkes nizamiyenin önünde beklemeye 

başladı,  ...  Bende tekrar  nizamiyeye  gittim ve Binbaşı  Ertuğrul'a  depodan almış  olduğum 

silahı verdim. Daha sonra Yarbay Yasin CANDEMİR'in bana vermiş olduğu 4 kutu merminin 

bir  kutusunu  Binbaşı  Ertuğrul'a  verdim,  kalan  3  kutuyu  ise  diğer  teğmen  arkadaşlarla 

paylaştık.  Daha  sonradan  herkes  hatırlamadığım  bir  rütbeliden  fazladan  dolu  bir  şarjör 

aldı..22:45 sıralarında herkes nizamiyede dolu şarjör ve tüfekleri  ile beklemeye başladılar. 
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Binbaşı  Ertuğrul  bize  hitaben  “Telefonlarınızla  uğraşmayın,  telefon  gelirse  bakmayın” 

dedi,ama  ben  telefonuma  baktım ve  gelen  mesajlara  göre  darbe  yapanlar,  Genelkurmaya 

saldıranları ile bizim birliğe saldıracak kişilerin aynı kişiler olduğu kanaatine vardım.

...sabah 04:30 ve 05:00 sıralarında nizamiyenin önünde Ertuğrul Binbaşı bizi topladı 

ve artık hat düzeninde bekleyeceğimizi söyledi, bu esnada da bize polis gelirse atış serbest 

emrini verdi, halk gelirse de havaya ateş açmamızı, eğer halkın nizamiyeden içeriye gelmesi 

durumunda  kendisinden  gelecek  olan  emirleri  beklememizi  söyledi.  Daha  sonra  soyadını 

bilmediği  kendisini  ve  resmini  gördüğüm  taktirde  tanıyabileceğim  Ertuğrul  Binbaşı  bizi 

mevzilere  yerleştirdi,  bizde  kendi  aramızda  polise  mi  ateş  edeceğiz  vatandaşa  mı?  ateş 

edeceğiz diye konuştuk ve hepimiz birlikte hiç kimseye ateş etmeme ve biran önce kaçmaya 

karar verdik.  Ertuğrul Binbaşı polise ateş emri verince bunun bir darbe girişimi olduğunu 

anladım,  kışa  içerisinden  ve  dışarısından atış  seslerin  geldiğini  duyduk.  Ertuğrul  Binbaşı, 

ismini  bilmediğim kurmay Binbaşı  ve rütbesiz  kamuflaj  kıyafetli  asker bir  şahsın panikle 

askeri bir araca doğru koştuklarını gördüm. Daha sonra Ertuğrul Binbaşı teğmenlerde gelsin 

diyerek kendisini bulunduğu yere çağırdı bende kendisine tabura gideceğimi söyledim bunun 

üzerine  Ertuğrul  Binbaşı  sadece  sen  gel  dedi,  bende  gelmeyeceğimi  söyleyerek  bu  emre 

uymayarak kendi şahsı aracıma doğru koştuğum esnada diğer arkadaşlarımızı daçağırdım ve 

tabura gittik...." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık  Levent  ÇAKAR  22/07/20l6  tarihli  olay  yeri  inceleme  işlemi  sırasında 

alınan  ifadesinde;  "...bu  olaylarüzerine  saat  23:00  gibi  ana  nizamiyeye  geldim.  Hızlıca 

girdiğimde  nizamiyede  Ertuğrul  ALTUN'ın  (B-20O pilotu)  silahlı  kasklı,  nöbet  tuttuğunu 

gördüm. Kendisine hayırdır diye sordum çünkü pilotlar bu şekilde nöbet tutmaz. Ben sorunca 

o da beni tam çıkarken durdurdular dedi. Hayırdır ne oluyor diye sordum ve kendisine ben 

içeri girmek istiyorum personelim içeride dedim o da alamayız dedi, Kurmay Başkanına bilgi 

vermesi gerektiğini söyledi ve uzaklaştı telefonla görüştü abi giremezsin dedi. Benden sonra 

tek tük girenler oldu. Girenler arasında Ersel ERSOY da vardı. Bir tane Yüzbaşı yaklaştı. Ne 

oluyor  deyince  ben  Albayım  dedi.  Ben  de  neden  giremediğimi  sordum  o  da  ismin  yok 

giremiyorsan  zorlama  dedi.  ben  Albayım  dedi  ben  de  Binbaşı  olduğumu  söyledim. 

Giremeyince de dönüp eve gittim" şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık Hüseyin Burak ŞAHİN 26/07/2016 tarihli ifadesinde; ".. Land Rover bir 

araç ve Titan bir araç ile ana nizamiyede gittik. Giderken bize Ertuğul Binbaşı'nın emrine 

gideceğimizi  Okan  KOCAKURT  Binbaşı  söyledi.  Ertuğrul  Binbaşının  soyadını 

hatırlamıyorum.  Nizamiyeyegittiğimizde  oradaErtuğrul  Binbaşı  veuzun  namlulu  silahı  ve 

miğferi  vardı.  Kendisine  geldiğimizi  bildirdigimizde  aracı  önce  nizamiye  kapısına  dik 
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pozisyonda  olmasını  soyledi.  Herhangi  bir  silahımızın  olup  olmadığını  sordu.  Biz  de 

olmadığını  söyledik.  O zaman Land Rover  aracrıda  kesici  balta  gibi  aletler  vardı.  Onları 

askerlere dagıt dedi. 5-10 dakika sonra Land Rover aracını Helsin Binasının oradaki nizamiye 

kapısına göndermemi istedi. Land Rover aracını o tarafa kendisi gönderdi. Daha sonra Titan 

aracını  kapıya  barikat  şeklinde  paralel  park  etmemizi  söyledi.  Ben  olayı  bilmediğim  ve 

soramadığım  için  nizamiyede  kamuflajlı  ama  rütbesini  sökmüş.  Çünkü  herkese  emir 

veriyordu. 1.90 boylarında ve elinde G-3 Piyade tüfeği olan birisi vardı ve giriş çıkışları gelen 

giden personeli kontrol ettiğini gördüm. Gelenlerin Ertuğrul Binbaşına isimlerini söylüyordu. 

Ertuğrul  Binbaşı  da  içeriden  birilerini  arayarak  içeriye  alalım  mı  almayalım  mı,  siz  mi 

çağırdınız? şeklinde soruyordu. Ona göre içeri alıyordu ya da eve gönderiyordu.  " şeklinde 

beyanda bulunmuştur.

Tanık Ali AYDOĞAN 26/07/2016 tarihli ifadesinde; " Hakan Albay birlik dışından 

değil  birlik  içinden yukarıda belirttiğim araçla  geldi  ve hemen arkasında iki  tane Binbaşı 

vardı. Sonradan öğrendiğim kadarı ile Ertuğrul ALTUN Binbaşı, diğeri de Okan KOCAKURT 

Binbaşıymış. Biz tatbikat olduğunu öğrenince tedbir aldık. Yeleklerimizi, başlığımızı giydik, 

silahımızı aldık. Demir engellerle nizamiye girişini kapattık. Daha sonra Kara Havacılık Okul 

Komutanı Ünsal ÇOŞKUN birlik içerisinden nizamiyeye araçla geldi. Arkasından yukarıda 

belirttiğim  şahıslarla  görüşmeye  başladı.  Biz  bu  sırada  askerlerim  ile  birlikte  alarmdaki 

yerimiz  olan  kartal  heykelinin  arka  kısmında  yerimizi  aldık.  Bu  arada  Ünsal  Paşa  da 

görüşmesini yaptıktan sonra aşağı doğru devam etti." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık  Umut  RAHATLAR,  Kara  Havacılık  Komutanlığı  tarafından  yapılan 

idari  tahkikat  kapsamında  05/08/2016  tarihinde  verdiği  ifadesinde;  Karargah  Bölük 

Komutanlığında  ulaştırma  er  olarak  askerlik  yaptığını,  olay  günü  saat  16:45  sıralarında 

Binbaşı  Ertuğrul  ALTUN'un Ford Connect  marka aracın anahtarını  kendisinden istediğini, 

saat 21:30 sıralarındaErtuğrul ALTUN'u araçla nizamiyeye götürdüğünü, sabaha kadar 3 - 4 

kez UH1 hangarına 1 kez de bakım hangarına dışarıdan gelen sivil giyimli personeli araçla 

götürdüğünü belirtmiştir

Tanık  Erkan  ZEYBEK  19/12/2016  tarihli  ifadesinde; "Saat  24:00  civarı  kara 

Havacılık  Komutanlığı  1  Nolu  Nizamiyesi  önüne  gittiğimde  nizamiye  kapatılmış  önüne 

araçlar çekilmiş olduğunu gördüm. Kapıya doğru gittiğimde sen kimsin diye bağıran rütbeleri 

ve isimliği çıkartılmış kamuflajlı tanımadığım biri vardı. Kimliğimi çıkartarak gösterdim bu 

sırada arka taraftan Binbaşı Ertuğrul ALTUN geldi ve bana; Senin ne işin var burada dedi. 

Bende Nuri Yüzbaşı mesaiye çağırdı bilmiyorum diye karşılık verdim. Tamam sen bekle ben 
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bir tabur komutanına sorayım diyerek telefonla konuştu sonra bana; sana gerek yokmuş sen 

git diye söyleyince bende aracıma binerek oradan ayrıldım." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü, saat:  18:51'de,  Yüzbaşı Serkan YILDIZ’ın sivil  kıyafetli, 

Binbaşı Ertuğrul ALTUN’un uçuş kıyafetli olarak karargah binasında görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:41'de, Binbaşı Ertuğrul ALTUN’un, uçuş kıyafeti 

üzerine çelik yelekli, miğfer takılı vaziyette ve tabancalı olarak KaraHavacılık Komutanlığı 1 

nolu nizamiyede görüldüğü belirtilmiştir. 

Ankara  Batı  Cumhuriyet  Başsavcılığı  tarafından  Kara  Havacılık 

Komutanlığındayapılan aramada; Şüpheli Ertuğrul ALTUN'un kullandığı belirtilen karteks 

dolap içerisinden beyaz zarf içinde 12 adet l00 ABD doları, diğer bir zarf içerisinden 590 TL 

ve bir başka sarı zarf içerisinden l00 adet l00 TL,l  adet 50 TL, aynı dolapta fişek kutusu 

içerisinde 27 adet 9 mm MKE yapımı fişek bulunduğu belirtilmiştir.

Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün 20/10/2016 tarih ve ANK-

KİM-16-07293 sayılı uzmanlık raporunda; Ertuğrul ALTUN'a ait olduğu belirtilen B-2012-

248663 barkod numaralı delil poşetinde bulunan 2 adet kutu içerisinde toplam 60 adet 9 mm 

çapındaki fişekten alınan svapta atış artıkları tespit edildiği belirtilmiştir. 

Ankara Kriminal Polis Laborutavur Müdürlüğü'nün 21/10/2016 tarih ve ANK-

BLS-16-05695 sayılı uzmanlık raporunda; şüpheli Ertuğrul ALTUN'a ait olduğu belirtilen 

9x19 mm çapında 60 adet fişekin 6136 sayılı kanun kapsamında değerlendirilmesi gerektiği 

değerlendirilmiştir. 

Şüpheli  Ertuğrul ALTUN'dan elde edilen A1533 Apple marka 358752 050496029 

imeli numaralı telefon ile bu telefona takılı sim kart üzerinde bilirkişi tarafından inceleme 

yapılmış ve buna dair 08/11/2016 tarihli bilirkişi raporu düzenlenmiştir.

Mali  Suçlar  Araştırma  Kurulu  Başkanlığı  tarafından  düzenlenen  14/12/2016 

tarih  ve  17-9/15  sayılı  Mali  Analiz  Raporunda; Ertuğrul  ALTUN'un  kardeşi  Ercan 

ALTUN'un 2005/10 - 2009/10 döneminde Yetenekli Nesiller Ögr. İşr. A.Ş'nin isimli şirkette 

çalıştığı,  2013  yılında  şirketin  Özel  Fatih  Öğretim  İşletmeleri  şeklindeki  eski  ünvanını 

değiştirdiği  ve  bu  şirketin  Cumhuriyet  Başsavcılığımızın  2010/100074  soruşturma 
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dosyasından  yazılan  22/01/2015  tarihli  yazıda  belirtilen  şirketlerden  birisi  olduğu 

belirtilmiştir. 

Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  Mali  Suçlarla  Mücadele  Şube  Müdürlüğü'nün 

28/03/2017 tarih ve 342278 Sayılı cevabi yazısında; Şüpheli Ertuğrul ALTUN’un kardeşi 

Ercan ALTUN’un Yetenekli Nesiller Öğretim İşletmeleri Anonim Şirketi gibi örgütle iltisaklı 

şirketde sosyal güvenlik kaydı bulunduğu belirtilmiştir.

Şüpheli Ertuğrul ALTUN'un Ankara ili Susuz Mahallesi Mavi Yıldız Caddesi 3762. 

sokak 4B Blok, No:23 adresinde 22/07/2016 tarihinde Ankara Batı 1. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 

2016/2031 değişikiş sayılı kararı uyarınca arama yapılmış ve bir kısım dijital materyallere el 

konulmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığı  tarafından yapılan idari  soruşturma sonrasında 

düzenlenen "İdari ve Disiplin Soruşturma Heyetinin Olayla İlgili Personel Hakkındaki 

Değerlendirmesi  ve  Kanaati  Çizelgesinde;  Şüpheli  Ertuğrul  ATUN'un, nizamiye 

bölgesinde  alarm verdiği,  nizamiye  bölgesinde  personel  giriş  çıkış  faaliyetlerini  yönettiği, 

nizamiyede silahlı (G3 P.Tf.ile teçhiz edilmiş olarak) bulunduğu, nizamiyeyi kontrol altında 

bulundurduğu ve yanındaki silahlı kursiyer tğmenlere sevk ve idare ettiği, Darbe Teşebbüsü 

kapsamında  icra  edilen  faaliyetlere  katıldığı,  667 sayılı  Kanun Hükmünde  Kararname ile 

kamu görevinden çıkarıldığı belirtilmiştir. 

Şüpheli Ertuğrul ALTUN'un adına kayıtlı olan / kullanmakta olduğu 0 506 460 76 06 

ve  0  506  406  76  07  numaralı  telefon  hatları  için  Ankara  8.  Sulh  Ceza  Hakimliği'nin 

30/11/2016 tarih ve 2016/4558 D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi 

uyarınca iletişim tespiti kararı verilmiştir.

Şüpheli Ertuğrul ALTUN, 16/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. 

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Ertuğrul  ALTUN'un  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli Ertuğrul ALTUN'un, Kara Havacılık Komutanlığı Hava Ulaştırma Grup 

Komutanlığı  Özel  Tabur  Komutalığında  Bölük  Komutanı  olarak  Binbaşı  rütbesiyle  görev 

yaptığı,
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Şüphelinin,  askeri  darbe  girişimi  kapsamındaki  faaliyetleri,  yine  şüphelinin  sıralı 

komutan  ve  amirleri  dışında  başka  asker  kişilerden  emir  ve  talimatlar  alması  şeklindeki 

örgütsel davranış biçimi ile birlikte nazara alındığında, şüpheli Ertuğrul ALTUN'un Fetullahçı 

Terör Örgütü üyesi olduğunun anlaşıldığı,

Şüphelinin,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler  tarafından  planlanıp 

gerçekleştirilecek  askeri  darbe  kapsamında  kendisine  verilecek  emir  ve  talimatları  yerine 

getirmek  üzere  15/07/2016  tarihinde  mesai  bitimi  görev  yaptığı  Güvercinlik  Kışlasından 

ayrılmadığı,

Şüphelinin,  15/07/2016  tarihinde  saat:17.00  sıralarında  Şüpheli  Serkan  YILDIZ'a 

askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaFidanlık  nizamiyesinin  kontrolünün  sağlaması  talimatını 

verdiği,

Şüphelinin,  şüpheli  Mehmet  ŞAHİN  Yarbay'ın  talimatı  üzerine  askeri  darbe 

kapsamında kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere olay akşamı Ana Nizamiyeye 

gittiği,

Şüphelinin,  şüpheli  Yasin CANDEMİR'in silahlandırıp ana nizamiyeye gönderdiği 

şüpheliler  Çağatay  Taha  ÇOLAKOĞLU,  Mikail  AYDOĞAN,İbrahim  Furkan  GÜLCAN, 

Kerimcan KAMAN veGalip ŞİMŞEK'den oluşturduğu grubusevk ve idare ettiği,

Şüphelinin,  saat  22:00  sıralarında  önce  Demir  engellerle  nizamiye  girişini 

kapattırtığı,  sonrada  oraya  getirilen  titan  denilen  itfaiye  aracını  nizamiye  kapısının  iç 

tarafından çıkışı  engelleyecek şekilde yan park  ettirdiği  ve Ana nizamiyeden araç  girişini 

engellediği, bu aracın gece boyunca sabaha kadar orada kaldığı,

Şüphelinin, saat 22:00 sıralarında ana nizamiye darbe faaliyetlerini kontrol için gelen 

şüpheli  Ünsal  ÇOŞKUN  ile  konuştuğu,  kendisine  talimat  verme  yetkisi  bulunmamasına 

rağmen ondan talimatlar aldığı,

Şüphelinin,Gece  boyunca  elinde  uzun  namlulu  silahla  çelik  yelekli,  miğfer  takılı 

vaziyette ve tabancalı olarak Ana nizamiyede giriş çıkışlarını yönlendirdiği, Ana Nizamiyeye 

gelip  içeri  girmek  isteyen  askerlerin  isimlerini  kışlada  darbeyi  yönetenlere  '  alalım  mı 

almayalım mı, siz mi çağırdınız' diye sorduktan sonra içeri aldığı, içeriden izin verilmeyen hiç 

bir  kişinin  kışlaya  girmesine  izin  vermediği,  Soner  GÖKÇE,  Ersel  ERSOY,Nuri 

OSMANCIOĞLU,  Tamer  ÖĞÜT,  Ercan  URAL,  Taner  BEKTAŞ  gibi  şüphelileri  içeriye 

sorduktan sonra kışlaya aldığı, 

Şüphelinin,  Ana  Nizamiyede  bulunan  teğmenlere  “telefonlarınızla  uğraşmayın,  

telefon gelirse sakın bakmayın” talimatı verdiği,

Şüphelinin,  Sabaha karşı  saat 05:00 - 05: 30 sıralarında Ana nizamiyede bulunan 

teğmenleri  ve  diğer  askerleri  topladığı,  onlara  polis  gelirse  ateş  etme  talimatı  verdiği  ve 

herhangi bir çatışma halinde mevzilenecekleri yerleri gösterdiği,
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Şüphelinin, emir ve talimat verme yetkisi bulunmadığı kursiyer teğmenlere ve ana 

nizamiyede bulunan astsubaylar ile diğer askerlere yasadışı emir ve talimatlar verdiği,

Sabah  saat  06:00  sıralarında,  Jandarma  Özel  Kuvvetler  tarafından  askeri  darbe 

girişimine  karşı  Kara  Havacılık  Komutanlığı  kışlasına  operasyona  başlanılması  üzerine 

şüpheli  Oğuz YALÇIN Albay'ın  talimatı  ile  elinde uzun namlulu  silahla  Meydan Harekat 

Bölgesinden olduğu bölgeye gittiği, orada jandarma ile çatışmaya girdikleri,

Şüpheli Ünsal ÇOŞKUN'un Akıncı Hava Üssü'ne gidilmesi talimatı vermesi üzerine 

şüpheliler Ünsal ÇOŞKUN ve Yasin CANDEMİR'in kullandıkları UH-1 helikoptere Murat 

AĞIR, Mustafa DURMUŞ,İlyas BARUT, Hakan Cafer ARSLAN, Muhterem YAMAN, Bilal 

BOZDUĞAN ve Nuri YÜKSEL ile binerek Akıncı üssüne gittikleri, 

Şüphelinin,  Güvercinlik kışlasındanseri  numaralarına bakılmaksızın aldığı  kendine 

zimmetli olmayan G-3 tüfeği de Akıncı üssüne götürdüğü 

Şüphelinin Akıncı Üssü'nde, önce Terminal binasına sonra da 143.nolu filoya gitti 

gittiği,  orada  bulunan askeri  darbeye  katılan diğer  şüphelilerle  birlikte  hareket  ettiği,  Filo 

binasında öğleden sonra ilerleyen saatlerde Orgeneral Akın ÖZTÜRK'ü gördüğü, 

Askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine aynı gün teslim olduğu,

Şüphelinin  askeri  darbe  gecesi  görevlendirildiği  ana  nizamiyenin,  Güvercinlik 

kışlasına  giriş  ve  çıkışların  yapıldığı  asıl  kapı  olduğu,  şüphelinin  bu  bölgede  olay gecesi 

silahlı  olarak  bulunarak  kışlanan  askeri  darbeciler  açısından  kontrolünü  ve  güvenliğini 

sağladığı,  Ana  Nizamiye'den  içeri  girmek  isteyen  kişileri  askeri  darbeyi  yönetenlerden 

aldıkları emir talimatla içeri almadığı ya da almadığı, 

Şüphelinin,  görev  tanımı  dışında  kendisine  ait  olmayan  silahla  olay  gecesi  Ana 

Nizamiye bölgesinde kendisine verilen yasadışı emir vetalimatları yerine getirdiği, kendisinin 

de  yasadışı  emir  ve  talimatlar  verdiği,  olay  gecesi  askeri  darbecilerin  kullandıkları 

helikopterlerin kalktıkları Güvercinlik kışlasının darbeciler açısından güvenliğini sağladığı, 

Şüpheli'ye  ait  içinde  60  adet  9  mm  çapındaki  fişek  bulunan  2  adet  kutudan  ve 

fişeklerden alınan svaplarda atış artığı tespit edildiğinden askeri darbe faaliyeti kapsamında 

silahla ateş ettiğinin tesbit edildiği;

Şüphelinin, gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi olduğunu 

bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu 

olan  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ettiği,  askeri  darbe 

girişimininde bulundukları, şüphelinin askeri hiyerarşi ve tanımlı görevleri dışında Fetullahçı 

Terör Örgütü mensuplarından askeri darbe planlaması kapsamında aldığı yasal olmayan emir 

ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli Ertuğrul ALTUN'un, soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı Terör Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 
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Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek ve  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını  oluşturduğu 

anlaşılmıştır. 

5-60- Şüpheli Eyüp ÜNAL'ın ( Yarbay ) Eylemleri :

Şüpheli  Eyüp ÜNAL 06/10/2016 tarihli  ifadesinde;  "  Ben 1993 yılında  Kuleli 

Askeri Lisesinden mezun olduktan sonra Harp Okuluna girdim ve1997 yılında oradan mezun 

oldum.  ...  2015  yılı  atamalarında  Kara  Kuvvetleri  Komutanlığına  bağlı  Lojistik 

Komutanlığına ait 12. İkmal Merkez Komutanı olarak atandım. Bu merkezde 7 tane büyük 

depomuz vardı. Bu depolarda yurt dışından ithal edilen hava aracı malzemeleri depolanırdı ve 

ihtiyacı  olan  birliklere  gönderilirdi.  Benim  en  son  görev  yaptığım  12.  İkmal  Merkez 

Komutanlığı 5. Ana Bakım Merkezinin sınırları içerisindedir ancak idari ve askeri bir bağlılığı 

yokturu. Benim komutanı olduğum birlik doğrudan Afyon'daki Kara Kuvvetleri Komutanlığı 

İkmal Komutanlığına bağlıdır. 

Bana ismini sormuş olduğunuz şahıslardan Özcan KARACAN'ı ben Harp Okulundan 

beri tanırım. Kendisiyle haftada en az birkaç kez telefonla görüşürüz ve en az 1 -2 haftada bir  

işyerinde görüşürüz. Yine 10 - 15 güne bir karşılıklı aile ortamında ev ziyaretinde buluşuruz. 

Ben  Haziran  ayının  sonunda  görev  için  Doğubeyazıt'a  gitmiştim.  Normalde  14/07/2016 

tarihinde görevden dönecektim. 10/07/2016 tarihinde Doğubeyazıt ekip komutanı olan Hakan 

EROL bana Özcan KARACAN'ın kendisini telefonla aradığını, ekip değişiklikler yapılacağı 

haberini  verdiğini  söyledi.  Hatta  Hakan  EROL kendisinin  de  Ankara'ya  gelme  durumu 

olduğunu söyledi.  Daha sonra da aynı  gün Özcan KARACAN beni  telefonla  aradı.  Bana 

"gözün aydın seni erken çekeceğiz" dedi. Bende hayırdır dedim. O da "öyle gerekiyor" dedi.  

Telefonda konuşmak istemediğini düşünüp üstelemedim. Ben ertesi gün bu konuda resmi bir 

yazı gelmesini bekliyordum. Ancak böyle resmi bir yazı gelmeyince Özcan KARACAN'ı cep 

telefonundan aradım. Yazılı emirin gelmediğini kendisine söyledim. O da bana benim yerime 

gelecek olan personelin sicil  amiri  ile görüşüp sana döneceğim dedi.  Sonra benim yerime 

gelecek olan üstteğmen beni telefonla aradı. Bana "komutanım tabur komutanımız bana emir  

verdi, ben yarın için bilet alıyorum, 12 Temmuz için uçak bileti alıyorum" dedi. Ben kendisine 

"sen geliyorsan, bende uçak bileti alayım, ancak bu işler yazılı emirle olur" dedim. Yazılı 

emir gelmeden ben 12/07/2016 tarihinde Ankara'ya döndüm. Yaz dönemlerinde bu gibi yazılı 

emir  gelmeden telefonla görev yeri  değişikliklerini  yaşamıştık.  Ancak bu gibi  durumlarda 

sonradan da olsa yazılı bir emir gelirdi. Benim Doğubeyazıttan dönmemde sonradan bir yazılı 
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emir gelip gelmediğini bilmiyorum. 

Benim Doğubeyazıttan döndüğüm 12 temmuz akşamından Özcan KARACAN eşiyle 

beraber eve geldi. Kendi eşim ve çocuklar evde değildi. Bursa'dalardı. Yarım saat kadar evde 

kaldılar. Özcan o hafta sonu için izne ayrılıp eşi ve çocukları ile beraber tatile gideceklerdi. 

Bana  işlerinin  yoğunluğu  nedeniyle  yurt  dışına  gidemeyeceğini,  eşi  ve  çocuklarını 

göndereceğini  söyledi.  Ben  neden  Doğubeyazıttan  erken  çekildiğimi  sordum.  O  da  "sen 

bayramda zaten orada kaldın, biraz da gençler çalışsın" dedi. Özcan KARACAN'ın üzerinde 

bir yorgunluk emaresi vardı. Eşi Özcan'ın mesaiden geç gelmesi konusunda şikayetçiydi. 

Ben  13/07/2016  tarihinde  Bursa'da  bulunan  eşim  ve  çocuklarımı  getirmek  için 

Bursa'ya gittim. Sonra orada bulunan kendime ait araçla 14/07/2016 tarihinde karayolu ile 

Ankara'ya geldim. Hakan EROL bana o gün gündüz "Eyüp, Özcan ile görüştünmü, benim de  

gelmem gerekiyor mu" diye bir telefon mesajı gönderdi. Bende kendisine bilmediğimi, Özcan 

ile  görüşmesi  gerektiği  yönünde bir  telefon mesajı  gönderdim. Ben saat  22:00 sıralarında 

aracımla yolculuk dönüşü lojmana girdik. Yaklaşık 1 saat kadar sonra Özcan eşi ile birlikte 

eve geldi. Eşi yurt dışına gitmek üzere İstanbul'a gidecekti. O yüzden vedalaştık. Sonra evden 

ayrıldılar. Özcan eve geldiğinde Cuma günü için yarın mesaiye gidip gitmeyeceğimi sordu. 

Bende gideceğimi söylemiştim.

15/07/2016 tarihinde  ben sabah geç  kalktım işe  gitmedim.  Öğleyin  Bakım Tabur 

komutanı olan Murat BOLAT beni telefonla aradı. Bana skorsky helikopterine ait bir parçayı 

transferinde sıkıntı  yaşadıklarını,  araya girip süreci hızlandırmamı benden rica etti.  Bende 

tamam dedim ve bizim ikmal merkezindeki Enver başçavuşu telefonla aradım. Ona durumu 

ilettim. Yarım saat kadar sonra Enver başçavuş beni telefonla aradı. İstenilen mazlemelerde 

sıkıntı  olmadığını,  malzemelerin birisinde talep olmadığı için sıkıntı  bulunduğunu söyledi. 

Bende eşime mesaiye gideyim akşam davet edildiğimiz babamlarda buluşuruz dedim. Resmi 

aracı istedim. Saat 15:00 sıralarında işyerine vardım. Murat BOLAT'ın istediği malzemelere 

baktım. İşlemlerde bir  sıkıntı  olmadığını gördüm. Yeni teslim alınan CH47 helikopterlerin 

bizim  tarafından  silahlı  kuvvetlerin  envanterine  almamız  gerektiği  konusunda  bizim 

personelin lojistik komutanlığından arandığını duydum. Ancak teslim için gerekli prosedürün 

gerçekleşmediğini  de  öğrendim.  Hem  helikopterleri  görmek  hem  de  teslim  için  gerekli 

prosedürleri görmek üzere Kara Havacılık kısmına geçtim. İlk önce CH47'lerin bulunduğu 

hangara gittim. Oradaki astsubay hangarı kapattıklarını söyledi. Ona helikopterin envantere 

alınması prosedürünün safahatı hakkında bilgi aldım. Sonra Murat BOLAT'ın yanına gittim. 

Murat BOLAT'ın odasında Murat BOLAT, Özcan KARACAN ve Ersel ERSOY vardı. Ben 

Murat  BOLAT'a  istediği  malzemeler  ile  ilgili  bir  sıkıntı  olmadığını,  neden  beni  arama 

ihtiyacında olduğunu sordum. O da sıkıntı kalmadığını, sorunu hallettiklerini söyledi. Otur 

çay içelim dedi. Bende oturdum. Özcan KARACAN'ın üzerinde nöbet kıyafeti vardı. Ersel 
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ERSOY'da resmi kıyafetliydi. Aramızda normal rutin konuşmalar yaptık. Bir süre sonra Ersel 

ERSOY mesai bittiği için oradan ayrıldı. Özcan KARACAN bana o gün nöbetçi olduğunu 

söyledi ve müsait olursan gel çay içelim dedi. Bende tamam uğrarım dedim. Odada 10 - 15 

dakika  kaldıktan  sonra  ayrılıp  kendi  birliğime gittim.  Saat  17:00'yi  geçiyordu.  Odamdaki 

bilgisayarını başına geçip ben yokken bilgisayar sistemi üzerinden bana gönderilen emirleri 

incelemeye başladım. Bir iki  saat o şekilde emirlere baktıktan sonra saat 19:00 gibi işleri 

bitirdim. Sonra resmi araçla Özcan KARACAN'ın bulunduğu nöbetçi  amir odasına gittim. 

Binanın  önünde  bir  korgeneral  arması  bulunan  araç  vardı.  Aracın  başında  kimse  yoktu. 

Binanın  ışıklarının  hepsi  yanıyordu.  İçeri  girdiğimde  Özcan  KARACAN  telefonla 

konuşuyordu.  Odanın  ışığı  kapalıydı.  İçeride  tanımadığım  iki  kişi  daha  vardı.  Özcan 

KARACAN telefon konuşması bittikten sonra bana "abi şu anda biraz sıkıntı  var,  seninle 

ilgilenemeyeceğim,  beni  beklermisin"  dedi.  Bende  "abi  ben  o  zaman  gideyim,  sonra 

görüşürüz"  dedim.  O  da  "yok  yok,  burası  biraz  kalabalık  sakinleşsin,  benim  odamda 

görüşelim" dedi. Benden tamam ben o zaman odama geçiyorum. İşin bitince beni ara dedim. 

Ben oradan ayrılıp işyerime gittim. Bir saat kadar kaldıktan sonra Özcan KARACAN beni 

askeri hattan aradı. Saat 21:00 sıraları idi. Bana "benim odaya geç, Sadullah'da orda, orada 

buluşuruz" dedi. Bende resmi aracı çağırttım, onunla Özcan KARACAN'ın makam odasının 

olduğu yere gittim. Odada Özcan KARACAN yoktu,  Sadullah ABRA vardı.  Ona ne olup 

bittiğini sordum, o da bana gece uçuşu olduğunu, rutin faaliyet olduğunu söyledi. Ancak rutin 

demesine rağmen binanın bütün ışıkları yanıyordu. O saat için normalde bulunandan daha 

fazla personel vardı.  Biraz konuştuktan sonra Sadullah odadan ayrıldı.  Ben odada Özcan'ı 

beklemeye başladım. Yarım saat kadar sonra Sadullah tekrar odaya geldi. Bana "abi Özcan abi 

seni  uçuş  hattında  bekliyor"  dedi.  İkimiz  birlikte  200  metre  mesafedeki  uçuş  hattına 

yürüyerek gittik. Ben benim resmi aracı oradan gönderdim. 

Uçuş hattında her zamankinden fazla pilot ve teknisyen vardı. Uçuş hattına bir atak 

helikopteri indi. Helikopterden Hakan EROL ve Memduh KARAGÖL indiler. Bu helikopterin 

karşısında da UH1 helikopteri indi. Bu helikopterden de İrfan Üsteğmen ile bir teğmen indi. 

Bu  teğmenin  ismi  Abdullah  olabilir.  Ayrıca  helikopterlerde  teknisyenlerde  vardı. 

Teknisyenlerin ismini bilmiyorum. Ancak simaen bir ikisini tanıyabilirim.

Uçuş  hattında  İlkay  ATEŞ,  Rafet  KALAYCI,  Erdal  BAŞLAR'ın  da  aralarında 

bulunduğu 10 kadar pilot vardı. Uçuş hattında 6 - 7 kadar, hangarda ise 10 kadar teknisyen 

vardı. Teknisyenleri de ismen tanımıyorum ancak simaen tanıdıklarım vardı. Hakan EROL ile 

Memduh'un yanına gittim, hoşgeldiniz dedim. Oradakilerle konuştuğumuzda bana gece uçuşu 

olduğu türünden sözler söylediler. Konuşmak için Özcan KARACAN'ın Ünsal ÇOŞKUN'un 

yanından  ayrılmasını  bekledim.  10  -  15  dakika  ayakta  konuştular.  Onlar  hangara  beraber 

yürüdüler. Ben biraz yaklaşıp Özcan ile göz teması kurmaya çalıştım. O bana bir ara "abi  
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bekle geliyorum" dedi. Özcan, Ünsal paşayı oradan uğurladıktan sonra bizim yanımıza geldi. 

Ben ne olup bittiğini sordum, bana "abicim, yoğunuz, gelen giden çok, gece uçuşu var, sen  

burda  kal,  sana  ihtiyacım olabilir"  dedi.  Bu sırada  arka  taraftan  birisi  tabancanın  kurma 

kolunu çekti.  Kalabalıktan birileri  kafasına sıkarım diye  laflar  etti.  Özcan KARACAN ne 

oluyor  diye  olaya  müdahale  etti.  Onlarla  birşey  konuştu.  Özcan  KARACAN  bana  "seni  

telefonla arayacağım, sen burda kal, sana ihtiyacım var, bana yardım edersin" dedi. Ben eve 

gidip babamlarla yemek yiyeceğimi söyledim. O "  bırak orasını, burası daha önemli, sana 

burada ihtiyacım var,  bana yardım edersin"  dedi  ve  oradan ayrıldı.  Orada bulunan Erdal 

BAŞLAR ile gözgöze geldik. Ona da yanına varıp ne olup bittiğini sordum. O da yuvarlak 

ifadeler kullandı. Ancak ortalıkta bir garip şeyler dönüyordu, ben bunu anlamıyordum. 

Kobra pilotları bir ara helikopterlerin başına geçtiler. Kontrollerini yaptılar. Sadullah 

ABRA'nın  helikoptere  bindiğini,  kaskını  taktığını  gördüm.  Başka  bir  helikopterin  çalışma 

sesini  duydum.  Sonra  Sadullah'da  helikopteri  çalıştırdılar.  Sırasıyla  Kobralar  çalışmaya 

başladı. Bu sırada Özcan beni cep telefonundan aradı. Bana teknisyenlere tanker şoförünün 

nerede olduğunu sor dedi. Ben de orada bulunan bir teknisyene sordum. O da bana tamam 

komutanım haberim var, bakıyoruz dedi, bu da bana garip geldi. Eğer bu teknisyenin haberi 

varsa, Özcan KARACAN beni neden aramıştı, bunu bilmiyorumdum. Çalışan Kobralardan 3 

tanesi  kalkış  yaptı,  bir  tanesi çalışır  vaziyette bekliyordu. O sırada Özcan beni  tekrar cep 

telefonundan  aradı.  Çalışan  Kobra  helikopterine  kalkması  talimatı  vermemi  istedi.  Bende 

tamam  dedim,  pilota  işaret  yaptım.  O  kapağı  açtı.  Ona  Özcan  KARACAN'ın  talimatını 

ilettim.  O da bana tamam telsizle  konuşuyoruz dedi.  Ben Erdal  BAŞLAR'ın yanına gidip 

Hakan EROL'un nerede  olduğunu sordum.  O da  bilmediğini  söyledi.  Orada  sadece  İrfan 

Üstteğmen ile genç teğmen vardı.  Ben hangarın kenarına duvara yaslanarak oturdum, cep 

telefonundan haberlere bakmaya başladım. 

Saat  24:00  sıraları  olmuştu.  İnternetten  boğaz  köprülerinin  ulaşıma  kapatıldığını, 

darbe dedikodularının ortada dolaştığını öğrenince olan biteni anlamaya başladım. Özcan'ın 

beni erken görevden çağırması, ailesini yurt dışına göndermesi, beni sık sık araması, benim 

askeri  birlikte  kalmam  hususunda  ısrarcı  olmasını  düşünüyordum,  ancak  ben  Özcan 

KARACAN'ı uzun yıllardır tanıdığım için onun darbeci askerlerden birisi olduğunu ve beni 

bu  maksatla  orada  tuttuğunu  kabullenmek  istemiyordum.  Kendisine  böyle  bir  hareket 

konduramıyordum. Helikopterlerden bir kaç tanesi bu sıralarda uçuş hattına indi ve 10- 15 

dakika sonra yeniden kalktılar. Teknisyenler hangarlara girip çıkıyorlardı. Erdal benim yanıma 

gelip "Eyüp, Hakan'lar uçuştan geldiler, hadi biz çıkalım" dedi. Bende "komutanım nereye  

çıkıyoruz, ne yapıyoruz" dedim. O da bana emri havada alacağımızı söyledi. Normalde Kara 

Havacılığın temel prensiplerinden birisi de havada görev emri alınmaz, uçuşa çıkmadan önce 

bize emirler verilir, hatta bu konuda birife ediliriz. Ben de bunu ima ederek "havada mı görev  
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emri alacağız" dedim. O da evet, diğer helikopterler de böyle yaptı, bugün böyle dedi. Birlikte 

Atak  helikopterinin  yanına  gelmiştik.  Ben  olan  bitenden  korkmaya  başlamıştım.  Erdal 

BAŞLAR  bana  ön  tarafa  geç  dedi,  bende  helikopterin  ön  tarafındaki  silahçı  koltuğuna 

oturdum, o da arka tarafındaki pilot koltuğuna oturdu. Kalkar kalmaz doğuya doğru uçuşa 

geçtik.  Bu sırada helikopterin telsizi  açıktı.  Biz  kalktıktan  sonra  kuleden tanımadığım bir 

görevlinin sesi geldi ve "Beştepe bölgesine gidin, orada ki zırhlı polis araçlarını ateş altına  

alın"  dedi.  Telsizle  bize  bu  emir  verilirken  arka  taraftan  parazit  halinde  konuşma  sesleri 

geliyordu.  Bu  seslerin  kime  ait  olduğunu  bilmiyorum.  Erdal  BAŞLAR'a  "komutanım  ne 

yapacağız, ne edeceğiz" dedim. O da "ne gerekirse, ne emrediliyor ise onu yapacağız" dedi. 

Helikopteri veya silah sistemini bozmak için top sistemini aktif hale getirip devamlı hareket 

ettirdim. Bu yüksek güç gerektirdiği için top arızası vermesi gerekiyordu, çünkü daha önce 

test uçuşlarında bu hareketi yaptığım zaman top arızası uyarısını aldığım olmuştu. Bu esnada 

Erdal BAŞLAR bana Cumhurbaşkanlığı külliyesinin kuzey doğusundaki bir giriş kapısının 

önündeki bir aracı gösterdi. O araca ateş etmemi söyledi. Bir taraftan da helikopterle havada 

turluyorduk. Helikopterin atış yapması için belirli bir patenle hedefe yönelmesi lazımdı. Erdal 

BAŞLAR'da belirttiği için benim atış yapmama yönelik olarak o patenle hedefe yöneldi. İlk 

patende ben silahı hedefe ayarladım, ancak ateşleme komutunu kendi HMD'me aktardım. Bu 

silahın normal atış düğmesinden değilde, farklı bir yerden atış yapılması anlamına geliyor. Bu 

şekilde  4  kez  hedefin  üzerinde  tur  attık.  Ben  bu  turlardan  ikisinde  HMD'yi  farklı  bir 

kumandaya aktıralaraktan atış yapılmasını engelledim. Diğer iki turda da gece kamerası ve 

silah  sistemi  yönlendirme  ayarlarını  (TSU-STİRRİNG)  bozaraktan  atış  yapılmasını 

engelledim. Ben bir taraftan da helikopteri kullanan Erdal BAŞLAR'a durumu izah etmeye 

çalışıyordum.  Kendisine  arıza  olduğunu,  atmadığını  söylüyordum.  Ancak  helikopterde  bir 

arıza ışığı yanmadığını görüyordu. O da bana tekrar tekrar dene diye talimat veriyordu. 4. Tur 

(patende)  de  bu  şekilde  olunca  bana  en  son  olarak  bana  "HMD  ile  atalım"  dedi.  HMD 

kontrolünü  Erdal  BAŞLAR  alsaydı  kendisi  belirttiği  hedefe  ateş  edecekti.  Ben  bunu 

engellemek için kendi belirlediğim hedef olan Erdal BAŞLAR'ın bana belirttiği hedefin 50 

metre kadar doğusunda yolun kenarındaki küçük ağaçlar bulunan boş alana atış yaptım. Bu 

atışı yapmadan önce termal kamera ile bu alana baktığımmda bu alanda hiçbir canlı yoktu. 

HMD ile atış yapıldığı zaman mermiler dağılıyordu ve daha çok kontrolsüz zarar veriyordu. 

Ben  atış  yaparken  "gun  no  go"  uyarısı  çıktı.  Bu  helikopterde  bulunan  topun  çalışmadığı 

anlamına geliyordu. Erdal da bu uyarıyı  gördü. Ben kendisine komutanım top arıza verdi, 

dönelim dedim. O da tamam dedi. Sonra Erdal kule ile görüştü. Top arızasını oraya bildirdi, 

teknisyenlere haber verin dedi. Bana aşağıdan bize silahla ateş ediyorlar fark ettin mi dedi. 

Bende fark etmediğimi söyledim. Sonra biz Güvercinlik'teki taarruz uçuş hattına iniş yaptık. 

Bu esnada Kobra helikopterlerin kule ile telsiz konuşmalarını duydum. Kobra helikopterleri 
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isabet almışlardı ve meydana dönmek istiyorlardı. Bu konuşmadan sonra Erdal telsizden bize 

da ateş ediyorlar dedi. Bir Kobra pilotu telsizden Beştepe'de nereden atıyorlar dedi. Biz de o 

esnada inmiştik. 

Erdal  benden  önce  inip  teknisyenle  birşeyler  konuştu.  Bu  esnada  Erdal  Kobraya 

telsizle, bize atış yapılan yeri tarif etmemi söyledi. Bende kuzey doğu bölgesinde biryerlerden 

olduğunu söyledim. Bunu da Erdal BAŞLAR'ın emrini yerine getirmek için yaptım. Diğer 

Kobrada  bu  sırada  alana  inmek  üzereydi.  Teknisyenlerde  bir  hareketlilik  oldu. 

Teknisyenlerden  birisi  bizim  uçtuğumuz  atakta  bir  mermi  deliği  gösterdi.  Onlar  orada 

konuşurlarken  ben  helikopterden  inip  hangara  gittim.  Kendime  emniyetli  bir  yer  aradım. 

Teknisyenlerin soyunma odasını gördüm. Orası karanlıktı oraya oturup olan biteni düşünmeye 

başladım. Hangarın uçuş pistinin tersi istikametindeki önüne çıktım. Bir araç aradım. Kendimi 

emniyette  göreceğim  bir  yere  gitmek  istiyordum.  Kendi  şoförümü  aradım.  Onu  içeri 

almamışlar. Taaruz hangarının önünde boş bir rang rover gördüm. Bunun şoförünü ararken 

beni Özcan KARACAN cep telefonundan aradı saat 03:30 sıralarındaydı. Bana "tankerleri  

skorskilerin oraya yönlendirsene" dedi. Ben tamam abi deyip geçiştirdim. Oradan hangara 

girip tanker şoförünü sordum. Orada bir askerin land roverın şoförüne rastladım, onu alıp 

landın  başına  götürdüm.  Sonra  land  rover  ile  garaja  gittik.  Orada  Özcan  KARACAN'ın 

sorduğu tankeri  sordum. Onlar bana tanker şoförünün koğuşta olduğunu söylediler.  Bende 

benim birliğime yakın tanker  şoförünün bulunduğu koğuşların olduğu yere gittim.  Askere 

tanker şoförünü bulması ve hangardaki komutanlarına götürmesi için talimat verdim. Bende 

yürüyerek  kendi  birliğime  gittim.  Yolda  kaleşnikoflu  bir  teğmen  gördüm.  Ben  resmi 

kıyafetliydim. Saat 04:00 sıraları idi. Kendi birliğimdeydim. Nöbetçi astsubayı aradım. Yoktu. 

Odaya çıktım. Işığı kapattım ve karanlıkta olan biteni düşünmeye başladım. Uyuyakalmışım. 

Sabah  06:00  sıralarında  rütbeli  bir  asker  beni  uyandırdı.  O  sırada  tepemizde  bir  Kobra 

jandarmaya doğru ateş ediyordu. Ben bu helikopteri benim için gönderdiklerini sandım. Yere 

personel ile yattık. Bu sırada beni Afyon'dan ikmal komutanı Gökhan Paşa aradı. Personelin 

durumunu  sordu.  Bende  ateş  altında  olduğumuzu  söyleyerek,  sonra  arayayım  dedim. 

Personeli alıp sığınağa indirdim. O sırada Özcan KARACAN cep telefonundan beni bir daha 

aradı.  Nerede olduğumu sordu.  Bende birliğimdeyim dedim telefonu kapattım.  Helikopter 

atışı bir taraftan devam ediyordu. Sığınağa inip kendimizi emniyete aldık, 08:30'a kadar orada 

kaldık. Sonra ortalık sakinleşince ofislere çıktık. Saat 12:00 gibi bizim binaya bir JÖAK timi 

girdi. Çatışma olmak üzereydi ama olmadı. Bizi aşağıya indirdiler, bir teğmen aradıklarını 

söylediler.  Aradıkları  teğmeni  bulamayınca  oradan  ayrıldılar.  Normal  rutin  faaliyetimize 

başladık. İkmal komutanımızın 24 saat herkes mesaide olacak dedi. Ancak Adnan Albay ile 

konuştum, o bana personeli ikiye böl, yarısı gitsin, yarısı kalsın dedi. Bende verilen talimatı 

yerine getirdim. İlk grubu kendimi de dahil edip saat 18:00'de ayrıldım. Babamların evine 
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gittim. Saat  20:30 sıralarında birliğime geri  döndüm. Sabaha kadar  birliğimdeydim. Pazar 

günü saat 11:00 sıralarında beni gözaltına aldılar. Sonra beni polise teslim ettiler. dedi.

Ben bu olaylar olurken gece boyunca eşimle konuşmadım. Saat  06:00 sıralarında 

eşimle görüştüm. Telefonum gece boyunca açıktı ama eşim de gece boyunca beni aramadı. O 

akşam akrabalarımdan ya da arkaşlarımdan hiç kimse ile hiçbir telefon konuşması yapmadım. 

Telefonum açıktı. Birçok arayan, mesaj gönderen oldu. Ama ben cevap vermedim. 

Ben  Fetullahçı  terör  örgütü  üyesi  değilim.  15/07/2016  tarihindeki  askeri  darbeye 

darbe olduğunu bilerek katılmadım. Erdal BAŞLAR'ın bana helikopterin silahını kullanma 

talimatını da onun istediği şekilde yerine getirmedim, hatta silahları etkisiz hale getirmek için 

uğraştım. Bu darbede herhangi bir şekilde aktif olarak görev almam konusunda sivil ya da 

asker  bir  şahıstan  talimat  almadım.  Ben  Fetullahçı  terör  örgütü  yapılanması  içerisinde 

olmadığım için benim bağlı bulunduğum bir örgüt yöneticisi konumundaki abim yoktur.  " 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Erdal  BAŞLAR  18/07/2016 tarihli  ifadesinde;  "  ...  Ben de verilen 

emri uygulamak üzere Yarbay Eyüp ÖNAL ile birlikte bir gün önce teslim 

etmiş olduğum atak helikoptere binip verilen emirle uçmaya başladım.

Kalktıktan  sonra  telsizden  Beştepe'  den  bulunan  polis  araçlarına 

uyarı ateşi açmamızı istediler. Emri kimin verdiğini bilmiyorum. Ancak emir 

telsizden geldi. Emir üzerine Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde 

bulunan 1 adet toma tabir edilen polis aracına uyarı maksatlı atış yaptık. 

Daha sonra bir tur attıktan sonra telsizden yine emir geldi ve polis aracını 

vurmamızı istediler.  Bunun üzerine yine aynı  araca bu kes hedef alarak 

ateş  ettik  ve  aracın  isabet  aldığını  gördüm.  Bu  sırada  kullandığım 

helikopterin  alt  tarafından  isabet  aldığını  hissettim.  Sonra  helikopteri 

indirmek üzere Kara Havacılık Okulu Komutanlığı'na gittim. " şeklinde beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli İlkay ATEŞ 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " Biz odada otururken Yüzbaşı 

Taha Fatih ÇELİK ara ara odaya gelerek Özcan Yarbay’a bir şeyler sorduktan sonra odadan 

çıktı. Bana daha önce söylemiş olduğu faaliyet ile ilgili bizim evin önünde buluşuruz, bir yere 

gideceğimizi, buraya da benim, Binbaşı Sadullah ABRA’nın, Binbaşı Eyüp ÜNAL’ın, Yarbay 

Erdal  BAŞLAR’ın,  Binbaşı  Murat  KARAKAŞ’ın,  Yüzbaşı  Taha  Fatih  ÇELİK’in  ve 

kendisinin olacağını söyledi. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Taha  Fatih  ÇELİK  01/09/2016  tarihli  ifadesinde;  "Yarbay  Özcan 
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KARACAN geldi depoda olan mühimmatları araca yükletmemi ve uçuş hattına yollamamı 

söyledi o andan itibaren kışla bir anda araç ve personel ile doldu ve Özcan Yarbay tarafından 

faaliyete başlıyoruz diye saat 21:30 sıralarında emir verdi bende kaskımı ve gözlüğümü alarak 

uçuş hattına geçtim burada ... Binbaşı Eyüp ÜNAL ... ve ismini bilmediğim iki Üsteğmen o 

bölgede idi. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Soner GÖKÇE 10/08/2016 tarihli ifadesinde; " Ersel Binbaşı ile yanlarına 

yaklaşarak görüştüğümüzde, farklı birliklerden gelen kişiler olduğunu gördüğümüzde bunun 

daha önceden planlı bir faaliyet olabileceğini düşündük. Bu şahıslar ellerinde tabancası ve 

çelik yelekli olan Üsteğmenİzzet ÇAKAN, Binbaşı Eyüp ÜNAL, Yarbay İlkay ATEŞ, Yarbay 

Hakan EROL, Kurmay binbaşı Murat KARAKAŞve Yarbay Erdal BAŞLAR isimli taarruz 

pilotlarını gördüm. Hakan EROL bana biraz dinlenin siz de uçarsınız dedi. Ben de hiçbir şey 

demeden oradan hızlı bir şekilde uzaklaştım. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Tamer ÖĞÜT 22/10/2016 tarihli  ifadesinde; "    Uçuş hattında Yarbay 

Erdal BAŞLAR ile Binbaşı Eyüp ÜNAL’ı gördüm aralarında konuşuyordu. ... Bu esnada uçuş 

hattındaki helikopterler sırayla havalanmaya başladı. Bir süre sonra Erdal BAŞLAR ile Eyüp 

ÜNAL’ın Atak helikopterine bindiklerine gördüm. ... Erdal BAŞLAR ile Eyüp ÜNAL daha 

sonra havalandılar, 

... Bu esnada bir patlama sesi ile elektrikler gitti, uçuş hattını kontrol ettik bir şey 

yoktu bu esnada Eyüp ÜNAL’ı görerek hayırmı diye sorduğumda; Murat BOLAT’ın yanına 

çıkalım diye söyleyince diğer teknisyen arkadaşlarla yukarı çıktık, bu esnada elektrikler kesik 

olduğu için etraf karanlıktı. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Mustafa  ORMANTEPE  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Bir  Atak 

helikopterine  ben  ve  yanımda  bulunan  teknisyen  Volkan  TÜRKKORKMAZmühimmat 

yüklerken helikopterde parça kırılıp arıza meydana geldi ve bu helikopterin silahı kullanılmaz 

hale gelince pilotlar uçmadı. Bu Helikopterde Bulunan Pilotların Yarbay Erdal BAŞLAR ve 

Binbaşı Eyyup ÜNAL olduğunu gördüm. Daha sora Temelli tarafından Pilot Yarbay Hakan 

EROL  ve  Yüzbaşı  Memduh  KARAGÖL  tarafından  yeni  bir  Atak  helikopteri  getirildi 

veYarbay  Erdal  BAŞLAR  ve  Binbaşı  Eyyup  ÜNAL  buhelikoptere  bindi  bize  hitaben 

Genelkurmay  Basıldı  acil  oraya  gideceğiz  dedive  benden  tekrar  mühimmat  yüklememi 

istediler bizde yine burada bulunan teknisyenler Volkan TÜRKKORKMAZ, Ömer SEZEN, 

Tamer ÖĞÜT ile birliktebu helikoptere mühimmat yükledik ve aynı pilotlar helikopterle saat 

23:00  sıralarındauçtular.  15  dk  sonra  geri  döndüler  ve  silah  sisteminde  arıza  olduğunu 

söylediler  ve  hemen giderilmesini  istediler.  Bizde  bu  sırada  internette  olağan  dışı  olaylar 
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olduğunu fark edince giderilmesi kolay olan bu arızayı tamir etmedik. Pilotlar ısrarla arızanın 

giderilmesin istese de tamirin yapmadık. Ayrıca son olarak uçan bu helikopterin atış yapıp 

yapmadığını bilmiyorum o an kontrolünü yapamadık. Bu kez yine aynı pilotlar ilk arıza yapan 

helikopterin yedek parçasını bize getirerek tamir edilmesini istedi biz kolay olan bu arızayı da 

yapılamayacağını  söyleyerek  tamir  etmedi  .  Şunu  da  belirtmek  istiyorum  mühimmat 

yüklediğimiz  iki  atak  helikopteri  Malatyadan  gelen  helikopterlerdir.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli  Ersel  ERSOY  10/08/2016  tarihli  ifadesinde;  " Hangar  kapısına 

geldiğimizde,  Yarbay Erdal  BAŞLAR,  Binbaşı  Eyüp  ÜNAL ...  ve  Kobra  pilotu  Yüzbaşı 

Sadullah  ABRA’yı  gördüm.  Bunları  bir  arada  gördüğümde  FETÖCÜ  olduklarını 

değerlendirdim. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  VOLKAN  TÜRKKORKMAZ  26/10/2016 tarihli  ifadesinde;  " 

Malatya'dan gelen Atak 1'e Erdal BAŞLAR Yarbay ile Eyüp ÜNAL Binbaşı bindiler, uçtular. 

Oradan ayrıldılar, 15-20 dakika sonra geldiler aynı yere indiler, arıza var dediler. Bu Atak'ın 

arızasına  ben  ve  Ömer  SEZEN  astsubay  baktık.  Silah  arızası  vardı  arızanın 

giderilemeyeceğini söyledik. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Muhsin  Yiğit  ÖZDAMAR  18/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  Sigara 

içmek  için  dışarı  çıktık.  Bu esnada  illegal  yapılanmaya  hizmet  eden  pilotları  bir  kısmını 

gördük. Gördüğüm pilotlar içerisinde Yarbay Erdal BAŞLAR, Yarbay İkay ATEŞ, Binbaşı 

Eyüp ÜNAL ... Binbaşı Rafet KALAYCI'nın silahları ile birlikte sürekli uçuşa çıkıp indiğini 

gördüm. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Ömer SEZEN 18/07/2016 tarihli ifadesinde; "Ben henüz meydanda iken 

Atak  Helikopterinin  yanına  gidince  helikopterde  yükleme  yapan  ve  mühimmat  yükleyen 

Malatya ilinde görev yapan daha önce birlikte  görev yaptığım ve PDY içerisinde faaliyet 

gösterdiklerinden şüphe duyduğum Başçavuş Mustafa ORMANTEPE ve Başçavuş Volkan 

TÜRKKORKMAZ’ın  seri  bir  şekilde  Atak  helikopterine  300  adet  top  mühimmatı 

yüklediklerini  gördüm. Bu sırada  yanlarında isimini  bilmediğim bir  teknisyen daha vardı. 

Helikopteri kullanmak üzere pilot kabininde eski Tabur Komutanım Yarbay Erdal BAŞLAR 

ve silah kabininde ise Binbaşı Eyüp ÜNAL bulunuyordu. Erdal Yarbaya hitaben "Komutanım 

ne oluyor nereye gidiyorsunuz yapmayın etmeyin" dediğimde kafasını sallayarak "hallederiz" 

dedi ve motor çalıştırarak havalandılar.

Bir süre sonra Yarbay Erdal BAŞLAR ve Binbaşı Eyüp ÜNAL’ın kullandığı ATAK 
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Helikopteri  meydana iniş  yaptı.  Helikopterin yanına gidince Yarbay Erdal  BAŞLAR bana 

silah sisteminin çalışmadığını söyleyince gece vakti tamir yapamayacağımı söyledim. Silah 

kabininde bulunan Binbaşı Eyüp ÜNAL "Çok atış da yapmadım neden arıza yaptı" dedi ve 

arızayı  gidermemi  istedi.  Bu  sırada  helikopter  çalışır  vaziyette  idi.  Yaptığım  kontrolde 

helikopterin  isabet  aldığını  gördüm  ve  arızanın  bu  yüzden  olduğunu  tamirinin  mümkün 

olmadığını söyledim. Yarbay Erdal BAŞLAR helikopter pervane dahil isabet aldığı halde silah 

sisteminin  tamir  edilmesi  halinde  "ben  bu  şekilde  de  uçarım"  dedi.Ben  de  tamir 

edemeyeceğimi  söyleyince  motor  kapattılar.  Bunun  üzerine  elinde  kullanabileceği  faal 

helikopter  kalmayan  bakım  teknisyeni  kadar  bilgisi  olan  Yarbay  Erdal  BAŞLAR  bana 

gayrıfaal  olan  helikopterden  1001  numaralı  ATAK  helikopterine  komple  silah  sisteminin 

aktarılmasını emritti. Ben de yine bunu yapamayacağımı beyan ettim ve yanından ayrıldım. " 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Ömer  SEZEN  23/12/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ..  Bu  sırada  Erdal 

BAŞLAR Yarbay ile Eyüp ÜNAL Binbaşı tulumlu olarak oraya geldiler. Ben Erdal BAŞLAR 

Yarbayla Malatya'da bir yıl beraber çalışmıştım. Erdal BAŞLAR Yarbay helikoptere bindikten 

sonra  yukarıda  belirttiğim  şekilde  kutuda  bulunan  kaskı  çıkarıp  kendisine  verdim.  Ona 

komutanım ne oluyor diye sordum. Oda bana "hallederiz Ömer" dedi. Sert bir şekilde baktı. 

Kendisine  ayrıca  Temelli'de  kalan  helikopterin  geçirdiği  arızayı  düşünerekden  rotorbrek'e 

dikkat edin dedim. Sonra kalkış yaptılar. 

Bu helikopter  kalktıktan sonra Mustafa ve Volkan bana Feeder'i  getirdin mi diye 

sordular.  Bende  getirdim,  ne  yapacaksınız  dedim.  Onlarda  bana  1001  kuyruk  numaralı 

TAİ'den gelen helikotere mühimmat yüklerken feeder'ini kırdıklarını, onu değiştireceklerini 

söylediler.  UH-1'den  Temelli'den  getirdiğimiz  feederi  aldılar.  1001  kuyruk  numaralı 

helikoptere monte etmeye çalıştılar. ...Çağlayan ÇİMEN Astsubay geldikten sonra Atak ile 

ilgilendi ancak feederi takıp takmadığını bilmiyorum. 

Çağlayan ÇİMEN Astsubay gelmeden önce Erdal BAŞLAR ile Eyüp ÜNAL'ın uçuşa 

gittikleri  helikopter  dönmüştü.  Polis  ifademde  belirttiğim  gibi  bu  helikopterde  bir  takım 

hasarlar  vardı.  Biz  bu  helikopterle  de  uçulamayacağını  söyledik.  Erdal  BAŞLAR  bize 

helikopterdeki mermi isabetleri önemli değil, siz silahı çalıştırın dedi. Biz de elimizde alet 

yok, bu karanlıkta bu silahı yapamayız dedi. Bunun üzerine Erdal BAŞLAR ile Eyüp ÜNAL 

uçuş  hattından  ayrıldılar.  Benim  o  akşam  görebildiğim  kadarıyla  sadece  1008  kuyruk 

numaralı  Atak  helikopteri  Güvercinlik'den  bir  kez  uçuş  yaptı.  İkinci  kez  yapmadı.  1001 

kuyruk numaralı Atak helikopteri ise taarruz için hiç uçmadı. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Mutlu AÇIKGÖZ 18/07/2016 tarihli ifadesinde; " Saat: 00:15 sıralarında 
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Güvercinlik Üssüne iniş yaptık. Ben daha helikopterden iner inmez üste bulunan Eyüp ÜNAL 

Yarbay  ile  Binbaşı  Erdal  BAŞLAR  atak  helikopterine  geçti,  Başçavuşlar  Mustafa 

ORMANTEPE ve Volkan TÜRKKORKMAZ helikoptere mühimmat yüklediler. Daha sonra 

bu başçavuşlar beni çağırdılar ve helikoptere mühimmat yüklemeyi bilip bilmediğimi, silah 

arızası olduğunda tamir edip edemediğimi sordular, ben de telsiz konuşmalarından durumu 

anladığım için bilmediğimi söyledim ve oradan uzaklaştım. Bu sırada da bizim getirdiğimiz 

Atak helikopterini orada bulunan Eyüp ÜNAL Yarbay ile Binbaşı Erdal BAŞLAR kaldırdı. 

... Eyüp ÜNAL Yarbay ile Binbaşı Erdal BAŞLAR’ın kaldırdığı Atak helikopterinin 

mermi  yediğinden  dolayı  arızalandığı  ve  bu  nedenle  kalktıktan  20-30  dk  sonra  geri 

döndüğünü gördük. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Memduh  KARAGÖL  18/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  Hangar 

kapısında da Kara Pilot Binbaşı Eyüp ÜNAL (Kobra ve Atak kullanır) ......Kara Pilot Kurmay 

Yüzbaşı  İzzet  ÇAKAN'ı  (Kobra  kullanır)  gördüm.  Ne  yapıyorsunuz  diye  sorduğumda 

yapıyoruz  bişeyler  Yarbay  Erdal  BAŞLAR ve  diğerleri  sonuna  kadar  mücadele  edeceğiz 

şeklinde cevap verdiler. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Emin  TÜREL  18/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ... arkadaşlarımdan 

duyduğum  kadarı  ile  Yarbay  Erdal  BAŞLAR  Yüzbaşı  Eyüp  ÜNAL  ile  birlikte  Atak 

helikopterine binerek havalandıklarını  ve 15 dakika kadar  sonra helikopterin isabet  alarak 

geriye döndüğünü duydum. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Mehmet KARAKAŞ 06/10/2016 tarihli ifadesinde; " O sıralarda dışarıda 

Kobraların çalıştığına dair helikopter seslerini duyduk. Fatih başçavuş ile birlikte hangardan 

çıkıp  Kobraların  bulunduğu  piste  gittik.  Bizim  hangarda  hiçbir  helikopter  yoktu.  Piste 

gittiğimizde taarruz hangarının önünde iki tane pilot gördük. Birisi şu an koridorda bulunan 

Eyüp ÜNAL Binbaşıdır. Diğerini tanımıyorum. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Fatih  TEKKOL 06/10/2016  tarihli  ifadesinde;  "Orada  daha  önceden 

tanıdığım Eyüp ÜNAL Binbaşı ile ismini bilmediğim üstteğmen gördüm. Eyüp Ünal hangarın 

duvarının dibinde çömelmiş vaziyette oturuyordu. Mehmet astsubay komutanım ne oluyor 

diye ayakta bekleyen üst teğmene sordu. O da "birşey yok,  işinize gidin" dedi.  "  şeklinde 

beyanda bulunmuştur.

Şüpheli İrfan KANTARCI 19/07/2016 tarihli ifadesinde; "  Güvercinlik üssünde 

hangara ilk geldiğimizde taarruz helikopterleri ile uçan Yarbay Erdal BAŞLAR, Binbaşı Eyüp 
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ÜNAL,  ...  Yüzbaşı  Hakan  SANDIK’ı  gördüm  orada  bulunan  arkadaşlardan  rütbesini 

bilmediğim Cebrail SERT isimli pilotun da orada olduğunu, Yarbay Özcan KARACAN’ın da 

kulede olduğunu duydum. Bu pilotların hepsinin üzerinde silah olduğunu gördüm. " şeklinde 

beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  İrfan  KANTARCI  03/11/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Güvercinlik'e 

helikopterler  iniş  yaptı,indiğimiz  yer  taarruz  hangarının  önüydü  biz  iner  inmez  bir 

koşuşturmaca oldu, hemen bir tanker geldi, Erdal BAŞLAR Yarbay Hakan EROL Yarbay'ı 

karşıladı, Eyüp ÜNAL, İlkay ATEŞ, Taha Fatih ÇELİK, Rafet KALAYCI, Yüzbaşı Hakan 

SANDIK vardı. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Ömer DERELİOĞLU 10/08/2016 tarihli  ifadesinde;  "...  Helikopterler 

aprona  inince  kimin  iniş  yaptığına  bakmak  için  aprona  çıktım.  Helikopterlerle  uçanların 

Yüzbaşı Taha Fatih ÇELİK ... Binbaşı Eyüp ÜNAL ile Yüzbaşı Hakan SANDIK’ın olduğunu 

gördüm.  Helikopterlerin  aprona  iniş  yaptıkları  saati  hatırlamıyorum.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur.

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  21:11'de,Yarbay  Eyüp  ÜNAL’ın  uçuş  kıyafetli  ve 

tabanca koltuk altı kılıfı takılı vaziyette karargah binası kışla nöbetçi amirliğine giriş yaptığı,  

kısa bir süre sonra karargahtan ayrıldığı,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:41'de, Yarbay Eyüp ÜNAL’ın, koltuk altı tabanca 

kılıfı takılı vaziyette ve elinde kask ile taarruz helikopterlerine doğru gittiği,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:41'de, Yarbay Eyüp ÜNAL’ın taarruz hangarına giriş 

yaptığı,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 23:54'de, Yarbay Erdal BAŞLAR, Başçavuş Süleyman 

Nazif TÜRKOĞLU, Yarbay Eyüp ÜNAL veYüzbaşı Hakan SANDIK’ın taarruz hangarında 

görüldükleri,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 00:10'da, Yarbay Eyüp ÜNAL, Yarbay Erdal BAŞLAR 

ve  Başçavuş  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU’nun  uçuş  kıyafetli  olarak  taarruz  hangarında 

görüldükleri,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 01:48'de, Yarbay Eyüp ÜNAL’ın taarruz hangarında 

elinde uçuş kaskı ile görüldüğü,

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  01:50'de,  Yarbay  Eyüp  ÜNAL’ın,  taarruz  hangarı 
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önünde tabanca ve elinde uçuş kaskıylagörüldüğü belirtilmiştir. 

Sincan  İlçe  Emniyet  Müdürlüğü  Olay  Yeri  İnceleme  Grup  Amirliği'nce 

düzenlenen 20/09/2016 tarih ve 544 sayılı uzmanlık raporunda; Gönderilen "Erikli" ibareli 

pet şişe, "Sırma" ibareli pet şişe, "Winston" marka sigara yüzeyinde tespit edilen 9 adet izden 

011 anahtar numaralı izin Eyüp ÜNAL'ın sol el orta parmak iziyle aynı olduğu belirtilmiştir.

Şüpheli Eyüp ÜNAL'ın adına kayıtlı olan / kullanmakta olduğu 0 533 485 13 50 

numaralı telefon hattı için Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin 07/10/2016 tarih ve 2016/2535 

D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı  

verilmiştir.

Şüpheli Eyüp ÜNAL'ın kullanmakta olduğu 0 533 485 13 50 numaralı telefon 

hattının iletişim bilgileri incelendiğinde;  Şüphelinin cep telefonunun 15/07/2016 tarihinde 

saat  17:05'den itibaren  Güvercinlik  Kışlasının  bulunduğu mevkiideki  baz  istasyonlarından 

sinyal  verdiği,  şüphelinin  15/07/2016saat  14:12,  15:31,  16:24,  23:21  ve  23:49'da  şüpheli 

Murat BOLAT ile, saat 23:04, 23:08, 23:36, 23:41, 23:42, 23:43, 23:44, 23:51, 23:55, 00:00, 

00:01, 00:06, 00:19, 01:06, 01:07, 04:04, 04:14 ve 06:40'da şüpheli Özcan KARACAN ile 

telefon irtibatında bulunduğu anlaşılmıştır. 

Şüpheli Eyüp ÜNAL, 17/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan tüm deliller ile birlikte şüpheli Eyüp ÜNAL'ın eylemleri değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Eyüp  ÜNAL'ın,  Kara  Kuvvetleri  Komutanlığı  Lojistik  Komutanlığı12. 

İkmal Merkez Komutanı olarak Yarbay rütbesiyle görev yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  görevli  olmadığı  bir 

askeri  birlikte  olay  gecesi  faaliyette  bulunması,  sıralı  komutan  ve  amirleri  olmayan 

şüphelilerden emir  ve talimatlar  alması  şeklindeki  örgütsel  davranış  biçimi birlikte  nazara 

alındığında, şüpheli Eyüp ÜNAL'ın Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğunun anlaşıldığı,

Şüphelinin,  helikopter  pilotu  olduğu,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler 

tarafından planlanıp gerçekleştirilecek olan askeri darbe planı kapsamında olay gecesi Atak 

helikopterleri kullanacak pilot olarak önceden görevlendirildiği, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  girişimi  planlanan  15/07/2016  tarihi  itibarıyla  Doğu 

Beyazıtta görevli olmasına rağmen, şüpheli Özcan KARACAN'ın girişimleri sonucu oradaki 

görevi sonlandırılarak 12/07/2016 tarihinde Ankara'ya döndüğü,
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Şüphelinin, askeri darbe girişiminden önceden haberdar olduğu,

Şüphelinin, Kara Havacılık Komutanlığı Güvercinlik kışlasında görevli bir personel 

olmamasına rağmen Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askerler tarafından planlanan askeri 

darbe kapsamında kendisine verilecek emir ve talimatları yerine getirmek üzere olay akşamı 

saat 21:00 sıralarında Güvercinlik Kışlasına geldiği, 

Şüpheli  Soner  GÖKÇE 10/08/2016 tarihli  ifadesindeki;  "  . Bu şahıslar  ellerinde  

tabancası ve çelik yelekli olan ..  Binbaşı Eyüp ÜNAL .. isimli taarruz pilotlarını gördüm" 

şeklindek,  beyanına  göre şüpheli  Eyüp ÜNAL'ın,  çelik  yelekli  ve  elinde  tabanca  ile  olay 

gecesi Güvercinlik kışlasında faaliyette bulunduğu,

Şüpheli Eyüp ÜNAL'ın, 15/07/2016 tarihinde saat 21:11'de uçuş kıyafetli ve tabanca 

koltuk altı kılıfı takılı vaziyette karargah binası kışla nöbetçi amirliğine giriş yaptığı, kısa bir 

süre sonra karargahtan ayrıldığı, saat: 22:41'de koltuk altı tabanca kılıfı takılı vaziyette ve 

elinde  kask  ile  taarruz  helikopterlerine  doğru  gittiğinin  güvenlik  kamerası  görüntüleri  ile 

tespit edildiği, 

Şüpheli Eyüp ÜNAL'ın, Atak helikopteri kullanacak pilot olan Erdal BAŞLAR ile 

olay gecesi birlikte uçuş gerçekleşmeleri  planlanan ve bir  gün önce TAİ'den teslim alınan 

1001  kuyruk  numaralı  Atak  helikoptere  teknisyenler  tarafından  mühimmat  yerleştirilirken 

feedırının kırıldığı ve helikopterin silah mekanizmasındaki bu hasar nedeniyle ateş edemez 

hale geldiği, bu nedenle şüphelilerin bu helikopterle uçuş gerçekleştiremedikleri, 

Malatya'dan  askeri  darbe  kapsamında  getirtilen  1007  kuyruk  numaralı  Atak 

helikopter saat 23:30 sıralarında Güvercinlik meydanına iner inmez, taarruz hattında bulunan 

şüpheli  Erdal  BAŞLAR'ın  şüpheli  Memduh  KARAGÖL'e  ' hemen  helikopterinize  silah  

yükleyin' şeklinde talimat verdiği, orada bulunan teknisyenlerin bu helikoptere daha önceden 

hazırlanmış mühimmatı yükledikleri,  şüpheliler Erdal BAŞLAR ve Eyüp ÜNAL'ın şüpheli 

Özcan  KARACAN'ın  talimatı  ile  mühimmat  yüklenmiş  1007  kuyruk  numaralı  Atak 

helikoptere  pilot  olarak  bindikleri  ve  Güvercinlik  meydanından  kalkış  yaptıkları,  Ankara 

Emniyet Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı binası civarında sivil halka, askeri darbe girişimine 

yasal sınırlar içerisinde karşılık veren kolluk görevlilerine, kamu binalarına, sivil şahıslar ile 

kamu kurumlarına ait araçlara helikopterle ateş açtıkları, 

Şüpheliler Eyüp ÜNAL ve Erdal BAŞLAR'ın, kullandıkları Atak helikopterin polis 

tarafından  açılan  ateş  sonucu  hasar  aldığı  ve  şüphelilerin  helikopterle  bir  süre  sonra 

Güvercinlik  meydanına  geri  dönüp  iniş  yapmak  zorunda  kaldıkları,  helikopterin  silah 

mekanizmasındaki arızanın giderilmesi için orada bulunan teknisyenlere talimat verdikleri, 

ancak bu arızanın giderilemeyeceğini öğrendikleri, bunun üzerine şüpheli Erdal BAŞLAR'ın 

şüpheli Ömer SEZEN'e 1007 kuyruk numaralı  Atak helikopterin mermi atan mekanizması 

olan gununu sökmesini ve onun yerine 1003 kuyruk numaralı helikopterin gununu takmasını 
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emrettiği,  ancak bu emrin  yerine  getirilemediği,  Güvercinlik  meydanında  mühimmat  atan 

sistemi çalışan başka bir Atak helikopteri kalmadığı için şüphelilerin Atak helikopter ile başka 

bir saldırı eylemi gerçekleştiremedikleri,

Şüpheli  Eyüp  ÜNAL'ın,  15/07/2016  tarihindesaat:  00:10'da  şüpheliler  Erdal 

BAŞLAR  ve  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU  ile  birlikte  uçuş  kıyafetli  olarak  taarruz 

hangarında  görüldükleri,  saat:  01:50'de  taarruz  hangarı  önünde  tabanca  ve  elinde  uçuş 

kaskıylagörüldüğünün güvenlik kamerası görüntüleri ile tespit edildiği, 

Şüpheli  Eyüp ÜNAL'ın,  Şüpheli  Özcan KARACAN'ın talimatı  ile  helikopterlerin 

yakıt ikmali yapmaları için yakıt tankerini ikmal yapılacak yere gönderdiği, 

Askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine şüphelinin sabah sabaha 

karşı yakında bulunan kendi askeri birliğine gittiği,

Şüphelinin,  yukarıda  belirtilenler  dışında  olay  akşamı  gerçekleştirdiği  başka 

helikopter uçuşu ya da başka bir faaliyeti  bulunup bulunmadığının soruşturma aşamasında 

belirlenemediği, 

Şüphelinin,  olay  gecesi  sıralı  amir  ve  komutanlarından  olmayan  asker  kişilerden 

yasadışı emir ve talimatlar alarak yerine getirdiği,görev yapmadığı bir askeri birlikte yetkisiz 

olarak olay akşamı faaliyette bulunduğu, yetkisiz olarak helikopter kullandığı,

Şüphelinin, olay akşamı Genelkurmay Başkanı tarafından ikinci bir emre kadar bütün 

uçuşların durdurulması emri verildiği halde helikopterle uçuş gerçekleştirerek bu emre karşı 

geldiği, 

Şüphelinin, helikopter ile kalkış ya da iniş yaparken uçuş kulesinden izin almadığı ve 

bilgi  vermediği,  helikopter  uçuşları  için  daha  önceden verilmiş  olan  hiç  emir  ve  talimata 

riayet  etmediği,  Pilotluğunu yaptığı  helikopter  ile yasal emir ve talimatlar dışında uçuşlar 

gerçekleştirip kendisine emir ve talimat verme yetkisi bulunmayan kişilerden emir ve talimat 

aldığı,

Şüpheli  Eyüp  ÜNAL ifadesinde, 'Ben  bu  olaylar  olurken  gece  boyunca  eşimle  

konuşmadım. Saat 06:00 sıralarında eşimle görüştüm. Telefonum gece boyunca açıktı ama 

eşim de gece boyunca beni aramadım'  şeklinde beyanda bulunduğu, Fetullahçı terör örgütü 

mensuplarının askeri darbe faaliyeti icrası sırasında olay gecesi askeri darbe faaliyeti dışında 

herhangi  bir  telefon iletişiminde bulunulmamasına dair  faaliyete  katılan askerlere  emir  ve 

talimat verdiklerinin değerlendirildiği, şüphelinin de bu emir ve talimata uyarak olay gecesi 

askeri darbe faaliyeti dışında telefon iletişiminde bulunmadığının anlaşıldığı, 

Şüphelinin, olay günü gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi 

olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü 

mensubu olan diğer  şüphelilerle  fikir  ve eylem birlikteliği  içerisinde hareket  ettiği,  askeri 

darbe  girişimininde  bulundukları,  şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında 
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Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarından  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  aldığı  yasal 

olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli Eyüp ÜNAL'ın, kullandığı Atak helikopterden açılan ateş sonucu meydana 

gelen  tüm ölüm ve  yaralanma eylemlerinden  5237 sayılı  TCK 37.  maddesi  uyarınca  fail  

olarak  doğrudan  sorumlu  olduğu,  şüphelinin  olay  gecesi  helikopterle  Ankara  Emniyet 

Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı binası civarına uçuş gerçekleştirdiğinin belirlenmesine göre, 

olay günü şüphelinin helikopterle uçuş gerçekleştirdiği bölgeler olan, 

Ankara Emniyet Müdürlüğü binası civarında helikopterlerden açılan ateş sonucu 

Halil IŞILAR'ın öldürülmesinin,

Ankara Emniyet Müdürlüğü binası civarında helikopterlerden açılan ateş sonucu 

yaralandıkları belirlenen müştekiler Abbas Murat DELİBAŞLAR, Ali DİNLER, Ali SEZER, 

Alper KORKMAZ, Alper ÜNSAL, Barış ÜNYAY, Behçet BOLAT, Duray ERKAN, Emrah 

ÖZÇELİK,  Erol  KARACA,  Gökhan  İLDEŞ,  Hüseyin  AĞİR,  Kemal  KULLEBİ,  Kenan 

PEHLİVANLI,  Mustafa  ÖZ,  Murat  CANTÜRK, Murat  UYGUN, Osman BÜTEV,  Remzi 

BAŞ,  Salih  AYDEMİR,  Serkan ERDİNÇ,  Tuğçe  SERÇE,  Ufuk YAZICI,  Ümit  USLU ve 

Yıldırım UZUN'a yönelik olarak kasten nitelikli şekilde insan öldürmeye teşebbüs suçunun, 

Cumhurbaşkanlığı  binası  civarında helikopterlerden  açılan  ateş  sonucu  Akif 

KAPAKLI,  Cuma  DAĞ,  İzzet  ÖZKAN,  Necmi  Bahadır  DENİZCİOĞLU'nun 

öldürülmelerinin; 

Cumhurbaşkanlığı binası civarında helikopterlerden açılan ateş sonucu yaralandığı 

belirlenen  müşteki  Enes  ALACAKAYA'ya  yönelik  olarak  kasten  nitelikli  şekilde  insan 

öldürmeye teşebbüs suçunun doğrudan faili olduğu, 

Şüpheli  Eyüp  ÜNAL'ın, soruşturmaya  konu  eylemlerinin,  Silahlı  Terör  Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek, her bir maktul için ayrı ayrı  

olmak üzere 5 kez nitelikli şekilde kasten insan öldürmek, yaralanan her bir müşteki için ayrı 

ayrı  olmak  üzere  toplam 26 kez  nitelikli  şekilde  kasten  insan  öldürmeye  teşebbüs  etmek 

suçlarını oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-61- Şüpheli Fatih KARAGÖZ'ün ( Astsubay ) Eylemleri :

Şüpheli  Fatih  KARAGÖZ  17/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "Ben  halen  Ankara 

Güvercinlik'te  bulunan  Kara  Havacılık  Komutanlığında  emir  astsubayı  olarak  görev 
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yapıyorum. Kara Havacılık Kom. Tümgeneral Hakan ATINÇ'ın emir astsubayıyım. 

15/07/2016  tarihinde  görevdeydim.  15/07/2016  tarihindemesaide  bulunduğumuz 

sırada  Kara  Havacılık  Okul  Komutanı  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN  görev  yaptığımız 

Güvercinlik'te Kara Havacılık Komutanı Tümgeneral Hakan ATINÇ'ın yanına geldi. O gün 

akşam saat 20.00 sıralarında Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki ÇOLAK birliği ziyaret 

etmişti. Bir süre sonra kara kuvvetleri komutanı birlikten ayrıldı. 

Onun ardından Kara Havacılık Okul Komutanı ile Kara Havacılık komutanı birlikte 

kara  havacılık  komutanını  uğurladıktan  sonra  kara  havacılık  komutanının  makam odasına 

çıktılar.  Ben  burada  Kara  Havacılık  Okul  Komutanı  Ünsal  ÇOŞKUN'un  ayrıldığını 

görmedim,  bir  süre  sonra  ayrılmış.  Ardından  silahlı  vaziyette  bizim birlikte  görev  yapan 

Binbaşı Okan KOCAKURT, Albay Mustafa DURMUŞ birlikte  geldiler,  "komutanı  burada 

alıkoyacağız,  komutanın  yerine  Kara  Havacılık  Komutanlığına,  Kara  Havacılık  Okul 

Komutanı  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN  vekalet  edecek"  dediler.  Okan  KOCAKURT  ve 

Mustafa  DURMUŞ  birlikte  geldiler.  Okan  KOCAKURT'un  elinde  yanılmıyorsam  beylik 

silahı olan tabanca vardı. Bu sırada saat kaçtı hatırlamıyorum ancak kara kuvvetleri komutanı 

akşam 20.00 gibi  gelmişti.  Bir  iki  saat  kaldı.  Bu olaylar  o  gittikten sonra oldu.Ama kara 

kuvvetleri  komutanı  gelmeden  önce  de  telefon  ile  kara  havacılık  komutanı  olan  benim 

komutanım  Tümgenerel  Hakan  ATINÇ'ı  telefonla  aramıştı.  Hakan  ATINÇ  telefon 

görüşmesinden sonra  bana  kara  kuvvetleri  komutanı  Orgeneral  Zeki  ÇOLAK'ın  kendisine 

Genelkurmay Başkanının emriyle tüm hava uçuşlarının durdurulmasını istediğini söyledi ve 

bana da bu konuda gerekli  işlemleri  yapmam için emir  verdi  ve bunun ardından Kurmay 

Başkanı  Mehmet  ŞAHİN  Yarbayı  çağırdı,  kendisine  bu  emri  iletti.  Bende  kuleyi  arayıp 

komutanın emri olduğunu, tüm hava uçuşlarının yasaklandığını söyledim. Bundan kısa bir 

süre sonra kara kuvvetleri komutanı geldi. Kara kuvvetleri komutanı birlikte hangarları gezdi. 

O ayrıldıktan sonra da yukarıda anlattığım şekilde kara havacılık komutanının alıkonulacağı 

yukarıda isimlerini verdiğim şahıslar tarafından söylendi. Ben aynı zamanda kara havacılık 

komutanının  korumasıyım  ama  mesai  sırasında  silahı  üzerimizde  taşımıyoruz,  silahım 

çantamdaydı.  O  nedenle  komutanımın  alıkonulmasına  müdahale  edemedim.  Ancak  gelen 

şahıslarla  komutanımın  can  sağlığının  sağlanması  konusunda  görüştüm.  Binbaşı  Okan 

KOCAKURT  ardından  Kara  Havacılık  Komutanı  Hakan  ATINÇ'ı  plastik  kelepçeyle 

kelepçeledi.  Sonra  Hakan  ATINÇ'ı  dinlenme  odasına  götürdüler.Orada  ben  kendilerinden 

kelepçeleme  olayını  kesmelerini  istedim.  Ben  komutanımın  yanında  olacağımı  söyledim. 

Ardından Okan KOCAKURT'a Hakan ATINÇ'ın kelepçelerini açtırdım. Sonra ben kendisinin 

yanında  bulundum.  16/07/2016  tarih  sabah  saatlerine  kadar  komutanım Hakan  ATINÇ'ın 

yanındaydım.Bütün  bu  süre  boyunca  Albay  Mustafa  DURMUŞ'ta  Kara  Havacılık  Kom. 

Hakan  ATINÇ'ın  yanındaydı.  Okan  KOCAKURT'u  dinleme  odasına  geçtikten  sonra 
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görmedim,  o  yanımızda  yoktu.  Bu  sırada  sabah  saatlerinde  komuta  katında  jandarma 

tarafından birilerinin olduğu "geliyorlar, girecekler" gibi konuşmaların olduğunu duydum. Bu 

sırada ben sadece Hakan ATINÇ'ın yanında durdum. Hiç kimseye emir, talimat vermedim. Bu 

olayların meydana geldiği Kara Havacılık Komutanlığı Ankara Güvercinlik'te bulunmaktadır. 

Ben bu "geliyorlar, gelecekler" sözlerini duyduğum için can havliyle "ne oluyor" diye alt kata 

indim.  Bu  sırada  Kara  Havacılık  Komutanlığında  bulunan  Kara  Havacılık  Komutanlığı 

Kurmay  Başkanı  Yarbay  Mehmet  ŞAHİN  bir  helikoptere  biniyordu.  Bende  can  havliyle 

Caugar  tarzı  helikoptere  bindim.  Helikopterde  başka  kim  olduğunu  hatırlamıyorum.  Bu 

olaylar  sabah  saatlerinde  oldu.  Hakan  ATINÇ  Kara  Havacılık  Komutanlığında  kaldı. 

Helikopter  Akıncı'da  bulunan  4.  Ana  Jet  Üssüne  iniş  yaptı.  Ben  binerken  helikopterin 

Akıncıdaki  üsse  geleceğini  bilmiyordum.  4.  Ana  Jet  üssünde  hava  araçlarının  indiği 

terminalde yakalandığımız saate kadar orada kaldım. Gördüğüm kadarıyla Akıncıdaki 4.Ana 

jet üssünde emir komuta gibi bir durumu yoktu. Orada hatırlayabildiğim kadarıyla Mehmet 

ŞAHİN Yarbay ve diğer birlikte yakalandığımız kişiler vardı. Ben uçuş teknisyeniyim. Uçak 

kullanamam, belirtilen olaylar sırasında herhangi bir şekilde uçak kullanmadım, kimseye emir 

ve talimat vermedim. Benden de herhangi bir emir ve talimatta bulunarak birşeyler yapmamı 

isteyen olmadı.  Ben sabahleyin o helikoptere binmekle hata  yaptım.  Onu da can havliyle 

yaptım. Yurtta sulh konseyi  isimli bir  yapılanmadan haberim yoktur.  İlk defa bunu sizden 

duyuyorum. Bu konseyin amacının ne olduğunu, kimler tarafından kurulduğunu, kimlerin üye 

olduğunu  bilmiyorum.  Bende  böyle  bir  şeye  üye  değilim.  Ben  teslim  olma  aşamasında 

herhangi  bir  direniş  göstermedim.  Ben Akıncıdaki  Hava Üs Komutanlığında  herhangi  bir 

kişinin alıkonulduğunu görmedim, alıkonulmuş ise kim olduklarını bilmiyorum. 15/07/2016 

tarihinde geceleyin bir takım patlama ve bombalama sesleri duydum. Ben Akıncıdaki 4. Ana 

Jet  Üs Komutanlığında alıkonulan herhangi  bir  kişiye de görmedim. Ancak bunları  kimin 

yaptığını bilmiyorum. Ben akıncılar üssünde bulunduğum süre içerisinde vatandaşlara yönelik 

silahla  ateş  edilme  gibi  bir  olay  görmedim.  Varsa  bu  olay  hakkında  bir  bilgim  yoktur. 

Orgeneral Akın ÖZTÜRK'ün ismini duymuştum, Yarbay Hakan KARAKOÇ'u tanımıyorum. 

Meydana gelen olaylar  sırasında  Akın ÖZTÜRK veya Hakan KARAKOÇ isimli  şahısları 

görmedim. FETÖ/PDY isimli yapıyı paralel devlet yapılanması olarak basından biliyorum. 

Benim  bunlarla  bir  bağlantım  yoktur.  Bu  şahısların  dershanelerinde  veya  yurtlarında 

kalmadım,  hayatım  boyunca  da  dershaneye  gitmedim.  Dolayısıyla  bunların  eylemleri 

konusunda bir bilgi sahibi değilim. Ben yukarıda da anlattığım şekilde 15/07/2016 tarihinde 

Hakan  ATINÇ  alıkonulduğu  sırada  emir  subayı  olduğum  için  kendisiyle  kaldım.  Hakan 

ATINÇ'ı alıkoyan şahıslar bu olay sırasında benim silahımı almadılar. Yalnız bana "oradan 

ayrılmayın" dediler. Başka bir talimat vermediler. Hakan ATINÇ'ın alıkonulması işleminde bir 

katkım  olmadı.  Hakan  ATINÇ'ı  alıkoyanlarda  Güvercinlik'te  görevli  olan  Binbaşı  Okan 
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KOCAKURT ile  Albay  Mustafa  DURMUŞ'tur.  Elinde  silahla  Okan  KOCAKURT geldi. 

Hakan  ATINÇ'ı  plastik  kelepçe  ile  kelepçeleyen  kendisiydi,  Hakan  ATINÇ'ın  başında 

bekleyen Albay Mustafa  DURMUŞ'tu.  Akıncıdaki  4.  Ana Jet  üssünde bulunduğum sırada 

askeri savcının geleceği ve teslim alacağı söylendi. Ben orada teslim olurken kendi silahımı 

da rızamla teslim ettim. Herhangi bir direniş göstermedim. Akıncıda birlikte teslim olduğum 

olduğumuz kişiler birlikte olduğumuz kişilerdi. Gördüğüm kadarıyla da Akıncı üssünde emir 

komutayı elinde bulunduran yönlendiren kişi yoktu. Kimlerin uçakları kullandığını, kimlerin 

silah kullandığını bilmiyorum. Benim böyle bir darbe girişiminden haberim yok. Benim tek 

hatam sabahleyin o helikoptere binip gitmem oldu. Eğer ben helikoptere binmeseydim şuanda 

kahraman olacaktım. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Ben helikoptere binmeden önce eğer 

komutanı  alıp  çıkmaya  kalkarsam komutanımın  can  güvenliğinin  tehlikeye  düşebileceğini 

düşündüğüm için komutanı yanıma alamadım. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  İlyas BARUT 29/11/2016 tarihli ifadesinde; " Ben saat 22:00 sıralarında 

Fatih  KARAGÖZ'ü  Kara  Havacılık  Komutanının  makam  odasında  sandalyede  otururken 

gördüm. Bacağında silah vardı.  Ne olduğunu ve Hakan ATINÇ paşayı  sordum. Dinlenme 

odasında  olduğunu,  rahatsızlandığını  söylemişti.  Harekat  merkezinde  gece  boyunca 

televizyon  açıktı.  Bende  harekat  merkezine  girip  çıktıkça  televizyondan  askeri  bir  darbe 

olduğunu öğrendim. Ben ara ara koridora çıkıyordum. Bazen Fatih KARAGÖZ'ün odasına 

gidiyordum. Orada oturuyordum. 

Sabah  05:30  -  06:00  sıralarında  güneş  doğarken  bir  gürültü  çıktı  ...  Kobra  da 

üzerimizde tur atıp duruyordu. Fatih KARAGÖZ o sırada beni cep telefonundan aradı, bana 

"biz  Cougarın  içerisindeyiz,  kalkıyoruz,  siz  neredesiniz"  dedi.  Bende  Ünsal  ÇOŞKUN'a 

kalkıyorlar dedim. Kalkan Cougar kuleye doğru gitti. Oradan da bu helikoptere binenler oldu, 

kimlerin bindiğini bilemiyorum. 

Gece boyunca karargah binasında Mustafa DURMUŞ Albayı da gördüm, üzerinde 

tulum  vardı.  Devamlı  kurmay  başkanın  odasındaydı.  Bazen  emir  astsubayı  Fatih 

KARAGÖZ'ün odasına geliyordu...

Akıncıda bir araç geldi, bizi üssün içerisindeki bir binaya götürdü. Orada kamufulajlı 

personel vardı. Genelde Hava kuvvetleri personeli vardı. Bizim birlikten Halil GÜL Yarbay, 

Fatih KARAGÖZ Astsubay vardı. Bizde Ünsal ÇOŞKUN ile birlikte oradaydık. " şeklinde 

beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Mehmet ŞAHİN 17/11/2016 tarihli ifadesinde; "  Saat 21:00 sıralarında 

korgeneral Metin GÜRAK ayrıldı. Kendisini bende yolcu ettim. O ayrıldıktan sonra Hakan 

ATINÇ Paşa kendi odasına geçti,  Ünsal ÇOŞKUN da hemen arkasından Hakan ATINÇ'ın 
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odasına girdi. Daha sonra da Mustafa DURMUŞ, Okan KOCAKURT ve Fatih KARAGÖZ'de 

aynı odaya girdiler. ...

... Sabah saat 04:00 - 05:00 sıraları idi. Biz dışarı aprona çıktık. Fatih KARAGÖZ'de 

yanımda idi. Dışarıdan çatışma sesleri geliyordu. Taarruz hangarının yanındaki apronda çalışır 

vaziyette bir Cougar helikoptere Fatih ile birlikte bindik. Helikopteri Yüzbaşı Zafer DOLU 

kullanıyordu. ...

Akıncı'da ben, Halil GÜL, Fatih KARAGÖZ, Murat AĞIR'la birlikte vakit geçirdik. 

Öğle saatlerinde merkez komutanılığından görevliler gelerek bizi gözaltına aldı.  " şeklinde 

beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Mehmet Semih ÜSKAYA 18/10/2016 tarihli ifadesinde; " Odada ben Anıl 

Üsteğmene kaş göz işareti yaptım. O da ne işareti yaptığımı anlamadı. Ben içeri girdiğimde 

kapıyı açık bırakmıştım. Okan KOCAKURT da odadaydı. Ben koridorda Fatih KARAGÖZ 

Astsubayın  Kurmay  Başkanının  odasına  girerken  Güvercinlik  meydanından  birden  fazla 

helikopterin  çalışma  sesini  duydum.  Okan  Binbaşıya  uçuşlar  yasak  olmasına  rağmen 

helikopterlerin neden uçtuğunu sordum. O da siz hala olayın farkında değilsiniz dedi. 

Bu sırada  Fatih  KARAGÖZ Astsubayın  Ünsal  ÇOŞKUN Albaya  Kara  Havacılık 

Komutanının  kendisine  karşı  geldiğini,  bu  nedenle  odasına  kilitlediğini  söylediğini 

duydum. .... Bir ara ben Hakan ATIÇ Paşanın odasına girdim. Odada komutan yoktu. Orada 

bulunan Fatih KARAGÖZ bana, komutanın istirahat ettiğini söyledi.

Saat 03:00 sıralarında Fatih KARAGÖZ Astsubay 5-6 tane telefon şarjı için batarya 

getirdi. 

... Ben de silah sesleri arttığı için korktum. İki ateş arasında kalma ihtimalim vardı. 

Koşarak aşağı inerken Fatih KARAGÖZ Astsubayı gördüm. Fatih astsubay Mehmet ŞAHİN 

Yarbaya  Hakan ATINÇ Paşayı  kast  ederek  "komutanı  ne  yapacağız"  dedi.  O da  kapısını 

kilitleyin dedi. Fatih astsubay da Hakan Paşanın kapısının üstüne kilitledi. " şeklinde beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli Ömer KIZILOVA 07/12/2016 tarihli ifadesinde; " ... Bu ateş başlayınca 

Rıza  AKINCI  ile  Zafer  DOLU  helikopteri  çalıştırdılar.  Bende  bu  helikoptere  bindim. 

Helikopter  hareket  etti.  Taarruz hangarının oradan kuleye  doğru yere yakın uçtu.  Kulenin 

orada  yere  indik.  Orada  3  -  4  tane  teğmen,  Mehmet  ŞAHİN Binbaşı,  Fatih  KARAGÖZ 

Astsubay, Ertuğrul ALTUN Binbaşı, Oğuz YALÇIN Albay bindiler. Bizim helikopter kalkış 

yaptı. Bu sırada Kobra atış yapmaya devam ediyordu. Oradan kalkıp biz Akıncı'ya iniş yaptık. 

" şeklinde beyanda bulunmuştur.
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Şüpheli Yasin CANDEMİR 25/10/2016 tarihli ifadesinde; "Saat 22:30 sıralarında 

tekrar karargah binasına geldiğimde bir ara Fatih KARAGÖZ Astsubayı üst katta gördüm. 

Hakan  Atınç  Paşanın  nerede  olduğunu  sordum.  O  da  makamda  olduğunu  söyledi.  Ünsal 

ÇOŞKUN'u  sordum.  Kurmay  başkanının  yanında  olduğunu  söyledi. "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli  Okan  KOCAKURT  25/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  Komutanlar 

gittikten sonra Kara Havacılık Komutanlığı Kurmay Başkanı Yarbay Mehmet ŞAHİN beni 

odasına  çağırarak  dostum  Askeriye  içerisinde  bazı  hareketlilik  olacak  Komutanların  yeri 

değişecek,  bazıları  görevden  alınacak  Hükümette  de  bazı  değişiklikler  olabilir  bu  emir 

Genelkurmay  Başkanının  direk  emri  dedi,  sen  şimdi  Komutanın  emir  astsubayı  Fatih 

KARAGÖZ’le birlikte Kara Havacılık Komutanı Hakan ATINÇ’ı arka tarafa alın sakinleştirin 

direnirse  kelepçeleyin  dedi.  Bende  Fatih  KARAGÖZ  ile  birlikte  Tümgeneral  Hakan 

ATINÇ’ın odasına giderek Komutanım TSK yönetime el koydu siz bu yönetimde yoksunuz 

bize zorluk çıkarmayın sizi  arka odaya alalım dedik,  oda neden böyle yapıyorsunuz dedi, 

yaptığımızın  yanlış  olduğunu söyledi,  bizde  kendisine  kelepçe  taktık  ancak birkaç  dakika 

sonra  kelepçesini  çözdük,  emir  astsubayını  başında  bırakarak  ben  ayrıldım.  "  şeklinde 

beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Deniz ALDEMİR 20/07/2016 tarihli ifadesinde; " ...  Benden başka orda 

olanlar  da  vardı.  Bu  şahıslar  iseYarbay  Mehmet  ŞAHİN,  Binbaşı  Okan  KOCAKURT, 

Başçavuş  Fatih  KARAGÖZ  de  nöbetçi  amirinin  odasında  idiler.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli  Mahmut  ŞAKRAK 17/11/2016  tarihli  ifadesinde;  "  06.00  sıralarında 

ortamda bir hareketlilik oldu 8-10 kişilik bir rütbeli grup üst katta bina çıkışına doğru telaşlı 

bir şekilde geldiler bu grup içerisinde hatırladığım kadarı ile okul komutanı Ünsal ÇOŞKUN, 

Astsubay Fatih  KARAGÖZ,  Özcan KARACAN, Yasin CANDEMİR, Murat  AĞIR, Okan 

KOCAKURT olduğunu hatırlıyorum kameralar  incelendiğinde kimlerin olduğu tam olarak 

tespit  edilebilir.  ...  Fatih  KARAGÖZ  isimli  astsubayında  karargahtan  uçuş  hattına  doğru 

gittiğini gördüm. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Ertuğrul ALTUN 24/08/2016 tarihli ifadesinde; " ... Ateş sesleri devam 

ederken park yerinde  bir  UH-1 motor  çalıştırdı  bizde  bu helikoptere yolcu  olarak  bindik. 

Helikoptere binme kararını biz verdik. Oğuz Albay burasının emniyetli olmadığını söylemesi 

de bunda etkili oldu. Helikoptere Albay Murat AĞIR, Astsubay Fatih KARAGÖZ, Astsubay 
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İlyas  isimli  şahıs,  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN ile  birlikte  bindim.  ...  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli Ömer Faruk ALBUNAR 17/11/2016 tarihli ifadesinde; "saat 03:00-03:30 

gibi  Mehmet  Barış  ÇAYIRLI;  dua  biliyormusun diye  sorunca  bildiğimi  söyledim.  Oku o 

zaman diye karşılık verince kime okuyacağım diye sordum, sen oku o yerine gider dedikten 

sonra bana niçin silahımın olmadığını sordu, gerek olmadığını söyleyince odadaki askerleri 

göstererek;  güven olmaz askerlere  diye  karşılık  verdi  ve gidip Mehmet  ŞAHİN’den silah 

almamı  söyledi,  ilk  geldiğinde  isimliğimi  ve  peçlerimi  söktürmüştü,  Mehmet  ŞAHİN’e 

giderek Mehmet Barış ÇAYIRLI’nın gönderdiğini silah almamı söylediğini söyleyince beni 

Kara Havacılık Komutanının emir astsubayı Fatih KARAGÖZ’e gönderdi. Gittim Mehmet 

ŞAHİN’in gönderdiğini söyleyince yanındaki dolabı açtı ve kaleşnikof silahı vererek; sabah 

geri getirmemi söyledi. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık  Ekrem  ÖZKAN  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "Ben  Kara  Havacılık 

Komutanlığında  haberci  er  olarak  görev  yapıyorum.  15/07/2016  tarihinde  saat  05:00  da 

göreve başladım. Saat 20:30 dan sonra tümen komutanının emir astsubayı Fatih KARAGÖZ 

benden  cep  telefonumu  istedi.  Verdim..  O  saatte  misafiri  Korgeneral  Metin  GÜRAK'dı. 

Onlara çay servisi yaptım. Fatih Astsubay beni ve diğer haberci Salih AKTÜRK ve Mehmet 

ÖZÇELİK'i mutfağa kapattı. Benden habersiz buradan çıkmayacaksınız dedi. Kapıyı kapattı 

ancak kilitlemedi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Tanık  Salih  AKTÜRK  26/07/2016  tarihli  ifadesinde; "  Ben  Kara  Havacılık 

Komutanlığı Tümgeneral Hakan ATINÇ'ın habercisi olarak görev yaparım.15 Temmuz 2016 

tarihinde saat 22.00 sıralarında ... Fatih KARAGÖZ Astsubay benden Megane marka makam 

aracında  bulunan  kalaşnikof  silahı  istedi.  (biz  bu  silahı  tedbir  amaçlı  paşamızın  makam 

aracında bulundururuz zaten.) Bunun üzerine araçtan silahı alarak emir astsubayına getirdim.

... Saat: 00.00 sıralarında Fatih KARAGÖZ beni yanına çağırdı. 2 çay istedi. Çayları 

alıp koridora geldiğim esnada beni kapıda karşıladı. Kendisi çayları alıp odaya götürdü ve 

bana "daha sonradan rehin alındığını öğrendiğim komutanımız Hakan ATINÇ'ı kimse rahatsız 

etmesin, içeride çalışıyor" dedi. Biz de "emredersiniz komutanım" dedik. Yaklaşık yarım saat 

sonra beni tekrar çağırdı. Kapısının başında oturmamı ve odaya kimsenin girmemesini fakat 

Tuğg. Ünsal COŞKUN, Başçavuş İlyas, Mustafa Albay, Okan Binbaşı ve Kurmay Başkanı 

Mehmet ŞAHİN'in girebileceğini söyledi. 

...Bir süre sonra benden Fatih KARAGÖZ kahve istedi. Ben de kahveyi alıp odaya 

getirdiğim esnada  bize  daha  önceden  odaya  girmememizi  emrettiği  için  kapıyı  tıkladım. 
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Kendisi elindeki silahı bana doğrultarak kapıya geldi. Sonrasında herhangi bir şey demeden 

kahveyi aldı ve beni çay ocağına gönderdi. 5-10 dakika kadar sonra Fatih Karagöz beni tekrar 

yanına  çağırdığında  odanın  içerisinde  bulunan  Özcan  Yarbay  devamlı  bir  telefon  trafiği 

içerisindeydi.  Telefonda  ha  bire  'şu  helikopter  şuradan kalksın,  şuraya  ateş  edin,  şuraya  

bakın, şu helikopteri kaçırın' şeklinde talimatlar veriyordu. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Mikail YAVUZ,Kara Havacılık Komutanlığı tarafından yapılan idari tahkikat 

kapsamında  11/08/2016  tarihinde  verdiği  ifadesinde; Kara  Havacılık  Kurmay 

Başkanlığında şoför ve haberci olarak askerlik yaptığını, 11/07/2016 tarihinden itibaren olay 

gününe kadar Kurmay Yarbay Mehmet Şahin'in gece yarılarına kadar mesaiye devam ettiğini 

gözlemlediğini,  bununla  birlikte  Albay  Hakan  Cafer  ARSLAN,  Kurmay  Yarbay  Mehmet 

DEMİRHİSAR,  Kurmay Yarbay Ümran TAŞ ve  Emir  Astsubayı  Fatih  KARAGÖZ'ün de 

Kurmay Başkanı ile birlikte bu süre zarfında mesaiye kaldığını gördüğünü, bu süre zarfında 

Mehmet ŞAHİN'den haberci odasında beklememesi, kapıyı kimsenin dinlememesi ve içeriye 

kimsenin girmemesi yönünde emirler aldığını belirtmiştir. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü, saat: 18:28'de, Yarbay Özcan KARACAN, Yarbay Mehmet 

ŞAHİN, Binbaşı  Mehmet  Semih ÜSKAYA, Binbaşı  Okan KOCAKURT ve Binbaşı  Fatih 

KARAGÖZ’ ün Harekat Merkezi Koridorunda görüldükleri,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 19:02'de, Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Yarbay Halil 

GÜL,  Yarbay  Mehmet  ŞAHİN  ve  Teknisyen  Fatih  KARAGÖZ’ün,  Tümgeneral  Hakan 

ATINÇ ve Albay İdris Feyzi OKAN ile birlikte sıklıkla harekat merkezine girip çıktıkları,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  21:04'de,  Yarbay  Özcan  KARACAN’ın  koşarak 

karargah  binasına  geldiği,  Yarbay  Mehmet  ŞAHİN  ve  Başçavuş  Fatih  KARAGÖZile 

görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 21:39'de, Başçavuş Fatih KARAGÖZ’ün, Tümgeneral 

Hakan  ATINÇ  ile  birlikte  4’üncü  Kolordu  Komutanı  Korgeneral  Metin  GÜRAK’ı 

uğurladıktan sonra makam odasına giriş yaptığı, kısa bir süre sonra makam odasından çıktığı, 

(Tümgeneral  Hakan  ATINÇ’ın  21:39’dan  ertesi  sabah  09:37’ye  kadar  kamerakayıtlarında 

gözükmediği,  bu  nedenle  muhtemelen  eylemciler  tarafından  odasında  rehin  alındığı 

değerlendirilmiştir.)

15 Temmuz 2016 günü, saat: 21:41'de, Başçavuş Fatih KARAGÖZ‘ün (Tümgeneral 

Hakan  ATINÇ’ın  emir  astsubayı),  odasından  çıkarak  koridorda  bulunan  ere  bir  şeyler 

söylediği, erin koşarak karargah binasından çıktığı, bir süre sonra erin, elinde uzun namlulu 

bir  silahla  karargah  binasına  geri  dönerek  Başçavuş  Fatih  KARAGÖZ‘ün odasında  silahı 
1472/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



teslim ettiği,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  21:44'de,  Tümgeneral  Hakan  ATINÇ’ın  odasında 

bulunduğu esnada, emir Astsubayı Başçavuş Fatih KARAGÖZ‘ün odasından çıkarak alt kata 

doğru  bir  işaret  yaptığı,  sonrasında  alt  kattan  Yarbay  Özcan  KARACAN,  Binbaşı  Okan 

KOCAKURT  ve  Yarbay  Mehmet  ŞAHİN‘in  makam  odası  girişine  geldikleri,  üst  katta 

bulunan harekat merkezi koridorundan ise Albay Mustafa DURMUŞ’un makam odası girişine 

geldiği, sonrasında Yarbay Özcan KARACAN‘ın makam giriş kapısını tuttuğu, diğerlerinin 

emir astsubayodası tarafından giriş yaptıkları, daha sonrasındaBaşçavuş İlyas BARUT’un da 

aynı odaya giriş yaptığı,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:03'de, Başçavuş Fatih KARAGÖZ’ün silahlı ve uçuş 

kıyafetli olarak harekat merkezi koridorunda görüldüğü,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  22:49'de,  Başçavuş  Fatih  KARAGÖZ’ün  silahını 

harekat merkezi istikametine doğrultmuş bir şekilde yaklaştığı, Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN’u 

gördükten sonra silahını indirdiği,

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  00:20'de,  Başçavuş  Fatih  KARAGÖZ'ün  uçuş 

kıyafetlerini  çıkartıp  kamuflaj  kıyafet  giydiği,  silahlı  olarak,  Başçavuş  İlyas  BARUT ile 

birlikte harekat merkezi koridorunda görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 03:40'da, Başçavuş Fatih KARAGÖZ, Yarbay Hakan 

EROL,  Albay  Hakan  Cafer  ASLAN  ve  Yarbay  Murat  BOLAT’ın  uçuş  kıyafetli  olarak 

karargah binasına koridorunda görüştükleri,

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  03:42'de,  Yarbay Özcan  KARACAN’ın  (silahlı  ve 

elinde ICON hava yer telsizi olduğu düşünülen) ve Başçavuş Fatih KARAGÖZ’ün harekat 

merkezi koridorunda birlikte görüldükleri,

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  06:02'de,  Yarbay  Özcan  KARACAN  ve  Binbaşı 

Mehmet  Semih  ÜSKAYA  birlikte,  Yarbay  Yasin  CANDEMİR  ve  Başçavuş  Fatih 

KARAGÖZ’ün tek tekVIP Apron sağ kapısından, silahlı olarak, koşarak çıkış yaptıklarının 

görüldüğü belirtilmiştir. 

Kara Havacılık Komutanlığı Güvercinlik Uçuş Kulesinde bulunan ses kayıtları 

üzerinde bilirkişi tarafından yapılan çözüm tutanakları ve ses teşhis işlemleri sonucu 

düzenlenen 03/01/2017 tarihli bilirkişi raporunda şüpheli Fatih KARAGÖZ'e ait olduğu 

değerlendirilen konuşmalar şu şekildedir:

15/07/2016 tarihindesaat 18:26’daki telefon konuşma kaydı; 

Yunus AYDOĞAN    : " Kıdemli Çavuş Yunus"
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Fatih KARAGÖZ    : "Kolay  gelsin  Fatih  Başçavuş,  havada 

trafiğimiz varmı?"

Yunus AYDOĞAN    : "Mutabık trafiğimiz var"

Fatih KARAGÖZ    : " ..."

Yunus AYDOĞAN    : "Temelli'de beş tane T 182 miz var. Ayriyeten  

Malatya’dan trafik bekliyoruz."

Fatih KARAGÖZ    : " Tamam Temelli'de beş tane T 182 trafiğimiz  

var, ne zaman dönecekler?"

Yunus AYDOĞAN    : "20:00 verdiler dönüşlerini."

Fatih KARAGÖZ    : "  20:00 mı tamam çok güzel, tamam devam  

planlandığı gibi, (ortamda bulunan bir kişiye yönelik: “yok komutanım 20 diyor. saat sekizde  

döneceklermiş.”)  Şu an dönmesinler tamam mı, buradan kuvvet komutanının bir trafiği  

olacak, insinler ulucanda insinler, yerde çalışırlar vaziyettegerekirse beklesinler, tamam mı  

abicim"

Yunus AYDOĞAN    : "Bir saniye, bir saniye komutanım"

Fatih KARAGÖZ    : " Şu andan itibaren uçuş yok abicim,"

Yunus AYDOĞAN    : "Kaça kadar"

Fatih KARAGÖZ    : " İkinci bir emre kadar, komutanımız emri  

verecek tamam mı."

Yunus AYDOĞAN    : "Taarruz komutanının emriyle ikinci bir emre  

kadar, meydana trafik almıyoruz, komutanım bekliyoruz biz, haber bekliyoruz."

Fatih KARAGÖZ    : " Meydana almadığı gibi Ulucanda da kimse  

uçmayacak, fezada hava aracımız olmayacak abicim. Tamam mı hemen Ulucana indirip stop  

etsinler."

Yunus AYDOĞAN    : "Ulucana indirip motor sustursunlar doğru 

mudur."

Fatih KARAGÖZ    :  " Orda  beklesinler  dönüş  için  emir  

bekleyecekler."

Yunus AYDOĞAN    : "Kuvvet komutanı nereye gelecek"

Fatih KARAGÖZ    : " Abicim Kuvvet Komutanı bizim buradan vip  

aprondan kalkıp gidecek tamam mı,"

Yunus AYDOĞAN    : "He tamam"

Ortam sesi (2. sesin bulunduğu yer): “…….gece kalır o zaman……”

Fatih KARAGÖZ    : " Sekiz  buçuğa  kadar  alırız  komutanım,  
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kuvvet komutanı gittiğimi alırız, alamayız…emredersiniz emredersiniz komutanım."

Şüpheli Fatih KARAGÖZ'ün Ankara ili Çankaya ilçesi Aşağı Dikmen Mahallesi 589. 

Sokak No:11/38 adresinde Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin18/07/2016 tarih ve 2016/3763 

D. İş sayılı kararı uyarınca 20/07/2016 tarihinde arama yapılmış ve bir kısım materyale ve 

eşyaya el konulmuştur. 

Şüpheli Fatih KARAGÖZ'ün Ankara ili Altındağ ilçesi Altınpark Mahallesi Mahmut 

Şevket Paşa Caddesi No.42/7 adresinde, arama yapılmak için karar alındığı ancak 20/07/2016 

tarihli tutanakta adreste şüphelinin oturmadığı tespit edilmiştir. 

Kara Havacılık Komutanlığı  tarafından yapılan idari  soruşturma sonrasında 

düzenlenen "İdari ve Disiplin Soruşturma Heyetinin Olayla İlgili Personel Hakkındaki 

Değerlendirmesi  ve  Kanaati  Çizelgesinde;  Şüpheli  Fatih  KARAGÖZ'ün, faaliyetler 

boyunca  Emir  Astsubaylığı  odası,  Kurmay  Başkanı  odası,  Harekat  Merkezi  ve  Nöbetçi 

Amirliği odasına muhtelif defalar ve zamanlarda girip çıktığı, silah çekerek ve doğrultarak 

koridorlarda dolaştığı, faaliyetlere fiilen iştirak ettiği, saat 20.01'de kule operatörü Kıdemli 

Çavuş  Rıdvan  ÖZER'e  Malatya'dan  gelen  Atak  helikopterleri  hakkında  görevli  olmadığı 

haldesadece kendisine bilgi verilmesini ve bu helikopterin hava sahası kapalı olduğu halde 

kimseye  farkettirilmeden  Güvercinlik  meydanının  10-15  km.  açıktan  geçirilerek  Ulucan 

meydanına yönlendirilmesini söylediği, sabah 06.00 civarında Kara Havacılık Komutanlığı 

karargah  binasından  kaçarken  görüldüğü,  Darbe  Teşebbüsü  kapsamında  icra  edilen 

faaliyetlere katıldığı, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkarıldığı 

belirtilmiştir. 

Şüpheli Fatih KARAGÖZ'ün adına kayıtlı olan / kullanmakta olduğu 0 532 381 10 

65 ve  0  534 243 76 82 numaralı  telefon hatları  için  Ankara  9.  Sulh  Ceza  Hakimliği'nin  

28/11/2016 tarih ve 2016/2409 D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi 

uyarınca iletişim tespiti kararı verilmiştir.

Şüpheli  Fatih KARAGÖZ'ün kullanmakta olduğu 0 532 381 10 65 numaralı 

telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe  girişiminde  bulunulan 

15/07/2016 tarihinde cep telefonunun 16/07/2016 tarihine kadar açık olduğu, saat21:21 ve 

00:48 saatleri arasında herhangi bir telefon görüşmesi olmadığı, gece açık olduğu saatlerde 

telefonun  Güvercinlik  kışlasının  bulunduğu  mevkiideki  baz  istasyonlarında  sinyal 

verdiği,Jandarma  Özel  Kuvvetler  tarafından  askeri  darbe  girişimine  karşı  Kara  Havacılık 

Komutanlığı  kışlasına  operasyona  başladığı  saatlerde  şüphelinin  saat  06:20'de  Mehmet 
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ŞAHİN tarafından arandığı, 06:23 ve 06:26'da şüpheli Özcan KARACAN'ı aradığı, 06:32'de 

şüpheli İlyas BARUT tarafından arandığı, 06:36'da şüpheli Ünsal ÇOŞKUN'u aradığı, 06:47 

ve 06:49'da şüpheli Ertuğrul ALTUN tarafından arandığı, 07:10 ve 07:13'de şüpheli Mehmet 

ŞAHİN'i  aradığı,  telefonun  saat  06:47'den  itibaren  Kazan  ilçesinde  bulunan  baz 

istasyonlarından sinyal vermeye başladığı görülmüştür.

Şüpheli Fatih KARAGÖZ, 16/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. 

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Fatih  KARAGÖZ'ün  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Fatih  KARAGÖZ'ün, Kara  Havacılık  Komutanı  Tümgeneral  Hakan 

ATINÇ'ın emir astsubayı olarak görev yaptığı,

Şüphelinin,  askeri  darbe  girişimi  kapsamındaki  faaliyetleri,  askeri  darbe 

toplantılarına katılmış olması, yine şüphelinin sıralı komutan ve amirleri dışında başka asker 

kişilerden emir  ve talimatlar  alması  şeklindeki  örgütsel  davranış  biçimi ile  birlikte  nazara 

alındığında, şüpheli Fatih KARAGÖZ'ün Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğunun anlaşıldığı,

Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askerler tarafından gerçekleştirilecek askeri darbe 

girişimi için hem sivil mekanlarda hem de askeri birliklerde planlama toplantıları yapıldığı, bu 

kapsamda  Kara  Havacılık  Komutanlığında  şüpheli  Mehmet  ŞAHİN  Yarbay'ın  odasında 

yapılan  darbe  hazırlık  toplantılarına  şüpheliler  Hakan  Cafer  ARSLAN  Albay,Mehmet 

DEMİRHİSAR  Yarbay,  Ümran  TAŞYarbayile  birlikte  şüpheli  Fatih  KARAGÖZ'ün  de 

katıldığı, şüphelinin askeri darbe girişiminden önceden haberdar olduğu,

Şüphelinin,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler  tarafından  planlanıp 

gerçekleştirilecek  askeri  darbe  kapsamında  kendisine  verilecek  emir  ve  talimatları  yerine 

getirmek  üzere  15/07/2016  tarihinde  mesai  bitimi  görev  yaptığı  Güvercinlik  Kışlasından 

ayrılmadığı,

15/07/2016 tarihinde askeri hareketliliği ilişkin yapılan ihbar üzerine Genelkurmay 

Başkanı'nın  bütün  uçuşların  ikinci  bir  emre  kadar  durdurulması  emrini  vermekle  birlikte 

yerinde  gerekli  denetimler  yapmak  üzere  Kara  Kuvvetleri  Komutanını  Kara  Havacılık 

Komutanlığı'na  gönderdiği,  Kara  Kuvvetleri  Komutanı  burada  yaptığı  denetimlerde  hava 

araçlarının  durumlarının  kendisine  rapor  edilmesini  istediği,askeri  darbe  kapsamında 

faaliyette  bulunmak  üzere  askeri  darbeciler  tarafındanMalatya'dan  Ankara'ya  gelmesi 

sağlanan 2 adet Atak helikopteri ile 1 adet UH/1 helikopteri bu denetim sırasında uçuş halinde 

olduğu,şüpheli Fatih KARAGÖZ'ün kulede görevli Astsubay Rıdvan ÖZER'e bu helikopterle 
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ilgili  sadece  kendisine  bilgi  verilmesini  ve  bu  helikopterlerin  kimseye  farkettirilmeden 

Güvercinlik  meydanının  10-15 km.  açıktan  geçirilerek  Ulucan  meydanına  yönlendirilmesi 

talimatı  verdiği,  bu  şekilde  denetim için  Güvercinlik  Kışlasında  bulunan  Kara  Kuvvetleri 

Komutanından bu uçuşlarının saklanmasını temin ettiği, 

Şüpheli  Fatih  KARAGÖZ'ün,  askeri  darbe  faaliyetine  başlamadan  önce  karargah 

binasında bulunan erlerden Ekrem ÖZKAN, Salih AKTÜRK ve Mehmet ÖZÇELİK'i mutfağa 

kapatıp çıkmalarını emrettiği,

Şüpheliye  askeri  darbe  kapsamında  Emir  Astsubaylığını  yaptığı  Kara  Havacılık 

Komutanı Tümgeneral Hakan ATINÇ'ı rehin alma görevi verildiği,

Kara Havacılık Komutanlığı Güvercinlik Kışlasına konrtrol ve denetim için gelen 

Kuvvet Komutanı'nı ile beraberindekilerin kışladan ayrıldıktankışlada askeri darbe faaliyetine 

başlandığı,  bu  kapsamda  Saat:  21:44'de,  Tümgeneral  Hakan  ATINÇ  odasında  bulunduğu 

esnada, Fatih KARAGÖZ‘ün odasından çıkarak alt kata doğru bir işaret yaptığı, sonrasında 

alt  kattan  Özcan  KARACAN,  Okan  KOCAKURT  ve  Mehmet  ŞAHİN‘in  makam  odası 

girişine geldikleri, üst katta bulunan harekat merkezi koridorundan ise Mustafa DURMUŞ’un 

makam odası girişine geldiği, Özcan KARACAN‘ın makam giriş kapısını tuttuğu, tüm bu 

hareketliliğin güvenlik kamera görüntüleri ile tesbit edildiği,

Tümgeneral Hakan ATINÇ'ı rehin almak için şüpheliler Mustafa DURMUŞ Albay, 

Okan  KOCAKURT  Binbaşıve  Fatih  KARAGÖZAstsubay'ın  odaya  girdikleri,  şüpheliler 

Mustafa DURMUŞ Albay,  Okan KOCAKURT Binbaşı'nın elinde silahlar olduğu, şüpheli 

Fatih  KARAGÖZ'ün  silahının  ise  dizliğinde  olduğu,  şüpheli Mustafa  DURMUŞ'un silahı 

müşteki  Hakan  ATINÇ'a  doğrulttuğu,  şüpheli Okan  KOCAKURT'un  'Ellerinizi  masanın 

üzerine  koyun,  yolun  sonuna  geldiniz,  buraya  kadardı"  dediği,  saatini  çıkarttırdığı  ve 

bileklerinden plastik kelepçe ile ellerini öndenkelepçelediği,

Şüpheli  Fatih  KARAGÖZ'ündışarı  çıkıp  tepside  bir  bardak  su  ve  yanında  beyaz 

büyük bir hap getirdiği, müşteki Hakan ATINÇ'tan bu hapı içmesinin istenildiği, müştekinin 

içmeyi kabul etmediği, şüphelilerin müştekiyi komutan makam odasından kapıyla geçişli olan 

dinlenme odasına götürdükleri ve sabaha kadar orada tuttukları, şüpheli Mustafa DURMUŞ 

ile birlikte gece boyunca müşteki Hakan ATINÇ'ı rehin tuttukları,

Şüpheli  Okan  KOCAKURT'un  bu  eylemi  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamında 

şüpheliler Ünsal ÇOŞKUN, Mehmet ŞAHİN ve Özcan KARACAN'ın talimatı ve emri ile 

gerçekleştirdiği,

Şüpheli  Fatih  KARAGÖZ'ün,  şüpheli  Mehmet  ŞAHİN'in  silah  verilmek  üzere 

kendisine  gönderdiği  şüpheli  Ömer  Faruk  ALBUNAR'a  gece  03:00-03:30  sıralarında 

zimmetsiz olarak bir adet uzun namlulu silah verdiği,

Şüphelinin,  gece boyunca Ünsal  ÇOŞKUN, Mehmet ŞAHİN, Mustafa DURMUŞ 
1477/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



İlyas  BARUT,  Hakan  EROL,  Hakan  Cafer  ASLAN,  Murat  BOLAT,  Özcan  KARACAN, 

Mehmet Semih ÜSKAYAve Yasin CANDEMİR ile birlikte hareket ettiği,

Sabah  saat  06:00  sıralarında,  Jandarma  Özel  Kuvvetler  tarafından  askeri  darbe 

girişimine  karşı  Kara  Havacılık  Komutanlığı  kışlasına  operasyona  başlanılması  üzerine 

şüpheli Fatih KARAGÖZ'ün, şüpheli Mehmet ŞAHİN Yarbaya Hakan ATINÇ Paşayı  kast 

ederek "komutanı ne yapacağız" dediği,O'nun da kapıyı kilitlemesi talimatı verdiği, şüpheli 

Fatih KARAGÖZ'ün de müşteki Hakan ATINÇ'ın kapısını üstüne kilitlediği, 

Daha sonra saat 06:02'de şüpheli Fatih KARAGÖZ'ün, şüpheli Yasin CANDEMİR 

ile  tek  tekVIP Apron  sağ  kapısından,  silahlı  olarak,  koşarak  çıktıkları,  bu  hareketliliğin 

güvenlik  kamera  görüntüleri  ile  tesbit  edildiği,  şüphelinin  elinde  uzun  namlulu  silahla 

Meydan Harekat Bölgesinden olduğu bölgeye gittiği, orada jandarma ile çatışmaya girdikleri,

Şüpheli  Fatih  KARAGÖZ'ün,  şüpheli  Ünsal  ÇOŞKUN'un  Akıncı  Hava  Üssü'ne 

gidilmesi talimatı vermesi üzerine şüpheliler Zafer DOLU ve Rıza AKINCI'nın kullandıkları 

Cougar AS - 532 tipi helikoptere Mehmet ŞAHİN, Oğuz YALÇIN, Hakan EROL ve kursiyer 

teğmenlerden oluşan şüpheliler ile birlikte binerek Akıncı Hava Üssüne gittikleri, 

Askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması üzerineaynı gün teslim olduğu,

Şüphelinin görev tanımı dışında kendisine ait  olmayan uzun namlulu silahla olay 

gecesi Kara Havacılık Komutanlığı Karargah binasında askeri darbe kapsamında kendisine 

verilen emir ve talimatları yerine getirdiği, kendisinin de yasadışı emir ve talimatlar verdiği, 

Şüphelinin, gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi olduğunu 

bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu 

olan  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ettiği,  askeri  darbe 

planlaması  kapsamında  darbe  girişiminin  başarıya  ulaşması  için  kendisine  verilen  yasal 

olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüphelinin, şüpheli Ünsal ÇOŞKUN'un askeri darbe kapsamında verdiği talimatla, 

şüpheliler Okan KOCAKURT, Özcan KARACAN, İlyas BARUT ve Mustafa DURMUŞ ile 

birlikte  Kara  Havacılık  Komutanı  Tümgeneral  Hakan  ATINÇ'ı  silahla  rehin  aldıkları, 

müştekiyi hürriyetinden yoksun bıraktıkları,

Şüpheli  Fatih  KARAGÖZ'ün,  soruşturmaya  konu  eylemlerinin,  Silahlı  Terör 

Örgütü üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük 

Millet  Meclisini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  kısmen  veya  tamamen  yapmasını 

engellemeye  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya 

görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve müşteki Hakan 

ATINÇ'a  yönelik  olarak  Kişiyi  Hürriyetinden  Yoksun  bırakmak  suçlarını  oluşturduğu 

anlaşılmıştır. 
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5-62- Şüpheli Fatih SEVİNÇ'in (Astsubay Üstçavuş )Eylemleri :

Şüpheli  Fatih SEVİNÇ 16/11/2016 tarihli  ifadesinde; "...1999 yılında Balıkesir 

Astsubay hazırlama okulunu kazandım ve 3 yıl  burada lise tahsilimi tamamladıktan sonra 

2003 yılında Ankara Kara Havacılık Okul komutanlığında Astsubay temel kursunu bitirdim ... 

2007  yılında  AH-1W  Süper  Kobra  helikopter  kursu  gördüm  ve  Bakım  taburu  taarruz 

helikopter  takımına  atandım,  burada  Süper  Kobra  bakım  teknisyeni  olarak  halen  görev 

yapmaktayım. 

Ben  bu  konuyla  ilgili  16  Temmuz  2016  tarihinde  Ankara  Adliyesine  giderek 

Cumhuriyet Savcısına 15 Temmuz ile ilgili müşteki sıfatıyla giderek ifademi vermiştim. 15 

Temmuz  günü  normal  rutin  mesaime  gittim  saat  17:00  ‘de  mesaim  bitmesi  sonrası 

kayınpederim Fikret ALTINIŞIK'ın Mamak ilçesindeki ikametine misafir olarak saat 17.30 

sıralarında gittim. Burada yemek ve sohbet ettikten sonra saatini tam olarak hatırlamamakla 

birlikte eşim ve çocuğum ile birlikte kendime ait olan 06 BG 4861 plaka sayılı aracım ile 

Batıkent’teki ikametime gitmek için buradan ayrıldım.

Şaşmaz  mevkiinde  bulunan  OPET  benzin  istasyonunda  aracımın  temizliğini 

yaptıktan sonra tekrar evim istikametine gittim ve saati  tam hatırlamamakla birlikte 23.10 

civarlarında  ikametime  geldim,  içeri  girdiğimde  işyerinden  Tamer  ÖGÜT Başçavuş  beni 

kullanmış olduğum cep telefonundan aradı ve işyerine gelmemi söylemesi üzerine bende rutin 

olarak daha önceden çağrıldığımız için yadırgamadım ve geleceğimi söyleyerek görüşmeyi 

sonlandırdık eşim ve çocuğumu ikametime bıraktıktan sonra aracım ile işyerine saat 23.25 

sıralarındagittim, nizamiye kapısı kapalı idi bu sırada birlikte çalıştığımız Tamer ÖGÜT, Fırat 

DARENDE, Murat ÖZEL ben nizamiye de iken bu arkadaşlarda geldi ve burada buluştuk, 

araçlarımızı  otoparka  çektik  bizi  içeri  almadılar.  Başmakinist  olan  Tamer  ÖGÜT’e  neden 

çağırdıklarını  sorduk  o  da  kendisinin  de  bilmediğinin  Takım  Komutan  vekili  Ömer 

DERELİOĞLU  Üsteğmenin  çağırdığını  söyledi  ve  kendisi  Ömer  DERELİOĞLU'nu  cep 

telefonundan  arayarak  geldiğimizi  ancak  nizamiyeden  alınmadığımızı  söylemesi 

üzerinetelefonu kapattıktan birkaç dakika sonra nizamiyede bulunan ismen bilmediğim rütbeli 

teknisyenler kim diye sordu ve bizleri içeri aldı, orada bulunan askeri araca ben Tamer ÖGÜT, 

Fırat  DARENDE  ve  Murat  ÖZEL birlikte  bu  araca  binerek  görev  yerimiz  olan  Taarruz 

hangarına gittik, her zaman ki odamıza gittik. 

Tamer ÖGÜT de Ömer DERELİOĞLU'na neden çağrıldığımızı sormak için üst kata 

çıktı ve bir müddet sonra aşağıya geldiğinde birlikte üst kata çıkalım dediğini hatırlıyorum 

birlikte üst katta bulunan Bakım Tabur Komutanı Yarbay Murat BOLAT’ın odasına gittik ve 

biz  içeri  girdiğimizde  Nuri  OSMANCIOĞLU  isimli  Yüzbaşı  rütbesindeki  UH-1  takım 
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komutanı  olan  şahıs  da  sivil  giyimli  olarak  oturuyordu,  bu  sırada  saati  tam  olarak 

hatırlamıyorum  ancak  gece  yarısından  önce  olduğunu  tahmin  ediyorum.  Murat  BOLAT 

odasında  bize  “terörist  faaliyetlerin  olduğunu  seferberlik  ilan  edildiğini  emirlerin 

Genelkurmaydan  geldiğini  emre  uymayanlarında  vatana  ihanet  ve  emre  itaatsizliğe  ısrar 

suçundan  yargılanacağını”  söyledi,  hatta  kıyafetinde  serbest  olduğunu  söyledi.  Ben,  Fırat 

DARENDE,Murat  ÖZEL  ile  birlikte  Yüzbaşı  Nuri  OSMANCIOĞLU  ile  birlikte  UH-1 

hangarına gidin ve faal olan helikopterleri uçuşa hazır edin demesi üzerine biz birlikte odadan 

çıktık ve Tamer Astsubaya da orada kalmasının söyledi.

Nuri Yüzbaşının aracı ile hangara gittik. Yolda ben Nuri Yüzbaşıya 'komutanım ne 

oluyor'  diye  sordum  kendisi  hal  ve  tavırlarından  da  anlaşıldığı  üzere  alkollü  olduğunun 

kendisinin  de  neler  olduğunu  bilmediğini  çağırdıklarının  söyledi,  hangara  gittiğimizde 

Üsteğmen  Uğur  BALDUĞ'u  ve  hangar  Nöbetçi  Astsubayı  olan  Yaren  KARAOĞLU'nu 

gördüm. Burada yaklaşık yarım saat kadar birlikte oturduk, Nuri ve Uğur Üsteğmenle birlikte 

yan odaya geçtilerkısa bir süre sonra bizi yanlarına çağırdılar hatırladığım kadarı ile hangar 

önünde bulunan 10491 kuyruk numaralı helikopteri hazırlamamızı söylediler ben ve Murat ve 

Fırat ile birlikte helikopterin üzerinde bulunan çadır tabir edilen örtüleri kaldırdık ve hangara 

geri girdik akabinde Binbaşı Ersel ERSOY ile birlikte Üsteğmen Soner GÖKÇEile hangar 

içerisinde karşılaştık, kendileri uçuş tulumu giymiş ve kaskları ellerinde idi, ikisinden birisi 

gece  görüş  gözlüğümüz olup olmadığının  sordu biz  de  yok  dedik,  akabinde  bizimle  kim 

gelecek uçuşa diye sormaları üzerine sivil olduğumuzdan dolayı resmi olan hangar nöbetçisi 

olan  Yaren  KARAOĞLU'nu  çağırdılarben  helikopterin  yanına  giderken  Ersel  Binbaşıya 

'komutanım neler oluyor'  diye sordum kendisi  bana Kara Havacılık  Komutanının emrinde 

olduğumuzu ve verilen emirleri yerine getirmekle yükümlü olduğumuzu söyledi daha fazla 

açıklama yapmadı ve birlikte helikoptere bindiler ancak helikopter çalışmadı, inerek başka bir 

helikoptere  binerekhavalandılar,  ne  tarafa  gittiklerini  bilmiyorum,  çünkü  kalkan  tüm 

helikopterler aynı istikamete doğru kalkar belirli bir yükseklikten sonra gideceği istikamete 

gider,  bundan  dolayı  ilk  kalkışta  helikopterin  nereye  gittiğini  aşağıdan  bilemeyiz,  şimdi 

hatırlıyorum  helikoptere  binmeden  önce  Soner  GÖKÇE,  Fırat  DARENDE'ye  Ömer 

Üsteğmeni  arayıp  onun  gece  görüş  gözlüğünü  aldığımı  kendisine  de  lazım  olursa  Soner 

Üsteğmenin  dolabından  alabileceğini  iletmesini  söyledi.  Bunun  üzerine  Fırat  da  Ömer 

Üsteğmeni  aradı  kendisi  eli  görüştü,  telefonu  kapattıktan  sonra  yanıma  geldi  ve  Ömer 

DERELİOĞLU’nun bizi taarruz hangarına çağırdığını söyledi.

Bu  sırada  ortak  arkadaşımız  olan  Sinan  AYGAR Fırat  DARENDE’yi  aramış  ve 

kendisine 'Bu  insanlara  güvenmeyin  helikopterlere  yardım  etmeyin  kaçabiliyorsanız  

kaçın,helikopterler  halka  ateş  ediyor' gibi  söylemlerde  bulunduğunu  Fırat  bana  ve  Murat 

ÖZEL’e söyledi, tekrar hangara girdik bu sırada Tekin TAŞKIRAN isimli Başçavuş ve Hamdi 
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YENİDOĞAN  isimli  Başçavuş  orada  idiler,  bunlar  da  personel  çağırmak  için  liste 

yapıyorlardı, burada ben ve Murat ile Fırat birlikte ne yapacağımız hakkında bilgi alışverişi 

yaptık ve birlikte taarruz hangarına gitmenin akılcı olduğunu orada bulunan Tamer ÖGÜT 

Başçavuşa  da  durumu  anlatarak  birlikte  çıkış  yapmak  için  çare  aramamız  gerektiğini 

düşündük ve birlikte taarruz hangarına gittik, burada Çağlayan ÇİMEN isimli Başçavuşun 

hangara  girdiğini  gördüm ve  kendisine  neler  olduğunun  sordum ancak  bilgisi  olmadığını 

söyledi,  yan  odadan  sesler  gelmesi  üzerine  kim var  diye  bakmakiçin  gittiğimizde  içeride 

Başçavuş Ümit ALPAR, Engin SARITAŞ ve şuan kim olduğunu hatırlamadığım bir başçavuş 

daha bulunuyordu, bunlara da neler olduğunu sordum bunlar gayet rahat tavırlar içerisinde 

idiler,  Ümit  ALPAR bizim amirimiz  olmamasına  rağmen 'neden sivilsiniz'  diye  sordu biz 

ısrarla  neler  olup  bittiğini  sorduğumuzda  bize  bağırarak  'abicim  gidin  üstünüzü  giyinin' 

demesi üzerine bizden kıdemli olduğu için cevap vermeden oradan ayrıldık, orada bulunan 

uçuş kıyafetli idiler.uçuş hattında yerde oturan bir grup gördük ve Tamer Başçavuşun orada 

olduğunu düşünerek o yöne doğru gittik ve Tamer Abi diye selendim topluluk siz kimsiniz 

demesi  üzerine  teknisyen  olduğumuzu  Tamer  Başçavuşu  aradığımızı  söyledik  oturanlar 

genelde pilotlardı aralarında tanıdığım Başçavuş Kenan AKYOL ayağa kalktı ve 'Abicim siz 

hala  niye  sivilsiniz  hadi  üzerinizi  değiştirin'  diyerek  bizi  hangara  yönlendirdi,  bizde  tam 

olarak  uçuş  kıyafetlerimizi  giymeden  polar  denilen  kollu  mont  giydik  ve  tekrar  dışarı 

çıktığımızda  uçuş  hattında  Resul  BARDAKKAYA'yı  helikopter  kontrol  ederken  gördüm 

yanına gittiğimde 'senin ne işin var burda' diye sordum kendisi normalde CH47 teknisyeni 

olduğundan bu soruyu  sordum.  Bana  CH47 yi  Kara  kuvvetleri  komutanına  tanıtmak  için 

mesaiye  geldiğini  ve  tanıttıktan  sonra  Murat  BOLAT’ın  kendisinin  taarruz  hangarına 

çağırarak görevlendirdiğini söyledi. Tamer Başçavuşu sordum karşıda demesi üzerine Fırat 

Murat  ve  ben  Tamer'in  yanına  gittik.  Burada  Tamere  neler  olduğunu  sordum kendisinin 

bilmediğinin dışarıdan bir  haberinin olmadığını,  buradan çıkabilirmiyiz diye konuştuk oda 

bilmiyorum dedi, bu sıradauçuş hattında yerde 3 Süper Kobra bulunmakta idi, Tamer bana bir 

tanesinin havada olduğunu söyledi bu sırada o helikopterde iniş yaptı bir iki dakika sonra 

tekrar havalandı, bu sırada bir adet UH-1 helikopter piste iniş yaptı içerisinde Soner GÖKÇE 

ve Ersel ERSOY isimli pilotlar  vardı helikopter içerisinde 20 lik tabir  edilen top mermisi 

vardı. P Başmakinisti Süleyman Nazif TÜRKOĞLU helikopterdeki mühimmatı indirmesine 

yardımcı  olmamızı  söyledi  ancak  biz  yardım etmedik  orada  bulunan  askerler  ile  birlikte 

kendisi indirdi ve orada bulunan P tipi Kobraya yüklediler. Sinan AYGAR isimli arkadaşımız 

bize watsapp dan Murat BOLAT, Özcan KARACAN ve P kısmı başmakinistine kesinlikle 

güvenmeyin onların verdiği emirleri yapmayın diye yazdı, bu mesajı okurken Ömer GÜLER 

yanımızdaydı ve bu mesajı yazan kim,rütbesi ne kaçlı nerden biliyor gibi sorular sordu. Bizde 

arkadaşımız olduğunu nerden bildiğini bilmediğimizi söyledik.

1481/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



Yarım saat  sonra havadaki  Süper  Kobra iniş  yaptı  indi  motor  susturması  üzerine 

helikopterin yayına kontrol için gittik içerisinde arka kısımda Binbaşı Ali ERCAN ön kısımda 

da  Cebrail  SERT isimli  pilot  vardı,  pervane  ve  kuyruk kısmında mermi  isabeti  olduğunu 

gördük ve helikopterin bu şekilde uçamayacağını söyledik, bu sırada bizim taburda görevli 

olmayan tam olarak görev yerini bilmediğim Başçavuş Ömer GÜLER uçuş tulumlu olarak 

yanımıza geldi ve hasarın büyük olmadığını bu şekilde de uçuşun olabileceğini söyledi ben ve 

yanımda bulunan arkadaşlarım uçuşun gerçekleşemeyeceğinde ısrar ettik.

Ben  Tamer,  Fırat,  Çağlayan,  Murat,  Resul  ile  birlikte  hangara  girdik,  içerde 

bulunduğumuz  sırada  patlama  sesi  duyduk  ve  elektrikler  gitti,  birlikte  Murat  BOLAT’ın 

odasına gittik  ben biraz arkada idim ne  konuşulduğunu tam olarak  duymadım,  aşağı  inip 

hangardak çıktık ve tel boyunda nöbetçi olan Rıza YÜKSEL başçavuşu aradık ve yanına gittik 

burdaki amacımız oradan kaçmaktı, Rıza YÜKSEL’in ve yanındaki Onur TUNCEL'inyanına 

gittiğimizde  çıkışın  mümkün  olmadığını  nizamiyelerde  takviyenin  olduğunu,  giriş  çıkış 

yapanlar için vur emrinin olduğunu söylediler aklıma Tekin TAŞKIRAN başçavuşu aramak 

geldi ve aradım kendisine nerede olduğunu sorduğumda birlikten çıktığının dışırıda olduğunu 

söyledi bende nasıl çıktınız diye sordum o da ana nizamiyeye Murat BOLAT’ın emri var biz  

çıkacağız diyerek çıktıklarının söyledi, Resul BARDAKKAYA'nın aracı ile nizamiyeye gittik 

ve bizi araçtan indirerek silah doğrultarak siz kimsiniz diye sordularorada bulunan rütbeliye 

Murat  BOLAT’ın  emri  olduğunu  ve  çıkacağımızı  söylememiz  üzerine  telefon  ile  birisini 

aradılar  ve  bizim  isimlerimizi  yazarak  çıkmamıza  izin  verdiler.  nizamiyeden  Ben  Resul 

BARDAKKAYA,  Çağlayan  ÇİMEN,  Tamer  ÖĞÜT,  Murat  ÖZEL  ve  Fırat  DARENDE 

birlikte çıktık.

Birlik içerisinde bulunduğum zaman içerisinde herhangi bir faaliyette bulunmadım, 

sadece verilen resmi emir doğrultusunda bir adet UH-1 helitkopterin çadır bezlerini indirdim, 

bu  saate  kadar  bize  terör  saldırısı  olduğu  söylendiği  için  emiri  resmi  emir  olarak 

değerlendirdim. Ayrıca olay gecesi taarruz uçuş hattında Kobra pilotu Sadullah ABRA, Süper 

Kobra  pilotu  Taha  Fatih  ÇELİK,  teknisyenlerden  Volkan  TÜRKKORKMAZ,  Mustafa 

ORMANTEPE,  isimli  askeri  personelleri  gördüğümü  hatırlıyorum  ancak  faaliyetleri 

konusunda bilgim yoktur. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Murat  ÖZEL  17/11/2016tarihli  ifadesinde;  "  ...  İlk  etapta  içeriye 

almadılar,  beş  dakika sonra Astsubay Fatih SEVİNÇ, Fırat  DARENDE, Başteknisyenimiz 

Tamer  ÖĞÜT  ile  nizamiyenin  önünde  buluştuk.  ....  tabur  komutanımız  Yarbay  Murat 

BOLAT’ın odasına girdik.  Odada sivil  kıyafetli  UH-1 Takım komutanı olan Yüzbaşı Nuri 

OSMANCIOĞLU vardı. Odada tabur komutanımız; büyük çaplı bir terör saldırı olduğunu, 

verilen tüm emirleri sorgulamadan yerine getirmemizi aksi takdirde vatana ihanetten bizleri 
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yargılatacağını söyledi. Daha sonra Tamer ÖĞÜT Başçavuşumuza orda kalmasını, beni, Fatih 

SEVİNÇ ve Fırat  DARENDE Astsubayımız  ile  UH-1 hangarına gitmemizi,  emir  verilirse 

UH-1 helikopterlerini hazırlamamızı söyledi. 

... Daha sonra orada bulunan askeri araçla saat 02:00 sıralarında ben, Fatih SEVİNÇ 

ve Fırat DARENDE ile birlikte taarruz hangarına geçtik. Hangara gittiğimizde bir şeylerin 

ters gittiğini anladık çünkü hangarda olmaması gereken personelin olduğunu gördük..

... Karşı tarafta bulunan ağaçlık alana ben, Fatih SEVİNÇ, Fırat DARENDE, Resul 

BARDAKKAYA ve Taner ÖĞÜT ile birlikte giderek saklandık orada nereden çıkabilirizin 

kritiğini yapmaya başladık,.....

... Başteknisyenimiz Tamer ÖĞÜT; biz çıkıyoruz diye söyleyince, kendi emniyetinizi 

alın çıkın şeklinde bir şeyler söylediğini duyunca Resul BARDAKKAYA’nın aracının yanına 

giderek ben, Fırat, Fatih ve Tamer Öğüt araca binerek ana nizamiyeye gittik, burada silahlı 

ünüformalı Albay bizi durdurdu zaten girişe Titan konulmuş, giriş çıkış yapılamıyordu. Fatih 

SEVİNÇ  araçtan  indiğinde  bize  siz  kimsiniz  diye  sorduklarında  Murat  BOLAT’ın  emri 

olduğunu çıkış yapmak istediğimizi söyleyince bizlerin isimlerini aldılar ve telefon görüşmesi 

yaptıktan sonra kapıyı açtılar, dışarı çıktıktan sonra araçlarımıza binerek oradan saat 03:45-

04:00 sıralarında ayrıldık. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Tamer ÖĞÜT 22/10/2016 tarihli  ifadesinde;  "...Yaklaşık  15-20 dakika 

sonra arayarak beş arkadaşın ile birlikte göreve gel dedikten sonra bende Astsubaylar Fatih 

SEVİNÇ, Murat ÖZEL, Fırat DARENDE ve Mustafa DUMAN’ı arayarak; Terörist saldırı 

olduğunu göreve çağrıldığımızı söyledim ... Hep birlikte tekrar odasına girdiğimizde; Terörist 

bir  saldırı  olduğunu, seferberlik ilan edildiğini,  seferberlikte de verilen emre karşı  gelenin 

vatan hainliği  ile  suçlanacağını  söyledikten sonra Nuri  OSMANCIOĞLU, Fatih SEVİNÇ, 

Murat  ÖZEL,  Fırat  DARENDE’yi  UH-1  hangarına  göndererek  Nuri  Yüzbaşının  emrine 

girmesini söyledi. Bana da uçuş hattına çıkmamı söyledi.

...Fatih  astsubayda  UH-1  tarafındaki  Tekin  TAŞKIRAN’ı  aradığında  kendilerinin 

nizamiyeden Murat  BOLAT’ın  emri  ile  çıktığını  söyleyince  ana  nizamiyeye  gittik  buraya 

gelince  ben  Ümit  ALPAR’ı  arayarak  gelmiyormusunuz  diye  sorduğumda;  biz  biraz  daha 

kalacağız diye söyledi, Ana nizamiyeye geldiğimizde teçhizatlı Albay ve yanında rütbeli iki 

kişi bizi durdurdu nereye gittiğimizi sordu, bizde; işimizin bittiğini Murat BOLAT’ın emri 

olduğunu söyleyince bizi araçtan indirerek telefonla birini aradı ve isimlerimizi istedi daha 

sonrada çıkın dışarı diye söyledi. Bu esnada nizamiyenin girişinde titan isimli araç duruyordu, 

aracı birisi çekti bunun üzerine Resul aracını çıkarttı.... " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Mutlu  AÇIKGÖZ 18/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  Biz Güvercinlik 
1483/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



üssüne  geldiğimizde  burada  çalışmalarda  bulunan  personellerden  tanıdıklarım  ...  kıdemli 

Üstçavuş  Fatih  SEVİNÇ  ...  Pilot  Binbaşı  Sadullah,  Kıdemli  Başçavuş  Süleyman  Nazif 

TÜRKOĞLU  ve  isimlerini  bilmediğim  3-4  kişi  daha  bulunuyordu. "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli Yaren KARAOĞLU 16/07/2016 tarihli ifadesinde; "  ...  Saat 21:30-22:00 

saatleri arasında Yüzbaşı Nuri OSMANCIOGLU, UH-1 Teknisyen Kıdemli Üsçavuş Fatih 

SEVİNÇ, U/H Teknisyen Üsçavuş Fırat DARENDE, soy ismini bilmediğim U/H Teknisyen 

Üsçavuş  Murat  hangara  birlikte  Nuri  Yüzbaşının  şahsi  aracıyla  geldiler.  Üsteğmen  Uğur 

BALDUĞ’da onlardan ayrı  geldi.  ...  Murat BOLAT UH-1'deki helikopterlerin uçuşa hazır 

olmasını emretmiş, UH-1’de de sadece ben olduğumdan hızlıca helikopterlerin hazır olması 

için Nuri Yüzbaşı ile birlikte biraz önce isimlerini söylediğim Teknisyen Astsubaylar Fatih, 

Fırat ve Murat’ı UH-1 takımına göndermiş, ben bunları Teknisyen Astsubaylara sorduğumda 

öğrendim. 

Yüzbaşı  Nuri  OSMANCIOGLU ve  Üsteğmen  Uğur  BALDUĞ,  UH-1  Teknisyen 

Kıdemli Başsçavuş Tekin TAŞKIRAN benim görevli olduğum UH-1 takımında görevlidirler. 

Kıdemli Üsçavuş Fatih SEVİNÇ, Üsçavuş Fırat DARENDE, Üsçavuş Murat Bakım Tabur 

Komutanlığında  görevlidirler.  Bu  teknisyenler  bizim  takımda  görevli  değillerdi.  Murat 

BOLAT tarafından yardım amaçlı gönderilmişler. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Resul  BARDAKKAYA 22/10/2016 tarihli  ifadesinde;  "  Helikopterler 

inmeden  önce  Tamer  ÖĞÜT,  Çağlayan  ÇİMEN,  Fatih  SEVİNÇ,  Murat  ÖZEL,  Fırat 

DARENDE  Astsubaylarda  oraya  geldiler.  Uçuş  hattındaydılar.  Onlarla  beraber  gelen 

helikopterlerin kontrollerini yaptık. Yukarıda belirttiğim gibi helikopterin isabet aldığını bu 

kontrolde  tespit  ettik.  Helikopter  pilotları  da  helikopterin  başındaydı.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli Resul BARDAKKAYA polise verdiği 22/10/2016 tarihli ifadesinde; " .... 

Bu esnada da yine teknisyen Astsubaylar; Tamer ÖĞÜT, Çağlayan ÇİMEN, Fatih SEVİNÇ, 

Murat ÖZEL, Fırat  DARENDE’de geldiler.  Bu arada da helikopterleri  kontrol ettiğimizde 

taarruz helikopterlerinin mühimmat kutuların açtığımızda eksilme vardı, kullanılmış olduğunu 

gördük ancak ben diğer arızalarla ilgilendiğim için mühimmat takviyesi yapılıp yapılmadığını 

görmedim. 

.. Bu esnada giden helikopterler tekrar geldiğinde isabet sayılarının artmış olduğunu 

gördük. Pilotlar tekrar kendilerini uçurmak için helikopterleri hazırlamamızı istedi bizde bu 

şekilde  uçamayacaklarını  söyleyince  pilotlar  hangarın  içine  gittiler.  Bende,  Tamer  ÖĞÜT, 
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Çağlayan ÇİMEN, Fatih SEVİNÇ, Murat ÖZEL, Fırat DARENDE ile birlikte hangarın diğer 

kısmında bulunan Fidanlık bölgesine gittik çıkabilecek bir yer aradık ancak çıkamayacağımızı 

anlayınca  hangara  geri  döndük  bu  esnada  bir  patlama  oldu  elektrikler  gidince  trafonun 

patladığını anladık hangarın üst katına çıktık

..Astsubay Tekin TAŞKIRAN ile Fatih SEVİNÇ'in yaptığı telefon görüşmesinde; ana 

nizamiyeden çıkış yapıldığını öğrendik bunun üzerine benim aracıma binerek farları kapatıp 

ana nizamiye tarafına gittik, ana nizamiyede bir Albay, bir Yüzbaşı, bir astsubay tam teçhizatlı 

durdurdular  nizamiyenin  önüne  de  Titan  denilen  yangın  söndürme  aracının  konulduğunu 

gördük. Nizamiyenin sol tarafında okul komutanı Ünsal ÇOŞKUN’u gördüm. Bizi durduran 

Albay bize sorular sordu. Bizde işimizin bittiğini çıkacağımızı söyledik, Albay cep telefonu 

ile bir yerleri aradı, isimlerimizi aldı, titanı ve engeli kaldırdılar bizde aracımla nizamiyeden 

çıktık. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Fırat DARENDE 16/11/2016tarihli ifadesinde; "Bu esnada saat 23:22 idi. 

Bende  bunun  üzerine  aracıma  binerek  Kara  Havacılık  Komutanlığına  gittim.  Nizamiye 

girişinde  Titanların  ve  itfaiye  araçlarının  girişi  kapattığı  gördüm hatta  içerden  bana  silah 

çektiler.  Bu  sırada  sağ  tarafta  girişte  aynı  hangarda  görev  yaptığım Tamer  ÖĞÜT,  Fatih 

SEVİNÇ,  Murat  ÖZEL’i  görerek  aracımla  yanlarına  gittim  ne  olduğunu  sorduğumda 

bilmediklerini söylediler. Bu sırada da "teknisyenler buraya gelsin" diye seslenildi ben kimin 

olduğunu  görmedim.  ...  Hep  birlikte  tabur  komutanı  Murat  BOLAT’ın  odasına  çıktık. 

Odasında  UH-1  Takım  Komutanı  Nuri  Yüzbaşı  (  Nuri  OSMANCIOĞLU)  vardı,  sivil 

kıyafetliydi.  Murat  BOLAT  bize "Arkadaşlar  Genelkurmaydan  gelen  emri  

söylüyorum,Seferberlik  ilan  edildi,  terörist  faaliyet  olduğunu,  emre  uymayanlar  hakkında  

vatana ihanet  ve  emre itaatsizlikten  işlem yapılacak" dedikten  sonra  yanında  oturan  Nuri 

Yüzbaşıya dönerek; bunları al UH-1’e git, faal olanlara bak, dışarı çıkarın, hazırlayın diye 

söyleyince Nuri Yüzbaşı le birlikte Nuri Yüzbaşının sivil aracına bindik. Giderken kendisine 

ne olduğunu sorduğumuzda; bende bilmiyorum, "beni de çağırdılar geldim, rakı masasından 

kalkıp geldim"  diye söyledi hatta alkol kokuyordu. UH-1 hangarına geçmek için ara kapıya 

geldiğimizde kapının önüne itfaiye aracı  çekilmiş  olduğunu gördük. Nuri  Yüzbaşı  araçtan 

inerek  orada  duran  üniformalı  bir  askerle  konuştu,  askerde  itfaiye  aracını  çektirdi.  Biz 

buradan geçerek UH-1 hangarına geçtiğimizde bize siz durun bekleyin diyerek araçtan indi ve 

odasına geçerken hangar önünde duran sivil kıyafetli ismini hatırlayamadığım bir Üsteğmen 

ile  konuşarak  birlikte  içeriye  geçtiler.  Bir  süre  sonra  Nuri  Yüzbaşı  yanımıza  gelerek; 

hatırladığım kadarıyla 10493 kuyruk numaralı UH-1’ i hazırlayın diye söyleyince dışarda uçuş 

hattında bekleyen helikopteri uçuşa hazırladık yani emniyetlerini açtık, geri hangara girdik. 

... Nuri Yüzbaşı ( Nuri OSMANCIOĞLU) "Ne duruyorsunuz sizde yardım etsenize 
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helikopteri  hazırlamaya"  diye  bağırdı.  Ben  Ömer  Üsteğmeni  arayarak  Soner  Üsteğmenin 

söylediklerini aktardım. Bana "Tamam Fırat sizde taarruz hangarına geri dönün" diye söyledi. 

Ben  de  kıdemli  olduğu  için  Fatih  SEVİNÇ’e  dönerek  "Ömer  Üsteğmen  çağırıyor"  diye 

söyledim.  Fatih  SEVİNÇ’te  Nuri  Yüzbaşıya  dönerek  Ömer  Üsteğmenin  çağırdığını 

söyleyince  "Nerden  bulacam  ben  aracı  Ömer  Üsteğmeni  arayın  araç  göndersin"  diye 

söyleyince Fatih SEVİNÇ, Ömer Üsteğmeni arayarak araç göndermesini söyledi. 

... Biz odadan çıktık Murat ÖZEL, Fatih SEVİNÇ ile birlikte uçuş hattına çıkarken 

sol  tarafta  isimlikleri  olmayan  tanımadığım  subay  rütbeli  ve  silahlı  bir  grup  oturuyordu 

içlerinden bir tanesi; siz kimsiniz şeklinde söyleyince kendimizi tanıttık.  " şeklinde beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli  Volkan  TÜRKKORKMAZ  26/10/2016 tarihli  ifadesinde;  "  O  sırada 

oraya Tamer ÖĞÜT, Murat ÖZER, Fatih SEVİNÇ, Çağlayan ÇİMEN Astsubaylar geldiler. 

Onlarda bize ne olduğunu sordular, bizde baskın olduğunu söyledik, bunlarda helikopterlere 

mühimmat  yerleştirilmesine  yardım  ettiler.  Kimileri  hasar  gören  helikopterlerleilgili 

kontrolleri yaptılar dedi. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Engin SARITAŞ 05/12/2016 tarihli ifadesinde; "... Süper Kobraları Resul 

BARDAKKAYA astusbay karşıladı. Bu sırada Tamer ÖĞÜT, Fatih SEVİNÇ, Murat ÖZEL, 

Fırat DARENDE, Çağlayan ÇİMEN Astsubaylar da gelmişlerdi. Süper Kobraların ardından 

Kobralar da geri döndü. Orada bulunan astsubaylar da gelen Kobra helikopterleri karşıladılar. 

Benim  karşıladığım  helikopterin  gövde  altında  yakıt  sızıntısı  vardı.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli  Rıza YÜKSEL 14/10/2016 tarihli  ifadesinde; "Yine aynı sıralarda aynı 

bölgede Tamer ÖĞÜT Astsubay,  Çağlayan ÇİMEN Astsubay, Fatih SEVİNÇ Astsubay ve 

Fatih ŞENTÜRK Astsubayı  gördüm. Yanlarında 2-3 kişi  daha vardı ama kimler olduğunu 

seçemedim. Hava karanlıktı.  Bunların hepsinin ortak özelliği  teknisyen olmalarıydı.  Hepsi 

telaşlıydı.  Oradan  arabaya  binip  Merkez  Nizamiye'ye  doğru  gittiler...  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU  01/11/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Sonra 

bekleme görevi  olduğu için  hangarın  içinde  bulunna odamızda ben,  Ümit  ALPAR, Engin 

SARITAŞ ile  birlikte  beklemeye  başladık.  AH-1 wiski  dediğimiz  Süper  Kobra  helikopter 

takımından da Fırat DARENDE, FatihSEVİNÇ, Ahmet ATEŞ, Arif YILDIZ astsubaylar kendi 

odalarında bekliyorlardı. Mesaiye kalmışlardı. ... Ömer GÜLER'i ise saat 23:00 sıralarında 
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uçuş hattında görmüştüm. Resul BARDAKKAYA ise saat 21:30 sıralarında oradaydı. 24:00 

sıralarında Tamer ÖGÜT, Çağlayan ÇİMEN, Fırat DARENDE, Fatih SEVİNÇ, Murat ÖZEL 

astsubayları da uçuş hattında görmüştüm. Bu astsubaylar wiski helikopteri dediğimiz Süper 

Kobraların  teknisyenleridir.  Bu  helikopterleri  uçuşa  hazırlıyorlardı. "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli  Çağlayan  ÇİMEN 10/08/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Daha sonra  Tamer 

ÖĞÜT, Fatih SEVİNÇ, Resul BARDAKKAYA, Murat ÖZEL, Fırat DARENDE ile bir araya 

geldik ve Whatsaapp grubundan gelen mesajlara baktık. Murat BOLAT, Özcan KARACAN 

ve  Nazif  TÜRKOĞLU’nun  emirlerine  uymamamız  gerektiğini  söyledi.  Saat:  02.30 

sıralarındadurumumuzu değerlendik ve kaçmanın yollarını aradık. ... Fatih SEVİNÇ UH 1 de 

görevli  Tekin TAŞKIRAN’I aradı  ve ne yaptıklarını  sordu.  Nizamiyeye  Murat  BOLAT’ın 

emri var derseniz izin veriyorlar dedi. İlkay ATEŞ tam çıkarken beni aradı telefonu açmadım. 

Resul’ün aracına bindik ve nizamiye gittik Murat BOLAT’ın emri var çıkacağız dedik telefon 

trafiğinden sonra ismimizi alarak saat:04.00 sıralarında çıkmamıza izin verdiler.  " şeklinde 

beyanda bulunmuştur.

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  00:05'de,  Üstçavuş  Fatih  SEVİNÇ,  Üstçavuş  Fırat 

DARENDE,  Üstçavuş  Murat  ÖZEL ve  Başçavuş  Tamer  ÖĞÜT  olduğu  düşünülen  sivil 

kıyafetlişahısların,  Ford  Connect  marka  askeri  araçla  hangar  önüne  geldikleri,  eyleme 

katıldığı  düşünülen  Başçavuş  Ömer  GÜLER  (tabanca  kılıfı  takılı)  tarafından  karşılanıp 

taarruz hangarına birlikte giriş yaptıklarının görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 00:08'de, Yüzbaşı Nuri OSMANCIOĞLU, Üstçavuş 

Fatih SEVİNÇ, Üstçavuş Fırat  DARENDE ve Üstçavuş Murat ÖZEL oldukları  düşünülen 

sivil  kıyafetli  şahısların,  Renault  Clio  marka  sivil  bir  araca  binerek  taarruz  hangarından 

uzaklaştıklarının görüldüğü,

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  01:42'de,  Üstçavuş  Fatih  SEVİNÇ,  Üstçavuş  Fırat 

DARENDE  ve  Üstçavuş  Murat  ÖZEL  olduğu  değerlendirilen  şahısların  sivil  kıyafetli 

olaraktaarruz hangarında görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 01:43'de, Başçavuş Kenan AKYOL olduğu düşünülen 

uçuş kıyafetli şahsın, sivil kıyafetli olan Üstçavuş Fatih SEVİNÇ, Üstçavuş Fırat DARENDE 

ve Üstçavuş Murat ÖZEL olduğu düşünülen şahıslarla taarruz hangar apronunda görüldükleri,

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  01:44'de,  Üstçavuş  Fatih  SEVİNÇ,  Üstçavuş  Fırat 
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DARENDE ve Üstçavuş Murat ÖZEL oldukları düşünülen şahısların, sivil kıyafetli olarak 

taarruz hangarında görüldükleri,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 01:56'da, Kimliği tespit edilemeyen sivil kıyafetliiki 

şahsın  taarruz  hangarına  geldiği,  Yarbay  Murat  BOLAT  tarafından  karşılandığı,  hangar 

içerisinde Üstçavuş Fatih SEVİNÇ ile görüştükten sonra aprona doğru gittikleri,

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  03:00'de,  Üstçavuş  Fatih  SEVİNÇ,  Üstçavuş  Fırat 

DARENDE, Üstçavuş Murat  ÖZEL‘in sivil  kıyafetli,  Üstçavuş Ömer DERELİOĞLU‘nun 

uçuş kıyafetli olarak taarruz hangarı içinde görüldükleri belirtilmiştir. 

Şüpheli Fatih SEVİNÇ'in adına kayıtlı olan / kullanmakta olduğu 0 555 722 16 28, 0 

530 184 75 15, 0 530 723 62 38 ve 0 537 774 93 80numaralı telefon hattlarıiçin Ankara .8 

Sulh Ceza Hakimliği'nin 30/11/2016 tarih ve 2016/4593 D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı 

CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı verilmiştir.

Şüpheli Fatih SEVİNÇ'in kullanmakta olduğu 0 555 722 16 28 numaralı telefon 

hattının iletişim bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe girişiminde bulunulan 15/07/2016 

tarihinde cep telefonunun 17:10'da Güvercinlik Kışlası civarındaki baz istasyonlarından sinyal 

verdikten  sonra,  saat  17:10'dan  saat  23:55'e  kadar  Yenimahalle  ilçesinde  bulunan  baz 

istasyonlarından sinyal verdiği, saat 24:00'den sonra saat 04:00 sıralarına kadar Güvercinlik 

Kışlası civarındaki baz istasyonlarından sinyal verdiği, şüphelinin olay gecesi Tamer ÖĞÜT, 

Rıza YÜKSEL veÖmer DERELİOĞLU ile  telefon iletişimi  içerisinde bulunduğu,  internet 

erişiminde olduğu anlaşılmıştır. 

Şüpheli Fatih SEVİNÇ, 16/11/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Fatih  SEVİNÇ'in  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Fatih  SEVİNÇ'in, 1.  Kara  Havacılık  Alayı  Bakım Taburu  Kullanıcı  ve 

D/DS Bakım Bölüğü Taarruz Helikopter Kullanıcı Bakım ve Onarım D/DS Takımı Silah ve 

Füze Teknisyeni olarak Astsubay Kıdemli Üstçavuş rütbesiyle görev yapdığı, 

Şüphelinin, şüpheli Taha Fatih ÇELİK 06/09/2016 tarihli Sulh Ceza Hakimliğinde 

verdiği  ifadesinde  "gerek bizim birlikte  gerekse  diğer  birliklere  görevde  olmadığı  halde  

telefon  ya  da  mesaj  ile  çağrıldığı  belirtilen  kişilerin  tümünün  bu  yapıya  dahil  kişiler  

olduğunu,  zira  darbe  kalkışmasından  haberdar  olduklarını  düşünüyorum.  "  şeklindeki 
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beyanı  ile  şüphelinin  olay  akşamı  gerçekleştirdiği  faaliyetler  birlikte  gözönünde 

bulundurulduğunda şüphelinin, Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğunun anlaşıldığı, 

Şüpheli  Fatih  SEVİNÇ'in,  olay  akşamı  görevli  olmamasına  rağmen  askeri  darbe 

kapsamında  emir  ve  talimatlar  yerine  getirmek  üzere  şüpheli  Tamer  ÖĞÜT'ün  emri 

üzerinesaat  24:00  sıralarında  Kara  Havacılık  Komutanlığı'na  geldiği,  orada  kendisi  gibi 

nizamiyede  bekleyen  şüpheliler  Murat  ÖZEL,  Fırat  DARENDE  ve  Tamer  ÖĞÜT  ile 

buluştukları, 

Askeri  darbe  kapsamında  Güvercinlik  Kışlasının  giriş  ve  çıkışlarının  askeri 

darbeciler  tarafından  kontrol  altına  alındığı,  içeri  girmek  isteyen  kişilerin  Kara  Havacılık 

Komutanlığında askeri darbe faaliyetini yöneten ve yönlendirenlerden alınan emir talimatla 

hareket edilerek içeri aldıkları, kimi üst rütbeli subayın olay gecesi kışla girişine gelmesine 

rağmen  içeri  alınmadıkları  gözönünde  bulundurulduğunda,  astsubay  olarak  görev  yapan 

şüpheli Fatih SEVİNÇ'in de olay gecesi askeri darbeyi yöneten ve yönlendirenlerin izniyle 

kışla nizamiyesinden içeri alındığı, bu şekilde şüphelinin Fetullahçı Terör Örgütü mensubu 

askeri darbecilerle fikir ve eylem birliği içerisinde olduğunun anlaşıldığı, 

Şüpheli  Fatih  SEVİNÇ'in,  nizamiyede  bekleyen  bir  askerin  kullandığı  araç  ile 

Taarruz  Helikopter  Bakım  Taburuna  gittikleri,  orada  bulunan  şüpheli  Murat  BOLAT'ın 

talimatıyla  şüpheliler  Murat  ÖZEL  ve  Fırat  DARENDE  ile  birlikte  Zırhlı  Birlikler 

Komutanlığından mühimmat getirecek UH-1 helikopterin hazırlanması için UH-1 hangarına 

şüpheli Nuri OSMANCIOĞLU'nun özel aracı ile gittikleri, orada diğer şüpheliler ile birlikte 

10493 kuyruk numaralı helikopteri uçuşa hazırladıkları,  ancak bu helikopterin çalışmaması 

üzerine  şüphelilerin  bu  kez  10491 kuyruk  numaralı  helikopteri  uçuşa  hazırladıkları,  daha 

sonra şüphelinin, şüpheli Ömer DERELİOĞLU'nun talimatı ile şüpheliler Fırat DARENDE 

ve  Murat  ÖZEL ile  birlikte  Taarruz  Hangarına  gittikleri,  güvenlik  kamerası  görüntüleri 

üzerinde yapılan bilirkişi incelemesinde şüpheli Fatih SEVİNÇ'in, 01:42'den itibaren Taarruz 

Hangarı ve apronda sivil kıyafetli olarak bulunduğunun belirtildiği, 

Şüpheli Fatih SEVİNÇ'in, diğer şüpheliler ile birlikte Taarruz Hangarında uçuştan 

gelen helikopterlerin kontrollerini yaptıkları, hasar almış Süper Kobra helikopterleri faal hale 

getirmeye çalıştıkları, 

Şüphelinin  diğer  şüpheliler  ile  birlikte  askeri  darbe kapsamında kendisine  verilen 

yasadışı emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli Volkan TÜRKKORKMAZ'ın 26/10/2016 tarihli ifadesine göre, şüpheli Fatih 

SEVİNÇ'in helikopterlere mühimmat yükleme işine yardım ettiği, hasar gören helikopterlerin 

kontrollerini yaptığı, 

Askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığının ortaya çıkması üzerine saat 

04:00 sıralarında kışladan ayrıldıkları, 
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Şüpheli Fatih SEVİNÇ'in, Bakım Tabur Komutanlığının personeli olmasına rağmen 

askeri darbe kapsamında verilen talimat uyarınca personeli olmadığıUH-1 Takımında da olay 

akşamı faaliyette bulunduğu, 

Şüphelinin, Kara Havacılık Komutanlığında gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir 

askeri darbe girişimi olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için Fetullahçı Terör 

örgütü  mensubu  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ettiği, 

şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında  Fetullahçı  Terör  Örgütü 

mensuplarından askeri darbe planlaması kapsamında aldığı yasal olmayan emir ve talimatları 

yerine getirdiği, 

Şüpheli  Fatih SEVİNÇ'in,  soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı Terör Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını  oluşturduğu 

anlaşılmıştır. 

5-63- Şüpheli Fatih TEKKOL'un (Astsubay ) Eylemleri :

Şüpheli  Fatih  TEKKOL  06/10/2016  tarihli  ifadesinde;  "Ben  1998  yılında 

Astsubay sınıf okulundan mezun oldum. ... 2010 yılında eşimin memuriyeti nedeniyle tekrar 

Ankara iline tayin oldum. O tarihten bu tarafada Meydan Hareket Bakım Komutanlığında 

görev yaptıktan sonra geçen yıl Merkezi Bakım Komutanlığında görev başladım ve halen aynı 

görevi yapıyorum.

Ben Temmuz ayı nöbetleri açıklandığında 15 Temmuz akşamı nöbetçi değildim. 13 

Temmuz'da  nöbetçi  idim.  12  Temmuz  2016  tarihinde  bölük  komutanımız  olan  Gökhan 

ÇİÇEK akşam saat 16:00 sıralarında cep telefonundan beni aradı. Odasına çağırdı. Yanına 

gittim. Bana "sen yarın nöbetçiymişsin, senin nöbetini cuma günü olarak değiştiriyorum, o 

gün ben de nöbetçiyim" dedi. Ben çarşamba nöbetçi olduğumu, ertesi günde perşembe nöbet 

istiratinde  planlı  işlerim  olduğunu,  onları  halledeceğimi,  izine  ayrılacağımı,  nöbetimi 

değiştirmemesini istedim. O da menemen yapar yeriz dedi. Bana şaka tarzı tavırlarda bulundu. 

Benim nöbet değişikliği olduğu için moralim bozuldu. Bana en son ciddiye takılaraktan illa 

emir  mi verelim nöbetini tutacaksın dedi.  Bende bu şekilde 15 Temmuz tarihinde nöbetçi 

oldum. Hatta konuşma sırasında bir dosya çıkardı, dosyada birliğin Isparta'ya taşınması ile 

ilgili atölye malzemeleri vardı. bizim birlik Isparta'ya taşınacaktı, bana alınacak malzemelerle 

ilgili seninle konuşmamız lazım, ben de o gün nöbetçiyim, onları konuşuruz dedi. Hatta o 
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dosyayı da bana verdi. Bende dosyayı götürdüm, atölyedeki masama koydum. dedi.

Gökhan ÇİÇEK Binbaşı benim perşembe günü için programlanmış kişisel işlerimi 

yapmam için de gün boyu izin verdi. Sen git bu işlerini yine aynı gün yap dedi. 

Ben 15 Temmuz tarihine kadar görev yaptığım askeri birlikte her zamankinden farklı 

bir askeri hareketlilik görmedim.

15 Temmuz 2016 Cuma günü sabahleyin rutin faaliyetlerimizi yerine gitirdik. Saat 

09:00  sıralarında  her  zamanki  gibi  nöbet  toplantısına  gittik.  Toplantıda  Binbaşı  Gökhan 

ÇİÇEK,  Üsteğmen  Ali  Kemal,  astsubaylar  Mehmet  KARAKAŞ  ile  Burak  ÖNAL vardı. 

Bunlar  dışında  başka  nöbetçi  olanlarda  vardı.  Ancak  kimlerin  olduğunu  hatırlamıyorum. 

Toplantı sırasında Gökhan ÇİÇEK gece uçuşu olmayacağını söylemişti. Bunun dışında rutin 

konuşmalar oldu. Ben o gün Gökhan ÇİÇEK ile ilk kez nöbet tutmuştum. Daha önce hiç 

tutmamıştım.  Ali  Kemal  Üstteğmen  ile  bir  kez  nöbet  tuttuğumu  hatırlıyorum.  Diğer 

arkadaşlarla birlikte nöbet tutup tutmadığımı hatırlamıyorum. 

Ben o gün saat 10:00 gibi benim oğlum evden aradı. Bir takım ihtiyaçları varmış onu 

gidermek üzere birlikten 11:00'de çıktım. Saat 16:00'da geri döndüm. 

Bizim normal nöbetimiz saat 17:00'de personelin tam manasıyla birlikten ayrılması 

üzerine başlar. Gündüz rutin işlerimizi yaparız. Ben saat 16:00'da evden işe döndükten sonra 

görev  yaptığım  hangara  geldim.  Üzerimi  değiştirip  kıyafetimi  giydim.  Gündüz  görevli 

personel ayrıldı. Hangarda yapılacak tören için askerlere temizlik yaptırdık. Saat 18:00 gibi 

Muzaffer KARTOPU Albay hangara geldi. Hangarı gezdi. Bende hangar sorumlusu olduğum 

için yanındaydım. Bana atölyenin anahtarının bende olup olmadığını sordu. Bende yok dedim. 

Bana "yarınki tören için 4014 telsizleri yarına hazırlayın" dedi. Bende bizim zimmetimizde bu 

telsizlerin bulunmadığını söyledim. Sonra ben rutin faaliyetleri için yanından ayrıldım.

Ben hangar kontrollerini yaparken Gökhan Binbaşının geldiğini ve Muzaffer Albay 

ile birlikte olduğunu gördüm. Ben akşam yemeği için hazırladığımız tostu yerken Gökhan 

ÇİÇEK Binbaşı bizim yanımıza gelerek bize "hangar kapılarını acil açalım, Kara Kuvvetleri 

Komutanı  geliyor,  tören  için  denetleyecek"  dedi.  Bende  tostumu  bırakıp  hangara  gittim. 

Kapıları açtım. Kısa bir süre sonra Kara Kuvvetleri Komutanı ile beraberindeki heyet hangara 

geldi. Hangarda hiçbir helikopter yoktu. Çünkü tören için boşaltılmıştı. Kuvvet komutanı ile 

Muzaffer Albay ve Gökhan Binbaşı konuştular. Ali Kemal Üstteğmende yanlarında idi. Ben 

biraz uzaktaydım. Ne konuştuklarını duymadım. Hatta bir ara ben yandaki koruma hangarının 

kapısını açmak için yan tarafa geçtim. Kuvvet komutanımız yaklaşık orada 10 - 15 dakika 

kaldı. Sonra 1. Alayın hangarına geçtiler. Ben hangar kapılarını kapatırken Muzaffer Albay 

bana bizim birlikte kimlerde 4014 telsizin olduğunu sordu. Bende Hat Bakım Komutanlığında 

olabileceğini söyledim. 4014 telsiz helikoptere takılan ve aynı zamanda el telsizi olarak da 

kullanılabilen bir telsizdir. Ben bunun üzerine Hat Bakımdaki Emre Özgür astsubayı aradım. 
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Kendilerinde  bu  telsizin  olup  olmadığını  sordum.  O  da  telsizin  olduğunu  söyledi.  Biz 

Muzaffer albayla Emre astsubayın atölyesine giderken Gökhan ÇİÇEK Binbaşı beni telefonla 

aradı. Gökhan Binbaşı bana "neredesiniz" dedi, yanımıza geldi. Bu sırada Emre Astsubay beni 

aradı.  Kendilerindeki  telsizin  kriptosunun  güncel  olmadığını,  kullanılamayacağını  söyledi. 

Ben Emre'nin görev yaptığı atölyeden 10'a yakın telsizi aldım. Gökhan ÇİÇEK Binbaşı ile 

birlikte onun aracı ile telsiz  parkına giderek orada yarım saat uğraştıktan sonra telsizlerin 

kriptolarını  güncellettim.  Telsiz  parkının garaj  bölgesinden çıkarken Muzaffer  Albay şahsi 

aracı ile oraya geldi. Gökhan Binbaşı da o araca bindi. Oradan gittiler. Bende telsizleri alıp 

atölyeye götürdüm, şarja taktım, atölyeyi kilitledim. 

Telsizlerin  bulunduğu  atölyenin  anahtarları  bende  yoktu.  Ben  Emre'yi  telefonla 

aradım. Emre Astsubay bana anahtarların kendi çalışma masası üzerinde olduğunu söylemesi 

üzerine bu anahtarla atölyenin kapısını açtım. 

Muzaffer albay ve Gökhan binbaşıyı oradan ayrıldıktan sonra bir daha hiç görmedim. 

Bende yarım kalan tostumu yemek için dinlenme odasına geçtim. 

İlerleyen  saatte  Gökhan  ÇİÇEK  Binbaşı  beni  cep  telefonundan  aradı.  Nerede 

olduğumuz  sordu.  Hangarın  içerisinde  olduğumuzu  söyledik.  Sonra  yanımıza  geldi.  Saat 

20:30 - 21:00 sıraları idi. 

Nöbetimin ilerleyen saatlerinde biz hangarda, ben, Ali Kemal üsteğmen, Burak ve 

Mehmet  astsubaylar  birlikte  nöbet  tutarken  Ali  Kemal  Üstteğmen  internetten  boğaz 

köprülerinin kapatıldığına ilişkin haber duyduğunu bize söyledi. Bizde dinlenme kısmındaki 

televizyonu açıp baktığımızda televizyonda bu konuda haber olduğunu gördük.

Ben saat  22:00 sıralarında  ben sigara  içmek için  hangarın  personel  giriş  tarafına 

geçtim. Dışarı çıkmıştım. Ben sigara içerken eşim telefonla beni aradı. Bana uçakların alçak 

uçuş  yaptıklarını,  çok  korktuklarını  söyledi.  Bende  kendisini  telkin  ettim.  Korkmamasını 

söyledim  ve  daha  sonra  dinlenme  odasına  geçtim.  Mehmet  KARAKAŞ  hangar  içinden 

yanımıza gelerek helikopterlerin çalıştığını söyledi. Bizde bunun üzerine telaşlanıp hangarın 

önüne geçip uçuş hattına geçtik. İki tane kobranın çalıştığını görünce kobraların bulunduğu 

hangara  Mehmet  KARAKAŞ  ile  birlikte  gittik.  Biz  yaklaştığımızda  kobralardan  birisi 

havalanmıştı.  Orada  daha  önceden  tanıdığım Eyüp  ÜNAL Binbaşı  ile  ismini  bilmediğim 

üstteğmen gördüm. Eyüp Ünal hangarın duvarının dibinde çömelmiş vaziyette oturuyordu. 

Mehmet astsubay komutanım ne oluyor diye ayakta bekleyen üst teğmene sordu. O da "birşey 

yok, işinize gidin" dedi. Ayrıca orada bir rütbeli daha vardı. Onun kim olduğunu bilmiyorum. 

Biz oradan hangara dönerken diğer kobranın da havalandığını gördük. dedi.

Kobralar normalde ani durumlarda kalkış yaparlar o nedenle kimse onların nereye, 

niçin  gittiğini  sorgulamaz.  Biz  de  bir  astsubay  olarak  bunu  sorgulayamadık.  Hangara 

dönerken uçuş hattı boyunca yürürken Hava Ulaştırma hangarının önünde Sebahattin astsubay 
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ile karşılaştık. O da olan bitenden haberi yoktu. Bize acil Cougar helikopterin kalkış yaptığını 

söyledi. Sonra biz hangarımıza geçtik.

Ali  Kemal  üstteğmen  gece  boyunca  Gökhan  ÇİÇEK  Binbaşıyı  telefonla  aradı. 

Ulaşamadı.  Biz  bunun  askeri  bir  darbe  olduğunu  öğrenince  Ali  Kemal  üstteğmene  ne 

yapacağımızı sorduk. O da biz normal birliğimizin emniyetini alacağız dedi. Ben hangarın 

emniyetini aldım. Askerlerin yoklamasını aldık. Tekrar hangara gelirken 00:45'de sularında 

bizim watssap grubundan tabur komutanı Nuri TUNCEL Binbaşının bütün personel birliğine 

intikal  etsin  diye  bir  mesajı  geldi.  Biz  hangardayken  saat  02:00 sıralarında  Ercan  URAL 

Başçavuş  ile  Taner  BEKTAŞ  Astsubay  sivil  kıyafetleri  ile  geldiler.  Biz  niye  geldiklerini 

sorduk.  Onlarda watssap mesajındaki  emir  nedeniyle  geldiklerini  söylediler  hatta  zor  bela 

içeri  girdiklerini,  silahları  içeri  almadıklarını,  bu  nedenle  silahlarını  araçlarında  bırakmak 

zorunla kaldıklarını söylediler.

Saat 03:00 - 03:30sıralarında yakın bir yerde bir patlama oldu. Patlamayla beraber 

elektrikler kesildi. Hangarın yangın alarm sistemi devreye girdi. Biz telefon ışıklarında alarmı 

susturduk. Taner  astsubay koruma hangarının alarmını susturdu. Sonra birlikte  dışarıda ne 

olup bittiğini merak ettiğimizden uçuş hattı kısmına çıktık. Başka hangarlardan merak edip de 

dışarı  çıkanlar  da  vardı.  Orada  başçavuş  Ümit  KAYAER,  kıdemli  başçavuş  Mustafa 

KAPUSUZ, kıdemli başçavuş Fatih ERTAN'ı gördük. Yarım saat onlarla ayak üstü sohbet 

ettik.  Dışarıda  bir  sessizlik  vardı.  İçeri  girdik.  Bir  süre  içerde  kaldıktan  sonra  hava 

aydınlanmaya başladığı sıralarda bir patlama sesi duyduk. Ne oluyor diye dışarı çıkacağımız 

sırada  hangarın  kapısında  Rıza  YÜKSEL Başçavuş  ile  Onur  Başçavuş  hangarın  önünde 

olduklarını gördük. Onlarda çok korkmuşlardı. Birlikte sigara içtik. Sonra tekrar hangara girip 

televizyon  seyretmeye  başladık.  Hava  aydınlanınca  dışarıdan  silah  sesi  geldiğini  duyduk. 

Pencereden baktığımda bir helikopterin kule tarafında jandarmaya doğru ateş ettiğini gördüm. 

Bizim bulunduğumuz pistin karşı tarafında 10 kadar kim olduğunu bilemediğim kişi de silah 

olduğunu gördüm. Arada çok mesafe vardı. Bu kişilerde helikopterin ateş ettiği yöne doğru 

ateş ediyorlardı. 

Kobranın ateşi kesmesinden sonra iki Cougar helikopter ile iki taarruz helikopteri 

pistten  kalkış  yaptık.  Batı  tarafına  doğru  gittiler.  10  kadar  silahlı  askerde  oradaki  UH-1 

helikopterlerden birisine binip oradan aynı yöne doğru ayrıldılar.

Ben saat 08:00 gibi bizden sonra gelen nöbetçi askerlere nöbetimizi devredip oradan 

benim  aracımla  nöbet  tuttuğumuz  astsubaylar  birlikte  ayrıldık.  Nizamiyede  ben  Mehmet 

astsubay dışındaki arkadaşları indirdim. Mehmet astsubayıda Çiftlik kavşağında indirdikten 

sonra evime gittim.

Ben  gece  boyunca  whatsapptan  eşimle  konuştum.  Akrabalarımla  ortak  sohbet 

grubunda paylaşımlarda bulundum. Yine whatsapptan bir kısım arkadaşlarımla yazıştım. O 
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akşam hatırladığım kadarıyla Polat Başçavuş ile konuşmuştum. Başka kimle konuştuğumu 

hatırlamıyorum. 

Şüpheliye Gökhan ÇİÇEK Binbaşının nöbet tuttuğu akşam askeri birliğin Isparta'ya 

taşınması konusunda çalışmak için kendisini o gün nöbet tutmaya ikna ettiğini belirtmesine 

rağmen 15/07/2016 tarihinde saat 17:30'dan sonra bu konu ile ilgili olarak Gökhan ÇİÇEK ile 

telefonla  veya  yüz  yüze  konuşup  konuşmadığını  soruldu:  Ben  o  akşam  Gökhan  ÇİÇEK 

Binbaşı ile bu konuda herhangi bir  konuşma yapmadım. Yukarıda belirttiğim gibi Gökhan 

Binbaşı ile ben hangarda iken nerede olduğumu sorduğu konuşmamız oldu. Bunun dışında 

başka bir telefon konuşmamız olmadı. Zaten telsiz parkında benden ayrıldıktan sonra onu bir 

daha hiç görmedim. Ben telefonda Gökhan Binbaşıyı aramadım. Ancak Ali Kemal Üstteğmen 

aradı kendisine ulaşamadı.

Ben  Fetullahçı  terör  örgütü  üyesi  değilim.  15/07/2016  tarihinde  gerçekleştirilen 

askeri darbeye herhangi bir şekilde katılmadım. Bu darbede herhangi bir şekilde görev almam 

konusunda sivil  ya  da asker  bir  şahıstan talimat  almadım. Ben Fetullahçı  terör  örgütünün 

yöneticilerinden olduğunu belirttiğiniz abilerden biri değilim. Bu anlamda benim de bir abim 

yoktur.  Suçlamaları  kabul  etmiyorum.  Anayasal  düzeni  değiştirmeye  yönelik  herhangi  bir 

eylemde bulunmadım. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Ali  Kemal  EREN  04/10/2016  tarihli  ifadesinde;  "  .. Benden  başka 

hangarda  nöbetçi  astsubayı  Fatih  TEKKOL,  karargah  bölük  nöbetçi  astsubayı  Mehmet 

KARAKAŞ vardı.  Saat 18:30 sıralarında henüz birlikten ayrılmamış  olan Albay Muzaffer 

KARTOPU  bize  Kara  Kuvvetleri  Komutanının  birliğimize  geleceğini  söyledi.  Muzaffer 

Albay, Gökhan ÇİÇEK, ben, Fatih TEKKOL ve Mehmet KARAKAŞ ile birlikte hangarın 

önüne  çıkıp  komutanımızı  beklemeye  başladık....  Hangar  nöbetçi  astsubayı  olanFatih 

TEKKOL ile hangarın etrafını gezdik. Ona hangar kapılarının kilitlenmesi talimatını verdim. 

Biz de hangarın içindeydik. Askeri birlikte görev yaptığımız ve o gün birlik dışında bulunan 

Evrim  FELEK  Yüzbaşı,  Binbaşı  Serdar  ÜNLÜYOL ile  telefonla  konuştuk  ve  whatsapp 

üzerinden mesajlaştık. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Ercan URAL 11/10/2016 tarihli ifadesinde; " Bizhangara gidince önce üst 

kat  çıkıp  çantalarımızı  odamıza  bıraktık.  Bu  çantalarda  cüzdan,  sigara,  cep  telefonu  gibi 

eşyalarımız  vardı.  Çantaları  bıraktıktan  sonra  aşağıda  gazinoya  indik.  Oradan  Ali  Kemal 

Üsteğmen,  Fatih  TEKKOL  Astsubay,  Mehmet  KARAKAŞ  astsubay  ve  Burak  ÖNAL 

Astsubay  vardı.  Bize  niye  geldiğimizi  sordular.  Biz  de  nöbetçi  heyetine  takviye  için 

geldiğimizi  söyledik  ve  ne  olup  bittiğini  sorduk.  Onlar  da  bize  askeri  darbe  olduğunu, 

kendilerinin hiçbir işe karışmayacağını söylediler. Biz de hiçbir işe karışmayız dedik...
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07:30 sıralarında Nadir ÇALIŞIR Astsubay beni nizamiyeden aradı. Nöbete geldiğini 

söyledi. Fatih TEKKOL Astsubaydan sonraki nöbetçi kendisiydi. Ben kendisine dikkatli bir 

şekilde  gel  dedim.  O  geldikten  sonra  Fatih  nöbeti  ona  teslim  etti.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli  Burak ÖNAL 18/07/2016 tarihli ifadesinde; " .... Havada uçakların 

hareket  halinde ve yakından uçtuklarını  helikopterlerin  yerlerinde çalışır 

vaziyette  olduklarını  gördüm.  Neler  oluyor  diye  sağa  sola  baktım.  Aynı 

yerde görevli olduğum Üsteğmen Ali Kemal, UH Teknisyen Başçavuş Fatih 

TEKKOL, UH Teknisyen Astsubay Çavuş Mehmet KARAKAŞ (soy ismi olabilir) 

ile hangar içerisinde toplandık. Neler oluyor diye birbirimize sorular sorduk. 

Bir  anlam çıkartamadık.  ...  Başçavuş  Fatih  TEKKOL kendi  amiri  olan  Kara  Pilot 

Binbaşı Nuri TUNCEL’e whatshapp üzerinden durumu anlattı. Gelen mesaj içeriğinde tüm 

birliğin  Kara  Havacılık  Birliğine  intikal  etmesi  şeklinde  emri  vardı.  Fakat  biz  nöbetçi 

olduğumuz  için  Hangar  güvenliği  ve  kendi  can  güvenliğimiz  için  hangarın  kapılarını 

kilitledik. Her hangi bir yere ayrılmadık." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Mehmet  KARAKAŞ  06/10/2016 tarihli  ifadesinde;  "  ... Saat  20:00 

sıralarında  hangara  geldim.  Bana  Fatih  başçavuş  kuvvet  komutanının  hangara  uğradığını 

söyledi.  Orada  dinlenme  odasında  birlikte  oturuyorduk.  Saat  21:30  sıralarında  Ali  Kemal 

Üstteğmen  boğaz  köprüsünün askerlerce  kapatıldığını  söyledi.  Bunun  üzerine  biz  oradaki 

televizyonu açtık. Ve televizyonda da benzer haberler vardı. Bunu gördük. dedi.

O  sıralarda  dışarıda  kobraların  çalıştığına  dair  helikopter  seslerini  duyduk.  Fatih 

başçavuş ile birlikte hangardan çıkıp kobraların bulunduğu piste gittik. Bizim hangarda hiçbir 

helikopter yoktu. Piste gittiğimizde taarruz hangarının önünde iki tane pilot gördük. Birisi şu 

an koridorda bulunan Eyüp ÜNAL Binbaşıdır. Diğerini tanımıyorum. Üzerinde hangi birlikten 

çalıştığına dair peçleri yoktu. Fatih Başçavuş oradaki üstteğmen olduğunu tahmin ettiğimiz 

kişiye ne olduğunu sordu. O da biz de bilmiyoruz,  bekliyoruz,  siz burdan uzaklaşın dedi. 

Bizde oradan geri hangara döndük. ..." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Rıza YÜKSEL 14/10/2016 tarihli ifadesinde; " Sabah 05:00 sıralarında 7 

nolu kuledeki nöbetçiye gidip polis yada dışarıdan birisi gelirse ateş etmeme talimatı verdim. 

O sıralarda kobranın jandarmanın olduğu tarafa doğru ateş ettiğini gördük. Çatışma sesleri 

geliyordu.  Kuleden  indik.  Yarım  saat  kadar  oralarda  kaldıktan  sonra  Merkezi  Bakım 

hangarına gittik.  Orada Taner  BEKTAŞ, Ercan URAL, Fatih  TEKKOL Astsubaylar  vardı. 

Onlarla sigara içtik. " şeklinde beyanda bulunmuştur.
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Şüpheli  Taner BEKTAŞ 18/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  Kıdemli  Başçavuş 

Ercan  URAL  cep  telefonumdan  beni  aradı  ve  nizamiyeden  çıkış  yapabileceğimizi, 

kaçabileceğimi  söyledi  daha  sonra  oradan  Hangar  Nöbetçisi  Astsubay Fatih  TEKKOL’un 

arabasıyla toplam beş kişi binerek arka tarafta bulunan Fidanlık Nizamiyeye gittik, kapının 

zincirle kilitle olduğu ve itfaiye aracı bulunduğunu personelin olmadığını gördüm, ordan ana 

nizamiyeye yöneldik,...." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık  Erdem  ŞENSOY  25/07/2016  tarihli  ifadesinde; "Ben  Merkez  Bakım 

Komutanlığında  görevliyim.  ....  Gökhan  ÇİÇEK  normalde  ayın  17/07/2016  tarihinde 

nöbetçiydi. 15/07/2016 tarihinde nöbetçi olduğunu öğrendim. Hem cuma hemde pazar günü 

nöbet tutacakmış bu bana mantıklı gelmedi. Bu nöbet değişikliğini de salı ve çarşamba günü 

yapmış.  Ancak  nöbeti  kimden  aldığını  bilmiyorum.  Bu  arada  Gökhan  Fatih  TEKKOL 

astsubayı  yanına  çağırarak  kendisi  ile  birlikte  nöbet  tutmak  istediğini  belirtmiş.  Fatih 

TEKKOL Astsubay gece dürbünün tamirinin yapıldığı atölyede görevlidir. Gökhan buradan 4 

tane  gece  görüş  dürbünü  almıştı.  Fatih  astsubay  gece  görüş  dürbünlerinin  tamir  edildiği 

bölümde görevlidir. Muhtemelen Gökhan ÇİÇEK bir sıkıntı çıkması anında Fatih'den yardım 

alacaktı." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık Göksal  AK 25/07/2016  tarihli  ifadesinde; "  15/07/2016  tarihinde  Bakım 

Komutanlığı hangar nöbetçi astsubayıydım. Olaydan 3 gün önce salı günü Fatih TEKKOL 

bana cep telefonumdan beni aradı.  Nöbeti değiştirmek istediğini söyledi. Bende ne zaman 

nöbetçi olduğunu sordum. O da çarşamba günü nöbetçi olduğunu sordu. Niye değiştirmek 

istediğini  sorduğumda  bölük  komutanı  olan  Gökhan  Binbaşının  kendisiyle  nöbet  tutmak 

istediğini, dertleşip konuşacak bazı konuların olduğunu ve bu konuda da biraz ısrar ettiğini 

söyledi. Ben de kabul ettim. ." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Tanık  Özgür  ALTUNDAĞ,  Kara  Havacılık  Komutanlığı  tarafından  yapılan 

idari tahkikat kapsamında 08/08/2016 tarihinde verdiği ifadesinde; 12/07/2016 tarihinde 

birlik  Komutanı  Binbaşı  Gökhan ÇİÇEK'in  kendisini  aradığını  ve eğitim uçuşu için  gece 

görüş gözlüğüne ihtiyaç olduğunu, ayrıca Albay Erdoğan ERDEM'e de 1 adet gece görüş 

gözlüğü verilmesini emrettiği, kendisinin de bu emir uyarınca gözlüğü teslim ettiğini, Gökhan 

ÇİÇEK'in aynı gün öğleden sonra kendisini yanına çağırdığını, gittiğinde Fatih TEKKOL'un 

13/07/2016  tarihindeki  nöbetini  15/07/2016  tarihi  olarak  değiştirmesini  emrettiğini, 

14/07/2016 tarihinde öğleden önce Astsubay Mehmet ARSLAN'ın kendisini cep telefonundan 

arayarak Gökhan ÇİÇEK'in gece görüş gözlüğü istediğini söylediğini, kendisinin de gözlük 
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isteyen  kişilerin  Gökhan  ÇİÇEK  ve  Albay  Muzaffer  KARTOPU  olması  nedeniyle 

verebileceğini söylediğini belirtmiştir.

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  23:20'de,  Başçavuş  Fatih  TEKKOL  olduğu 

değerlendirilen  şahıs  ile  kimliği  tespit  edilemeyen  uçuş  kıyafetli  bir  şahsın,  Bakım 

Komutanlığı hangarı tarafından gelip VIP Hangarı önünden geçerek taarruz hangarına doğru 

gittikleri, taarruz hangarı önünde kimliği tespit edilemeyen başkabir uçuş kıyafetlişahısla kısa 

bir süre konuştuktan sonra dönüş yaptıkları, 

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  23:28'de,  Başçavuş  Fatih  TEKKOL  olduğu 

değerlendirilen  şahıs  ile  kimliği  tespit  edilemeyen  uçuş  kıyafetli  bir  şahsın,  taarruz 

hangarından  dönüş  yaptıkları  esnada,  VIP hangar  nöbetçi  Astsubayı  Üstçavuş  Sebahattin 

ŞAHİN olduğu düşünülen şahıs ile  bir  süre konuştuktan sonra kameranın görüş açısından 

çıktıkları belirtilmiştir. 

Şüpheli Fatih TEKKOL'un adına kayıtlı olan / kullanmakta olduğu 0 533 766 46 03 

numaralı telefon hattıiçin Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin 07/10/2016 tarih ve 2016/2535 

D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı  

verilmiştir.

Şüpheli  Fatih  TEKKOL'un  kullanmakta  olduğu  0  533  766  46  03  numaralı 

telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe  girişiminde  bulunulan 

15/07/2016 tarihindecep telefonunun askeri  darbe girişimi başlangıcından ertesi  gün sabah 

07:35'e kadar Güvercinlik Kışlası civarındaki baz istasyonlarından sinyal verdiği, şüphelinin 

olay gecesi Gökhan ÇİÇEK, Ali Kemal EREN, Mehmet KARAKAŞ, Sebahattin ŞAHİN gibi 

kendisiyle birlikte askeri darbe girişimine iştirak eden şüpheliler ile telefon iletişimi içerisinde 

olduğu, şüphelinin cep telefonunun gece boyunca açık olduğu, internet erişiminde bulunduğu 

anlaşılmıştır. 

Kara Havacılık Komutanlığı  tarafından yapılan idari  soruşturma sonrasında 

düzenlenen "İdari ve Disiplin Soruşturma Heyetinin Olayla İlgili Personel Hakkındaki 

Değerlendirmesi ve Kanaati Çizelgesinde; Şüpheli Fatih TEKKOL'un, 13 Temmuz 2016 

tarihinde  olan  nöbetini  bölük  komutanı  Binbaşı  Gökhan  ÇİÇEK'in  kendisi  ile  muhabbet 

etmek istediği bahanesi ile 15 Temmuz 2016 tarihi ile değiştirmek istediği, darbe teşebbüsü 

kapsamında  icra  edilen  faaliyetlere  katıldığına  dair  herhangi  bir  kanaate  varılamadığı 
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belirtilmiştir. 

Şüpheli Fatih TEKKOL, 17/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Fatih  TEKKOL'un  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Fatih  TEKKOL'un,  Kara  Havacılık  Okul  Bakım  Komutanlığı  Merkez 

Bakım Komutanlığı Avionik Birliği Özel Cihaz Bakım Onarım Kısmında Teknisyen olarak 

Astsubay rütbesi ile görev yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri olmayan şüphelilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış biçimi 

ile  birlikte  nazara  alındığında,  şüpheli  Fatih  TEKKOL'un  Fetullahçı  Terör  Örgütü  üyesi 

olduğunun anlaşıldığı,

Fetullahçı  Terör örgütü mensubu askerlerin,  askeri  darbe planı  kapsamında askeri 

darbe girişiminde bulunulacak 15/07/2016 tarihinde Kara Havacılık Komutanlığı Güvercinlik 

Kışlasının  kontrolünü  tamamen  ele  geçirmek  için  nöbet  değişiklikleri  yaptıkları,  bu 

kapsamdaKara Havacılık Okulu Komutanlığı Bakım Komutanlığı nöbetçi Astsubayı Göksel 

AK iken iken 13/07/2016 tarihinde şüpheli Gökhan ÇİÇEK'in nöbetçi değişikliği yaparak bu 

nöbet için şüpheli Fatih TEKKOL'u görevlendirdiği, 

Şüpheliler  Muzaffer  KARTOPU  ve  Gökhan  ÇİÇEK'in  talimatları  üzerine  askeri 

darbe faaliyeti kapsamında kullanılmak üzere helikopterlere takılan ve aynı zamanda da el 

telsizi olarak kullanılabilen 4014 denilen 10 kadar telsizin kriptolarını güncellettiği, kullanıma 

hazır hale getirdiği,

Şüphelinin, olay gecesi kullanılacak teknik cihazlarla ilgili bilgisi nedeniyle askeri 

darbeciler  tarafından  ihtiyaç  olacağı  değerlendirilerek  15/07/2016 tarihinde  nöbetçi  olarak 

Güvercinlik Kışlasında bulunmasının sağlandığı, 

Şüpheli  ifadesinde,  şüpheli  Gökhan  ÇİÇEK'in  askeri  birliğin  Isparta'ya  taşınması 

konusunda çalışmak için kendisini 15 Temmuz günü nöbetini tutmaya ikna ettiğini belirtmiş 

ise de, şüphelinin olay akşamı Gökhan ÇİÇEK ile herhangi bir şeklide bu konuda herhangi bir 

şekilde konuşma yapmadıkları, şüphelinin bu beyanının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, 

Şüphelinin, olay gecesi askeri darbe kapsamında kendisine verilen emir ve talimatları 

yerine getirdiği, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  üzerine  sabah 

saatlerinde kışladan ayrıldığı,
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Şüphelinin, Kara Havacılık Komutanlığında gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir 

askeri darbe girişimi olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için Fetullahçı Terör 

örgütü  mensubu  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ettiği, 

şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında  Fetullahçı  Terör  Örgütü 

mensuplarından askeri darbe planlaması kapsamında aldığı yasal olmayan emir ve talimatları 

yerine getirdiği, 

Şüpheli Fatih TEKKOL'un, soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı Terör Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını  oluşturduğu 

anlaşılmıştır. 

5-64- Şüpheli Fatma İNCE'nin ( Teğmen ) Eylemleri :

Şüpheli Fatma İNCE 28/07/2016 tarihli ifadesinde; " Kara Harp Okulunu 2010-

2015  yılında  topçu  teğmen  olarak  mezun  oldum.  Kara  Havacılık  Komutanlığında  sınıf 

okuluna başladım. Buradan mezun olduğumda pilot olacaktım. Evliyim eşim Gökhan İNCE, 

kendisi Zırhlı Birlikler Eğitim ve Tümen Komutanlığında kursiyer Teğmendir. Eşimle okulda 

tanıştık 2015 yılında evlendim.

Benim  darbe  planlanmasından  haberim  yoktur.  15/07/2016  saat:16.30'da  dersten 

çıktım.  Önce götürmem gereken eşyalarımı  hazırladım.  Saat  17.00'de Bölük komutanımız 

Kara Pilot Yüzbaşı Emre ERKAN bizleri gazinoda topladı. Bu akşam saat 21.30-21.40 gibi 

okulda olun Tabur Komutanımız sizinle görüşecek dedi. Bizi serbest bıraktı. Ben dışarı çıkıp 

eşimle buluştum. Daha sonra ben saat 21.40.sıralarında nizamiyeden içeri girdim. Biz tüm 

teğmenler gazinoda toplandık. 

Tabur  Komutanımız  Kara  Pilot  Kurmay Yarbay Yasin  CANDEMİR gelerek  bize 

Genelkurmay Başkanlığına terör örgütü tarafından saldırıldığını, 'başlarımızı ele geçirdiler,  

bizim  birliğimizde  saldırabilirler' diyerek  bizleri  nizamiyelere  dağıttı.  Beni  ve  arkadaşım 

Teğmen Cihangir CAN ve Teğmen Nuri  YÜKSEL’e siz aşağıya Karargaha binasına gidin 

dediler.  Ben  ağlayınca  tabur  komutanı  yanıma  geldi.  Korktum ve  ağladığım için  'bu  bir  

eğitim' dedi. Ben rahatladıktan sonra arkadaşlarımla karargaha gittim. Tabur komutanı gelerek 

beni kamera odasına geçirdi. Sen burada astsubaylar ile otur kameraları izle dediler. Bende 

kameraları izlemeye başladım.

Ben eşimle cep telefonu ile mesajlaştığım esnada yanıma Albay Murat AĞIR geldi. 
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Sen  kendini  ne  zannediyorsun  seni  tutuklatırım  dedi.  Benim  ve  yanımda  bulunanların 

telefonlarını  aldı.  Ben  Karargah  önünde silah  ile  nöbet  tutmaya  başladım.  Yanıma  Murat 

AĞIR benim telefonumun ekran kilidini bana açtırdı. Telefonum ile görüşmüş olabilir. Ben 

ağlayınca tabur komutanı geldi bana 'ağlama sen asker değil misin ağlama eğitim yapıyoruz' 

dedi. 'Sen içeri geç dinlen' dedi. Sonra dışarı çıktım. Daha sonra arkadaşım Nuri YÜKSEL’in 

telefonundan eşimi aradım. Bana ben nizamiyedeyim evin anahtarını getir dedi. Ben tabur 

komutanına eşimin nizamiyede olduğunu evin anahtarına vermem gerektiğini söyledim. Bana 

anahtarın nerede olduğunu sordu misafirhanede çantamda olduğun söyledim. Beni Cihangir 

CAN  ile  birlikte  anahtarı  almaya  gönderdi.  Beni  ısrar  etmeme  rağmen  nizamiyeye 

göndermedi. Anahtarları askerle göndermemi istedi ve anahtarımı askerle gönderdi. Sonra ben 

tekrar kamera odasına geçtim. 

Saat:03.30-04.00 sıralarında ben nöbetçi subay odasında uyumaya gittim, uyudum. 

Saat 06.00 sıralarında silah sesleri duydum. Okul Komutanı Tümgeneral Ünsal ÇOŞKUN, 

teğmenler gitsin dedi. Ben de Cihangir CAN’ile birlikte bana ait olan 38 GJ 538 Ford focus 

marka aracımla nizamiyeden çıktım. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Cihangir CAN 28/07/2016 tarihli  ifadesinde; "  ...  Sonra Komutanımız 

Yasin CANDEMİRaynı gazino içinde bizi gruplara ayırdı ve benimle yanımda bulunan Fatma 

İNCE ile  birlikte  kara havacılıkta  bulunan kamera  odasına  gönderdi.  Biz  koşarak  kamera 

odasına gittik. 

Benim yanımda bulunan Fatma İNCE'nin eşi Zırhlı birliklerde kursiyer olduğundan o 

bize tatbikat olduğuna dair mesaj attı bizde bu olayın tatbikat olduğunu düşündük. Biz kamera 

odasına girip burada beklemeye başladık.....

Saat  23:00 sıralarında Fatma ve bana YarbayYasin CANDEMİR silah mühimmat 

getirdi. Bizde burada işin farklı olduğunu anladım ama ne olduğunu anlamadım. ..." şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Nuri  YÜKSEL  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Daha  sonra  Tabur 

Komutanımız herkesi farklı  farklı  olarak görev yerlerine gönderdi.  Ben Cihangir CAN ve 

Fatma İNCE ile birlikte Kara Havacılık Karargahına gönderildim. Ben buraya yalnız gittim ve 

burada  okul  komutanımız  Ünsal  ÇOŞKUN'u  gördüm  ve  beni  karargahın  giriş  kapısına 

koyarak  buradan ayrılmamamı  söyledi.  Akabinde Cihangir  CAN ve Fatma İNCE teğmen 

arkadaşlarım geldi ve okul komutanımız onları kamera odasına gönderdi. " şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli Yasin KÖROĞLU 27/07/2016 tarihli ifadesinde; "  Saat 05.30 civarında 
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Kerimcan Teğmenle otururken Cihangir CAN ve Fatma İNCİ Teğmen arkadaşlarımızı gördük 

ve bize polislerin birlik içerisine girdiğini, komutanlarımızla çatıştıklarını söylediler. Fatma 

İNCİ  ağlıyordu.  Daha  sonra  Cihangir  ve  Fatma  okul  komutanımızın  Teğmenlerin  serbest 

olduğunu ve birlikten ayrılabileceklerini söylediğinden bahsettiler. Bizde Kerimcan, Cihangir, 

Fatma ve ben nizamiyeden çıkmaya çalıştık. ..." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Alican KOÇ 27/07/2016 tarihli  ifadesinde;  " ... sabah saat:05.00-05.30 

sıralarına  kadar  kurs  tabur  bölgesinde  kaldık.  Bu  saatlerde  karargâh  tarafından  teğmen 

Cihangir  CAN  ve  teğmen  Fatma  AYDIN  (İNCE)  yanımıza  gelerek  aşağıda  Jandarma 

tarafında çatışma olduğunu, okul komutanının kursiyerler gitsin dediğini söylediler." şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  21:56'da,  Topçu  Teğmen  Fatma  İNCE  ve  Piyade 

Teğmen  Cihangir  CAN’ın  uçuş  kıyafetleriyle  koşarak  karargah  binasına  giriş  yaptıkları, 

sonrasında Yarbay Özcan KARACAN’ın talimatı ile girişe göre sağ tarafta bulunan odaya 

girdikleri,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:06'da, Topçu Teğmen Fatma İNCE’nin uçuş kıyafetli 

olarak, sadece erkeklerin kaldığı koğuş giriş kapısında, elinde cep telefonu ile görüldüğü, 

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:18'de, Yarbay Yasin CANDEMİR’in karargah binası 

girişinde, binanın emniyetini almakla görevlendirilen ve Topçu Tğm.Fatma İNCE, İs.Teğmen 

Nuri  YÜKSEL  ve  Piyade  Üsteğmen  Alican  KOÇ’a  talimat  verdiği,  (Yarbay  Yasin 

CANDEMİR’in karargah binasınınkontrolünü ele geçirdiği değerlendirilmiştir) 

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  23:03'de,  Topçu  Teğmen  Fatma  İNCE’nin  uzun 

namlulu silahla karargah binasın önünde görüldüğü,

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  05:53'de,  Topçu  Teğmen  Fatma  İNCE  ve  Piyade 

Teğmen  Cihangir  CAN’ın  uçuş  kıyafetli  ve  koşarakkarargah  binasından  çıkış 

yaptıklarınıngörüldüğü belirtilmiştir. 

Kara Havacılık Komutanlığı  tarafından yapılan idari  soruşturma sonrasında 

düzenlenen "İdari ve Disiplin Soruşturma Heyetinin Olayla İlgili Personel Hakkındaki 

Değerlendirmesi ve Kanaati Çizelgesinde; Şüpheli Fatma İNCE'nin, faaliyetler boyunca 

Kara Havacılık Komutanlığı karargah kapısında, görüntü izleme merkezinde ve karargahın 

muhtelif yerlerinde silahlı olarak (G3 Piyade tüfeği ile teçhiz edilmiş olarak) nöbet tuttuğu, 

odalara  muhtelif  defalar  ve  zamanlarda  girip  çıktığı,  faaliyetlere  fiilen  iştirak  ettiği, 
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yemekhane üzerindeki  gazinoda,  diğer  kursiyerler  ile  birlikte  toplantı  yapar  halde,  akşam 

17:00 gibi ise koşarak kurs binasına doğru giderken görüldüğü, saat 22.00- 22:30 civarında 

Kara Havacılık  Komutanlığı  karargah binasında  bulunduğu,  Darbe Teşebbüsü kapsamında 

icra edilen faaliyetlere katıldığı, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden 

çıkarıldığı belirtilmiştir. 

Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  Mali  Suçlarla  Mücadele  Şube  Müdürlüğü'nün 

28/03/2017 tarih ve 342278 Sayılı cevabi yazısında; Şüpheli Fatma İNCE'nin eşi Gökhan 

İNCE hakkında da aynı suçtan soruşturma yürütüldüğü belirtilmiştir. 

Şüpheli Fatma İNCE, 18/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Fatma  İNCE'nin  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Fatma İNCE'nin,  Kara Havacılık Okul Komutanlığı Öğrenci ve Kurslar 

Tabur Komutanlığında 7. dönem kursiyer teğmen olarak görev yaptığı,

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri dışında başka asker kişilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış 

biçimi ile  birlikte  nazara  alındığında,  şüphelinin  Fetullahçı  Terör  Örgütü üyesi  olduğunun 

anlaşıldığı,

Şüphelinin,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler  tarafından  15/07/2016 

tarihinde  gerçekleştirilecek  askeri  darbe  girişimi  öncesinde,  Subay  Temel  Kurs  Bölük 

Komutanı olan şüpheli Emre ERKAN tarafından 15/07/2016 tarihinde saat 21:30 sıralarında 

kışlada bulunmaları talimatı üzerine 15/07/2016 tarihinde saat 21:00 sıralarında Güvercinlik 

Kışlasına geldiği, tulumunu giydiği ve hazır beklediği,

Şüphelinin, şüpheli Yasin CANDEMİR'in talimatıyla G-3 piyade tüfeği ve bu tüfekte 

kullanılacak mühimmatı aldığı, 

Şüpheli  Yasin  CANDEMİR'in,  şüpheliyi  Kara  Havacılık  Komutanlığı  Karargah 

binası  kamera  odasında  şüpheliler  Cihangir  CAN  ile  birlikte  görevlendirdiği,  şüphelinin 

karargah  binasında  uzun  namlulu  silahla  bulunduğu,  Karargah  binası  kapısında  da  silahlı 

olarak bulunduğu, 

Şüphelinin, askeri darbe faaliyeti başladığı saat 22:00 sıralarından sabah saat 06:00 - 

07:00 sıralarına kadar askeri darbeyi sevk ve idare eden şüpheliler tarafından verilen yasadışı 
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emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması,  şüpheli  Ünsal 

ÇOŞKUN'un 'teğmenler ayrılabilir' talimatı vermesi üzerine silahını bırakıp sivil kıyafetlerini 

giyerek  ana  nizamiyeden  şüpheli  Cihangir  CAN  ile  birlikte  çıkış  yapıp  Güvercinlik 

kışlasından ayrıldıkları, 

Şüphelinin,  görev  tanımı  dışında  kendisine  ait  olmayan  silahla  olay  gecesi  Kara 

Havacılık  Komutanlığı  Karargah  binasında  kendisine  verilen  yasadışı  emir  vetalimatları 

yerine getirdiği, askeri darbe kapsamında helikopterlerin sevk ve idare edildiği Güvercinlik 

kışlasında  darbecilerin  bulunduğu  karargah  binasının  darbeciler  açısından  güvenliğini 

sağladığı, 

Şüphelinin,  cep telefonunda,  tanık Mehmet DİKKATLİ'nin beyanına göre isminin 

'Yurtta  Sulh'  olduğu anlaşılan 7.  dönem kursiyer  teğmenlerden oluşan whatsapp grubunun 

kayıtlı  olduğu  ve  askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  üzerine  şüphelinin 

aldığı talimat doğrultusunda bu whatsapp grubuna ilişkin tüm paylaşımları sildiği, 

Şüphelinin,  Kara  Havacılık  Komutanlığında  olay  gecesi  gerçekleştirilen  askeri 

hareketliliğin bir askeri darbe girişimi olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için 

kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu olan diğer şüphelilerle fikir ve eylem birlikteliği 

içerisinde  hareket  ettiği,  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  darbe  girişiminin  başarıya 

ulaşması için kendisine verilen yasal olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Fatma İNCE'nin, soruşturmaya konu eylemlerinin,  Silahlı  Terör  Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek ve  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını  oluşturduğu 

anlaşılmıştır. 

5-65- Şüpheli Fırat DARENDE'nin ( Astsubay Üstçavuş) Eylemleri :

Şüpheli  Fırat  DARENDE 16/11/2016tarihli  ifadesinde;  "  2008 Ağustos  ayında 

Astsubay rütbesi ile mezun oldum...2012 yılında AH-1 W kursu çıktı,  kurs bitimi tayinim 

Taarruz Helikopter Bölüğüne tayin oldum ve silah teknisyeni olarak atandım. Halen yukarıda 

verdiğim adreste Süper Kobra Teknisyeni olarak görev yapmaktayım. 

Ben  bu  konuyla  ilgili  16  Temmuz  2016  tarihinde  Ankara  Adliyesine  giderek 

Cumhuriyet  Savcısı  Ramazan  HANÇER’e  15 Temmuz ile  ilgili  müşteki  sıfatıyla  giderek 

ifademi vermiştim. 15 Temmuz günü normal rutin mesaime gittim saat 17:00 ‘de mesaim 
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bitmesi gerekirken baş makinistim olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Tamer ÖĞÜT mesaiden 

çıkmamamı, devam etmemi tabur komutanı Yarbay Murat BOLAT’ın emri olduğunu söyledi. 

Bu esnada benim yanımda Kıdemli Çavuş Fatih ŞENTÜRK vardı. Bende kendisine ne kadar 

mesainin süreceğini sordum, bana 1-1,5 saat sürer diye söyleyince bende tamam dedim. 

Daha sonra  Fatih  ŞENTÜRK ile  kantine  giderek  bir  şeyler  aldık,  oturup yerken 

Nöbetçi  Amiri  Yüzbaşı  Taha  Fatih  ÇELİK  geldi,  ne  yaptığımızı  sordu  bizde  mesai  diye 

karşılık verince; "nedir  bu mesailerden çektiğimiz,  Murat BOLAT mı bıraktı" diyesorunca 

"evet" diye karşılık verdik. Yanımıza oturdu, siğara içti, eski görevlerden konuştuktan sonra 

yanımızdan  ayrıldı.  Arkasından  hızlı  bir  şekilde  Yarbay  Özcan  KARACAN’ın  geçtiğini 

gördüm.  Bu  sırada  da  nöbetçi  astsubay  arkadaşlardan  Astsubay  Rıza  YÜKSEL ve  Onur 

TUNCEL; Kara Kuvvetleri Komutanın çıkış yapacağını söyleyerek fidanlığa doğru gittiler. 

Bende  bunun  üzerine  Tamer  ÖĞÜT’ü  arayarak;  çıkış  varmış,  çıkalım  mı  diye  sordum. 

Bekleyin Üsteğmen Ömer DERELİOĞLU’na sorup dönecem dedi. Bir süre sonra arayarak; 

"Hemen çıkın, komutanın konvoyuna denk gelmeyin" diye söyleyince Fatih ŞENTÜRK ile 

birlikte benim aracımla saat 19:50 veya 19:55 civarı nizamiyeden çıkış yaptık. Onu Optimum 

AVM civarında bırakarak eve geçtim. O gün yeğenlerimi yemeğe götürme planım vardı, eve 

girince hazırlanmalarını söyledim ancak eşim okulda yorulduğunu hamile olduğu için biraz 

rahatsız  olduğunu söyleyerek  gitmek istemedi.  Yeğenlerim de gitmeyelim diye  söyleyince 

balkona geçtik ve yemek yedik.

Daha sonra otururken yeğenim yanıma gelerek "dayı  tanklar  falan diyorlar"  diye 

söyleyince  eve  girerek  televizyona  baktığımda,  Havaalanında,  boğaz  köprüsünde, 

Anıtkabir'de terörist bir faaliyet şeklinde haberler olduğu söyleniyordu. Bu arada telefonum 

çaldı  baktığımda  Tamer  ÖĞÜT’ün  aradığını  görerek  açtım.  Ne  yaptığımı  sordu,  evde 

olduğumu söylediğimde, "hemen mesaiye gel" diye söyledi. 

Bu esnada  saat  23:22  idi.  Bende  bunun  üzerine  aracıma  binerek  Kara  Havacılık 

Komutanlığına  gittim.  Nizamiye  girişinde  Titanların  ve  itfaiye  araçlarının  girişi  kapattığı 

gördüm hatta içerden bana silah çektiler. Bu sırada sağ tarafta girişte aynı hangarda görev 

yaptığım Tamer ÖĞÜT, Fatih SEVİNÇ, Murat ÖZEL’i görerek aracımla yanlarına gittim ne 

olduğunu sorduğumda bilmediklerini söylediler.  Bu sırada da "teknisyenler buraya gelsin" 

diye seslenildi ben kimin olduğunu görmedim. Daha sonra Tamer ÖĞÜT’ün geldiğinde içeri 

almamışlar.  Bunun  üzerine  kendilerini  tabur  komutanının  çağırdığını  söylediği  ile  ilgili 

görüşme yaptığını öğrendim. Nizamiyeye gittik, girişte daha önce hiç görmediğim üniformalı 

bir  subay kenarda bekleyen transiti  göstererek,  "buna binin sizi  götürsün" diye söyleyince 

araca  bindik  ve  taarruz  hangarında  indik.  Hep  birlikte  tabur  komutanı  Murat  BOLAT’ın 

odasına  çıktık.  Odasında  UH-1 Takım Komutanı  Nuri  Yüzbaşı  (  Nuri  OSMANCIOĞLU) 

vardı,  sivil  kıyafetliydi.  (soy  ismini  hatırlayamadım).  Murat  BOLAT  bize  "Arkadaşlar 
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Genelkurmaydan gelen emri  söylüyorum,Seferberlik  ilan edildi,  terörist  faaliyet  olduğunu, 

emre uymayanlar  hakkında vatana ihanet  ve emre itaatsizlikten işlem yapılacak" dedikten 

sonra yanında oturan Nuri Yüzbaşıya dönerek; bunları al UH-1’e git, faal olanlara bak, dışarı 

çıkarın,  hazırlayın  diye  söyleyince  Nuri  Yüzbaşı  le  birlikte  Nuri  Yüzbaşının  sivil  aracına 

bindik.  Giderken  kendisine  ne  olduğunu  sorduğumuzda;  bende  bilmiyorum,  "beni  de 

çağırdılar geldim, rakı masasından kalkıp geldim" diye söyledi hatta alkol kokuyordu. UH-1 

hangarına geçmek için ara kapıya geldiğimizde kapının önüne itfaiye aracı çekilmiş olduğunu 

gördük.  Nuri  Yüzbaşı  araçtan  inerek  orada  duran  üniformalı  bir  askerle  konuştu,  askerde 

itfaiye  aracını  çektirdi.  Biz buradan geçerek  UH-1 hangarına geçtiğimizde bize  siz  durun 

bekleyin diyerek araçtan indi ve odasına geçerken hangar önünde duran sivil kıyafetli ismini 

hatırlayamadığım bir Üsteğmen ile konuşarak birlikte içeriye geçtiler.  Bir  süre sonra Nuri 

Yüzbaşı yanımıza gelerek; hatırladığım kadarıyla 10493 kuyruk numaralı UH-1’i hazırlayın 

diye söyleyince dışarda uçuş hattında bekleyen helikopteri uçuşa hazırladık yani emniyetlerini 

açtık, geri hangara girdik. 

Bu sırada; Binbaşı Ersel ERSOY ile Üsteğmen Soner GÖKÇE üniformalı ve kasklı 

olarak hangara girdiler, Ersel Binbaşı bize dönerek; hani kim geliyor bizimle diye söyleyince 

bizde  tulumumuz  yok,  kaskımız  yok  biz  uçamayız  diye  karşılık  verirken  o  gün  hangar 

höbetçisi olan Astsubay Kıdemli Çavuş Yaren KARAOĞLU yanımıza gelince Ersel Binbaşı 

da; "Yaren tamam sen gel bizimle" diye söyledi. Birlikte helikoptere doğru giderken Ersel 

Binbaşıya  da  ne  olduğunu  sorduğumuzda;  "Arkadaşlar  bu  bir  emir,  Kara  Havacılık 

Komutanının emri yapacaksınız" diye söyledi ve 10493 kuyruk numaralı helikoptere; Pilot 

olarak  Binbaşı  Ersel  ERSOY  ve  Üsteğmen  Soner  GÖKÇE  bindi,  teknisyen  olarak  da 

Astsubay Yaren KARAOĞLU bindi ancak helikopter çalışmadı bunun üzerine Ersel Binbaşı 

bağırmaya  başladı  bu  esnada  Nuri  Yüzbaşı  uçuş  hattına  gelerek  şuan  hatırlayamadığım 

kuyruk numarasını vererek bu helikoptere geçin diye söyledi. Bunun üzerine Ersel Binbaşı ile 

Soner Üsteğmen diğer helikoptere giderken Soner Üsteğmen yanıma gelerek "Telefonumun 

şarzı bitti, Ömer DERELİOĞLU Üsteğmenini ara ben onun kaskını ve gece görüşünü aldım, 

şayet uçacak olursa benim kaskım ve uçuş gözlüğüm geri destekte duruyor onu alsın diye 

söyledi.  bende  emredersiniz  komtanım diye  cevap  verdim ve  Ömer  Üsteğmeni  aradığım 

esnada  Nuri  Yüzbaşı  (  Nuri  OSMANCIOĞLU)  "Ne  duruyorsunuz  sizde  yardım etsenize 

helikopteri  hazırlamaya"  diye  bağırdı.  Ben  Ömer  Üsteğmeni  arayarak  Soner  Üsteğmenin 

söylediklerini aktardım. Bana "Tamam Fırat sizde taarruz hangarına geri dönün" diye söyledi. 

Ben  de  kıdemli  olduğu  için  Fatih  SEVİNÇ’e  dönerek  "Ömer  Üsteğmen  çağırıyor"  diye 

söyledim.  Fatih  SEVİNÇ’te  Nuri  Yüzbaşıya  dönerek  Ömer  Üsteğmenin  çağırdığını 

söyleyince  "Nerden  bulacam  ben  aracı  Ömer  Üsteğmeni  arayın  araç  göndersin"  diye 

söyleyince Fatih SEVİNÇ, Ömer Üsteğmeni arayarak araç göndermesini söyledi. 
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Bu esnada silah kıdemlimiz olan Sinan AYGAR beni arayarak; nerede olduğumuzu, 

bize ne söylediğini sordu. Bende yaşadıklarımı ve verilen emirleri anlattığımda bana; "Abicim 

inanmayın,  helikopterlerimizi  sivil  halka ateş ediyor,  helikopterlere  ulaşabiliyorsanız gayri 

faala  düşürün  atmasınlar"  diye  söyleyince  bende  yanımdaki  Fatih  SEVİNÇ’e  ve  Murat 

ÖZEL’e Sinan abinin anlattıklarını söyledim. Bu esnada yanımıza araç geldi, araca binmeden 

önce Astsubaylar Hamdi YENİDOĞAN ve Tekin TAŞKIRAN da geldi. Araca bindik ancak 

araç  şoförü  çok  süratli  ilerliyordu,  kendisini  uyardığımda;  bu  şekilde  emir  aldığını  hızlı 

gitmesinin söylendiğini söyledi. Araçla taarruz hangarına geldik, silah odasına girerek etrafı 

kontrol  etmeye  başladık  bu  esnada  da  Murat  ÖZEL,  Sinan  AYGAR  ile  telefonda 

konuşuyordu, hangara Astsubay Çağlayan ÇİMEN’in girdiğini görerek çağırdık, ne olduğunu 

sorduk, kendisi de bilmediğini Tamer ÖĞÜT’ün çağırdığını söyledi. Bu sırada etrafı kontrol 

ederken P Kısım Odasının ışığının yandığını fark ederek içeriye girdiğimizde; Astsubay Ömer 

GÜLER’in  üniformalı  ancak  isimliği  takılı  olmadığı  halde,  belinde  tabancası  ile  yanında 

Astsubay  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU,  Astsubay  Engin  SARITAŞ  ve  Astsubay  Ümit 

ALPAR’ı tulumlu olarak durduğunu gördüm. Hatta Ümit ALPAR bizi sivil kıyafetle görerek; 

"Siz niye sivilsiniz, gidin üzerinizi giyinin" şeklinde ilki normal ikinci ve üçüncüsünde emir 

verir şeklinde sert olarak söyledi. 

Biz odadan çıktık Murat ÖZEL, Fatih SEVİNÇ ile birlikte uçuş hattına çıkarken sol 

tarafta isimlikleri olmayan tanımadığım subay rütbeli ve silahlı bir grup oturuyordu içlerinden 

bir  tanesi;  siz  kimsiniz  şeklinde  söyleyince  kendimizi  tanıttık.  Süper  Kobra  teknisyeni 

olduğumu  söyleyince;  tulumlarınızı  giyin  diye  bağırdılar  bu  esnada  aralarından  Astsubay 

Kenan  AKYOL  kalkarak  yanımıza  geldi  elini  belimize  atarak;  abicim  bu  bir  emirdir 

tulumlarınızı giyin diye söyleyince hangara geri döndük içeri girerken Taha Fatih ÇELİK’i 

boneli, ellerini beline koymuş, silahlı şekilde uçuş hattına baktığını gördükten sonra hangara 

girdik.  Polarlarımızı  giydik dışarıya  çıktığımızda Astsubay Resul  BARDAKKAYA’yı  uçuş 

hattında  gördük  yanına  gittiğimizde;  gelin  bakın  hepsi  isabet  almış  gelin  bakın  diye 

söyleyince helikopterleri kontrol ettik. Normalde Ankara’da dört tane Süper Kobra helikopteri 

vardı. Biz gittiğimizde üç helikopter yerde bir tanesi yoktu. Resul BARDAKKAYA, 10602 ‘yi 

göstererek; bu atmıyo, diğer ikisi isabet aldı diye söyledi. Fatih abi Tamer ÖĞÜT’ü sordu; 

uçuş hattında diye söyleyince baktık Tamer ÖĞÜT oradaydı. Ne olduğunu sorduğumuzda; 

bende bir şey anlamadım diye söyledi. Bu sırada Ersel Binbaşı ile Soner GÖKÇE’nin gittiği 

UH-1  geldi,  helikopterin  kapısı  açıldığında  içerisinde;  Süper  Kobranın  ve  AH-1  P  nin 

mühimmatı  olduğunu  gördüm.  İlk  havalandığında  helikopterde  mühimmat  görmemiştim. 

Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU  bu  helikopterin  yanına  erleri  çağırarak  mühimmatı  yere 

indirmeye başladılar hatta bizede seslenerek; gelin ne duruyorsunuz diye bağırdı ancak biz 

oralı  olmayarak yanlarına gitmedik.  Mühimmat indirildikten sonra Ersel Binbaşı ve Soner 
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Üsteğmen tekrar UH-1 ile havalandılar. UH-1 havalandıktan sonra 10605 veya 10606 olarak 

hatırladığım  Süper  Kobra  iniş  yaptı  ve  susturdular  içerisinden;  Binbaşı  Ali  ERCAN  ve 

Yüzbaşı  Cebrail  SERT  inerek  kasklı  vaziyette  yanımızdan  hiçbir  şey  söylemeden  geçip 

gittiler.  Bu  sırada  Sinan  AYGAR beni  aradı  bana;  dikkatli  olun,  skorsky gelebilir,  senin 

telefon  numaranı  Cumhurbaşkanlığı  korumalarına  verdim,  pilotlara  yakın  ol,  telefonun 

dinleniyor planları ne öğrenmeye çalışalım diye söyledi. Bunun üzerine helikopteri kontrol 

ettiğimizde; pal’de ve elivtörün orda mermi isabeti olduğunu gördük ve helikopterin gayri faal 

olduğunu söylediğimiz esnada Astsubay Ömer GÜREL yanımıza gelerek; Ne gayri faali, uçar 

o diye söyleyince bizde uçamayacağını söyledik tekrar; bir şey yok bunda bantlarız uçar diye 

karşılık verince beş on dakika sonra piste skorsky indi ve gitti, pilotlarını uzak olduğumuz için 

görmedim  biz  hangara  girdik  hangarda  telefonlarımızı  kontrol  ederken  TRT  Spikerinin 

kendisine silah zoru ile bildiri okutulduğu ile ilgili internete haber düştüğünü gördük. 

Bu  sırada  büyük  bir  patlama  oldu  ve  elektrikler  kesilince  hangardan  çıkarak  ne 

yapacağımızı nasıl dışarı çıkacağımızı konuşurken Murat BOLAT’ın yanına gitmeyi Tamer 

abi söyledi. Hep birlikte Murat BOLAT’ın yanına çıktık Tamer ÖĞÜT; Komutanım Viskiler 

gayri  faal  biz  ne  yapalım  diye  sorduğumuzda;  arkadaşlar  çıkış  yok,  nizamiyelerden 

çıkarmıyorlar, girip çıkanı vuruyorlar, çıkabiliyorsanız çıkın diye söyleyince tekrar aşağıya 

inerek ağaçlık alana gittik. Burada iken Sinan AYGAR arayarak; Operasyon olabilir,  polis 

görürseniz yere yatın hiç itiraz etmeyin diye söyleyince bizim aklımıza Tel devriye nöbetçisi  

olan Astsubay Rıza YÜKSEL’i arayarak bizi Fidanlıktan çıkarmasını Tamer ÖĞÜT söyledi. 

Bizi yanına çağırarak halı sahanın oraya gitmemizi söyledi. Hep birlikte halı sahanın oraya 

gittik,  Rıza  YÜKSEL ile  Onur  TUNCEL birlikte  geldiler.  Tamer  ÖĞÜT bizi  çıkarmasını 

istediğinde; biraz önce emir verdiler giren çıkanı vurun diye, nasıl çıkacaksınız diye söyledi. 

Yine aramızda nasıl çıkacağımız şeklinde konuşma yapmaya başladık. Fatih SEVİNÇ bunun 

üzerine UH-1 hangarında gördüğümüz Tekin TAŞKIRAN’ı aradı, ne yaptıklarını sorduğunda 

dışarı çıktıklarını öğrendik. Nasıl çıktıklarını sorduğunda ana nizamiyeden Murat BOLAT’ın 

adını  vererek  çıktıklarını  öğrendik,  bizde  ana  nizamiyeye  gitmeye  karar  verdik.  Resul 

BARDAKKAYA aracının  park  yerinde  olduğunu  söyleyince;  ben,  Fatih  SEVİNÇ,  Tamer 

ÖĞÜT, Çağlayan ÇİMEN, Murat ÖZEL, Resul BARDAKKAYA ile birlikte Resul’un aracına 

bindik, farlarımızı söndürerek hızlı şekilde ana nizamiyeye çıktık. Nizamiye de bizi silahlı ve 

üniformalı tanımadığım bir subay bizi durdurdu nereye gittiğimizi sordu, bizi araçtan indirdi, 

Fatih SEVİNÇ’te; Murat BOLAT’ın adını verdi, bizlerin isimlerini aldıktan sonra bir yerleri 

arayarak  görüştüğü  şahsa  isimlerimizi  verdi.  Murat  BOLAT’ın  emriyle  olduğunu 

karşısındakine  söyledi,  bunun üzerine  girişi  kapatan  Titanı  çektiler  biz  de  dışarıya  çıktık, 

çıktığımızda saat 04:00 sıralarıydı, herkes aracına bindi ve oradan ayrıldık. " şeklinde beyanda 

bulunmuştur.
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Şüpheli  Soner  GÖKÇE  10/08/2016  tarihli  ifadesinde;  "  UH-1  hangarına 

gittiğimizde Yüzbaşı Nuri OSMANCIOĞLU ve Üsteğmen Uğur BALDUĞ, teknisyenler Fırat 

DARENDE,  Murat  ÖZEL,  Tekin  TAŞKIRAN  ve  soyismini  bilmediğim  Yaren  isimli 

teknisyen oradaydılar. Resmi kıyafetli tek Yaren olduğu için uçuşa bizimle birlikte gelmesini 

Binbaşı Ersel söyledi. UH-1 helikoptere binerek batı istikametine Güvercinlik Meydanından 

kalkış yaptık. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Murat  ÖZEL  17/11/2016tarihli  ifadesinde;  "  ...  İlk  etapta  içeriye 

almadılar,  beş  dakika sonra Astsubay Fatih SEVİNÇ, Fırat  DARENDE, Başteknisyenimiz 

Tamer ÖĞÜT ile nizamiyenin önünde buluştuk. .... Biz direk bizi çağıran tabur komutanımız 

Yarbay Murat BOLAT’ın odasına girdik. Odada sivil kıyafetli UH-1 Takım komutanı olan 

Yüzbaşı Nuri OSMANCIOĞLU vardı. Odada tabur komutanımız; büyük çaplı bir terör saldırı 

olduğunu,  verilen  tüm  emirleri  sorgulamadan  yerine  getirmemizi  aksi  takdirde  vatana 

ihanetten  bizleri  yargılatacağını  söyledi.  Daha  sonra  Tamer  ÖĞÜT Başçavuşumuza  orda 

kalmasını,  beni,  Fatih  SEVİNÇ  ve  Fırat  DARENDE  Astsubayımız  ile  UH-1  hangarına 

gitmemizi, emir verilirse UH-1 helikopterlerini hazırlamamızı söyledi. Nuri Yüzbaşının şahsi 

aracı ile Nuri Yüzbaşı ile birlikte UH-1 hangarına geçtik.  ...  İkinci helikopteri  çalıştırmak 

üzere  giderken  takım  komutanımız  Üsteğmen  Ömer  DERELİOĞLU  Astsubay  Fırat 

DARENDE'yi arayarak taarruz hangarına gelmemizi söylemiş. 

... Daha sonra orada bulunan askeri araçla saat 02:00 sıralarında ben, Fatih SEVİNÇ 

ve Fırat DARENDE ile birlikte taarruz hangarına geçtik. Hangara gittiğimizde bir şeylerin 

ters gittiğini anladık çünkü hangarda olmaması gereken personelin olduğunu gördük. .....

...  bu  esnada  bir  patlama oldu  ve  elektrikler  kesildi  saat  03:00  sıralarıydı.  Karşı 

tarafta bulunan ağaçlık alana ben, Fatih SEVİNÇ, Fırat DARENDE, Resul BARDAKKAYA 

ve Taner ÖĞÜT ile birlikte giderek saklandık orada nereden çıkabilirizin kritiğini yapmaya 

başladık ... telefon görüşmesi yaptıktan sonra kapıyı açtılar, dışarı çıktıktan sonra araçlarımıza 

binerek oradan saat 03:45-04:00 sıralarında ayrıldık. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Tamer ÖĞÜT 22/10/2016 tarihli ifadesinde; " .... Yaklaşık 15-20 dakika 

sonra arayarak beş arkadaşın ile birlikte göreve gel dedikten sonra bende Astsubaylar Fatih 

SEVİNÇ, Murat ÖZEL, Fırat DARENDE ve Mustafa DUMAN’ı arayarak; Terörist saldırı 

olduğunu göreve çağrıldığımızı söyledim ... Hep birlikte tekrar odasına girdiğimizde; Terörist 

bir  saldırı  olduğunu, seferberlik ilan edildiğini,  seferberlikte de verilen emre karşı  gelenin 

vatan hainliği  ile  suçlanacağını  söyledikten sonra Nuri  OSMANCIOĞLU, Fatih SEVİNÇ, 

Murat  ÖZEL,  Fırat  DARENDE’yi  UH-1  hangarına  göndererek  Nuri  Yüzbaşının  emrine 
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girmesini söyledi. Bana da uçuş hattına çıkmamı söyledi. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Fatih SEVİNÇ 16/11/2016 tarihli ifadesinde; " ... sonra aracım ile işyerine 

saat 23.25 sıralarındagittim, nizamiye kapısı kapalı idi bu sırada birlikte çalıştığımız Tamer 

ÖGÜT, Fırat DARENDE, Murat ÖZEL ben nizamiye de iken bu arkadaşlarda geldi ve burada 

buluştuk,  araçlarımızı  otoparka  çektik  bizi  içeri  almadılar  ...  ve  bizleri  içeri  aldı,  orada 

bulunan askeri araca ben Tamer ÖGÜT, Fırat DARENDE ve Murat ÖZEL birlikte bu araca 

binerek görev yerimiz olan Taarruz hangarına gittik, her zaman ki odamıza gittik. 

...  Murat  BOLAT  odasında  bize  terörist  faaliyetlerin  olduğunu  seferberlik  ilan 

edildiğini emirlerin Genelkurmaydan geldiğini emre uymayanlarında vatana ihanet ve emre 

itaatsizliğe ısrar suçundan yargılanacağını söyledi, hatta kıyafetinde serbest olduğunu söyledi. 

Ben, Fırat DARENDE,Murat ÖZEL ile birlikte Yüzbaşı Nuri OSMANCIOĞLU ile birlikte 

UH-1 hangarına gidin ve faal olan helikopterleri uçuşa hazır edin demesi üzerine biz birlikte 

odadan çıktık ve Tamer Astsubaya da orada kalmasının söyledi.

....Nuri  ve  Uğur  Üsteğmenle  birlikte  yan  odaya  geçtilerkısa  bir  süre  sonra  bizi 

yanlarına çağırdılar hatırladığım kadarı ile hangar önünde bulunan 10491 kuyruk numaralı 

helikopteri hazırlamamızı söylediler ben ve Murat ve Fırat ile birlikte helikopterin üzerinde 

bulunan çadır tabir edilen örtüleri kaldırdık ve hangara geri girdik akabinde Binbaşı Ersel 

ERSOY ile birlikte Üsteğmen Soner GÖKÇEile hangar içerisinde karşılaştık, kendileri uçuş 

tulumu giymiş  ve  kaskları  ellerinde  idi.  ...  Ben Tamer, Fırat,  Çağlayan,  Murat,  Resul  ile 

birlikte hangara girdik, içerde bulunduğumuz sırada patlama sesi duyduk ve elektrikler gitti, 

birlikte Murat BOLAT’ın odasına gittik ben biraz arkada idim ne konuşulduğunu tam olarak 

duymadım  ...orada  bulunan  rütbeliye  Murat  BOLAT’ın  emri  olduğunu  ve  çıkacağımızı 

söylememiz üzerine telefon ile birisini aradılar ve bizim isimlerimizi yazarak çıkmamıza izin 

verdiler. nizamiyeden Ben Resul BARDAKKAYA, Çağlayan ÇİMEN, Tamer ÖĞÜT, Murat 

ÖZEL ve Fırat DARENDE birlikte çıktık." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Mutlu  AÇIKGÖZ 18/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  Biz  Güvercinlik 

Üssüne  geldiğimizde  burada  çalışmalarda  bulunan  personellerden  tanıdıklarım  Başçavuş 

Engin  SARITAŞ  ...  Üstçavuş  Fırat  DARENDE  ...  Kıdemli  Başçavuş  Süleyman  Nazif 

TÜRKOĞLU  ve  isimlerini  bilmediğim  3-4  kişi  daha  bulunuyordu.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli Yaren KARAOĞLU 16/07/2016 tarihli ifadesinde; " ...  Saat 21:30-22:00 

saatleri  arasında  Tk.K.nı  Kr.PIt.Yzb.  Nuri  OSMANCIOGLU,  U/H  Tek.Kd.Üçvş.  Fatih 

SEVİNÇ,  U/H Tek.Üçvş.  Fırat  DARENDE,  soy ismini  bilmediğim U/H Tek.Üçvş.  Murat 
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hangara  birlikte  Nuri  Yzb.nın  şahsi  aracıyla  geldiler,  Kr.PIt.Ütğm.  Uğur  BALDUĞ’da 

onlardan ayrı geldi, Nuri Yüzbaşı bana “gelen giden var mı, herhangi bir problem oldu mu” 

diye sordu, ben de gelen gidenin olmadığını, sorun olmadığını söyledim, hep birlikte hangarın 

brifing  salonunda  oturuyorduk.  Nuri  Yüzbaşı,  Bk.Tb.K.nı  Kr.PIt.Yb.  Murat  BOLAT’ın 

kendisini cep telefonu ile arayarak mesaiye çağırmış, Nuri Yüzbaşı mesaiye geldiğinde önce 

Murat  BOLAT’ın  yanına  gitmiş,  Murat  BOLAT U/H  1  deki  helikopterlerin  uçuşa  hazır 

olmasını emretmiş, U/H 1’de de sadece ben olduğumdan hızlıca helikopterlerin hazır olması 

için  Nuri  Yüzbaşı  ile  birlikte  biraz  önce isimlerini  söylediğim Tek.Asb.lar  Fatih,  Fırat  ve 

Murat’ı U/H 1 takımına göndermiş, ben bunları Tek.Asb.lara sorduğumda öğrendim. 

Şüpheliden  soruldu;  Kr.PIt.Yzb.  Nuri  OSMANCIOGLU  ve  Kr.PIt.Ütğm.  Uğur 

BALDUĞ, U/H Tek.Kd.Bçvş. Tekin TAŞKIRAN benim görevli olduğum U/H 1 takımında 

görevlidirler. Kd.Üçvş. Fatih SEVİNÇ, Üçvş. Fırat DARENDE, Üçvş. Murat Bk.Tb.K.lığında 

görevlidirler.  Bu  teknisyenler  bizim takımda  görevli  değillerdi.  Murat  BOLAT tarafından 

yardım amaçlı gönderilmişler. 

Şüpheli Resul BARDAKKAYA polise verdiği 22/10/2016 tarihli ifadesinde; " ... 

Bu esnada da yine teknisyen Astsubaylar; Tamer ÖĞÜT, Çağlayan ÇİMEN, Fatih SEVİNÇ, 

Murat ÖZEL, Fırat DARENDE de geldiler. Bu arada da helikopterleri  kontrol ettiğimizde 

taarruz helikopterlerinin mühimmat kutuların açtığımızda eksilme vardı, kullanılmış olduğunu 

gördük ancak ben diğer arızalarla ilgilendiğim için mühimmat takviyesi yapılıp yapılmadığını 

görmedim. 

.. Bu esnada giden helikopterler tekrar geldiğinde isabet sayılarının artmış olduğunu 

gördük. Pilotlar tekrar kendilerini uçurmak için helikopterleri hazırlamamızı istedi bizde bu 

şekilde uçamayacaklarını söyleyince pilotlar hangarın içine gittiler.  Ben de, Tamer ÖĞÜT, 

Çağlayan ÇİMEN, Fatih SEVİNÇ, Murat ÖZEL, Fırat DARENDE ile birlikte hangarın diğer 

kısmında bulunan Fidanlık bölgesine gittik çıkabilecek bir yer aradık ancak çıkamayacağımızı 

anlayınca  hangara  geri  döndük  bu  esnada  bir  patlama  oldu  elektrikler  gidince  trafonun 

patladığını anladık hangarın üst katına çıktık" şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Resul  BARDAKKAYA 22/10/2016 tarihli  ifadesinde;  "  Helikopterler 

inmeden  önce  Tamer  ÖĞÜT,  Çağlayan  ÇİMEN,  Fatih  SEVİNÇ,  Murat  ÖZEL,  Fırat 

DARENDE  Astsubaylarda  oraya  geldiler.  Uçuş  hattındaydılar.  Onlarla  beraber  gelen 

helikopterlerin kontrollerini yaptık. Yukarıda belirttiğim gibi helikopterin isabet aldığını bu 

kontrolde  tespit  ettik.  Helikopter  pilotları  da  helikopterin  başındaydı.  İlkay  ATEŞ,  Tamer 

ÖĞÜT  Astsubaya  helikopterleri  uçuşa  hazır  hale  getirin  dedi.  Tamer  astsubay  mevcut 

isabetleri nedeniyle helikopterlerin uçamayacağını söyledi. Normalde helikopter pilotları da 
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bu arıza ile uçup uçamayacağını bilirler. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Engin SARITAŞ 05/12/2016 tarihli ifadesinde; " Murat BOLAT Albayın 

bu talimatı  üzerine taarruz helikopterleri  hazır  hale getirilmeye başlandı.  AH-1P Kobraları 

Süleyman Nazif TÜRKOĞLU Astsubayın sorumluluğundaydı. O kendi personeline talimat 

vererek onları hazır hale getirmeye başladı. Biz AH-1W Süper Kobra helikopterlerin olduğu 

kısımdaydık.  Bizim kısmın sorumlusu Tamer  ÖĞÜT Başçavuştu.  Tamer  ÖĞÜT Başçavuş 

Fırat  DARENDE,  Murat  ÖZEL Astsubayların  da  aralarında  bulunduğu personelle  birlikte 

Süper Kobraları faal hale getirilmesi için çalışmaya başladılar. Ben ise mesai bitimine kadar 

kendi rutin görevimi yaptım.

İkindileyin  saat  16:30  sıralarında  Ömer  DERELİOĞLU  Üsteğmen  yalnız  başına 

hangara  geldi.  Orada  AH-1W  teknisyen  odasında  10603  kuyruk  numaralı  Süper  Kobra 

helikopter için akşam mesaiye kalınacağını söyledi. Biz bu helikopterde herhangi bir arıza 

olmadığını, mesaiye kalmayı gerektirecek birşey yok dedik. O da bunun tabur komutanının 

emri olduğunu söyledi. Birşey olmasa da ben, Fırat DARENDE ve soy ismini hatırlamadığım 

Fatih astusubayın mesaiye kalacağını söyledi.  Bu emir  olunca mesai bitince biz mesaiden 

ayrılmadık. Bize hem Özcan KARACAN Yarbay hem de tabur komutanımız bu yönde emir 

verdi. 

...  Giden  helikopterler  geri  gelmeye  başladılar.  Süper  Kobraları  Resul 

BARDAKKAYA astusbay karşıladı. Bu sırada Tamer ÖĞÜT, Fatih SEVİNÇ, Murat ÖZEL, 

Fırat DARENDE, Çağlayan ÇİMEN Astsubaylar da gelmişlerdi. Süper Kobraların ardından 

Kobralar  da  geri  döndü.  Orada  bulunan  astsubaylar  da  gelen  Kobra  helikopterleri 

karşıladılar...." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU  01/11/2016  tarihli  ifadesinde;  " Sonra 

bekleme görevi  olduğu için  hangarın  içinde  bulunna odamızda ben,  Ümit  ALPAR, Engin 

SARITAŞ ile  birlikte  beklemeye  başladık.  AH-1 wiski  dediğimiz  Süper  Kobra  helikopter 

takımından da Fırat DARENDE, FatihSEVİNÇ, Ahmet ATEŞ, Arif YILDIZ astsubaylar kendi 

odalarında bekliyorlardı. Mesaiye kalmışlardı.

Ömer  GÜLER'i  ise  saat  23:00  sıralarında  uçuş  hattında  görmüştüm.  Resul 

BARDAKKAYA  ise  saat  21:30  sıralarında  oradaydı.  24:00  sıralarında  Tamer  ÖGÜT, 

Çağlayan  ÇİMEN,  Fırat  DARENDE,  Fatih  SEVİNÇ,  Murat  ÖZEL astsubayları  da  uçuş 

hattında  görmüştüm.  Bu  astsubaylar  wiski  helikopteri  dediğimiz  Süper  Kobraların 

teknisyenleridir. Bu helikopterleri uçuşa hazırlıyorlardı." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 
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yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü, saat: 19:07'de, Başçavuş Engin SARITAŞ ile ÜStçavuş Fırat 

DARENDE’nin taarruz hangarında birlikte görüldükleri,

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  00:05'de,  Üstçavuş  Fatih  SEVİNÇ,  Üstçavuş  Fırat 

DARENDE,  Üstçavuş  Murat  ÖZEL ve  Başçavuş  Tamer  ÖĞÜT  olduğu  düşünülen  sivil 

kıyafetlişahısların, Ford Connect marka askeri araçla hangar önüne geldikleri, tabanca kılıfı 

takılı  Başçavuş  Ömer  GÜLER  tarafından  karşılanıp  taarruz  hangarına  birlikte  giriş 

yaptıklarının görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 00:08'de, Yüzbaşı Nuri OSMANCIOĞLU, Üstçavuş 

Fatih SEVİNÇ, Üstçavuş Fırat  DARENDE ve Üstçavuş Murat ÖZEL oldukları  düşünülen 

sivil  kıyafetli  şahısların,  Renault  Clio  marka  sivil  bir  araca  binerek  taarruz  hangarından 

uzaklaştıklarının görüldüğü,

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  01:42'de,  Üstçavuş  Fatih  SEVİNÇ,  Üstçavuş  Fırat 

DARENDE  ve  Üstçavuş  Murat  ÖZEL  olduğu  değerlendirilen  şahısların  sivil  kıyafetli 

olaraktaarruz hangarında görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 01:43'de, Başçavuş Kenan AKYOL olduğu düşünülen 

uçuş kıyafetli şahsın, sivil kıyafetli olan Üstçavuş Fatih SEVİNÇ, Üstçavuş Fırat DARENDE 

ve Üstçavuş Murat ÖZEL olduğu düşünülen şahıslarla taarruz hangar apronunda görüldükleri,

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  01:44'de,  Üstçavuş  Fatih  SEVİNÇ,  Üstçavuş  Fırat 

DARENDE ve Üstçavuş Murat ÖZEL oldukları düşünülen şahısların, sivil kıyafetli olarak 

taarruz hangarında görüldükleri,

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  02:00'da,  Üstçavuş  Fırat  DARENDE  ve  Üstçavuş 

Murat ÖZEL oldukları değerlendirilen şahıslarıntaarruz hangarında birlikte görüldükleri,

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  03:00'de,  Üstçavuş  Fatih  SEVİNÇ,  Üstçavuş  Fırat 

DARENDE, Üstçavuş Murat ÖZEL‘in sivil kıyafetli,  Üsteğmen Ömer DERELİOĞLU‘nun 

uçuş kıyafetli olarak taarruz hangarı içinde görüldükleri belirtilmiştir. 

Şüpheli Fırat DARENDE'nin adına kayıtlı olan / kullanmakta olduğu 0 505 938 01 

33  ve  0  538  548  63  63  numaralı  telefon  hattıiçin  Ankara  8.  Sulh  Ceza  Hakimliği'nin 

30/11/2016 tarih ve 2016/4596 D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi 

uyarınca iletişim tespiti kararı verilmiştir.

Şüpheli  Fırat  DARENDE'nin kullanmakta olduğu 0 505 938 01 33  numaralı 

telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe  girişiminde  bulunulan 

15/07/2016 tarihinden cep telefonunun saat 01:10'dan itibaren Güvercinlik Kışlası civarındaki 

baz istasyonlarından sinyal verdiği ve 04:21'e kadar bu bölgeden sinyal vermeye devam ettiği, 
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şüphelinin  cep  telefonunun  gece  boyunca  açık  olduğu  ve  telefon  iletişiminde  ve  internet 

erişiminde bulunduğu anlaşılmıştır. 

Şüpheli Fırat DARENDE, 16/11/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Fırat  DARENDE'nin  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli Fırat DARENDE'nin, 1. Kara Havacılık Alay Bakım Taburu Kullanıcı ve 

D/DS Bakım Bölüğü Taarruz Helikopter Kullanıcı Bakım ve Onarım D/DS Takımında Bakım 

Teknisyeni olarak Astsubay Üstçavuş rütbesi ile görev yaptığı, 

Şüphelinin, şüpheli Taha Fatih ÇELİK 06/09/2016 tarihli Sulh Ceza Hakimliğinde 

verdiği  ifadesinde "gerek bizim birlikte  gerekse  diğer  birliklere  görevde  olmadığı  halde  

telefon  ya  da  mesaj  ile  çağrıldığı  belirtilen  kişilerin  tümünün  bu  yapıya  dahil  kişiler  

olduğunu,  zira  darbe  kalkışmasından  haberdar  olduklarını  düşünüyorum.  " şeklindeki 

beyanı  ile  şüphelinin  olay  akşamı  gerçekleştirdiği  faaliyetler  birlikte  gözönünde 

bulundurulduğunda şüphelinin, Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğunun anlaşıldığı, 

Şüpheli  Fırat  DARENDE'nin,  15/07/2016  tarihinde  saat  16:00  sıralarında  askeri 

darbe girişiminde kullanılacak helikopterleri Murat BOLAT'ın talimatıyla şüpheliler Tamer 

ÖĞÜT, Ziya KOPAR, Murat ÖZEL ve Engin SARITAŞ ile birlikte uçuş hattına çıkardıkları,  

taarruz  helikopterlerinin  bu  şekilde  gündüzleyin  hemen  uçuş  yapacak  şekilde  hazır  hale 

getirildikleri,

Şüpheli Fırat DARENDE'nin, olay akşamı görevli olmamasına rağmen askeri darbe 

kapsamında  emir  ve  talimatlar  yerine  getirmek  üzere  şüpheli  Tamer  ÖĞÜT'ün  emri 

üzerinesaat 23:30 - 24:00 sıralarında Kara Havacılık Komutanlığı'na geldiği, orada kendisi 

gibi  nizamiyede  bekleyen  şüpheliler  Murat  ÖZEL,  Fatih  SEVİNÇ  ve  Tamer  ÖĞÜT ile 

buluştukları, 

Askeri  darbe  kapsamında  Güvercinlik  Kışlasının  giriş  ve  çıkışlarının  askeri 

darbeciler  tarafından  kontrol  altına  alındığı,  içeri  girmek  isteyen  kişilerin  Kara  Havacılık 

Komutanlığında askeri darbe faaliyetini yöneten ve yönlendirenlerden alınan emir talimatla 

hareket edilerek içeri aldıkları, kimi üst rütbeli subayın olay gecesi kışla girişine gelmesine 

rağmen  içeri  alınmadıkları  gözönünde  bulundurulduğunda,  astsubay  olarak  görev  yapan 

şüpheli Fırat DARENDE'nin de olay gecesi askeri darbeyi yöneten ve yönlendirenlerin izniyle 

kışla nizamiyesinden içeri alındığı, bu şekilde şüphelinin Fetullahçı Terör Örgütü mensubu 
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askeri darbecilerle fikir ve eylem birliği içerisinde olduğunun anlaşıldığı, 

Şüpheli  Fırat  DARENDE'nin,  nizamiyede bekleyen bir  askerin kullandığı araç ile 

Taarruz  Helikopter  Bakım  Taburuna  gittikleri,  orada  bulunan  şüpheli  Murat  BOLAT'ın 

talimatıyla  şüpheliler  Fatih  SEVİNÇ  ve  Murat  ÖZEL  ile  birlikte  Zırhlı  Birlikler 

Komutanlığından mühimmat getirecek UH-1 helikopterin hazırlanması için UH-1 hangarına 

şüpheli Nuri OSMANCIOĞLU'nun özel aracı ile gittikleri, orada diğer şüpheliler ile birlikte 

10493 kuyruk numaralı helikopteri uçuşa hazırladıkları,  ancak bu helikopterin çalışmaması 

üzerine  şüphelilerin  bu  kez  10491 kuyruk  numaralı  helikopteri  uçuşa  hazırladıkları,  daha 

sonra şüphelinin, şüpheli Ömer DERELİOĞLU'nun talimatı ile şüpheliler Murat ÖZEL ve 

Fatih  SEVİNÇ  ile  birlikte  Taarruz  Hangarına  gittikleri,  güvenlik  kamerası  görüntüleri 

üzerinde  yapılan bilirkişi  incelemesinde  şüpheli  Fırat  ÖZEL'in,  01:42'den itibaren Taarruz 

Hangarı ve apronda sivil kıyafetli olarak bulunduğunun belirtildiği, 

Şüpheli  Fırat  DARENDE'nin,  diğer  şüpheliler  ile  birlikte  Taarruz  Hangarına 

gittikleri, verilen talimatla üzerlerine polar kıyafetlerini giydikleri, 

Şüphelilerin,  aldıkları  talimat  uyarınca  uçuştan  gelen Süper  Kobra helikopterlerin 

kontrollerini  yaptıkları,  onları  faal  hale  getirmeye  çalıştıkları,  helikopterlerin  uçup 

uçamayacağı konusunda helikopter pilotlarına bilgi verdikleri, 

Şüphelinin,  diğer  şüpheliler  ile  birlikte  gece  boyunca  askeri  darbe  kapsamında 

kendisine verilen yasadışı emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığının ortaya çıkması üzerine saat 

04:00 sıralarında kışladan ayrıldıkları, 

Şüpheli  Fırat  DARENDE'nin,  Bakım  Tabur  Komutanlığının  personeli  olmasına 

rağmen askeri darbe kapsamında verilen talimat uyarınca personeli olmadığıUH-1 Takımında 

da olay akşamı faaliyette bulunduğu, 

Şüphelinin, Kara Havacılık Komutanlığında gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir 

askeri darbe girişimi olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için Fetullahçı Terör 

örgütü  mensubu  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ettiği, 

şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında  Fetullahçı  Terör  Örgütü 

mensuplarından askeri darbe planlaması kapsamında aldığı yasal olmayan emir ve talimatları 

yerine getirdiği, 

Şüpheli  Fırat  DARENDE'nin,  soruşturmaya  konu  eylemlerinin,  Silahlı  Terör 

Örgütü üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük 

Millet  Meclisini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  kısmen  veya  tamamen  yapmasını 

engellemeye  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya 

görevlerini  yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını 

oluşturduğu anlaşılmıştır. 
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5-66- Şüpheli Galip ŞİMŞEK'in ( Teğmen ) Eylemleri :

Şüpheli  Galip  ŞİMŞEK  28/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "Ben  Güvercinlik'te 

bulunan Kara Havacılık okulunda kursiyer teğmen olarak görev yapmaktayım ve burada kurs 

süresinde  yatılı  olarak  kalmaktayım.  15/07/2016 günü normal  şekilde  saat  08:00'de  kursa 

başladık.  Aynı  gün  saat  17:00  sıralarında  YüzbaşıEmre  ERKAN  kursiyerlere  akşam saat 

21:45'te  Tabur  komutanı  dersle  ilgili  sizinle  görüşecek  dedi.  Ardından  biz  saat  21:45'te 

belirtildiği  gibi  gazino  bölümü  içerisinde  üzerimizde  kurs  kıyafetimiz  olan  tulum  ile 

toplandık.

Ardından buraya Kara Pilot Yarbay Yasin CANDEMİR çok heyecanlıbir şekilde içeri 

girdi bağırarak 'Genelkurmaya saldırı olduğunu bizim okulunda bu hedefler içinde olduğunu  

ve  bizim  okula  da  saldırı  olabileceğini  söyledi.  Güvenliği  biz  sağlayacağız  içeri  kimseyi  

sokmayacağız' dedi.  Ardındankomutanımız  Yasin  CANDEMİRaynı  gazino  içinde  bizi 

gruplara ayırdı ve bölük komutanımız Emre ERKAN yüzbaşı bize G-3 piyade silahı dağıttı 

mühimmatları da tabur komutanımız Yasin CANDEMİR odasından bize dağıttı.

Benim içinde bulunduğum dörtlü grup ana nizamiye kısmına gönderildi. Nizamiye 

kısmında beklerken Ertuğrul  Binbaşı  isminde bir  komutan vardı.  Biz burada onun emrine 

girdik  ve  nizamiye  etrafında  beklemeye  başladık.  Yaklaşık  23:00  sıralarında  bizim 

bulunduğumuz birlikten helikopterlerin kalktığını duydum. Saat 02:00 sıralarında nizamiye 

önünde içerde çalışan ancak sivil  kıyafetli  şahısların olduğunu ve içeri  girmeye çalıştığını 

gördüm.  Ertuğrul  Binbaşının  ise  teyitli  olanları  içeri  alın  dediğini  duydum.  Saat  04:30 

sıralarında  Komutanımız  Ertuğrul  Binbaşı  bizi  topladı  herhangi  bir  çatışmaya  girme 

ihtimalinde duracağımız yerleri bize gösterdi daha sonra buraya gelse gelse polis gelir dedi ve 

bizim yanımızdan ayırıldı. Bizde buradaki arkadaşlarla polisle mi çatışacağız bizim buradan 

ayrılmamız lazım dedik. 

Saat 06.00 sıralarında yakında bulunan arkadaşıma ait sivil araca binerek yakındaki 

kurs  binasına  gidip  üzerimizi  değişip  silahlarımızı  bırakarak  tekrar  dışarı  çıkıp  buradan 

ayrıldık." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Çağatay Taha ÇOLAKOĞLU 28/07/2016 tarihli ifadesinde; "  ... Tabur 

komutanı şimdi aşağıya inin depodan silahlarınızı alın dedi, bizde aşağıya indiğimizde bölük 

komutanı Emre ERKAN bizim grubta Kerimcan KAMAN'ı tutarak sen burda kal dedi bize 

daha  sonra  Galip  ŞİMŞEK  isimli  kursiyeri  kattı.  Biz  silahları  depodan  Emre  ERKAN 

yüzbaşıdan  aldık...  Diğer  arkadaşlarda  aynı  şekilde  aldılar,  Galip  ŞİMŞEK'in  kaç  mermi 
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aldığını bilmiyorum. ... Bizde Mikail'in aracıyla kurs taburuna gittik. Galip ve İbrahim Furkan 

GÜLCAN taburda kaldı bizde üzerimizi değiştirip silahları girişteki masa üzerine bıraktık." 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  İbrahim Furkan GÜLCAN 27/07/2016 tarihli  ifadesinde; "  ...Teğmen 

Kerimcan KAMAN depo sorumlusu olarak depo da kaldı ve daha önceden depo görevlisi olan 

Teğmen Galip ŞİMŞEK koşarak nizamiyeye geldi ve bizim nizamiye gurubumuz olan dört 

kişiye katıldı..." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Volkan CESUR 27/07/2016 tarihli ifadesinde; "  ... Saat:06:00 civarında 

bulunduğumuz yere sivil giyimmiş Teğmen İbrahim Furkan GÜLCAN geldi, bize 'Gelenler  

Polis, kursyerler silahlarını bırak kaçtılar' demesi üzerine bulunduğum yerden koğuşa gittik, 

silahlarımızı  depoya bıraktıktan sonra Teğmen Emre NAZLIGÜLOĞLU’nun aracıyla  ben, 

Galip  ŞİMŞEK  ve  İbrahim  Furkan  GÜLCAN  ile  nizamiyeye  gittik.."  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli Mikail AYDOĞAN 28/07/2016 tarihli ifadesinde; " ...  bu sırada Teğmen 

Kerimcan KAMAN depo sorumlusu olarak depoda kaldı ve daha önceden depo görevlisi olan 

Teğmen Galip ŞİMŞEK koşarak nizamiyeye geldi ve bizim nizamiye grubumuz olan dört 

kişiye katıldı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

08/08/2016  tarihinde  Ankara  ili  Mamak  ilçesi  Kazım  Orbay  mahallesi  449. 

Sokak No:60 sayılı adresin önünde terk edilmiş vaziyette poşet içerisinde ele geçirilen ve 

arasında  Fetullah  Gülen'e  ait  kitapların  da  bulunduğu  kitaplar  üzerinde  yapılan 

parmak izi incelemesi sonucu düzenlenen 27/09/2016 tarih ve 2016/BVI - 06067 sayılı 

uzmanlık  raporunda; "Aşkın  Gözyaşları"  isimli  kitap  üzerinde  geliştirilen  izin  Galip 

ŞİMŞEK'in sağ serçe parmak izi ile aynı olduğu, "Nurlardan Seçmeler" isimli kitap üzerinde 

geliştirilen izlerin Galip ŞİMŞEK'in sol başparmak izi, sağ yüzük parmak izi, sol orta parmak 

izi ve sağ işaret parmak izi ile aynı olduğu belirtilmiştir. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  21:34'de,  Piyade  Teğmen  Galip  ŞİMŞEK’in  sivil 

kıyafetle  subay  temel  koğuşlar  bölgesine  geldiği,  daha  sonra  uçuş  kıyafetli  olarak  Kara 

Havacılık Subay Temel koğuş kapısından çıkış yaptığı,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  22:09'da,  Piyade  Teğmen  Galip  ŞİMŞEK’in  uçuş 
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kıyafetli ve silahlı olarak subay temel silahlık koridorunda görüldüğü,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  22:16'da,  Piyade  Teğmen  Galip  ŞİMŞEK’in,  uçuş 

kıyafetli ve uzun namlulu silahlaKaraHavacılık Komutanlığı 1 nolu nizamiye içerisine giriş 

yaptığı, 

15 Temmuz 2016 günü, saat: 23:12; Kimliği tespit edilemeyen nöbetçi kolluklu iki 

şahsın  [Asteğmen  ve  Üstçavuş  rütbelerinde],  Piyade  Teğmen  Galip  ŞİMŞEK  ile  Kara 

Havacılık Komutanlığı 1 nolu nizamiyede görüldükleri, belirtilmiştir. 

Şüpheli Galip ŞİMŞEK'in adına kayıtlı olan / kullanmakta olduğu 0 543 336 20 01 

numaralı telefon hattıiçin Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin 29/11/2016 tarih ve 2016/6352 

D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı  

verilmiştir.

Şüpheli Galip ŞİMŞEK'in kullanmakta olduğu 0 543 336 20 01 numaralı telefon 

hattının iletişim bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe girişiminde bulunulan 15/07/2016 

tarihinde saat 18:15 sıralarında Yenimahalle civarındaki baz istasyonlarından sinyalverdiği, 

18:15  -  02:53  ve  02:57  -  06:33  saatleri  arasında  herhangi  bir  telefon  irtibatının 

olmadığı,06:44'de  Güvercinlik  kışlası  civarındaki  baz  istasyonlarından  sinyal  verdiği,  bu 

saatten sonra 07:57'ye kadar telefon irtibatının bulunmadığı, 07:57'de Yenimahalle civarındaki 

baz istasyonlarından sinyal verdiği anlaşılmıştır. 

Şüpheli Galip ŞİMŞEK, 18/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Galip  ŞİMŞEK'in  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli Galip ŞİMŞEK'in,  Kara Havacılık Okul Komutanlığı Öğrenci ve Kurslar 

Tabur Komutanlığında 7. dönem kursiyer teğmen olarak görev yaptığı, 

Şüphelinin, parmak izlerinin Akdere Semtinde atılmış bir vaziyette bulunan bir poşet 

içerisinde ele geçirilen Fetullahçı Terör Örgütüne müzahir yayınevi tarafından yayınlanmış 

"Aşkın  Gözyaşları"  ve"Nurlardan  Seçmeler"  isimli  kitaplarda  bulunduğunun  belirlenmesi, 

şüphelinin olay gecesi faaliyetleri ile birlikte nazara alındığında şüphelinin Fetullahçı Terör 

Örgütü üyesi olduğunun anlaşıldığı, 

Şüphelinin,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler  tarafından  15/07/2016 

tarihinde  gerçekleştirilecek  askeri  darbe  girişimi  öncesinde,  Subay  Temel  Kurs  Bölük 
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Komutanı olan şüpheli Emre ERKAN tarafından 15/07/2016 tarihinde saat 21:30 sıralarında 

kışlada  bulunmaları  talimatı  üzerine  15/07/2016  tarihinde  saat  21:45'de  Güvercinlik 

Kışlasında, toplantı yapılacak yerde tulumlu olarak, hazır vaziyette beklediği, 

Tabur Komutanı Yasin CANDEMİR'in, tüm 7. Dönem Kursiyer Teğmenlere olduğu 

gibi şüpheliye de kapısı kırılmak suretiyle açılan depodan seri numaralarına bakmaksızın G-3 

piyade tüfeği dağıttırdığı,

Şüphelinin, aldığı bu tüfeğin mühimatını ise askeri darbe hazırlığı kapsamında atış 

eğitimi bahanesiyle alınan ve atış eğitimi iptal edildiği halde iade edilmesi gerekirken iade 

edilmeyerek Tabur Komutanı şüpheli Yasin CANDEMİR'in odasında bulunan mermilerden 

karşıladığı, 

Şüpheli  Yasin  CANDEMİR'in,  şüpheli  Galip  ŞİMŞEK'i,  şüpheliler  Çağatay Taha 

ÇOLAKOĞLU, Mikail  AYDOĞAN ve İbrahim Furkan GÜLCAN ile  birlikte  rastgele  bir 

grup  oluşturarak  başlarına  da  şüpheli  Binbaşı  Ertuğrul  ALTUN'u  vererek  İstanbul  yolu 

üzerinde bulunan Ana Nizamiyede nöbet kulübeleri çevresinde görevlendirdiği,

Şüpheli  Yasin  CANDEMİR'in  Ana  Nizamiyede  görevlendirdiklerine,  oraya 

gittiklerinde  irtibat  kurmaları  için  şüpheli  Ertuğrul  ALTUN Binbaşının  telefon numarasını 

verdiği, gruptakilerden şüpheli Mikail AYDOĞAN'ın Ertuğrul ALTUN ile irtibat kurduğu, 

Şüpheli  Ertuğrul  ALTUN'un,  şüpheli  Galip  ŞİMŞEK'in  de  aralarında  bulunduğu 

Teğmenlere,  bir  şey olursa müdahale etmeleri,  gelen olursa ateş etmeleri,  polis  gelirseateş 

serbest olduğu ve vurmaları şeklinde talimatlar verdiği, 

Şüphelinin,  şüpheli  Mikail  AYDOĞAN'ın  dağıtmak üzere  Yasin  CANDEMİR'den 

aldığı fazladan mühimmatı ve dolu yedek şarjör aldığı, 

Şüphelinin,  Güvercinlik  kışlasının  ana  giriş  yeri  olan  nizamiyede  uzun  namlulu 

silahla mevzi aldığı, kışlaya girmek isteyen ya da kışladan çıkmak isteyenleri şüpheli Ertuğrul 

ALTUN ile birlikte engelledikleri, bu şekilde Ana Nizamiyenin askeri darbeciler tarafından 

kontrolünü  sağladıkları,  polis  müdahalesine  karşı  şüpheli  Ertuğrul  ALTUN'un  talimatı  ile 

silahlı olarak bir hat oluşturdukları, 

Şüphelinin, askeri darbe faaliyeti başladığı saat 22:00 sıralarından sabah saat 06:00 - 

07:00 sıralarına kadar askeri darbeyi sevk ve idare eden şüpheliler tarafından verilen yasadışı 

emir ve talimatları yerine getirdiği, şüphelinin kendisine emir ve talimat yetkisi bulunmayan 

başka bir birlik komutanı olan şüpheli Ertuğrul ALTUN Binbaşıdan emir ve talimat aldığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  gecesi  görevlendirildiği  ana  nizamiyenin,  Güvercinlik 

kışlasına  giriş  ve  çıkışların  yapıldığı  asıl  kapı  olduğu,  şüphelinin  bu  bölgede  olay gecesi 

silahlı  olarak  bulunarak  kışlanan  askeri  darbeciler  açısından  kontrolünü  ve  güvenliğini 

sağladığı, 
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Şüphelinin,  askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması,  kışlada  askeri 

darbeye  yönelik  faaliyetleri  yönlendirenlerin  Akıncı  üssüne  gitmeleri  ve  şüpheli  Ünsal 

ÇOŞKUN'un 'teğmenler ayrılabilir'  talimatı vermesi üzerine kıyafetlerini değiştirip silahını 

bırakarak Güvercinlikkışlasından ayrıldığı, 

Şüphelinin, görev tanımı dışında kendisine ait olmayan silahla olay gecesi İstanbul 

yolundaki  ana  nizamiye  bölgesinde  kendisine  verilen  yasadışı  emir  vetalimatları  yerine 

getirdiği, 

Şüphelinin  cep  telefonunda,  tanık  Mehmet  DİKKATLİ'nin  beyanına  göre  isminin 

'Yurtta  Sulh'  olduğu anlaşılan 7.  dönem kursiyer  teğmenlerden oluşan whatsapp grubunun 

kayıtlı  olduğu  ve  askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  üzerine  şüphelinin 

aldığı talimat doğrultusunda bu whatsapp grubuna ilişkin tüm paylaşımları sildiği, 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarının  askeri  darbe  faaliyeti  icrası  sırasında  olay 

gecesi askeri darbe faaliyeti dışında herhangi bir telefon iletişiminde bulunulmamasına dair 

faaliyete katılan askerlere emir ve talimat verdiklerinin değerlendirildiği,  şüphelinin de bu 

emir ve talimata uyarak olay gecesi 18:15 - 02:53 ve 02:57 - 06:33 saatleri arasında herhangi 

bir telefon iletişiminde bulunmadığının anlaşıldığı, 

Şüphelinin,  Kara  Havacılık  Komutanlığında  olay  gecesi  gerçekleştirilen  askeri 

hareketliliğin bir askeri darbe girişimi olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için 

kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu olan diğer şüphelilerle fikir ve eylem birlikteliği 

içerisinde  hareket  ettiği,  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  darbe  girişiminin  başarıya 

ulaşması için kendisine verilen yasal olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli Galip ŞİMŞEK'in, soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı Terör Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek ve  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını  oluşturduğu 

anlaşılmıştır. 

5-67- Şüpheli Gökhan ÇİÇEK'in( Binbaşı ) Eylemleri :

Şüpheli Gökhan ÇİÇEK 24/08/2016 tarihli ifadesinde; "Ben Kara Havacılık Okul 

Komutanlığı Merkezi Bakım Komutanlığında binbaşı rütbesi ile bölük komutanı olarak görev 

yaparım.  Normalde  nöbetim 27/07/2016 tarihi  olmasına  rağmen bakım komutanı  emri  ile 

nöbetim değişti. Ve 15/07/2016 cuma günü nöbetçi oldum. O gün normalde binbaşım Sonay 
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Güler nöbetçi idi. Bakım komutanı da Albay Muzaffer KARTOPU'dur. Kendisi bana sen o 

nöbeti tut eğer o değişmeyikabul etmezse sen onun nöbetini de tut gerekirse 3 nöbet tut diye 

emretti.  Bende bunun üzerine kabul  ettim.  Zaten bu konuyla  ilgili  de Muzaffer  Albay bu 

konuda emirde yayınladı. Muzaffer albay bunu üst yazıyla okul komutanlığına sundu. Okul 

komutanlığı da bunu uygun gördüğünden nöbetim değişmiş oldu. 

Nöbeti  sabah  devraldığımda  nöbet  toplantısından  sonra  okul  komutanını  yanına 

nöbet  defteri  ile  birlikte  imzalatmak için  çıktım.  Aynı  zamanda emirlerini  almak istedim. 

Zaten  bu  rutin  bir  işlemdir.  Nöbet  defterini  imzaladı.  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN  okul 

komutanı olup bana "akşam 21:00 den sonra uçuş hattına bir nöbetçi askeri takviye amaçlı 

nöbetçi kuleye göndermemi emretti. Sabaha kadar durmasını emretti. Bende herhangi bir terör 

saldırısına karşı olduğunu düşündüm. Bende emredersiniz dedim. Hem bölük komutanı hem 

de tabur komutanı vekili olduğundan alınan CH47 tipi helikopterin açılış töreni olacağından 

ve daha öncede atak helikopterini töreninde de görev aldığımdan bakım komutanı bu konuda 

emirler  veriyordu.  Bende  kendi  taburumla  ilgili  yapmam  gereken  işlemleri  yapıyordum. 

Hangarı  boşalttık,  temizledik.  Bayrak  asma  aparatı  yapılacaktı.  Bu  işlemi  yapılacak 

görevlilere mihmandarlık ettim. Sonra gün içerisinde rutin işlemleri yaptım. Mesai bittikten 

sonra  bakım  komutanı  ayrılmamıştı.  Bende  devriye  görevi  yaparken  hangara  geldiğimde 

nöbetçi  assubayı  aradım.  Bakım  komutanının  yukarıda  yanında  olduğunu,  telsizlerle 

uğraştığını  söyledi.  Bende ben yanlarına  geleyim dedim. Nöbetçi  assubaya telsiz  kriptosu 

yükletiyordu.  Onlar  bilemediklerinden  bende  havadan  yükleme  yapılabileceğini  söyledim. 

Telsiz parktan görevliyi çağırdık. Telsizler havadan yüklenirken bir asker okul komutanının 

emir askeri beni aradı ve bir numara vererek aramamı istedi. 

O  sırada  Okul  komutanının  emir  assubayı  başçavuş  İlyas  BARUT  beni  aradı. 

Komutanım kara kuvvetleri komutanı geldi, bütün hangarların kapısının açılması gerekiyor, 

gereğini  yapın  dedi.  Ben  kuvvet  komutanın  arabasının  ışıklarını  görünce  hemen  aşağıya 

indim. Kara kuvvetleri komutanı, kara kuvvetleri kurmay başkanı, 4. Kolordu komutanı, kara 

havacılık komutanı, kara havacılık okul komutanı, 1. Kara havacılık Alay komutuna ve bizim 

bakım  komutanı  ve  emir  assubayları  vardı.  Ben  tekmil  verdim.  Ben  CH47  nin  töreni 

olacağından  kontrole  geldiğini  düşündüm.  Arkasından  da  CH  47  nin  bulunduğu  hangara 

yöneldiler. Bunlar saat 19:30 sıralarında oluyordu. Ben hangarın içindeydim. Yanında nöbetçi 

assubay, nöbetçi subay ve bakım komutanı vardı. Uzaktan izlemeye başladık. Telsizlere kripto 

yüklemesi havadan olmayınca bende komutanıma gidip yükleme yapayım dedi. Sen o zaman 

git bununla ilgilen dedi. Bende nöbetçi assubayı alarak land aracıyla telsiz parka gittim. Orada 

tek tek yükleme yapıldı. Bende başlarında durdum. Yaklaşık 12 telsiz olduğundan bayağı uzun 

sürdü. Telsizleri alıp landı alıp gelirken bakım komutanı arabayı durdu. Bizi aradığını söyledi 

ve sen gel dedi. Bakım komutanı bana uçuş hattında bulunan skorsky helikopterleri yedek 
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meydanına  tahliye  etmemizi  söyledi.  Sebebinin  ise  terörle  ilgili  bir  sabotaj  olabileceğini 

söyledi. Taburda koşturmaca olduğunu görünce durumun ciddi olduğunu sandım. Bir skorsky 

helikopterine bindim. Benim bindiğim helikopter silahlı bir helikopter olmayıp genel maksat 

helikopteriydi.  Ben  Temelli'deki  yedek  meydan  olan  Ulucan  meydanına  gideceğimi 

zannederken  Akıncı'ya  gittik.  Birinci  pilot  kurmay  Yarbay  Mehmet  DEMİRHİSAR'dı. 

Helikopterde  ben  de  ikinci  pilottum.  Teknisyende  vardı.  Adını  hatırlamıyorum.  Diğer 

helikopterlerde kim vardı bilmiyorum. Akıncı'ya gidene kadar herhangi bir şey görmedim. 

Akıncı'ya inince helikopteri park ettik. Helikopterlerin ekip komutanı Albay Uğur KAPAN 

hepimizi bir araya topladı. Orada direktifler vermeye başladı. F16 larda daha sonra kalkmaya 

başladı. Aralarında bizi topladığında sivil kıyafetli pilotlar vardı. Başka şehirden gelen pilotlar 

da  vardı.  Bunun  üzerine  olayın  vahametini  ve  ciddiyetini  anladım.  Bu  sırada  ülkede 

gelişmelerden haberdar değildim. Uçuş ekipleri oluşturmaya başladı. Sonra bir binaya geçtik 

orada hava kuvvetlerinin personeli vardı ve hem subay ve hem eli silahlı askerler vardı. Saat 

21:00 civarı idi. Oradaki televizyondan darbe teşebbüsünü öğrendim. Ben gerek Afganistanda 

görev yaptım ve pekçok operasyona katılan vatanını seven birisi olarak bunları görünce çok 

üzüldüm. Bende silah vardı.  Çünkü nöbetçiydim. Diğer  pilotlarda da silah olması  garipti. 

Albay sürekli birileri ile telefonda konuşuyordu. Talimatlarla birilerine direktifler veriyordu. 

Beni  de  bir  uçuş  ekibinde  görevlendirdi.  Ve  bir  helikopterle  uçmamı  istedi.  Ben  uçmak 

istemediğimden çünkü durumun vahametini anladığımdan mazeretler ürettim. O da başka bir 

ekip  oluşturdu.  Bende  sabaha  kadar  etrafta  kimseye  gözükmemeye  ve  görev  almamaya 

çalıştım. Eski hava kuvvetleri komutanı Akın ÖZTÜRK'ü görmedim. Herhangi bir alıkonulan 

kişiyi  görmedim.  Yarbay  Hakan  KARAKUŞ'u  tanımıyorum.  biz  karargahta  değildik 

helikopter  park  yerindeydik.  Buradaki  görevleri  albay  Uğur  KAPAN  veriyordu.  Ancak 

kimden emir aldığını bilmiyorum. Bir Whatsapp grubundan bahsedildiğini duydum. Sabah 

olduğunda F16 uçakları  üssü bombaladı.  Bizim üzerimize dalış  yaptılar.  Ateş açıldı.  Daha 

sonra bende meydandan araziye doğru kaçtım. Kimin kim olduğu belli olmadığı için bende 

bugüne kadar bekledim. Bugün teslim oldum. 

Yurtta  sulh  konseyi  yapılanmasından  haberim  yoktur.  FETÖ  PDYörgütü  ile 

bağlantım yoktur.  Okullarında  ve  yurttlarında  kalmadım.  Ben  okulda  gördüğüm kadarıyla 

kara kuvvetleri komutanı direktifler veriyordu. Alı konulup konulmadığından haberim yoktur. 

Ben  bakım  personeli  olduğum için  bana  daha  rahat  komuta  edebilecekleri  için  özellikle 

nöbetimi değiştirerek benim Akıncı'ya götürmemi istemiş olabilerler. Ben herhangi bir başka 

uçuş yapmadım. Kimseye ateş etmedim. Görev almadım. Ateş eden kobra helikopterlerinin 

hiçbirinde  görev  almadım.  Skorsky  helikopter  ateş  edebilmesi  için  silah  monte  edilmesi 

gerekiyordu. Benim geldiğim helikopterde böyle bir düzenek yoktu. Ancak Akıncıda başka 

helikopterlerde  bu  düzeneklerin  olduğunu  gördüm.  Ancak  ben  bu  helikopterlerden 
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kullanmadım. Ben arazide olduğumdan harekat merkezindeki emirleri kimin verdiğini kimin 

koordine ettiğini  bilmiyorum. Vatandaşların üzerine ateş edilme olayını  da bilmiyorum. O 

meydana  da  zaten  ilk  defa  gelmiştim.  Benden  helikopteri  götürmemi  isteyen  kişi  Albay 

Muzaffer  KARTOPU'dur.  O  da  başka  bir  helikopterle  Akıncı'ya  geldi.  Sonrasında  orada 

skorsksy  helikopterlerin  birinde  uçuş  ekibine  dahil  oldu.  Zaten  bizim  kobra  helikopter 

kullanma yetkimiz yoktur. Buna intibaklı bir pilot değilim. Ben helikopteri terör saldırısından 

korumak için götürdüğümüzü zannettim. Darbe teşebbüsü ile hiçbir ilgim yoktur. " şeklinde 

beyanda bulunmuştur.

Şüpheli İlkay ATEŞ 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " .... Batıkent’e taşındıktan 1 yıl 

sonra Nevzat isimli ağabey beni şu anda rütbesi Kara Pilot Binbaşı olan Gökhan ÇİÇEK ile 

tanıştırdılar. Gökhan  ÇİÇEK’in  ağabeyi  (Hakan  ÇİÇEK)  FETÖ/PYD  örgütü  içerisinde  

AĞABEY statüsünde olan ve  Kurmay  Subaylara  da  ağabeylik  yapan,  yukarıdan  aldığı  

talimatları  Kurmay  Subaylara  ileten  bir  konumdadır. Ayrıca  Gökhan  ÇİÇEK’in 

akrabalarından bir kısmı halen Fetullah GÜLEN’ in yakınında korumalığını yaptığını Gökhan 

ÇİÇEK’ in bana anlattıklarından biliyorum. 

FETÖ/PDY yapılanmasında evli ve bekarlar kendi aralarında gruplandırıldıkları için 

Sadullah evlenince onu evli olanlar ile bir grup yaptılar. 

Ben  2007  yılında  evlenene  kadar  Gökhan  ÇİÇEK  ile  aynı  evde  birlikte  kaldım. 

Benim Hakkari ilinde geçici  olarak görevli  olduğum bir  zamanda Nevzat kod adlı  ağabey 

benden  Kara  Harp  Akademisi  Giriş  Sınavına  hazırlık  yapılmak  üzere  benim  ikametimi 

kullanmak istediğini söyleyince ben de buna müsaade ettim. Ancak bu eve kimlerin gelip 

sınava hazırlandığını bilmiyorum. 

2007  yılında  evlendikten  sonra  Gökhan  aynı  evde  kalmaya  devam  etti.  Ben 

evlendikten sonra Norveç'te görevli olduğunu ve rütbeleri Kara Pilot Kurmay Binbaşı Selçuk 

YILMAZ ve Kara Pilot Binbaşı Murat YERCEL ile beni tanıştırdılar. Ben onlarla tanıştıktan 

sonra Murat YERCEL Kara Harp Akademisini kazanarak okula gitti. Bir yıl sonra da Selçuk 

Kara Harp Akademisini kazanarak okula gitti. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Taha Fatih ÇELİK 01/09/2016 tarihli ifadesinde; "...ifademde yazdırmış 

olduğum  isimler  bunların  haricinde  Kurmay  olmaları  ve  KOMKARSU  sınavını  kazanan 

kişilerin FETÖ/PDY içerisinde bulunma ihtimalleri olabileceğini düşündüğüm ama net olarak 

bilmediğim ... Gökhan ÇİÇEK, Murat YERCEL ... Metin TÜZEL isimli şahısların adı geçen 

örgüt ile bağlantılı olduklarını düşünüyorum." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Türker  GÖKDEMİR  27/10/2016  tarihli  ifadesinde;  "  15/07/2016 
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tarihinde saat 09:00 sıralarında Kara Havacılık Okul Komutanlığı binası giriş katında nöbetçi 

amir  odasında  toplantı  yaptık.  Nöbetçi  amir  Gökhan  ÇİÇEK'ti.  Toplantıya  Ali  Kemal 

Üsteğmen ile bir kısım isimlerini hatırlamadığım astsubaylar katıldı.  Rutin nöbet toplantısı 

yaptık.  Ben  gece  uçuşu  olup  olmayacağını  sordum.  Gökhan  ÇİÇEK  Binbaşı  gece  uçuşu 

olmadığını söyledi. Ayrıca nöbetin pimi çekilmiş bir bombaya benzediğini, dikkat edilmesi 

gerektiğini bizlere söyledi. Sonra ayrıldım. Ben kendi hangarıma gittim, dedi.

Saat 18:00 sıralarındaGökhan ÇİÇEK Binbaşı beni cep telefonumdan aradı. Bizim 

uçuş hattında bulunan kulede nöbet tutan askerin akşam saat 22:00 den sonra karşı helikopter 

hangarında  ihtiyaç  olabileceğini  ve  askeri  alabileceğini  söyledi.  Ben  de  "emredersiniz 

komutanım" dedim, kapattım. 

Biz Kara Havacılık Okul Komutanlığı nöbetini tutuyoruz. Karşı taraftaki helikopter 

hangarı  ise  1.  Kara  Havacılık  Alayı'na  aittir.  Normalde  1.  Alayın  kendi  nöbetçi  subay, 

astsubay  ve  erleri  vardır.  Gökhan  Binbaşı,  bizim  nöbetçinin  başka  bir  alayda 

görevlendirilmesi talimatını komutanım olarak verdiği için kendisine karşı gelemedim. Daha 

önce bu şekilde bir nöbetçi asker yer değişikliği olmamıştı.

..... Uçuş hattındaki hareketliliği bildirmek üzere nöbetçi amir olan Gökhan ÇİÇEK 

Binbaşıyı cep telefonundan aradım. Ancak telefonu kapalıydı. Ulaşamadım. Karşıda bulunan 

Okul Komutanlığı'na bağlı hat bakım hangarı nöbetçi subayı olan Ali Kemal üsteğmeni cep 

telefonundan  aradım.  Ona  durumu anlattım.  Kendisi  bana,  nöbet  tuttuğu  hangarda  kimse 

olmadığını, kendisinin de Gökhan ÇİÇEK Binbaşıya ulaşamadığını söyledi.

Saat 21:00-22:00 sıralarında ben, bizim uçuş hattındaki kulede nöbet tutan askere 

baktığımda  yerinde  yoktu.  Gökhan  ÇİÇEK  Binbaşının  emri  doğrultusunda  nöbet  tuttuğu 

yerden ayrıldığını düşündüm," şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Ali  Kemal  EREN  04/10/2016  tarihli  ifadesinde;  "  .... Saat  18:30 

sıralarında henüz birlikten ayrılmamış olan Albay Muzaffer KARTOPU bize Kara Kuvvetleri 

Komutanının  birliğimize  geleceğini  söyledi.  Muzaffer  Albay,  Gökhan  ÇİÇEK,  ben,  Fatih 

TEKKOL ve Mehmet KARAKAŞ ile birlikte hangarın önüne çıkıp komutanımızı beklemeye 

başladık.  Hava  kararmamıştı.  Saat  19:00'a  yaklaşıyordu.  Komutanımız  arabayla  geldi. 

Yanında  başka  rütbeliler  de  vardı.  Komutanımızı  Muzaffer  Albay  karşıladı.  Ben  de 

yanındaydım. Komutanımız hangarın içine genel olarak baktı. Sonra bir de 1. Alaya bağlı olan 

yan  hangara  bakmak istedi  ve oradan ayrıldı.  Biz  de  hangara  geçtik.  Muzaffer  Albay ile 

Gökhan Binbaşı dışarıda kaldılar. Komutanın ziyareti sırasında ben olağanüstü bir şey fark 

etmedim ve görmedim, dedi.

....  Ancak  uçuş  hattı  tarafından  helikopter  çalışma  sesleri  geliyordu.  Tekrar  içeri 

girdik. Televizyondan durumu takip etmeye devam ettik. Ben arada okul nöbetçi amiri olan 
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Gökhan Binbaşı hem cep telefonundan hem de sabit hattan aradım, ancak cevap vermedi....." 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Burak ÖNAL'ın 18/07/2016 tarihli ifadesinde; " İçimizde en kıdemli olan 

Üsteğmen Ali Kemal (soy ismi ÜNAL olabilir) komutanları kendi cep telefonlarından aradı 

ancak cevap alamadı. O gün ki nöbetçi amir Binbaşı Gökhan ÇİÇEK’i defalarca aramamıza 

rağmen cevap alamadık. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Mehmet  KARAKAŞ 06/10/2016 tarihli  ifadesinde;  "  Gökhan  Binbaşı 

nöbet toplantısı sırasında bizlere nöbetimizi vukuatsız bir şekilde tertemiz bitirelim, dikkat 

edin  dedi.  Toplantı  sırasında  Gökhan  ÇİÇEK  Binbaşı  bizlere  "nöbet  pimi  çekilmiş  bir 

bombadır, herkes nöbetini vukuatsız olarak devrettiği sürece o bomba elden ele devam eder, 

biz  de  nöbetimizi  vukuatsız  olarak,  bombayı  patlatmadan  devredelim"  dedi.  "  şeklinde 

beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Mehmet  KAYA 07/11/2016  tarihli  ifadesinde;  "  15/07/2016  tarihinde 

sabah saat 09:00'daki toplantıdan sonra Gökhan ÇİÇEK Binbaşı beni cep telefonundan aradı. 

Uçuş hattına yanıma gel  dedi,  bende uçuş hattında olduğumu söyledim. O benim yanıma 

geldi, Türker GÖKDEMİR Astsubayda yanımda idi. Bana "gece saat 21:00 - 22:00 sıralarında 

uçuş hattındaki nöbetçi  askeri  2 nolu nizamiyede bulunan nöbet  kulübesine gönder" dedi. 

Bizde itiraz ettik, o bize "buradaki askerin zaten silahıda yok, Türker astsubayda burada, bu 

askerin burada bulunmasına gerek yok" dedi. Sonrada yanımızdan ayrıldı. " şeklinde beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli  Fatih  TEKKOL  06/10/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ben  Temmuz  ayı 

nöbetleri açıklandığında 15 Temmuz akşamı nöbetçi değildim. 13 Temmuz'da nöbetçi idim. 

12  Temmuz  2016  tarihinde  bölük  komutanımız  olan  Gökhan  ÇİÇEK  akşam  saat  16:00 

sıralarında  cep  telefonundan  beni  aradı.  Odasına  çağırdı.  Yanına  gittim.  Bana  "sen  yarın 

nöbetçiymişsin, senin nöbetini cuma günü olarak değiştiriyorum, o gün bende nöbetçiyim" 

dedi. Ben çarşamba nöbetçi olduğumu, ertesi günde perşembe nöbet istiratinde planlı işlerim 

olduğunu, onları halledeceğimi, izine ayrılacağımı, nöbetimi değiştirmemesini istedim. O da 

menemen  yapar  yeriz  dedi.  Bana  şaka  tarzı  tavırlarda  bulundu.  Benim  nöbet  değişikliği 

olduğu için moralim bozuldu. Bana en son ciddiye takılaraktan illa emir mi verelim nöbetini 

tutacaksın  dedi.  Bende  bu  şekilde  15  Temmuz  tarihinde  nöbetçi  oldum.  Hatta  konuşma 

sırasında bir dosya çıkardı, dosyada birliğin Isparta'ya taşınması ile ilgili atölye malzemeleri 

vardı.  bizim  birlik  Isparta'ya  taşınacaktı,  bana  alınacak  malzemelerle  ilgili  seninle 
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konuşmamız lazım, ben de o gün nöbetçiyim, onları konuşuruz dedi. Hatta o dosyayı da bana 

verdi. Bende dosyayı götürdüm, atölyedeki masama koydum.

Gökhan ÇİÇEK Binbaşı benim perşembe günü için programlanmış kişisel işlerimi 

yapmam için de gün boyu izin verdi. Sen git bu işlerini yine aynı gün yap dedi. 

Ben hangar kontrollerini yaparken Gökhan Binbaşının geldiğini ve Muzaffer Albay 

ile birlikte olduğunu gördüm. Ben akşam yemeği için hazırladığımız tostu yerken Gökhan 

ÇİÇEK Binbaşı bizim yanımıza gelerek bize "hangar kapılarını acil açalım, Kara Kuvvetleri 

Komutanı  geliyor,  tören  için  denetleyecek"  dedi.  Bende  tostumu  bırakıp  hangara  gittim. 

Kapıları açtım. Kısa bir süre sonra Kara Kuvvetleri Komutanı ile beraberindeki heyet hangara 

geldi. Hangarda hiçbir helikopter yoktu. Çünkü tören için boşaltılmıştı. Kuvvet komutanı ile 

Muzaffer Albay ve Gökhan Binbaşı konuştular. Ali Kemal Üstteğmende yanlarında idi. Ben 

biraz uzaktaydım. Ne konuştuklarını duymadım. Hatta bir ara ben yandaki koruma hangarının 

kapısını açmak için yan tarafa geçtim. Kuvvet komutanımız yaklaşık orada 10 - 15 dakika 

kaldı. Sonra 1. Alayın hangarına geçtiler. Ben hangar kapılarını kapatırken Muzaffer Albay 

bana bizim birlikte kimlerde 4014 telsizin olduğunu sordu. Bende Hat Bakım Komutanlığında 

olabileceğini söyledim. 4014 telsiz helikoptere takılan ve aynı zamanda el telsizi olarak da 

kullanılabilen bir telsizdir. Ben bunun üzerine Hat Bakımdaki Emre Özgür astsubayı aradım. 

Kendilerinde  bu  telsizin  olup  olmadığını  sordum.  O  da  telsizin  olduğunu  söyledi.  Biz 

Muzaffer albayla Emre astsubayın atölyesine giderken Gökhan ÇİÇEK Binbaşı beni telefonla 

aradı. Gökhan Binbaşı bana "neredesiniz" dedi, yanımıza geldi. Bu sırada Emre Astsubay beni 

aradı.  Kendilerindeki  telsizin  kriptosunun  güncel  olmadığını,  kullanılamayacağını  söyledi. 

Ben Emre'nin görev yaptığı atölyeden 10'a yakın telsizi aldım. Gökhan ÇİÇEK Binbaşı ile 

birlikte onun aracı ile telsiz  parkına giderek orada yarım saat uğraştıktan sonra telsizlerin 

kriptolarını  güncellettim.  Telsiz  parkının garaj  bölgesinden çıkarken Muzaffer  Albay şahsi 

aracı ile oraya geldi. Gökhan Binbaşı da o araca bindi. Oradan gittiler. Bende telsizleri alıp 

atölyeye götürdüm, şarja taktım, atölyeyi kilitledim.

...  Muzaffer  albay  ve  Gökhan  binbaşıyı  oradan  ayrıldıktan  sonra  bir  daha  hiç 

görmedim. Bende yarım kalan tostumu yemek için dinlenme odasına geçtim. dedi.

İlerleyen  saatte  Gökhan  ÇİÇEK  Binbaşı  beni  cep  telefonundan  aradı.  Nerede 

olduğumuz  sordu.  Hangarın  içerisinde  olduğumuzu  söyledik.  Sonra  yanımıza  geldi.  Saat 

20:30 - 21:00 sıraları idi. 

...  Ali  Kemal üstteğmen gece boyunca Gökhan ÇİÇEK Binbaşıyı  telefonla  aradı. 

Ulaşamadı." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Dursun  ERGEN  21/11/2016  tarihli  ifadesinde; "  15  Temmuz  günü 

Simülatörlü Eğitim Uçuş Komutanlığı (HELSİM) nöbetçisi olduğum için sabah 08:00 de bir 
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önceki  nöbetçiden  nöbeti  devir  alarak  08:40’da  nöbet  toplantısına  katıldım.  Okul  nöbetçi 

amiri Gökhan ÇİÇEK’ti. Uçuş hattında olanlara gece uçuşu olduğunu söyledi, normal mesai 

olduğu için  saat  17:00’ye  kadar  mesaimi  tamamladım saat  17:00’de  nöbet  yerime gittim. 

Gittiğimde HELSİM Komutanı  Caner  Sırrı  YAVUZ Albay çıkmıştı,  bunun üzerine  binayı 

dolaştım,  oda  kontrollerini  yaptım  ve  kapı  kontrollerini  imzaladım,  kapıları  kilitledim 

normüal nöbetimi icra ettim." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Bilgehan  GÖRGÖZ  12/10/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ben  15/07/2016 

tarihinde Kuzey Emniyet  Nöbetçi  Astsubayı  idim. .....  Biz toplantıdayken Gökhan ÇİÇEK 

Binbaşı "Nöbet pimi çekilmiş bomba gibidir. Bu bombayı kazasız bir şekilde, patlatmadan 

ertesi günkü nöbetçiye devretmektir." demişti. Bunun dışında herhangi bir olağan dışı bir şey 

konuşulmadı. Ben ilk defa o gün Gökhan ÇİÇEK ile nöbet tuttum, 

...  Saat  21:30  sıralarında  nöbet  değişiminden  gelen  askerler,  tel  örgülerin  orada 

subayların  ellerinde  silahlarla  pusuya  yattıklarını  gördüklerini  söylediler.  Ben  de  nöbetçi 

amirim  Gökhan  ÇİÇEK  Binbaşıyı  aradım.  Telefonu  kapalıydı,  ulaşamadım."  şeklinde 

beyanda bulunmuştur.

Tanık Huzeyfe ERYİĞİT 25/07/2016 tarihli  ifadesinde; "  Kara Havacılık Okul 

Bakım Komutanlığında vatani hizmetimi yapmaktayım. Ben Albay Muzaffer KARTOPU'nun 

habercisiyim, aynı zamanda lant şoförüyüm. Olay tarihinden iki hafta öncesine kadar Binbaşı 

Gökhan  ÇİÇEK,  Yarbay  Yücel  (soyismini  bilmiyorum)  ve  Hava  ulaştırma  Albay  Oğuz 

(soyismini bilmiyorum) sık sık Albay Muzaffe KARTOPU ile odasında görüşmeye başladılar, 

görüşme  esnasında  cep  telefonlarım  ya  bana  veriyorlardı  ya  da  odanın  dışındaki  haberci 

masasına  bırakıyorlardı.  Odaya  girdiklerinde  konuşurlarken  kapıyı  kapatıp,  televizyonun 

sesini yükseltiyorlardı. Binbaşı Gökhan ÇİÇEK ile Muzaffer KARTOPU ise olaya yakın sık 

sık görüşmeye başladılar." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık  Özgür  ALTUNDAĞ,  Kara  Havacılık  Komutanlığı  tarafından  yapılan 

idari tahkikat kapsamında 08/08/2016 tarihinde verdiği ifadesinde; 12/07/2016 tarihinde 

birlik  Komutanı  Binbaşı  Gökhan ÇİÇEK'in  kendisini  aradığını  ve eğitim uçuşu için  gece 

görüş gözlüğüne ihtiyaç olduğunu, ayrıca Albay Erdoğan ERDEM'e de 1 adet gece görüş 

gözlüğü verilmesini emrettiği, kendisinin de bu emir uyarınca gözlüğü teslim ettiğini, Gökhan 

ÇİÇEK'in aynı gün öğleden sonra kendisini yanına çağırdığını, gittiğinde Fatih TEKKOL'un 

13/07/2016  tarihindeki  nöbetini  15/07/2016  tarihi  olarak  değiştirmesini  emrettiğini, 

14/07/2016 tarihinde öğleden önce Astsubay Mehmet ARSLAN'ın kendisini cep telefonundan 

arayarak Gökhan ÇİÇEK'in gece görüş gözlüğü istediğini söylediğini, kendisinin de gözlük 
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isteyen  kişilerin  Gökhan  ÇİÇEK  ve  Albay  Muzaffer  KARTOPU  olması  nedeniyle 

verebileceğini söylediğini belirtmiştir.

Tanık  Erdem  ŞENSOY  25/07/2016  tarihli  ifadesinde; "Ben  Merkez  Bakım 

Komutanlığında  görevliyim.  ....  Gökhan  ÇİÇEK  normalde  ayın  17/07/2016  tarihinde 

nöbetçiydi. 15/07/2016 tarihinde nöbetçi olduğunu öğrendim. Hem cuma hemde pazar günü 

nöbet tutacakmış bu bana mantıklı gelmedi. Bu nöbet değişikliğini de salı ve çarşamba günü 

yapmış.  Ancak  nöbeti  kimden  aldığını  bilmiyorum.  Bu  arada  Gökhan  Fatih  TEKKOL 

astsubayı  yanına  çağırarak  kendisi  ile  birlikte  nöbet  tutmak  istediğini  belirtmiş.  Fatih 

TEKKOL Astsubay gece dürbünün tamirinin yapıldığı atölyede görevlidir. Gökhan buradan 4 

tane  gece  görüş  dürbünü  almıştı.  Fatih  astsubay  gece  görüş  dürbünlerinin  tamir  edildiği 

bölümde görevlidir. Muhtemelen Gökhan ÇİÇEK bir sıkıntı çıkması anında Fatih'den yardım 

alacaktı." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık  Gökhan  BARUT  25/07/2016  tarihli  ifadesinde;" Ercan  URAL 

Başçavuşumla arkadaşlar geri dönün mesajını gördükten sonra telefonla aradım. Bana telefon 

trafiği  yapma  mesajı  görmedin  mi  dedi.  Derhal  evine  çocuklarının  yanma  git  dedi.  İşler 

bildiğniz  gibi  değil  bura  karışık  bizi  de  içeri  almıyorlar  dedi.  Geri  eve  döndüm.  Taner 

BEKTAŞ Başçavuşumu aradım. Kendisi Nuri TUNCEL Binbaşının ismini verdiklerinde içeri 

alınmadıkları, ancak yerine bakan Gökhan ÇİÇEK Binbaşının ismini verdiklerinde silah ve 

araçlarını  bırakmak  kaydıyla  içeri  alınabileceklerini  söyledi.  Bir  boşluk  oluştu  orada 

girdiklerini  söyledi.  Gelişmelerden  haberdar  edeceğini  söyledi.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur.

Tanık Ercanay CERAN 26/07/2016 tarihli  ifadesinde;  " Olaylar  olmadan önce 

ayın 13ünde gece uçuşum olduğu için mesaiye gelmiştim. Saat 19:00 sıralarında birliğimizin 

yanındaki  kamelyada  yanımda  Murat  ÖZÇAKMAK,  Anıl  KORKMAZ  ve  adını 

hatırlamadığm bir kaç kişi ile otururken birlik komutanımız Uğur KAPAN'ı gördük. Yanında 

bizim birliğimizden olmayan pilotlar Mustafa ÇİN, Muzaffer KARTOPU ve Gökhan ÇİÇEK 

de vardı. Onlarla konuştuk ve birlikte yemek yedik. Üzerlerinde uçuş tulumu vardı. Birlikte 

tazeleme  uçuşu  yapacaklarını  söylediler.  Bu  bana  garip  geldi.  Çünkü  bu  kişiler  bizim 

birliğimizde çalışmamaktadırlar.  Normalde tazeleme uçuşunu herkes kendi  birliğinde veen 

fazla 3 kişi olarak yapılır. Daha fazla kişi ile tazeleme uçuşu pek görülmüş bir şey değildir.

Ben bu olaylar olduktan sonra eğtim görev istek planı(EGİP)den baktığmda o gün bu 

keşif uçuşuna katılanların arasında kara pilot albay Erdoğan ERDEM'in de adının geçtiğini 

gördüm. O da bu keşif uçuşuna katılmış.
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Bu kişilerden Uğur KAPAN bizlere kendisinin uçuş yapacağı güzergahın Gölbaşı ve 

Temelli olduğunu söyledi. Bunu söyleme amacı bu bölgede uçuş yapanların çarpışmaya karşı 

dikkatli olması idi. Daha sonra öğrendiğimiz kadarıyla olay gecesi Gölbaşı güzergahında Özel 

Kuvvetler'e  taarruz  yapılmış.  Aynı  şekilde  Temelli'deki  yedek  meydandan  da  mühimmat 

taşımışlar. Meğer bölgede keşifuçuşu yapıyorlarmış.

Bundan  başka  ilgimi  çeken  anormal  bir  husus  da  tazeleme  uçuşu  normal  UH-1 

helikopteri ile yapıldığı halde bu kişilerin Skorsky helikopter ile tazeleme uçuşu yapışı idi. 

Skorsky helikopter personel taşımak için kullanılıyor olup, sonradan anladığımız üzere o gece 

keşif  uçuşu  yaptıklarıyerlere  tim  indirmek  için  Skorsky  ile  ilgili  bilgilerini  tazelemek 

istemişler." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık Oğuz BAYKAL 24/07/2016 tarihli ifadesinde; " .. Helikopter Kurul Başkanı 

Uğur KAPAN darbe girişiminden 2 gün önce kara pilot kurmay albay Mustafa DURMUŞ, 

kara pilot albay Mustafa ÇİN, kara pilot albay Erdoğan ERDEM, kara pilot binbaşı Gökhan 

ÇİÇEK'e skorsky helikopteri ile tazeleme eğitimi yaptırmış. Bu eğitimi gündüz ve gece olarak 

yaptırmış. Gölbaşı tarafında yaptırmış. Buna ilişkin ses kayıtları alındığında nereye gittikleri 

nasıl yaptıkları öğrenilebilir, darbe girişiminden önce Uğur KAPAN, Mustafa ÇİN ve Mustafa 

DURMUŞ'u konuşurlarken gördüğümde hayırdır ne yapıyorsunuz bura da dediğimde Mustafa 

DURMUŞ albay bana başka bir birliğe atandığından dolayı uzun süre görüşemeyeceğini ve 

hasret  giderdiklerini  söyledi.  Mustafa  DURMUŞ  bu  konuşmalar  sırasında  kendisinin 

korgeneraliğinin garantili olduğunu söyledi. Bir sabah kalkıldığında doların 4 TL olacağını 

söyledi.  Bunlardan sadece  Gökhan ÇİÇEK'in  tutuklu  olup  olmadığını  bilmiyorum.  Benim 

bilgilerim bundan ibarettir." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda; 15 Temmuz 

2016 günü, saat:  17:01'de,  Okul  Nöbetçi  Amiri  Binbaşı  Gökhan ÇİÇEK’in KaraHavacılık 

Komutanlığı 1 nolu nizamiyesinde görüldüğü belirtilmiştir. 

Sincan  İlçe  Emniyet  Müdürlüğü  Olay  Yeri  İnceleme  Grup  Amirliği'nce 

düzenlenen 05/09/2016 tarih  ve  481-1  sayılı  uzmanlık  raporunda;  Gönderilen  "Erikli" 

ibareli  pet  şişeler,  pilot  bilgi  broşürü  ibareli  kitaplar,  A4  kağıtları,  pilot  subay  temel 

kursiyerleri  silah  nu  ibareli  materyallerin  yüzeylerinde  tespit  edilen  33  adet  izden  0031 

anahtar numaralı izin Gökhan ÇİÇEK'in sol el baş parmak iziyle aynı olduğu belirtilmiştir. 

Ankara  Batı  Cumhuriyet  Başsavcılığı  tarafından  26/07/2016  tarihinde  Kara 
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Havacılık  Komutanlığındayapılan aramada;Şüpheli  Gökhan ÇİÇEK'e  ait  odada,  birinci 

çekmecede  "Güvercinlik  Kışla  Komutanlığı  Temmuz  20l6  Nöbet  çizelgesi"  ibareli 

zımbalanmış  şekilde  toplam  5  sayfadan  ibaret  nöbetçileri  gösteririri  kağıtların 

olduğubelirtilmiştir.

Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nın 27/10/2016 tarih ve 2273252 - 16 sayılı 

cevabi  yazılarında;  Kara Havacılık  Okul  Komutanlığı  Bakım Komutanlığında 0348 uçuş 

numarası  ile  Cesur01  kodunu  kullanan  pilotlar  Muzaffer  KARTOPU (Albay)  ve  Gökhan 

ÇİÇEK'in (Binbaşı) S-70 tipi helikopter ile Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nın 194 sıra 

numaralı emri üzerine 12/07/2016 tarihinde saat 12:00 - 20:00 arasında eğitim maksatlı uçuş 

yaptığının,

Kara Havacılık  Okul  Komutanlığı  Öğretim Başkanlığı  Döner  Kanat  Uçuş Eğitim 

Kurulunda 0204 uçuş numarası ile Hakan01 kodunu kullanan pilotlar Uğur KAPAN (Albay) 

ve  Gökhan  ÇİÇEK'in  (Binbaşı)  S-70  A28  tipi  helikopter  ile  Kara  Havacılık  Okul 

Komutanlığı'nın  195  sıra  numaralı  emri  üzerine  13/07/2016  tarihinde  saat  17:00  -  00:00 

arasında GGG Eğitim /  Tazeleme uçuşu yaptığının,  kalkış ve iniş meydanının Güvercinlik 

olduğunun, uçuş ekibinde Y. YÜKSEL'in (Astsubay Çavuş) bulunduğunun, 

Kara Havacılık Okul Komutanlığı Bakım Komutanlığında 0329 uçuş numarası ile 

Cesur01 kodunu kullanan pilotlar Muzaffer KARTOPU (Albay),Gökhan ÇİÇEK'in (Binbaşı) 

S-70 tipi  (Skorsky) helikopter ile Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nın 195 sıra numaralı 

emri  üzerine  13/07/2016  tarihinde  saat  12:00  -  20:00  arasında  eğitim  maksatlı  uçuş 

yaptığının,kalkış ve iniş meydanının Güvercinlik olduğu belirtilmiştir.

Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nın 17/11/2016 tarih ve 59909392 -  1530 - 

2440218 - 16 sayılı cevabi yazısında; O348 uçuş numarası ile icra edilecek olan simülatör 

uçuşuna Albay Muzaffer KARTOPU'nun simülatör mahalline gelmemesi nedeniyle uçuşun 

icra edilemediği,

O329 uçuş numaralı uçuşun ise 13/07/2016 tarihinde 13:50 - 14:50 saatleri arasında 

simülatörde icra edildiğinin, simülatör uçuşlarının yapıldığı güzergahların tespitinin mümkün 

olup olmadığının tespiti için Havelsan A.Ş nezdinde başvuruda bulunulduğu,

O203 numaralı  uçuşun 13041 numaralı  S-70 helikopteri  ile  13/07/2016  tarihinde 

20:16 - 23:05 saatleri arasında icra edildiğinin, uçuş ekibinde ismi bulunan Astsubay Çavuş 

Yakup YÜKSEL'in Albay Uğur KAPAN, Albay Erdoğan ERDEM, Albay Mustafa ÇİN, Albay 

Muzaffer KARTOPU ve Binbaşı Gökhan ÇİÇEK'den oluşan uçuş ekibinin kalabalık olması, 

kendisine  yeterli  kulaklı  olmadığı  gerekçesiyle  Albay  Uğur  KAPAN'ın  kendisini  uçuşa 

almadığını ve bu nedenle de uçuşa katılmadığını beyan ettiğibelirtilmiştir.
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Kara Havacılık Komutanlığı  tarafından yapılan idari  soruşturma sonrasında 

düzenlenen "İdari ve Disiplin Soruşturma Heyetinin Olayla İlgili Personel Hakkındaki 

Değerlendirmesi  ve  Kanaati  Çizelgesinde;  Şüpheli  Gökhan ÇİÇEK'in, nöbetini  kendi 

isteği ile değiştirdiği, Alb.Erdoğan ERDEM için Okul Komutanlığı görevli olmasına rağmen 

GGG  istediği,  Başçavuş  Fatih  TEKKOL'un  nöbetini  özellikle  değiştirttiği,  mesaiye 

çağrılanların  Tabur  Komutanı  Binbaşı  Nuri  TUNCEL'in  ismini  söylemesine  rağmen 

nizamiyeden darbecileri  içeri  almadığı fakat  Binbaşı  Gökhan ÇİÇEK ismi verilince ancak 

nizamiyeden  girilmesine  müsaade  edildiği,  Darbe  Teşebbüsü  kapsamında  icra  edilen 

faaliyetlere katıldığı, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkarıldığı 

belirtilmiştir. 

Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  Mali  Suçlarla  Mücadele  Şube  Müdürlüğü'nün 

28/03/2017  tarih  ve  342278  Sayılı  cevabi  yazısında;  Şüpheli  Gökhan  ÇİÇEK’in  kardeşi 

Hakan  ÇİÇEK’in  soruşturma  sürecinde  gözaltına  alındığı,  kardeşi  Hakan  ÇİÇEK’in  667 

Sayılı KHK İle kapatılan kurumların bağlı olduğu şirketler’den olan Barış Ata Eğitim Yayın 

Bilişim İnş.Turz.San.VeTic.A.Ş’de  2014 yılına  kadar  şirket  ortaklığı  bulunduğu,  yine  667 

Sayılı  KHK İle kapatılan kurumların bağlı  olduğu şirketlerden olan Özel Doktorlar Egtm. 

kurumları A.Ş’de 2015 yılına kadar yönetici konumunda olduğu, şüpheli Gökhan ÇİÇEK’in 

eşi Hatice YILDIRIM’ınBarış Ata Eğitim Yayın Bilişim İnş.Tur.San.VeTic.A.Ş gibi örgütle 

iltisaklı şirketde sosyal güvenlik kaydı bulunduğu belirtilmiştir

Şüpheli Gökhan ÇİÇEK'in adına kayıtlı olan / kullanmakta olduğu 0 542 234 34 71 

numaralı telefon hattıiçin Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin 29/11/2016 tarih ve 2016/6351 

D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı  

verilmiştir.

Şüpheli  Gökhan  ÇİÇEK'in  kullanmakta  olduğu  0  542  234  34  71  numaralı 

telefon hattının iletişim bilgileri incelendiğinde; Şüphelinin cep telefonundan askeri darbe 

teşebbüsünün gerçekleştiği  15/07/2016 tarihinde  saat  21:04'e  kadar  Güvercinlik  Kışlasının 

bulunduğu mevkiideki baz istasyonlarından sinyal verdikten sonra saat 23:55, 04:11, 04:12 ve 

09:16'da Kazan ilçesine bulunan baz istasyonlarından sinyal verdiği,  cep telefonunun olay 

gecesi  saat  23:55  -  04:11  ve  04:12  -  09:16  arasında  herhangi  bir  GPRS  ya  da  telefon 

irtibatında bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Şüpheli Gökhan ÇİÇEK, 22/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.
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Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Gökhan  ÇİÇEK'in  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Gökhan  ÇİÇEK’in,  Kara  Havacılık  Okul  Bakım  Komutanlığı  Merkez 

Bakım  Komutanlığı  Bakım  Birliğinde  Birlik  Komutanı  olarak  Binbaşı  rütbesiyle  görev 

yaptığı, 

Şüpheli Taha Fatih ÇELİK ve İlkay ATEŞ'in, şüpheli Gökhan ÇİÇEK ile Fetullahçı 

Terör  Örgütü  yapılanmasında  aynı  hücresel  ağ  içerisinde  bulunduklarına  ilişkin  samimi 

beyanları,  şüphelinin  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri dışında başka asker kişilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış 

biçimi ile birlikte nazara alındığında, şüpheli Gökhan ÇİÇEK'in Fetullahçı Terör Örgütü üyesi 

olduğunun anlaşıldığı,

Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askerler tarafından gerçekleştirilecek askeri darbe 

girişimi için hem sivil mekanlarda hem de askeri birliklerde planlama toplantıları yapıldığı, bu 

kapsamda Kara Havacılık Komutanlığında şüpheli Muzaffer KARTOPU'nun odasında yapılan 

askeri  darbeyehazırlık  toplantılarına  şüpheliler  Yücel  ERSÜREN  ve  Oğuz  YALÇIN  ile 

birlikte  şüpheli  Gökhan  ÇİÇEK'in  de  katıldığı,  bu  toplantı  öncesinde  şüphelilerin  cep 

telefonlarını  dışarıda  bıraktıkları,  toplantı  sırasında  ise  kapıyı  kapatıp  bulundukları  odada 

televizyonun sesini açarak konuştuklarının tespit edildiği, şüpheli Gökhan ÇİÇEK'in askeri 

darbe hazırlık toplantılarına katılmış  olması ve aşağıda belirtileceği  üzere bu askeri  darbe 

girişimine  hazırlık  kapsamında  nöbet  değişiklikleri  yapmış  olması  nedeniyle  askeri  darbe 

girişiminden önceden haberdar olduğunun anlaşıldığı, 

Fetullahçı  Terör örgütü mensubu askerlerin,  askeri  darbe planı  kapsamında askeri 

darbe girişiminde bulunulacak 15/07/2016 tarihinde Kara Havacılık Komutanlığı Güvercinlik 

Kışlasının  kontrolünü  tamamen  ele  geçirmek  için  nöbet  değişiklikleri  yaptıkları,  bu 

kapsamdaşüpheli  Gökhan  ÇİÇEK'in,  Kara  Havacılık  Okul  Bakım  Komutanlığı  nöbetçi 

Astsubayı Göksel AK iken 13/07/2016 tarihinde değişiklik yaparak şüpheli Fatih TEKKOL'u 

bu nöbeti  tutmakla  görevlendirdiği,  olay gecesi  kullanılacak teknik  cihazlarlailgili  şüpheli 

Fatih TEKKOL'un bilgisi bulunması nedeniyle ihtiyaç olacağını değerlendirerek de bu nöbet 

değişikliğinin yapıldığı ve Fatih TEKKOL'un 15/07/2016 tarihinde nöbetçi olarak Güvercinlik 

Kışlasında bulunmasının sağlandığı, 

Yine aynı  kapsamda Kara Havacılık  Okul  Komutanlığının 15/07/2016 tarihindeki 

nöbetçi  subayı  Binbaşı  Sonay  GÜLER  iken  13/07/2016  tarihinde  şüpheli  Muzaffer 

KARTOPU tarafından bu nöbeti tutmakla şüpheli Gökhan ÇİÇEK'in görevlendirildiği, 

Şüphelinin,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler  tarafından  15/07/2016 
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tarihinde gerçekleştirilecek askeri darbe girişimi öncesinde, 13/07/2016 tarihinde şüpheliler 

Uğur  KAPAN  (Albay),  Mustafa  ÇİN  (Albay),  Erdoğan  ERDEM  (Albay)  ve  Muzaffer 

KARTOPU (Albay) ile birlikte tazeleme eğitim uçuşu adı altında olay gecesi uçuş yapılacak 

bölgelere önceden gece keşif uçuşu yaptıkları, 

Olay  günü  sabahında  Güvercinlik  Kışlasında  yapılan  nöbet  toplantısında  şüpheli 

Gökhan ÇİÇEK'in, akşam ki askeri darbe faaliyetini kast edecek şekilde "nöbet pimi çekilmiş  

bir bombadır, herkes nöbetini vukuatsız olarak devrettiği sürece o bomba elden ele devam  

eder, biz de nöbetimizi vukuatsız olarak, bombayı patlatmadan devredelim" dediği, 

Şüpheli  Gökhan  ÇİÇEK'in,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamında  kullanılmak  üzere 

helikopterlere  takılan ve aynı  zamanda da el  telsizi  olarak kullanılabilen 4014 denilen 10 

kadar telsizin kriptolarını güncelletmesi ve kullanıma hazır hale getirmesi için şüpheli Fatih 

TEKKOL'a talimat verdiği, onun da bu talimatı yerine getirdiği, 

Şüpheli Gökhan ÇİÇEK'in, olay günü saat 18:00 sıralarında uçuş hattında nöbet tutan 

şüpheli Türker GÖKDEMİR'i telefonla aradığı ve uçuş hattında bulunan kulede nöbet tutan 

askerin akşam saat 22:00 den sonra karşı helikopter hangarında ihtiyaç olabileceğini ve askeri 

alabileceğini  söylediği,  şüpheli  Türker  GÖKDEMİR'in  bu  talimat  üzerine  olay  gecesi 

helikopterlerin kalkış yapacakları uçuş hattındaki nöbetçi askeri oradan çektiği, askeri darbe 

faaliyeti  kapsamında helikopterlerin uçuş gerçekleştirecekleri  uçuş hattında kontrol dışında 

hiç kimse bulundurulmayarak meydanın askeri darbeciler açısından güvenlik ve kontrolünün 

sağlandığı,

Askeri darbe faaliyetinin başlaması üzerine Güvercinlik Kışlasında bulunan pilot ve 

teknisyenlere  verilen  talimat  üzerine  şüpheli  Gökhan  ÇİÇEK'in,  şüpheli  Mehmet 

DEMİRHİSAR ile birlikte üzerinde bixi kapı makineli tüfeği ve mühimmat bulunan önceden 

tüm bakımları  yapılmış  ve  uçuşa  hazır  bir  şekilde  park  alanında  bekletilen  Skorksy  tipi 

helikoptere  bindikleri,  bu  helikopterin  teknisyenliğini  yapan  personelin  isminin 

belirlenemediği,  şüphelilerin  Güvercinlik'teki  kuleden  izin  almadan  helikopterle  kalkış 

yaptıkları  ve  Hava  Kuvvetleri  Komutanlığına  bağlı  Akıncı  Hava  Üssüne  'yurtta  sulh' 

parolasını kullanarak indikleri,

Şüphelinin,  Akıncı  Hava Üssünde kendi  sıralı  amir  ve komutanlarından olmayan, 

askeri darbeciler tarafından Hava Görev Komutanı olarak atanan şüpheli Uğur KAPAN'dan 

aldığı talimatlar doğrultusunda hareket ettiği, kendi sıralı amir ve komutanlarından olmayan 

şüpheli Uğur KAPAN'dan aldığı yasadışı talimat ve emirleri uyguladığı, 

Şüpheli  24/08/2016  tarihli  ifadesinde  Akıncı  Üssünde  Skorsk  helikopterlerinden 

birinde  uçuş  ekibine  dahil  olduğunu  belirtmiş  ise  de,  şüphelinin  olay  akşamı  yukarıda 

belirtilenler  dışında  gerçekleştirdiği  başka  helikopter  uçuşu ya  da  başka  faaliyeti  bulunup 

bulunmadığının soruşturma aşamasında belirlenemediği, 
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Askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması ve şüphelinin bulunduğu Akıncı 

Hava Üssünün uçaklar tarafıdan bombalanması üzerine şüphelinin tellerden atlayarak Akıncı 

Hava Üssünden kaçtığı, 

Şüphelinin, Helikopter ile kalkış ya da iniş yaparken uçuş kulesinden izin almadığı 

ve bilgi vermediği, helikopter uçuşları için daha önceden verilmiş olan hiç emir ve talimata 

riayet etmediği, pilotluğunu yaptığı bir helikopter ile başka bir kuvvet komutanlığının üssüne 

gittiği,yasal emir ve talimatlar dışında uçuşlar gerçekleştirip kendisine emir ve talimat verme 

yetkisi bulunmayan kişilerden emir ve talimat aldığı,

Şüphelinin, kendi sıralı amir ve komutanlarından olmayan kişilerden yasadışı emir ve 

talimatlar aldığı, bu emir ve talimatları uyguladığı,

Şüpheli İlkay ATEŞ " ... Gökhan ÇİÇEK’in ağabeyi FETÖ/PYD örgütü içerisinde  

Ağabey  statüsünde  olan  ve  Kurmay  Subaylara  da  ağabeylik  yapan,  yukarıdan  aldığı  

talimatları  Kurmay  Subaylara  ileten  bir  konumdadır." şeklindeki  27/07/2016  tarihli 

beyanında ağabey statüsünde olduğu belirtilen kişinin şüpheli Gökhan ÇİÇEK'in abisi Hakan 

ÇİÇEK olduğu,  Hakan  ÇİÇEK'in  15/07/2016  tarihindeki  askeri  darbe  girişimi  sonrasında 

Akıncı Hava Üssünde yakalandığı ve hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2016/103583 

sayılı soruşturma dosyasından soruşturma yürütülerek anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs 

etmek suçundan dolayı hakkında kamu davası açıldığının anlaşıldığı, 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarının  askeri  darbe  faaliyeti  icrası  sırasında  olay 

gecesi askeri darbe faaliyeti dışında herhangi bir telefon iletişiminde bulunulmamasına dair 

faaliyete katılan askerlere emir ve talimat verdiklerinin değerlendirildiği,  şüphelinin de bu 

emir ve talimata uyarak olay gecesi 23:55 - 04:11 ve 04:12 - 09:16 saatleri arasında herhangi 

bir telefon iletişiminde bulunmadığının anlaşıldığı, 

Şüphelinin, olay akşamı Genelkurmay Başkanı tarafından ikinci bir emre kadar bütün 

uçuşların durdurulması emri verildiği halde helikopterle uçuş gerçekleştirerek bu emre karşı 

geldiği, 

Şüphelinin, olay günü gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi 

olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü 

mensubu olan diğer  şüphelilerle  fikir  ve eylem birlikteliği  içerisinde hareket  ettiği,  askeri 

darbe  girişimininde  bulundukları,  şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarından  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  aldığı  yasal 

olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli Gökhan ÇİÇEK'in, soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı Terör Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 
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yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını  oluşturduğu 

anlaşılmıştır. 

5-68- ŞüpheliGökhan Lütfü REYHAN ( Albay ) Eylemleri :

Şüpheli  Gökhan  Lütfü  REYHAN  27/07/2016tarihli  ifadesinde;  "  15/07/2016 

tarihinde  ben  Afganistan’da  Keyd  Komutanlığı  Helikopter  Birlik  Komutanı  olarak 

Afganistan’da görevliydim. O gün olan olayları arkadaşlarım ile birlikte televizyondan büyük 

bir üzüntü ile izledim. Ben Kara Havacılık Komutanlığı 1.Alay Komutanlığı’nda görevli Pilot 

Yarbay Halil GÜL ve Okul Komutanlığı Döner Kanat Kurul Başkanı Uğur KAPAN’a skorsky 

mi düştü diye mesaj attım. Sadece Halil GÜL’den yok diye cevap geldi. Halil GÜL, Uğur 

KAPAN,  Mustafa  ÇİN  benim  devre  arkadaşlarımdır.  Ben  bu  şahıslara  görevlerinden  ve 

arkadaşlığımızdan  dolayı  mesaj  attım.  Ancak  ben  her  ikisinin  de  o  gece  uçtuklarını 

bilmiyordum. Benim haricimde Afganistan’da görev yapan diğer birlik arkadaşlarımda benim 

gibi yurtta bulunan arkadaşları ile irtibata geçtiler. Onlara da olaylara karışan kişiler olduğu 

söylenen el yazısı yaklaşık iki buçuk sayfa liste ve darbeden sonra sıkıyönetim ilanında görev 

alacak kişilerin isim ve görevlerini gösteren listeler geldi. Ben aileme de mesaj attım. Dedim 

ki Türkiye’de darbe oluyormuş, sıkıyönetim ilan ediliyormuş, kendinize dikkat edin, erzak 

temininde  bulunun  birkaç  gür  dışarı  çıkmayın  dedim.  17.07.2016  tarihinde  saat:17.00 

sularında İstanbul Atatürk Havalimanında Afganistan uçağından indim. Ankara’ya gitmek için 

saat:18.00  uçağına  bindim.  Uçak  kalkmadan  polisler  gelerek  uçağın  içerisinden 

pasaportunuzda  yanlış  işlem  olmuş  diyerek  beni  aldılar  ve  havaalanı  polis  merkezine 

getirdiler. Burada bir polis memuru bana hakkınızda ihbar vardı gerekli yerlerle görüşmeleri 

yaptık. İhbar asılsız çıktı gidebilirsiniz diyerek saat:21.30 sularında beni bıraktılar. 18.07.2016 

günü saat:01.20’de Kamil Koç firması ile Ankara’ya geldim. Saat:09.30 sıralarında AŞTİ’de 

indim.  Birliğimden  Simülatör  Komutanı  Albay Caner  Sırrı  YAVUZ’u arayarak  Ankara’ya 

geldiğimi  birliğe  uğrayıp  uğramayacağımı  sordu.  Bende  üzerimi  değiştirip  öğleden  sonra 

geleceğimi söyledim. Normal şartlarda 4 gün izinliydim. Ancak olan olaylar karşısında şok 

yaşadığım için bir an evvel birliğime gidip neler olduğunu öğrenmek istedim. İhtiyaçlarımı 

karşıladıktan  sonra  saat:12.30/13.00  sıralarında  birliğime  gittim.  Nizamiyedeki  kontrolden 

sonra birliğime giriş yaptım. Okul Komutan Vekili Albay Bilge Tekin ÇAĞLAR’ın makamına 

gittim. Albay Bilge Tekin’in makamından Caner Albayı arayarak birliğe katıldığımı ve bir 

müddet sonra yanına geleceğimi söyledim. Bilge Tekin Albay ile o gece olan olaylar hakkında 

konuştuk. Bana Yarbay Halil GÜL, Albaylar Uğur KAPAN ve Mustafa ÇİN, Yarbay Mehmet 

ŞAHİN,  Yarbay  Yasin  CANDEMİR  hakkında  bunları  nasıl  bilirsin,  bunlar  kalkışmanın 
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içerisindeler, bunlardan böyle şeyler bekler miydin diye sordu. Bende çoğunu uzun zamandan 

beri tanıdığımı ancak yaşanan olaylar karşısında çok şaşırdığımı ve neler olduğunu öğrenmek 

için birliğe geldiğimi söyledim. Kendisine hitaben Caner Albayın yanına gideceğimi söyleyip 

izin istediğimde bekle Caner Albay buraya gelecek dedi. Caner Albay geldi ve Bilge Albay ile 

gözaltına  alınan  şahıslar  ile  ilgili  bir  şeyler  konuştular.  Sonra  Caner  Albay bana  hitaben 

“Gökhan  senide  alacağız”  dedi.  Bende  kendisine  “komutanım İstanbul’da  beni  polis  aldı 

bıraktı.  Nizamiyede listeden ismim kontrol  edildi.  Herhangi  bir  sıkıntı  olmadı  beni  neden 

alıyorsunuz.  Ben  olay  günü  burada  yoktum.”  Dedim.  Caner  Albay  bana  hitaben  “senin 

mensubiyetinle ilgili bizim şüphelerimiz var. Bizim listemizde senin ismin var.” dedi. Bende o 

zaman  listeyi  kimin  hazırladığına  bakmak  lazım  dedim.  Daha  sonra  beni  nizamiyeye 

götürerek  merkez  komutanlığından  gelen  görevlilere  teslim  ettiler.  Merkez  komutanlığı 

görevlilerine olayları anlattığımda beni almak istemediler. Ancak Caner Albay Kara Havacılık 

Komutanının emri olduğunu ve almaları gerektiğini söyledi. Görevliler beni alarak merkez 

komutanlığına getirdi akabinde polise teslim ettiler. 

Yukarıda bana sorulan sorular hakkında Avukatımın huzurunda, hiçbir baskı ve tesir 

altında kalmadan kendi özgür iradem ile ifademi verdim. Yukarıda isimlerini belirttiğim devre 

arkadaşlarımın hiçbirinden şüphelenmedim. Kıtalarda göreve başladığımız süre içerisinde de 

ailecek görüşmedim. Yaşanan olayları tasvip etmiyorum. Hiçbir aşamasında görev almadım. 

Bir  askerin  devletin  kendisine  emanet  ettiği  silahı  halkına  doğrultması  vatan  hainliğidir. 

Türkiye’ye dönerken mesaj  yoluyla gelen listede isimleri  bulunan tüm şahısların adres ve 

telefonlarını  defterimden  sildim.  Bu  örgütle  hiçbir  alakam  yoktur."  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli Murat BOLAT 20/07/2016 tarihli ifadesinde; " Alay Komutan Yardımcısı 

Yarbay Halil GÜL ve Yarbay Özcan KARACAN’ın odaya beni çağırmaları üzerine gittim ben 

kendilerine "Ne yapıyorsunuz" diye sordum onlarda bana yapılacak olan darbeyi kast ederek 

"Pilotların ve teknisyenlerin hazır olduklarını" söylediler......Görebildiğim kadarı ile bu listede 

... Albay Gökhan Lütfü REYHAN .... isimlerini bu liste skorkyleri kullanacak şahıslar olarak 

gözlerimle gördüm " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

İzmir Cumhuriyet  Başsavcılığı'nın 2014/93685 sayılı  soruşturma dosyasından 

'Abdullah' kod isimli gizli tanık, 06/04/2016 tarihli ifadesinde ; " Zamanla öğrendim. Kara 

Havacılar Türkiye' de tayin olacakları yerler belli olduğu için ve sayıları çok kısıtlı olduğu 

için meslek hayatları boyunca birbirlerini çok iyi tanırlar. Kim kimin neci olduğunu, anasını,  

babasını, ailesini yakinen tanır. Bu anlattıklarımı ileride vereceğim isimleri nasıl ve neden bu 

kadar iyi tanıdığımı anlatabilmek adına söylüyorum. Bu sınıf okulunda benim ... olan Gökhan 
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Lütfü  REYHAN'ın  Fetullah  GÜLEN cemaatinden  olduğunu 10 sene  sonra  öğrendim.  Bu 

konuyu ileride anlatacağım. 

... Bunun için cemaatçilerden bir çalışma grubu oluşturmaya karar verdim. Bunun 

için  Ünsal  ÇOŞKUN  aracılığı  ile  cemaatçi  olduğu  bildiğim  Tevrat  GÜNGÖR'e  (Şuanda 

Pegasus firmasında pilot)teklif götürdüm. Kabul etti ve bana Diyarbakır'da görev yaptığım 

dönemde benim cemaatte badim olan Gökhan Lütfü REYHAN'ı da bu çalışma grubuna dahil 

edelim dedi. Ben böylece yıllar önce Uçuş okulunda aynı öğretmenin talebesi olduğu uçuş 

badim 94'lü Gökhan Lütfü REYHAN'ın da Fetullah GÜLEN cemaatinden olduğunu öğrenmiş 

oldum. Bu üç kişi beraber 2005 yılında Kasım ayının ortasından itibaren Ankara Dikmen'de 

Fetullah GÜLEN cemaatinin kirasını ödediği bir ev tuttuk ve bu sınava hazırlanmak için 35 

gün  kadar  kampa  girdik.  Bu  kamp  süresince  yıllık  izinlerimizi  kullanıyorduk.  Bahsetmiş 

olduğum bu evi refakat edilmesi halinde gösterebilirim. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Gökhan  Lütfü  REYHAN'a  ait  Samsung  marka  358309055248671  imei 

numaralı cep telefonu ile bu cep telefonuna ait sim kart üzerinde Siber Suçlarla Mücadele 

Daire Başkanlığı tarafından yapılan inceleme sonucunda 23/02/2017 tarihli inceleme raporu 

düzenlenmiştir. 

Şüpheli  Gökhan Lütfü  REYHAN'ın  üst  aramasında  F125350I,  L10743280K, 

J263444459D ve H94013894C seri numaralı 4 adet 1 amerikan doları, MF69443787E ve 

ML81657464D seri numaralı 2 adet 20 amerikan doları ele geçirilmiştir. 

Şüpheli Gökhan Lütfü REYHAN'ın adına kayıtlı olan ve kullanmakta olduğu 0 505 

298 43 13, 0 505 806 35 31, 0 506 459 80 60 ve 0 532 518 20 03numaralı telefon hattıiçin 

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 08/03/2017 tarih ve 2017/1413 D. iş sayılı kararı ile 5271 

Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı verilmiştir. Bu karar uyarınca 

elde edilen veriler Ankara TEM Şube Müdürlüğüne gönderilmiş ve gerekli analizler yapılarak 

rapor düzenlenilmesi istenilmiştir. 

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Gökhan  Lütfü  REYHAN'ın  eylemleri 

değerlendirildiğinde; 

Şüpheli Gökhan Lütfü REYHAN'ın, Afganistan’da Keyd Komutanlığı Helikopter 

Birlik Komutanı olarak Albay rütbesi ile görev yaptığı, 

Şüphelinin,  15/07/2016  tarihinde  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensupları  tarafından 
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planlanan askeri  darbe  girişiminde  Skorsky tipi  helikopteri  kullanacak  pilot  olarak,  darbe 

öncesi belirlenmesine rağmen şüphelinin yurtdışı görevde bulunması nedeniyle olay gecesi 

faaliyete katılamaması,şüpheli Gökhan Lütfü REYHAN'ın üzerinde Fetullahçı Terör Örgütü 

mensuplarının  birbirlerini  tanımakta  kullandıklarının  değerlendirildiği  1  Amerakin  doları 

banknotunun  ele  geçirilmesi,  'Abdullah'  kod  isimli  gizlitanığın  şüpheli  Gökhan  Lütfü 

REYHAN'ın  Fetullahçı  Terör  Örgütü  yapılanması  içerisinde  yer  aldığına  ilişkin  beyanı 

birlikte değerlendirildiğinde şüpheli Gökhan Lütfü REYHAN'ın Fetullahçı Terör Örgütü üyesi 

olduğunun anlaşıldığı, 

Şüpheli  Gökhan  Lütfü  REYHAN'ın, soruşturmaya  konu  eyleminin  Fetullahçı 

Terör Örgütü üyesi olmak suçunu oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-69-Şüpheli Halil KARABULUT'un ( Astsubay ) Eylemleri :

Şüpheli  Halil  KARABULUT  13/12/2016  tarihli  ifadesinde;  "...  1985  yılında 

Astsubayolarak mezun oldum ... 2016 Yılı Haziran Malatya iline atandım ve halen bu kadroda 

eğitim Astsubayı olarak çalışmaktayım

Ben  Astsubay  Hazırlama  okulunu  bitirdikten  sonra  Astsubay  olarak  çalışmaya 

başladım Halen Kıdemli Başçavuş Rütbesinde çalışmaktayım. Uçak ve Helikopter teknisyeni 

olarak çalıştım ve çalışmaktayım. Benim sorumlu olduğum herhangi bir alt personelim yoktur.

Bahsettiğiniz örgütü televizyonlardaki ve görsel basındaki haberlerden öğrendiğim 

kadarı ile bilgi sahibiyim.Kendim bu örgüt içerisinde bulunmadım.Yapılanma ile ilgili bilgim 

yoktur.

Bylock isimli program hakkında basında çıkan haberlerden bilgi  sahibi oldum bu 

proğramı kullanmadımçevremde de kullanan yoktur.Çalışmış olduğum işyerindeki arkadaşlar 

ile  ortak  yaklaşık  iki  ay  kadar  önce  kullanmaya  başladığımişle  ilgili  bilgilerin  verildiği 

BAKIM TABURU isimli wattshap grubu kullanmaktayım. 

Ben  15  Temmuz  2016  tarihinde  kızım  Sümeyra  KARABULUT’un  düğün 

merasiminden  dolayı  çalışmış  olduğum  Malatya  ilinden  mazeret  izini  alarak  09/07/2016 

tarihinde ayrıldım. 12/07/2016tarihinde düğün münasebiti  ile Amasya iline geçtim bu süre 

içerisinde  Kayseri  ilinde  bulundum.15/07/2016  günü  saat  22.30  sıralarında  Eğitim  kısım 

Komutanım Yüzbaşı Mert ÖZBAY beni kullanmış olduğum cep telefonundan aradı ve nerede 

olduğumu sordu bende kendisine Amasya ilinde düğünde bulunduğumu söyledim, kendisi 

gelişen olaylardan haberimin olup olmadığının sorduğunda komşuların kendi aralarında bir 

şeyle  konuştuklarının  onlardan  duyduğum  kadırı  ile  bilgim  var  dedim. Kendisi  bana 

Telefonun  Açık  Olsun  ihtiyaç  Halinde  çağırırsak  gelirsin  demesi  üzerine  bende  anlaşıldı 
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diyerek telefon görüşmesi son buldu. Daha sonra 18/07/2016 günü saat 17:00 sıralarında beni 

tekrar  aradı  ve  ertesi  gün  mesaide  ol  dedi  bende  Kayseri  ilinden  mesaiye  gitmek  üzere 

ayrıldım ve 19/07/2016 günü saat  08:00 sıralarında mesaime başladım." şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Halil  KARABULUT  14/12/2016  tarihli  ifadesinde; "Ben  daha  önce 

Emniyet müdürlüğünde ifade vermiştim. O ifadem doğrudur. Aynen tekrar ederim. Ancak o 

ifademde son kısımda Fetullah Gülen terör örgütü ile hiçbir  irtibatım olmadığını söylemiş 

isem de, bu konuda eklemek istediğim bazı hususlar vardır. 

Ben 2011 yılında Hacı Bayram camisine gitmiştim. Orada kitaplara bakarken yanıma 

biri yaklaştı. Bu şahıs 1,75 - 1,80 boylarında, buğday tenli, 30 yaşlarında, yeni evli, çocuksuz 

olduğunu  sonradan  öğrendiğim bir  şahıstı.  Adını  hatırlayamıyorum.  Dini  kitaplar  üzerine 

konuştuk. Din üzerine sohbet ederken bana eğer dini sohbetlere katılmak istersen görüşelim 

dedi.  O şahıs  kendisini  öğretmenim diye  tanıttı.  Sonra  sohbet  için  bana  Antares  alışveriş 

merkezinin yanında evi olduğunu söyledi. Bende o zaman bir hafta sonu görüşelim dedim. 

Turgut Özal Üniversitesinin yakınında buluştuk. Birlikte bu şahsın evine gittik. Şahsın adını 

hatırlamıyorum. Ancak evinin yerini görevli memurlara gösterebilirim. Bu şahıs ile 5 - 6 ay 

kadar bu evde genellikle ayda bir görüştük. Bu görüşmeler sırasında Bilgin Kuğu ile tanıştık. 

Toplantılarda buluşuyorduk. Görüşmelerimizde kitap okuyup ibadet yapıyorduk. Bu şahıs ile 

hiç  telefonda  görüşmedik.  Bir  sonraki  toplantıya  da  yaptığımız  toplantı  esnasında  karar 

veriyorduk.Bu şahıs  5  -6  ay sonra  Keçiören'e  taşındı.  Keçiören'e  taşınınca  yine  biz  daha 

önceki  toplantıda  kararlaştırdığımız  gibi  Antares'e  yakın  olan  eve  gittik,  orada  bu  şahısla 

buluştuk. O bizi Ford Mondai marka, gri renkli aracıyla almaya geldi. Biz de kendi aracımızla 

onu takip ettik ve Keçiören'deki evine gittik. Keçiören'deki eve bir  defa gittiğim için yeri 

gösteremem. Bu toplantıya ben ve Bilgin katıldık. Toplantıya daha önce görmediğim adını 

Cüneyt  diye hatırladığım, kendisini  spor öğretmeni olarak tanıtan,  30 -32 yaşlarında,  kısa 

boylu, açık tenli, kilolu, yeni evlenmiş ve yeni çocuğu olmuş bir şahıs ile tanıştırdı. Cüneyt 

bize bir ay sonra Demetevler'de Onkoloji  hastanesi metro durağında buluşmak üzere tarih 

verdi. Sohbetlerin bundan sonra kendi evinde yapılacağını söyledi. Cüneyt isimli şahsın evini 

gösterebilirim. Bu evde de 5 - 6 ay kadar sohbetler devam etti ve yine sohbetler sadece dini 

konular üzerineydi. Bu toplantılara Recep Hizarcı diye birisi de katıldı. Ve bu 5 - 6 ay süren 

toplantılara  Recep Hizarcı'da katıldı.  Recep Hizarcı'da Kara Havacılık'da çalışan birisiydi. 

Onunla da bu sohbetler esnasında tanıştık. Bu 5 -6 aylık sürede sadece ben, Bilgin ve Recep 

Hizarcı toplantılara birlikte katıldık. Sadece benim bulunduğum bir toplantı esnasında 5 - 6 ay 

sonra Cüneyt isimli şahsın evine Ömer isimli bir şahıs geldi. Yanında Mustafa isimli bir şahıs 

ile  birlikte  gelmişti.  Ömer,  bundan  sonra  Cüneyt'le  değil  Mustafa  ile  sohbetlere  devam 
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edeceğiz dedi. Bir ay sonrası için bize Etlik'in Etimesgut'taki bir hastane veya okulun yanında 

randevu verdi. Akşam üzeri saat 19:30 - 20:00 sıralarında söylediği yerde buluştuk. Mustafa 

bizi yaya olarak almaya geldi. Ben, Bilgin, Recep beraber bu toplantıya gittik. Bu şahsın evini 

de  gösterebilirm.  Mustafa  isimli  şahıs  kendisi  öğretmen olarak  tanıttı.  Bu şahıs  şu  andan 

benimle birlikte gözaltına alınan ve şu anda adliyede bulunan Mustafa Selen isimli şahıstır. 

Mustafa'nın evinde 5 -  6 kere toplantı  yaptıktan,  bu toplantılara Yusuf isimli  bir  şahıs da 

gelmeye  başladı.  Yusuf'da  Kara  Havacılık  Komutanlığından astsubay olduğunu öğrendim. 

Yusuf'un  soyadını  da  Orhan  olarak  hatırlıyorum.  Sonra  Mustafa  tayini  çıktığı  için  Kazan 

ilçesine taşındı. Toplantılara da Kazan'da devam ettik. Bu evi de gösterebilirim. Kazan'daki 

toplantılarda  bir  yıl  kadar  sürdü.  Tüm  bu  sürede  benim  toplantılarda  katılımcı  olarak 

gördüğüm Yusuf, Recep, Bilgin ve ben vardık. Toplantılarda da dini sohbetler ediyorduk. dedi

Ben 2016 yılı  Ocak veya Şubat aylarından en son bir toplantıya katıldım. Vaktim 

olmadığı için toplantılara katılamadım. Kızımın evliliği nedeniyle vaktim olmadı. Zaten 2016 

yılı Haziran ayı başında da Malatya'ya tayin oldum. Benim toplantıya katılmama sebebimi de 

Bilgin aracılığı ile soruyorlardı. Ben 2016 yılı Haziran ayının ortasında Malatya'ya gittim. 

Eşim ve  çocuklarım  Ankara'da  kaldı.  Ben  Malatya  iline  gidince  bu  sohbetlere  katılmayı 

bıraktım. Daha sonra da bu sohbetlerle ilgili kimse beni aramadı, kimse ile görüşmedim. dedi

15 Temmuz tarihinde de benim kızımın Amasya ili Taşova ilçesi Karabük köyünde 

olan kızımın düğünündeydim. Akşam saatlerinde Malatya'da bulunan bölük komutanım Mert 

Özbay beni saat 22:30 sıralarında aradı. Nerede olduğum sordu, bende düğünde olduğumu 

söyledim.  Telefonun  açık  olsun  herhangi  bir  şey  olursa  biz  seni  ararız  dedi.  En  son  da 

Pazartesi  günü  aradı  ve  izinlerin  iptal  olduğunu,  salı  günü  mesaiye  gelmem  gerektiğini 

söyledi. 

Yukarıda  da  anlattığım gibi  ben  sadece  dini  sohbet  amaçlı  olarak  bu toplantılara 

katıldım. Ben bu şahısların Fetullahçı olduğunu da bilmiyordum. Mustafa Selen isimli şahsın 

evinde yapılan sohbetler esnasında anladım. Çünkü bazen Fetullahın kitaplarını da okuyordu. 

Ben  bu  yapının  terör  örgütü  olduğunu  bilmiyordum.  Zaten  bilsem  böyle  bir  grubu 

katılmazdım. dedi.

Ben Fetullahçı terör örgütü mensubu değilim. Kesinlikle darbe girişiminde de bir 

faaliyetim olmadı. Zaten o esnada kızımın düğününde idim. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Yusuf ORHAN 17/11/2016 tarihli ifadesinde; " Ankara'ya geldim, Ömer'e 

ben hayır dedim, ondan sonra tekrar tekrar aradılar, ömer denilen kişi tekrar tekrar beni aradı. 

Etimesgutta bir yerde görüştük.  Etimesgut belediyesininin yakınlarında bir  yerde buluştuk. 

Ömer isimli şahıs beni orada Halil isimli birisiyle tanıştırdı. Ömer bana bundan sonra seninle 

Halil ilgilenecek dedi. Daha sonrasında aynı askeri birlikte çalıştığımız Halil KARABULUT, 
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Bilgin KUĞU ve ben bu Halil isimli şahsın Etimesgutta bulunan evine gittik. Bu Halil'ni evi 

Etimesgut  ilçe  emniyet  müdürlüğünün  karşısında  bir  yerdeydi.  Ben  bu  adresi  size 

gösterebilirim.  Orada  risale  denilen  kitapları  okunuyordu.  Ben  bu  toplantılara  esasında 

gönüllü olarak gitmiyordum. Bana dışarıda kalmak daha tehlikeli dedikleri için duyduğum 

tedirginlikten dolayı gidiyordum. Ben gitmek istemiyordum ancak hem Bilgin KUĞU, hem 

de Halil KARABULUT beni bu toplantılara katılmam hususunda teşvik ediyorlardı. 

Ben 2015 yılı sonlarında bu toplantılara gitmeyi bırakmıştım. Bilgin KUĞU benim 

yanıma gelerek 'Halil Abi illa seni istiyor' demişti. Bende bunun üzerine bu şahsın taşındığı 

yeni evinin bulunduğu Kazan'daki evine tek başına gittim. Daha öncede bu eve Bilgin KUĞU 

ile birkaç defa gitmiştik.  Ben Halil  isimli  şahsın Kazan'daki evine en son 2016 yılı  Ocak 

ayında gittim. Daha sonra 2016 yılı  Mayıs ayında Bilgin KUĞU'nun Eryaman'da bulunan 

evine yine Bilgin'in daveti üzerine gittim, oraya Halil isimli şahıs da geldi. Bu toplantılarda 

genelde risalei nur kitabı okunuyordu ve Halil isimli şahısta bize bunu açıklıyordu, beraber 

namaz kılıyorduk. Sonra ayrılıyorduk. Bu toplantılara katılırken cep telefonlarını yanımızda 

götürmüyorduk,  genelde  arabada  bırakıyorduk.  Telefonları  kapatıp  kapatmadığımızı 

hatırlamıyorum. Halil isimli şahsın benaçık kimlik bilgilerini bilmiyorum. Halil ismi gerçek 

ismimi yoksa kod ismimi bilmiyorum. Ayrıca Kazan'daki evini de sizlere gösterebilirim. Halil 

isimli  şahıs 1,70 boylarında 35 yaşlarında,  kısa saçlı,  esmer,  gözlüksüz,  bıyıksız,  sakalsız, 

öğretmen olduğunu bize söyleyen, 2 çocuklu birisiydi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Bilgin KUĞU 12/12/2016 tarihli ifadesinde; " ... Bu görüşmeden iki ya da 

üç hafta sonra bu kez bu şahıs ile yine dışarıda buluşarak şahıs beni yine Etlik’te Antares 

alışveriş  merkezinden  yukarıya  doğru  çıkınca  sağa  dönüp  biraz  ileride  soldaki  sokak 

içerisindeki  evine  götürdü.  Evde  kimse  yoktu  ancak  bir  süre  sonra  yine  Kara  Havacılık 

Komutanlığında  görevli  aynı  devre  arkadaşım Astsubay Halil  KARABULUT geldi.  Halil 

KARABULUT benim 1985  devrem olur  kendisini  iyi  tanırım.  Bu  evde  otururken  risale 

okunup, cemaat ve Fethullah GÜLEN ile ilgili sohbet ederek namaz kılıp ayrılıyorduk. Ben 

bu eve hatırladığım kadarıyla dört yada beş kez gittim bu gidişlerimde bize şuan emin değilim 

yine Kara Havacılık Komutanlığında görev yapan 1989’lu olarak bildiğim Astsubay Recep 

HIZARCI’da  katıldı.  Ancak  Recep  HIZARCI  oradamı  katıldı  sonra  mı  dahil  oldu  emin 

değilim. Evine gittiğimiz şahıs bu evden taşındı şuan tam olarak hatırlamıyorum ancak çevre 

yolundan geldiğimizde Keçiören Forum Ankara önünden devam edip rampayı çıkınca aralara 

giriyorduk  diye  hatırlıyorum.  Burada  yine  bu  şahsın  toplantıya  gittiğimizde  bir  sonraki 

toplantıyı ne zaman karar verirse o şeklide iki haftada bir veya üç bir şeklinde toplanıyorduk. 

Bu şahıs  ile  irtibatımız  2011  yılı  Eylül  ayından  2012 yılı  yaz  aylarına  kadar  sürdü  diye 

hatırlıyorum.
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....Yine  bu  adreste  toplantıdayken  bizi  ismini  Bahtiyar  olarak  hatırladığım  30’lu 

yaşlarda, 1.70 boylarında, esmer, Kırıkkale’li olarak bildiğim öğretmen olarak kendini tanıtan 

şahısla  tanıştırıldıktan  sonra  bu  şahsın  önce  Etimesgut’daki  evine  toplantıya  gittik.  O 

dönemde  bir  iki  görüşmemizden  sonra  bize  yine  Kara  Havacılık  Komutanlığında  çalışan 

Astsubay Yusuf ORHAN isimli arkadaşımız da bize katıldı. Yusuf bizim içimizdeki en genç 

olandı. Çünkü diğerleri ile aynı yaşlardaydık. 2013 sonları diye hatırlıyorum Yusuf’un bize 

katılması, yaklaşık 1-1,5 yıl kadar bu eve gidip geldik... Kazan’da toplantılara devam ederken 

Recep HIZARCI’nın Kara Kuvvetlerine tayini çıktığı için bizim gruptan aldılar. Burada ben, 

Halil  KARABULUT ve Yusuf ORHAN gidip gelmeye başladık en son toplantılara  Yusuf 

gelmedi  bende  en  son  2016  Haziran  ayının  başlarında  gittim.  Benim  tanışmam  ve 

yaşadıklarım ilgim ve bağlantım bunlardan ibarettir. Gittiğim evlerin adreslerini söyleyemem 

ancak gitsem gösterebileceğimi düşünüyorum. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Halil  KARABULUT'un,  Ankara  İli  Yenimahalle  İlçesi  Yunus  Emre 

Mahallesi Dereboyu Sokak Tektaş Apartmanı No:94/5 adresinde Ankara 3. Sulh Ceza 

Hakimliği'nin  2016/6394  D.  İş  sayılı  kararı  uyarınca  30/11/2016  tarihinde  yapılan 

aramada; Nil Yayınlarına ait yazarı Safvet Senih olan 'Ruhlar ve Ötesi', 'Kur'an ve İlimler', 

'Yaratılış ve Kader' , 'Ölüm ve Diriliş' isimli kitaplar, Işık Yayınlarına ait yazarı M. Ali Şengül  

olan 'Bahar Özlemi' isimli kitap ve Kaynak Yayınlarına ait yazarı Nihat Dağlı olan 'İnsanı 

Kitaba  Çağırmak'  isimli  kitap  ele  geçirilerek  el  konulmuştur.  Kitaplarla  birlikte  evde  ele 

geçirilen bir kısım dijital materyale de el konulmuştur.

12/12/2016  tarihli  yer  gösterme  ve  teşhis  tutanağında, şüpheli  Bilgin 

KUĞU'Bahtiyar'  ismiyle tanıdığı  şahsın oturduğu adres  olarak Ankara İli  Etimesgut İlçesi 

İstasyon Mahallesi 2334. Sokak Selam Apt. No:8/7 adresini görevli polislere göstermiş ve 

'Bahtiyar' ismiyle tanıdığı kişi olarak şüpheli Mustafa SELEN'i fotoğrafından teşhis etmiştir. 

Yine şüpheli Bilgin KUĞU, Bahtiyar ismiyle tanıdığı kişiye ait Halil KARABULUT, Recep 

HIZARCI  ve  Yusuf  ORHAN  ile  birlikte  toplantılara  katıldığı  adres  olarak  Ankara  İli 

Kahramankazan İlçesi Atatürk Mahallesi Badem Caddesi Tuğçe Apartmanı No:14/5 adresini 

görevli polislere göstermiştir. 

Şüpheli Halil KARABULUT'un kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0555 518 36 

22  numaralı  telefon  hattı  için  Ankara  8.  Sulh  Ceza  Hakimliği'nin  30/11/2016  tarih  ve 

2016/4600 D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti 

kararıkararı verilmiştir. Bu karar uyarınca elde edilen veriler Ankara TEM Şube Müdürlüğüne 

gönderilmiş ve gerekli analizler yapılarak rapor düzenlenilmesi istenilmiştir. 
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Şüpheli Halil KARABULUT, 02/12/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Halil  KARABULUT'un  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Halil  KARABULUT'un, Ankara  Kara  Havacılık  Komutanlığında  görev 

yapmakta  iken  2016  yılı  Haziran  ayında  Malatya  2.  Kara  Havacılık  AlayıKomutanlığına 

atandığı ve bu komutanlıkta Astsubay rütbesiyle görev yaptığı, 

Şüphelinin,  Ankara'da  görev  yaptığı  dönemde  kendisi  gibi  Kara  Havacılık 

Komutanlığında Astsubay olarak görev yapan şüpheliler Bilgin KUĞU, Yusuf ORHAN ve 

Recep HİZARCI ile birlikte Fetullahçı Terör Örgütü yapılanmasında, 'Halil' ve 'Bahtiyar' kod 

isimlerini kullanan şüpheli Mustafa SELEN'in 'abi'liğini yaptığı hücresel ağ içerisinde faaliyet 

gösterdiği, 

Şüpheli Halil KARABULUT'un, şüpheliler Yusuf ORHAN, Bilgin KUĞU ve Recep 

HİZARCI ile birlikte2 - 3 yıl boyunca şüpheli Mustafa SELEN'in önce Ankara Etimesgut'da 

bulunan evine sonra da aynı kişinin Kahramankazan ilçesine taşınması nedeniyle bu ilçede 

bulunan evine örgütsel toplantı yapmak üzere gittikleri, 

Şüpheli Halil KARABULUT'un, şüpheli Mustafa SELEN'in evinde yapılan örgütsel 

toplantılara katılması için şüpheli Yusuf ORHAN'ı teşvik ettiği, 

Şüpheli  Bilgin  KUĞU'nun,  'Bahtiyar'  kod  ismiyle  tanıdığı  Mustafa  SELEN'i 

fotoğrafından  teşhis  ettiği  ve  şüpheli  Halil  KARABULUT  ile  birlikte  örgütsel  toplantı 

yaptıkları şüpheli Mustafa SELEN'e ait Ankara İli Etimesgut İlçesi İstasyon Mahallesi 2334. 

Sokak  Selam  Apt.  No:8/7  adresindeki  evi  ve  Ankara  İli  Kahramankazan  İlçesi  Atatürk 

Mahallesi  Badem  Caddesi  Tuğçe  Apartmanı  No:14/5  adresindeki  evi  görevli  polislere 

gösterdiği, 

Şüpheli  Halil  KARABULUT'un,  Cumhuriyet  Başsavcılığımızaözgür  iradesi  ve 

müdafii  huzurunda  vermiş  olduğu  14/12/2016  tarihli  ifadesinin  içeriği,  şüpheliler  Yusuf 

ORHAN ve Bilgin KUĞU'nun ifade içerikleri, yer gösterme tutanakları birlikte gözönünde 

bulundurulduğunda şüpheli Halil KARABULUT'un Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğunun 

anlaşıldığı, 

Şüpheli  Halil  KARABULUT'un, soruşturmaya  konu eyleminin  Fetullahçı  Terör 

Örgütü üyesi olmak suçunu oluşturduğu anlaşılmıştır. 
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5-70- Şüpheli Hüseyin ZENGİN'in ( Teğmen ) Eylemleri :

Şüpheli  Hüseyin  ZENGİN 28/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ben Güvercinlik'te 

bulunan Kara Havacılık Okulunda kursiyer teğmen olarak görev yapmaktayım ve burada kurs 

sürede  yatılı  olarak  kalmaktayım.  15/07/2016  günü  normal  şekilde  saat  08:00'de  kursa 

başladık  aynı  gün  saat  17:00  sıralarında  YüzbaşıEmre  ERKAN  kursiyerlere  akşam  saat 

21:45'te tabur komutanı sizinle görüşecek dedi.  Ardından biz saat 21:45'te belirtildiği gibi 

gazino bölümü içerisinde üzerimizde kurs kıyafetimiz olan tulum ile toplandık.

Ardından buraya Kara Pilot Yarbay Yasin CANDEMİR çok heyecanlıbir şekilde içeri 

girdi bağırarak  'Genelkurmaya saldırı var başlarımızı almaya çalışıyorlar bugün gerekirse  

hep birlikte öleceğiz,  PKK ve İŞID oraya saldırıyor daha sonraki hedefleri  biziz  birliğini  

emniyetini  alacağız,  emirlere  uymayan  olursa  yargılanır' dedi.  Ve  komutanımız  Yasin 

CANDEMİRaynı gazino içinde bizi  gruplara ayırdı ve bölük komutanımız Emre ERKAN 

yüzbaşı  bize  G-3  piyade  silahı  dağıttı  mühimmatları  da  tabur  komutanımız  Yasin 

CANDEMİR  odasından  bize  dağıttı  ve  benimiçinde  bulunduğum  dörtlü  grubu  Fidanlık 

nizamiyesi kısmına gönderdi. Gönderirken komutanımız bize nizamiyede bulunan Yüzbaşının 

emrine girmemizi ve birliğin güvenliğini almamız istedi. 

Burada daha önceden görmediğim bir  yüzbaşının olduğunu gördüm isimlik kısmı 

sökük olduğundan o an ismini öğrenemedim daha sonradan isminin Serkan YILDIZ olduğunu 

öğrendim. Serkan YILDIZ bize burada bekleyeceğimizi söyledi biz durumu anlamak için cep 

telefonunu  da  haberlere  baktığımızda  saat  02:30  sıralarında  darbe  olduğunu  anladım. 

Ardından yine haberlerde TSK içinde bir grubun bu eylemi gerçekleştirdiğine dair haberler 

olduğunu  gördüm.  Yanımdaki  arkadaşlarımla  buradan  çıkmamız  gerektiğini  konuştuk 

ardından  1.  ordu  komutanının  haberlerde  herkes  birliğine  dönsün  çağrısını  gördük  ve 

olduğumuz yerde kalmaya karar verdik ardından tekrar çıkıp eve gitmeyi düşündük fakat bizi 

öldürebileceklerini düşünerek çıkmadık.

Ben burada beklerken beyaz bir ford connect marka bir araçla gelen Albay rütbesinde 

ilk  kez  gördüğümismini  bilmediğim bir  komutan bu bir  tatbikat  emirlere  uymayan olursa 

yargılatırım kimse telefon kullanmayacak dedi. Ardından biz dışarı çıkmadığımızdan darbeye 

karşı  duran  grup  içerisinde  olduğumu  düşündüm.  Ancak  benim  olduğum  yerden  pist 

görünmese de ışığı yanmayan helikopterlerin kalkıp indiğini gördüm.

Sonra sabah 06:00 sıralarında tam karşı tarafımızdan silah sesleri geldiğini duyunca 

başımızda bulunan Serkan YILDIZ isimli yüzbaşı arabasına binerek ben gidiyorum başınızın 

çaresine bakın dedi bizde o an bu komutanında bu işin içinde olduğunu düşünerek buradan 
1543/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



elimizdeki  silahları  depoya  bırakıp  sivil  bir  araca  binerek  ayrıldık.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli Ahmet Semih BACANAK 28/07/2016 tarihli ifadesinde; " ... benim gibi 

nizamiyeden kaçmaya çalışan Mustafa ÖZKARDEŞLER, İrfan OKUMUŞ, Hüseyin ZENGİN 

ile birlikte ana nizamiyeden hızlı bir şekilde çıktık. Araç ile ana nizamiyeden hızlı şekilde 

çıkarken aracın saati 07:14’ü gösteriyordu. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Tolgahan AKBUĞA 28/07/2016 tarihli ifadesinde; "  ... Daha sonra bizi 

dörderli  beşerli  rastgele  gruplara  ayırdı,  benim grubum dört  kişilikti.  Grubumda  Teğmen 

Hüseyin ZENGİN, Mahir Furkan HASDEMİR, Selim GÖREN ve ben bulunuyorduk. Tabur 

komutanımız Yasin CANDEMİR Yarbay depoya gidip silah almamızı emretti.  Daha sonra 

depoya  gittiğimizde  Bölük  Komutanı  Emre  ERKAN  Yüzbaşı  bize  seri  numaralarına 

bakmaksızın bizlere G-3 marka silah verdi. Daha sonra tabur komutanımızın odasının önüne 

geldik  ve  herkese  12'şer  adet  mühimmat  dağıtıldı.  Akabinde  tabur  komutanımız  kendi 

aracımla diğer  üç arkadaşımı da alıp  Fidanlık Nizamiyesine gitmemizi emretti.  "  şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Mahir  Furkan  HASDEMİR  28/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  05:30 

sıralarında  9  Nolu  Nizamiyeden  çatışma  sesleri  gelmeye  başladı,  nizamiyedeki  telsizden 

sorumlu  askere  ne  oluyor  diye  sorduğumda  bana  polislerin  9  Nolu  Nizamiyeye  sızmaya 

çalıştıklarını  ve  nizamiyedeki  askerlerin  polisle  çatıştığı  söyledi.  Bunun  üzerine  yanımda 

bulunan Kursiyer Teğmen Tolgahan AKBOĞA, Kursiyer Teğmen Selim GÖREN, Kursiyer 

Teğmen Hüseyin ZENGİN ile birlikte tabura geri döndük ve silahlarımızı depoya teslim ettik. 

Daha sonra sivil kıyafetlerimizi giyerek Kara Havacılık Komutanlığının ana nizamiyesinden 

dışarı çıktık. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Mustafa ÖZKARDEŞLER 28/07/2016 tarihli ifadesinde; " .... Bu sırada 

bizim gibi kursiyer  olan Teğmen Hüseyin ZENGİN ve Teğmen İrfan OKUMUŞ da araca 

bindi ve 1 nolu nizamiyeden saat 07.00 gibi ayrıldık. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  İrfan  OKUMUŞ  28/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ben  hangarın  içine 

girdiğim sırada nizamiye kısmından arkadaşım Hüseyin ZENGİN beni arayarak buradan çıkış 

yapabileceğimizi  söyledi...  Daha sonra Ahmet Semih BACANAK’ın aracı  ile  ben,  Ahmet 

Semih BACANAK, Hüseyin ZENGİN ve Mustafa ÖZKARDEŞLER nizamiyeden çıkarak bu 

olaylara karışmamak için kaçtık. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 
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Şüpheli  Selim  GÖREN  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  Bizim  grubumuza 

Serkan YILDIZ Yüzbaşının ismini ve telefon numarasını verdi. Benim grubumda Tolgahan 

AKBOĞA, Hüseyin ZENGİN, Mahir Furkan HASDEMİR ve ben vardım. Daha sonra silah 

almak  için  depoya  yolladı.  Bölük  komutanımız  Emre  Yüzbaşı  bize  depodan  G-3  marka 

rastgele silah aldırdı. Daha sonra Tabur Komutanımızın odasından mühimmat aldık. Akabinde 

Serkan YILDIZ'ı  arayarak birliğimizin içinde bulunan Fidanlık Nizamiyesine gideceğimizi 

öğrendik." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü, saat: 21:33'de, Piyade Teğmen İbrahim Furkan GÜLCAN, 

Topçu Teğmen Hüseyin ZENGİN ve Piyade Teğmen Ali SERT’in sivil kıyafetli olarak Kara 

Havacılık Subay Temel koğuş kapısından giriş yaptıkları,

15 Temmuz 2016 günü, saat:  22:08'de,  Topçu Teğmen Hüseyin ZENGİN’in uçuş 

kıyafetli ve silahlı olarak subay temel silahlık koridorunda görüldüğü, 

16 Temmuz 2016 günü, saat: 06:06'da, Topçu Teğmen Hüseyin ZENGİN’in Fidanlık 

nizamiye bölgesinde uçuş kıyafetli ve uzun namlulu silahla görüldüğü belirtilmiştir. 

Hava  Ulaştırma  Grup  Komutanlığı  Şehit  Kara  Pilot  Binbaşı  Yaşar  ERİAN 

Bakım  Hangarına  ait  güvenlik  kamera  görüntüleri  üzerinde  Kara  Havacılık 

Komutanlığı  tarafından  yapılan  inceleme  sonucu  düzenlenen  28/07/2016  tarihli 

tutanakta; 

Saat  03:36'da,  Yüzbaşı  Serkan  YILDIZ,  Topçu  Teğmen  Tolgahan  AKBUĞA ve 

Topçu  Teğmen  Hüseyin  ZENGİN'in,  yanlarında  G-3  tüfekleri  ile  hangar  giriş  kapısına 

geldikleri,

Yüzbaşı  Serkan  YILDIZ,  Topçu  Teğmen  Tolgahan  AKBUĞA ve  Topçu  Teğmen 

Hüseyin ZENGİN'in bölgeden ayrıldıklarının görüldüğü belirtilmiştir. 

Kara Havacılık Komutanlığı  tarafından yapılan idari  soruşturma sonrasında 

düzenlenen "İdari ve Disiplin Soruşturma Heyetinin Olayla İlgili Personel Hakkındaki 

Değerlendirmesi ve Kanaati Çizelgesinde; Şüpheli Hüseyin ZENGİN'in, aralarında emir 

komuta  zinciri  olmadığı  halde,  kurs  taburunda  kursiyer  olan  Topçu  Teğmen  Tolgahan 

AKBUĞA (G-3 Piyade tüfeği ile) ve Hava Ulaştırma Grup Komutanlığında görevli Yüzbaşı 

Serkan  YILDIZ ile  birlikte  hangar  ve  apron  bölgesine  silahlı  olarak  devriye,  emniyet  ve 

1545/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



kontrol  maksatlı  olarak  geldiği  ve  daha  sonra  bölgeden  ayrıldığı,  Darbe  Teşebbüsü 

kapsamında  icra  edilen  faaliyetlere  katıldığı,  667 sayılı  Kanun Hükmünde  Kararname ile 

kamu görevinden çıkarıldığı belirtilmiştir. 

Şüpheli Hüseyin ZENGİN'in adına kayıtlı olan / kullanmakta olduğu 0537 055 06 98 

numaralı telefon hattı için Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin 29/11/2016 tarih ve 2016/6350 

D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı  

verilmiştir.

Şüpheli  Hüseyin  ZENGİN'in  kullanmakta olduğu 0  537 055 06 98 numaralı 

telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe  girişiminde  bulunulan 

15/07/2016  tarihinden  ertesi  gün  sabah  06:37'ye  kadar  Güvercinlik  Kışlasının  bulunduğu 

civardaki baz istasyonlarından sinyal verdiği, şüphelinin cep telefonunun gece boyunca açık 

olduğu, internet erişiminde bulunduğu anlaşılmıştır. 

Şüpheli Hüseyin ZENGİN, 18/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Hüseyin  ZENGİN'in  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

ŞüpheliHüseyin ZENGİN'in, Kara Havacılık Okul Komutanlığı Öğrenci ve Kurslar 

Tabur Komutanlığında 7. dönem kursiyer teğmen olarak görev yaptığı,

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri dışında başka asker kişilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış 

biçimi ile  birlikte  nazara  alındığında,  şüphelinin  Fetullahçı  Terör  Örgütü üyesi  olduğunun 

anlaşıldığı,

Şüphelinin,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler  tarafından  15/07/2016 

tarihinde  gerçekleştirilecek  askeri  darbe  girişimi  öncesinde,  Subay  Temel  Kurs  Bölük 

Komutanı olan şüpheli Emre ERKAN tarafından 15/07/2016 tarihinde saat 21:30 sıralarında 

kışlada  bulunmaları  talimatı  üzerine  15/07/2016  tarihinde  saat  21:45'de  Güvercinlik 

Kışlasında, toplantı yapılacak yerde tulumlu olarak, hazır vaziyette beklediği, 

Tabur Komutanı Yasin CANDEMİR'in, tüm 7. Dönem Kursiyer Teğmenlere olduğu 

gibi şüpheliye de kapısı kırılmak suretiyle açılan depodan seri numaralarına bakmaksızın G-3 

piyade tüfeği dağıttırdığı,

Şüphelinin, aldığı bu tüfeğin mühimatını ise askeri darbe hazırlığı kapsamında atış 
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eğitimi bahanesiyle alınan ve atış eğitimi iptal edildiği halde iade edilmesi gerekirken iade 

edilmeyerek Tabur Komutanı şüpheli Yasin CANDEMİR'in odasında bulunan mermilerden 

karşıladığı, 

Şüpheli  Yasin  CANDEMİR'in,  şüpheli  Hüseyin  ZENGİN'i,  şüpheliler Tolgahan 

AKBUĞA,Mahir  Furkan  HASDEMİR  ve  Selim  GÖREN  ile  birlikte  rastgele  bir  grup 

oluşturarak başlarına da şüpheli  Yüzbaşı  Serkan YILDIZ'ı  da vererek Fidanlık nizamiyesi 

bölgesinde görevlendirdiği, 

Şüphelinin, şüpheli Tolgahan AKBUĞA'nın özel aracı ile diğer şüpheliler ile birlikte 

Fidanlık Nizamiyesine gittikleri, 

Şüphelinin,  şüpheli  Serkan  YILDIZ'dan  nizamiyeden  sızma  olursa  atışın  serbest 

olduğu, nizamiyeden kim girmeye çalışırsa ateş etmeleri gibi yasadışı talimatlar aldığı, 

Şüphelinin, olay gecesi Fidanlık nizamiyesi bölgesinde uzun namlulu silahla devriye 

gezdiği, 

Şüphelinin, askeri darbe faaliyeti başladığı saat 22:00 sıralarından sabah saat 06:00 - 

07:00 sıralarına kadar askeri darbeyi sevk ve idare eden şüpheliler tarafından verilen yasadışı 

emir ve talimatları yerine getirdiği,şüphelinin kendisine emir ve talimat yetkisi bulunmayan 

başka bir birlik komutanı olan şüpheli Yüzbaşı Serkan YILDIZ'dan emir ve talimat aldığı,

Şüphelinin, askeri darbe gecesi görevlendirildiği Fidanlık nizamiyesinin, Güvercinlik 

kışlasına  giriş  ve çıkışların  yapıldığı  kapılardan birisi  olduğu,  şüphelinin  bu bölgede olay 

gecesi silahlı olarak bulunarak kışlanan askeri darbeciler açısından kontrolünü ve güvenliğini 

sağladığı, 

Askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması ve şüpheli Ünsal ÇOŞKUN'un 

'teğmenler  ayrılabilir' talimatıyla  silahını  bırakıp,  şüpheliler  Ahmet  Semih  BACANAK, 

Mustafa  ÖZKARDEŞLER  ve  İrfan  OKUMUŞ  ile  birlikte  sivil  kıyafetlerini  giyerek  ana 

nizamiyeden çıkış yaparak Güvercinlik kışlasından ayrıldıkları, 

Şüphelinin, görev tanımı dışında kendisine ait olmayan uzun namlulu silahla olay 

gecesi Fidanlık Nizamiyesi bölgesinde kendisine verilen yasadışı  emir vetalimatları  yerine 

getirdiği, 

Şüphelinin,  cep telefonunda,  tanık Mehmet DİKKATLİ'nin beyanına göre isminin 

'Yurtta  Sulh'  olduğu anlaşılan 7.  dönem kursiyer  teğmenlerden oluşan whatsapp grubunun 

kayıtlı  olduğu  ve  askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  üzerine  şüphelinin 

aldığı talimat doğrultusunda bu whatsapp grubuna ilişkin tüm paylaşımları sildiği, 

Şüphelinin,  Kara  Havacılık  Komutanlığında  olay  gecesi  gerçekleştirilen  askeri 

hareketliliğin bir askeri darbe girişimi olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için 

kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu olan diğer şüphelilerle fikir ve eylem birlikteliği 
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içerisinde  hareket  ettiği,  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  darbe  girişiminin  başarıya 

ulaşması için kendisine verilen yasal olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Hüseyin  ZENGİN'in,  soruşturmaya  konu  eylemlerinin,  Silahlı  Terör 

Örgütü üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük 

Millet  Meclisini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  kısmen  veya  tamamen  yapmasını 

engellemeye teşebbüs etmek ve Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya 

görevlerini  yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını 

oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-71- Şüpheli   İbrahim MERT'in ( Teğmen ) Eylemleri :

Şüpheli İbrahim MERT 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " ... 2011 yılında sınavla 

Kara Harp okulunu kazandım. ... Kara Havacılık Okulunda 2015 yılı Eylül ayında eğitime 

başladım. Bu okulda eğitim 18 ay sürecekti 6 ay Temel uçak pervaneli eğitim uçağı 6 ay temel 

helikopter ve 6 ay da gelişmiş hava aracı eğitimi aldıktan sonra kursu başarılı  bitirmemiz 

halinde kura ile yeni görev yerlerimize Pilot olarak atanacaktık. ...

15/07/2016  günü  akşam  saat  17:00  sıralarında  Bölük  Komutanımız  Kara  Pilot 

YüzbaşıEmre  ERKAN  tüm  kursiyerleri  eski  yemekhanede  topladı.  Bize  hitaben  'Tabur 

komutanı sizinle görüşecek yalnız şu anda okul komutanının emirlerini alıyor o yüzden akşam  

21:45’ te yine burada toplanmak üzere dışarı çıkabilirsiniz' dedi. Biz tabur komutanı Kara 

Pilot Kurmay Yarbay Yasin CANDEMİR’i tahmini 3 haftadır hiç görmemiştik. Daha sonra 

içimizden kıdemi olan arkadaşlar Emre ERKAN komutana telefon ederek akşam toplantıya 

sivil mi yoksa tulumla mı çıkacağımızı sordu, o da tulumlu olarak gazinoya gelin dedi. Bunu 

sormaktaki amacımız biz hafta sonları Pazar günü gece 23:00 e kadar dışarıda kalabiliyorduk. 

Saat  21:45  sıralarında  emir  üzerine  tulumlu  vaziyette  gazinoya  giderek  toplandık  burada 

tahmini  yaklaşık  30  kişi  kadardık.  Yaklaşık  15  dakika  Bölük  komutanı  Emre  ERKAN’ı 

bekledik.

Daha  sonra  kendisini  üç  haftadır  göremediğimiz  Tabur  Komutanı  Yarbay  Yasin 

CANDEMİR telaşlı  ve  heyecanlı  bir  şekilde  gazinoya  girdi  bize  'arkadaşlar  bu  hepimiz  

öleceğiz genelkurmaya ve askeri birliklere terörist saldırı var Genelkurmay başkanını esir  

aldılar  bütün  başlarımızı  alıyorlar.  Genelkurmaydan  sonra  kritik  ve  önemli  bir  birlik  bu  

nedenle birliğin emniyetini alacağız' dedi. Ardından bizi gruplara ayırdı.Ben, Osman TEKE, 

Burak  Han  İLGÜN,  Murat  GÜLERDİ,  Kazım  HAMZAÇEBİ  ve  Ali  SERT’i  Takım 

komutanımız Üsteğmen şüpheli Serdar ERCAN’ın emrine verdi. Ancak Serdar Üsteğmen’in 

iki veya üç hafta önce Sabit Kanat Kuruluna tayini çıktı bu kurul bizim bulunduğumuz kışla 
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dayan binadaydı. Serdar Üsteğmen’i nedenle bizim başımıza verdi bilmiyorum. 

Daha sonra Tabur komutanı Yasin CANDEMİR bize 'herkes depoya insin ve silah  

alsın' dedi. Bizde hemen depoya indik gelişi güzel oradan G-3 marka silah ve birer tane boş 

şarjör aldık ancak takım komutanımız Serdar Üsteğmen almadı. Daha sonra tabur komutanı 

Yasin CANDEMİR buraya gelerek muhimmatların kendi odasında olduğunu buradan adam 

başı 12’şer adetG-3 mermisi almamızı emretti. Bunun üzerine Serdar Üsteğmen ben ve Kazım 

HAMZAÇEBİ  Tabur  komutanının  odasına  gittik.  Burada  mühimmatların  başında  Bölük 

Komutanımız Emre ERKAN bekliyordu bize mühimmatlardan sayarak adam başı 12'şer tane 

alın dedi bunun üzerine ben grubumdaki ben dahil 6 kişi için toplam 72 tane fişek aldım sonra 

tekrar aşağı inerek herkese dağıttım. Şarjörlere mermileri doldurduk. Bize meydan harekat 

taburunun  emniyeti  görevini  vermişlerdi  buraya  Serdar  üsteğmen’in  şahsi  aracına  3  kişi 

arkadaşımız Burak Han İLGÜN’ün şahsi aracına üç kişi binerek bize görev verilen yere gittik.

Serdar üsteğmen burda bizi ikişerli grup halinde böldü ve rast gele yerlere yatırarak 

mevzi aldırdı. Ben ve Kazım HAMZAÇEBİ’yi Jandarma Hava Aracı park yerini almak için 

orada  mevzilendirdi  Osman  TEKE ve  Burak  Han İLGÜN’ü Jandarma nizamiye  kısmına, 

Murat GÜLERDİ ve Ali SERT’i ise Meydan Hareket Tabur binası önüne mevzilendirdi.

Biz buralarda bir süre bekledik ben bunun bir tatbikat olduğunu düşünüyorduk, Saat 

23:00  -  23:30  sıralarında  Serdar  Üsteğmen  geldi  ve 'tabur  komutanının  emri  kesinlikle  

telefonla iletişime geçmek yasak vatan haini muamelesi yapacağım' dedi. Bu sıralarda F16'lar 

alçaktan uçuş yaparak üzerimizden geçiyorlardı. Okul bünyesindeki pistten helikopterler inip 

kalkıyordu bir hareketlilik vardı. Biz halen nedeninin ne olduğunu anlayamadık ancak artık 

tatbikat değilde bir terör saldırısının olduğunu düşünmeye başladım.

Saat  gece  12:00-01:00  arası  Serdar  Üsteğmen  gelerek  beni  ve  Kazım 

HAMZAÇEBİ’yi buradan alarak Meydan Harekat Tabur binası önüne getirdi. Bize siz burda 

durun emri üzerine bizde burada beklemeye başladık. Saat:02:00 sıralarında burada beklerken 

ben Üsteğmen Serdar’a  komutanım ne oluyor  diye  sordum o da bana 'Arkadaşlar  merak 

etmeyin herşey kontrol altında biz Genelkurmay başkanımınızın emirlerini uyguluyoruz sıralı  

amirlerimizin emirlerine itaat ediyoruz' dedi.

Gece saat: 02:30 sıralarında bizim yanımıza Kara Havacılıkta Adli Müşavir olduğunu 

söyleyen peltek konuşan bir Albay geldi bu şahsı ilk kez gördüm üzerinde kamuflaj vardı. Bu 

şahsı tekrar görsem tanıyamam yüzünü kısa süre gördüm ve hava karanlıktı burada Meydan 

Harekat Taburu önünden bir Astsubayı aldı bu şahsın kim olduğunu bilmiyorum daha sonra 

ben ve Murat GÜLERDİ’yi de yanına aldı birlikte bu şahsın geldiği araca bindik bizi Kara 

Havacılık Merkez Komutanlığı binası önüne gittik astsubayı burda bıraktık bu şahıslar araçta 

kendi  aralarında  konuşuyordu  Albay  olan  şahıs  Astsubay’a  'Sen  neden  saçma  sapan 

konuşuyorsun' dedi oda kendini savundu 'Ben saçma sapan konuşmadım' dedi. Daha sonra bu 
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Albay bizi tekrar aldığı Meydan Harekat Taburu önüne geri bıraktı ve bu araçla gitti bu şahsın 

kim olduğunu bilmiyorum.

Burada sabaha kadar bekledik sabah 05:00- 06:00 arasında Jandarma kuvvetlerinin 

Jandarma  civarında  mevzu  alan  arkadaşlarımız  Ali  SERT’i  ve  Kazım  HAMZAÇEBİ’yi 

almışlar ve bizim yanımıza Kobra tipi bir araçla geldiler. Araçtan inen sivil giyimli Jandarma 

Yarbay  olduğunu  söyleyen  şahıs  bize 'Sizin  helikopterler  sabaha  kadar  şehri  bombaladı  

silahlarınızı bize verin ve gelin' dedi bunun üzerine bizde 'kule de komutanlarımızın olduğunu 

onlara bilgi verelim' dedik.

Bunun üzerine dördümüz kuleye çıktık. Kulede kendisini ilk defa gördüğümüz adını 

sonradan  Albay Oğuz  YALÇIN olarak  öğrendiğimiz  şahıs  ile  birlikte  takım komutanımız 

Serdar ERCAN vardı. Biz kendisine Jandarmadan duyduklarımızı anlattık aşağı inmemiz ve 

konuşmamız gerektiğini söyledik. Bu esnada Albay Oğuz YALÇIN bize kobra geliyor zaten 

dedi  biz  bir  şey  anlamadık  bu  esnada  bir  kobra  tipi  helikopterin  gelerek  Jandarma 

kuvvetlerinin üzerinden ateş etmeden alçaktan uçuş yaparak geçiş yaptığını gördük. Bu arada 

iki  pilot  arasında 'Ne atıyoruz  komutanım' şeklinde  ki  konuşmayı  duyduk.  Bunun üzerine 

Albay  Oğuz  YALÇIN  telsizden  helikoptere  ateş  etmeleri  emrini  verdi  bunun  üzerine 

helikopter  Jandarma  aracının  çevresine  püskürtme  amaçlı  ateş  etmeye  başladı.  Biz  ne 

olduğunu  anlayamadık  korku  ve  panik  içinde  hemen  kimimiz  kulede  kimimiz 

merdivenlerinde siper  aldık kendimizi  korumaya çalıştık.  Bu sırada Albay Oğuz YALÇIN 

elindeki Kaleşnikof tipi tüfekle 'Geri çekil geri çekil' diye bağırarak Jandarmaya doğru ateş 

etmeye başladı. Bu sırada helikopterde 3- 4 tur bu Jandarma ekibinin üzerinde uçarak ateş 

etmeye devam etmeye devam etti ancak isabet alıp almadığını göremedik. 

Albay Oğuz YALÇIN bize  'Burayı terk etmemiz gerekiyor sizi güvenli bir bölgeye  

götüreceğiz kobra Cougar tipi helikopter geliyor'  dedi. Bizde kuleden aşağı indik burada en 

alt  katta  bir  Jandarma askerinin olduğunu gördüm bu sırada Oğuz Albay bu askere tüfek 

doğrultarak birliğini sordu ve silahını alarak yere yatırdı daha sonra kulenin arka kapısından 

birlikte dışarı çıktık gelen Cougar tipi helikoptere bizi yönlendirdi. Bu esnada sürekli ateş 

sesleri duyuyorduk, korku içinde dördümüz, Üsteğmen Serdar ve Albay Oğuz ve Sivil kıyafeti 

bir  şahısla  bu  helikoptere  bindik,  helikopterde  bizimle  beraber  yaklaşık  15-20  kişi  vardı 

bunların bazıları askeri üniformalı bazıları ise sivil giyimli şahıslardı, 10 dakika yolculuktan 

sonra pistin kuzey batısına doğru gittik burda bir meydan da bizi indirdiler. Buranın Akıncı 

Üssü olduğunu inince öğrendik.

Burda daha önce hiç görmediğimiz çok sayıda Albay ve Yarbay’ın olduğunu gördük 

bir süre sonra bizim okul komutanı olan Tuğgenaral Ünsal ÇOŞKUN da helikopterle buraya 

geldi.  Bu gördüğüm subay grubu içerisinde  Tabur  Komutanımız  Kara  Pilot  Yarbay Yasin 

CANDEMİR,  Kara  Pilot  Albay  Mustafa  ÇİN,  Kara  Pilot  Yarbay  Halil  GÜL’ün  de  bu 
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kalabalık  içerisinde  olduğunu  gördüm.  Yaşadığımız  olayları  düşününce  bunun  bir  darbe 

girişimi olduğunu düşünmeye başladım. Daha sonra buradan nasıl kaçabileceğimi düşünmeye 

başladım, yaklaşık yarım saat sonra bir jet bizim üzerimizden ateş açarak geçti bunun üzerine 

herkes sağa sola dağıldı bende bu anda birliğin dışına tel örgülere doğru kaçmaya başladım. 

Kaçarken elimdeki  silahı  birliğin içinde attım.  İleride arkadaşım Burak Han İLGÜN’ü de 

kaçarken gördüm birlikte koşmaya başladık tel örgülerden atladık dışarı çıkıp tarlaların içinde 

iki üç saat boyunca yürüdük ileride diğer arkadaşlarım Osman TEKE ve Murat GÜLERDİ’yi 

gördük, bu sırada Osman babasına telefon etmişti ve babası onu almak için gelmişti bizde 

peşlerinden koşarak yetiştik ve bu araca biz de bindik. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ali  SERT  11/10/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  Bizim  başımıza  Serdar 

ERCAN Üsteğmeni verdi. Benden başka bizim grupta Kazım HAMZAÇEBİ, Osman TEKE, 

Burak  Han  İLGÜN,  Murat  GÜLERDİ  ve  İbrahim  MERT  vardı."  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli Burak Han İLGÜN 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " Akabinde arkadaşım 

Teğmen İbrahim MERT Meydan Harekat  Taburunun önündeki  yola  Zırhlı  Kobra aracının 

geldiğini söylemek için bizi uyandırdı. ...

...  Akabinde Albay helikoptere binmemizi  emretti  ve Kulede olan bütün personel 

taşıma helikopterinin içine bindik. Helikopterin içinde hiç tanımadığım yaklaşık 10 asker ve 

sivil vardı. Kulede ve bu esnada ben, Osman TEKE, İbrahim MERT, Murat GÜLERDİ ve 

Serdar Üsteğmen hep birlikteydik. Daha sonra helikopter havalandı ve bir müddet uçtuktan 

sonra bir yer indi ve buranın Akıncı Hava Üssü olduğunu öğrendik. 

...  Bir  savaş  uçağı  pisti  bombaladı.  O esnada herkes  dağılıyordu.  Fırsat  bu fırsat 

diyerek  ve  silahımı,  mühimmatlarımı  orada  bırakarak  ağaçların  içine  doğru  koşmaya 

başladım. Çitlere doğru koşarken Teğmen İbrahim MERT arkadaşımı gördüm ve İbrahimle 

birlikte çitlerden atladık, oradan uzaklaşmaya başladık. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Murat GÜLERDİ 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " Ben Osman TEKE ile 

beraberdim.  Yaklaşık iki  saat  yürüdükten sonra Osman TEKE yardım için babasını  aradı. 

Osmanın  babası  GATA da  Albaydı.  Babasına  telefonumuzdan  konum  attık.  İleride  Bilal 

BOZDAĞ, Nuri YÜKSEL, Burak Han İLGÜN, İbrahim MERT ile karşılaştık. Daha sonra 

Osman  TEKE'nin  babası  yeşil  renkli  Honda  Jazz  marka  bir  arabayla  gelip  bizi  aldı  ve 

Temelli'ye doğru hareket ettik. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Kazım HAMZAÇEBİ 16/07/2016 tarihli  ifadesinde; "  Tabur komutanı 
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bana, Teğmen Ali SERT’e, Teğmen İbrahim MERT’e ve şuan hatırlayamadığım bir iki kişi 

daha  uçuş  hattına,  meydan  harekat  bölgesi  olarak  adlandırılan  yere  geçmemizi  ve  oranın 

emniyetini almamızı söyledi. 

... saat 01:00 sıralarında kule önüne Teğmen İbrahim MERT ile birlikte geçtik. Kule 

meydan harekat bölgesinin üst tarafında bulunur. Bu kule tüm uçuşları kontrol eder. Kulenin 

kışlanın iç tarafına bakan yönünde ve otopark yönünde kulenin emniyetini aldık. Ben bu arada 

birisi  kuleye saldırır  mı terör saldırısı  mı oluyor  diye düşünmeye başladım.  İbrahim'in de 

durumun ciddiyetini farkına vardığını ve 'keşke böyle olmasaydı' dediğini duydum. Çünkü 

patlama  seslerinin  geldiği  yönlerde  siviller  bulunduğunu  düşünmüş..."  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Kazım HAMZAÇEBİ  16/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ... Saat  02:00-

02:30  sıralarında  sıkıntılı  durumlar  geliştiğini  algılamaya  başlamıştık,  zaman  ilerledikçe 

yaşananların bir darbe girişimi olduğunu Ali SERT ve İbrahim MERT ile birlikte algılamaya 

başlamıştık." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Nuri  YÜKSEL  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Akıncı  Üssüne 

indiğimizde orası  çok kalabalıktı  ve 700-800 kişi  vardı.  Orada her birlikten birileri  vardı. 

Burada tanıdıklarım .... İbrahim MERT'ti... " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Osman TEKE 28/07/2016 tarihli ifadesinde; "  Daha sonra kendisini üç 

haftadır göremediğimiz Tabur Komutanı Yarbay Yasin CANDEMİR ... Ardından bizi gruplara 

ayırdı, ben, İbrahim MERT, Burak Han İLGÜN, Murat GÜLERDİ, Kazım Hamza ÇEBİ ve 

Ali SERT’i Takım komutanımız Üsteğmen Serdar ERCAN’ın emrine verdi. 

Daha sonra Tabur komutanı Yasin CANDEMİR bize  'Herkes depoya insin ve silah  

alsın' dedi. Bizde hemen depoya indik gelişi güzel oradan G-3 marka silah ve birer tane boş 

şarjör aldık. Biz deponun önünde beklerken İbrahim MERT elinde mühimmat ile geldi adam 

başı 12’şer adet G-3 fişeğini bizlere dağıttı. Biz bu fişekleri şarjörlere doldurduk. ...

Serdar üsteğmen burda bizi iki şerli grup halinde böldü ve rast gele yerlere yatırarak 

mevzi  aldırdı.  Ben ve Burak Han İLGÜN’ü Jandarma nizamiyesi  tarafında mevzilendirdi. 

Diğer arkadaşlarım İbrahim MERT, Kazım Hamza ÇEBİ, Murat GÜLERDİ ve Ali SERT’in 

nerede durduklarını bilmiyorum. 

... Gündoğmak üzeri idi İbrahim MERT bizi uyandırdı Jandarma ekiplerinin geldiğini 

gördük sivil giyimli Jandarma aracındaki şahıs bizi yanına çağırdı 'Sizin helikopterler sabaha 

kadar şehri bombaladı silahlarınızı bize verin ve gelin' dedi bunun üzerine bizdeçok şaşırdık 

kimin  doğru  kimin  yalan  söylediğini  anlayamadık.  Bu  Yarbaya  kulede  Serdar  ERCAN 
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komutanımız var  ona bilgi  verelim dedik.  Bunun üzerine dördümüz Ben,  İbrahim MERT, 

Burak Han İLGÜN ve Murat  GÜLERDİ birlikte  kuleye  çıktık.  Kulede kendisini  ilk  defa 

gördüğümüz adını sonradan Albay Oğuz YALÇIN olarak öğrendiğimiz şahıs ile birlikte takım 

komutanımız  Serdar  ERCAN  vardı.  Biz  kendisine  Jandarmadan  duyduklarımızı  anlattık. 

Aşağı inmemiz ve konuşmamız gerektiğini söyledik. Bu esnada Albay Oğuz YALÇIN bize 

'Kobra geliyor zaten' dedi biz bir şey anlamadık. ... Korku ve panik içinde hemen kimimiz 

kulede kimimiz merdivenlerinde siper aldık kendimizi korumaya çalıştık.  Bu sırada Albay 

Oğuz  YALÇIN  elindeki  Kaleşnikof  tipi  tüfekle 'Geri  çekil  geri  çekil' diye  bağırarak 

Jandarmaya doğru ateş etmeye başladı. Bu sırada helikopterde 3- 4 tur bu Jandarma ekibinin 

üzerinde  uçarak  ateş  etmeye  devam  etmeye  devam  etti  ancak  isabet  alıp  almadığını 

göremedik. 

Akıncı'dan ... Tahmini 2-2,5 saat yürüdük. Bu zaman zarfı içerisinde babam aracı ile 

geldi tam araca bineceğimiz sırada arkamızdan İbrahim MERT ve Burak Han İLGÜN, Nuri 

YÜKSEL, Bilal BOZDOĞAN ve adını hatırlayamadığım bir arakadaş daha koşarak geldiler 

ve babamın aracına bindik. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü, saat: 21:18'de, Mu.Teğmen İbrahim MERT’in sivil kıyafetle 

subay temel koğuşlar bölgesinegeldiği, daha sonra uçuş kıyafetli olarak Kara Havacılık Subay 

Temel koğuş kapısından çıkış yaptığı,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:06'da, Mu.Teğmen İbrahim MERT’in uçuş kıyafetli 

ve silahlı olarak subay temel silahlık koridorunda görüldüğü, 

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  00:58de,  İsth.Albay  Hakan  Cafer  ASLAN’ın  Ford 

Connect  marka  askeri  plakalı  bir  araçla  yanında  Çavuş  Ali  Tunç  AVŞAR,  Mu.  Teğmen 

İbrahim  MERT  ve  kursiyer  teğmen  olduğu  düşünülen  toplam  3  askeri  şahısla  karargah 

binasına geldiği ve burada Yarbay Yasin CANDEMİR ile görüştükten sonra Çavuş Ali Tunç 

AVŞAR’ı karargaha bıraktıktan sonra araçla uzaklaştığı belirtilmiştir. 

Şüpheli İbrahim MERT'in  adına kayıtlı olan / kullanmakta olduğu 0530 949 74 28 

numaralı telefon hattı için Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin 25/11/2016 tarih ve 2016/6371 

D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı  

verilmiştir.

Şüpheli İbrahim MERT,18/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.
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Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  İbrahim  MERT'in  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli İbrahim MERT'in,  Kara Havacılık Okul Komutanlığı Öğrenci ve Kurslar 

Tabur Komutanlığında 7. dönem kursiyer teğmen olarak görev yaptığı,

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri dışında başka asker kişilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış 

biçimi ile  birlikte  nazara  alındığında,  şüphelinin  Fetullahçı  Terör  Örgütü üyesi  olduğunun 

anlaşıldığı,

Şüphelinin,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler  tarafından  15/07/2016 

tarihinde  gerçekleştirilecek  askeri  darbe  girişimi  öncesinde,  Subay  Temel  Kurs  Bölük 

Komutanı olan şüpheli Emre ERKAN tarafından 15/07/2016 tarihinde saat 21:30 sıralarında 

kışlada bulunmaları talimatı üzerine 15/07/2016 tarihinde saat 21:30 sıralarında Güvercinlik 

Kışlasına geldiği, tulumunu giydiği ve hazır beklediği,

Şüpheli  Yasin  CANDEMİR'in,  şüpheli  İbrahim  MERT'i,  şüpheliler  Kazım 

HAMZAÇEBİ, Ali SERT, Osman TEKE, Burak Han İLGÜN ve Murat GÜLERDİ ile birlikte 

rastgele bir grup oluşturarak başlarına da uçuş öğretmeni olan şüpheli Kara Pilot Üsteğmen 

Serdar ERCAN'ın emrine vererek Meydan Harekat bölgesinde görevlendirdiği, 

Tabur Komutanı Yasin CANDEMİR'in, tüm 7. Dönem Kursiyer Teğmenlere olduğu 

gibi şüpheliye de kapısı kırılmak suretiyle açılan depodan seri numaralarına bakmaksızın G-3 

piyade tüfeği dağıttırdığı,

Şüphelinin,  şüpheli  Serdar  ERCAN  ve  Kazım  HAMZAÇEBİ  ile  birlikte  Yasin 

CANDEMİR'in odasına gittikleri, askeri darbe hazırlığı kapsamında atış eğitimi bahanesiyle 

alınan ve atış eğitimi iptal edildiği halde iade edilmesi gerekirken iade edilmeyerek odada 

bulunan mermilerden 72 adet aldığı, bu mermilerin bir kısmını kendi şarjörüne taktığı, bir 

kısmını  ise  kendiği  gibi  askeri  darbe  kapsamında  aynı  mevkiide  görevlendirilen  diğer 

şüphelilere dağıttığı, 

Meydan  Harekat  bölgesinde  görevlendirilen  bu  şüphelilerin,  görevlendirildikleri 

mevkiiye özel araçlarla gittikleri, 

Şüphelinin,  olay  gecesi  silahlı  olarak  Jandarma  Hava  Aracı  park  yerinde  mevzi 

aldığı, ilerleyen saatlerde ise şüpheli Serdar ERCAN'ın emir ve talimatı ile yine silahlı olarak 

Meydan Harekat Tabur binası önünde beklediği, 

Şüphelinin, askeri darbe faaliyeti başladığı saat 22:00 sıralarından sabah saat 06:00 - 

07:00 sıralarına kadar askeri darbeyi sevk ve idare eden şüpheliler tarafından verilen yasadışı 
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emir ve talimatları yerine getirdiği,şüphelinin kendisine emir ve talimat yetkisi bulunmayan 

başka bir birlik komutanı olan şüpheli Üsteğmen Serdar ERCAN'den emir ve talimat aldığı, 

Jandarma Özel  Kuvvetler  tarafından askeri  darbe girişimine  karşı  Kara Havacılık 

Komutanlığı  kışlasına  operasyona  başlanılması  ve  askeri  darbecilerin  verdikleri 

Güvercinlik'ten Akıncı'ya tahliye emri üzerine şüphelinin,  şüpheliler  Zafer DOLU ve Rıza 

AKINCI'nın  kullandıkları  AS-532  Cougar  tipi  helikoptere  askeri  darbe  kapsamında  etkin 

faaliyette bulunan şüpheliler Yarbay Mehmet ŞAHİN, Astsubay Fatih KARAGÖZ, Binbaşı 

Ertuğrul ALTUN, Albay Oğuz YALÇIN ile birlikte binerek Akıncı Hava Üssüne gittikleri, 

Şüphelinin, olay gecesi Güvercinlik kışlasından zimmetsiz ve gelişigüzel aldığı uzun 

namlulu silahı da beraberinde Akıncı Hava Üssüne götürdüğü, 

Şüphelinin, Akıncı Hava Üssünde askeri darbe kapsamında faaliyette bulunan diğer 

şüpheliler ile birlikte bulunduğu, askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması ve üssün 

uçaklar tarafından bombalanması üzerine tellerden atlayarak Akıncı Askeri Üssünden kaçtığı, 

Şüphelinin,kendisi gibi askeri Akıncı Askeri Üssünden kaçan şüpheliler Burak Han 

İLGÜN, Osman TEKE ve Murat GÜLERDİ ile birlikte şüpheli Osman TEKE'nin babasının 

aracı ile Akıncı bölgesinden ayrıldıkları, 

Şüphelinin, görev tanımı dışında kendisine ait olmayan uzun namlulu silahla olay 

gecesi  Meydan  Harekat  bölgesinde  kendisine  verilen  yasa  dışı  emir  vetalimatları  yerine 

getirdiği,şüphelinin olay gecesi askeri darbeciler açısından Güvercinlik kışlasının kontrol ve 

güvenliğini sağladığı, 

Şüphelinin  cep  telefonunda,  tanık  Mehmet  DİKKATLİ'nin  beyanına  göre  isminin 

'Yurtta  Sulh'  olduğu anlaşılan 7.  dönem kursiyer  teğmenlerden oluşan whatsapp grubunun 

kayıtlı  olduğu  ve  askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  üzerine  şüphelinin 

aldığı talimat doğrultusunda bu whatsapp grubuna ilişkin tüm paylaşımları sildiği, 

Şüphelinin,  Kara  Havacılık  Komutanlığında  olay  gecesi  gerçekleştirilen  askeri 

hareketliliğin bir askeri darbe girişimi olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için 

kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu olan diğer şüphelilerle fikir ve eylem birlikteliği 

içerisinde  hareket  ettiği,  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  darbe  girişiminin  başarıya 

ulaşması için kendisine verilen yasal olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli İbrahim MERT'in, soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı Terör Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek ve  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını  oluşturduğu 

anlaşılmıştır. 
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5-72- Şüpheli İbrahim TEPELİ'nin ( Astsubay Çavuş ) Eylemleri :

Şüpheli İbrahim TEPELİ'nin 26/07/2016 tarihli ifadesinde; " ... 2009 yılında 

Astsubay meslek yüksek okulunu kazandım ve 2011 yılında mezun olarak, 

yukarıda  adresini  vermiş  olduğum Ankara  Kara  Havacılık  Komutanlığına 

atandım ve halen burada görev yapmaktayım. 

Benim gerçekleştirilen  darbe  girişimini  kimlerin  nerede,  ne  zaman  planladığı,  ne 

şekilde  planladığı  hususunda hiçbir  fikrim yoktur.  FETÖ yapılanması  içerisinde  eylem ve 

faaliyetlerde bulunan şahısların kimler olduğu hakkında da hiçbir bilgim yoktur. Benim bu 

yapılanma içerisinde her hangi bir eylem ve faaliyetim bulunmamaktadır.

Benim yukarıda da beyan etmiş olduğum gibi hiçbir eylem ve faaliyetim yoktur. Bu 

darbe girişiminde her hangi bir görev almadım. Darbenin gerçekleşmiş olduğu, 15/07/2016 

günü  saat:  08.00  sıralarında  görevli  bulunduğum  Kara  Havacılık  Komutanlığında  arka 

nizamiye de nöbet görevime başladım. Rutin görevlerimize devam ettik, aynı gün saat. 16.00 

sıralarında  kendisini  tanımadığım  sınıfını  bilmediğim,  Hizmet  Destek  Tabur  komutanı 

Onur .... Binbaşı beni normal dahili hattan arayarak, kuvvet komutanımız orgeneral Salih Zeki 

ÇOLAK geleceğini CHİNOK-CH47 (çift pervaneli yük helikopteri) helikopter alınacağını ve 

helikopteri  görmeye  geleceğini  söyledi,  ortalığa  çeki  düzen  vermemi  söyledi  ve  kapattı. 

Bunun üzerine biz gereken tedbirleri aldık, orgeneral Salih Zeki ÇOLAK birliğe benim nöbet 

bulunduğum nizamiyeden giriş yapmadı, ancak yukarı nizamiyeden giriş yapmış, helikopteri 

inceledikten  sonra  Onur  binbaşı  beni  tekrar  arayarak  alay  karargahı  önünde  çay  içtiğini 

söyledi.

Bu sırada güney bölge emniyet timi 5 nolu nöbet kulübesi ile 9 nolu nöbet kulübesi 

arasında  yaya  devriye  atan  Rıza  AKSOY  (  Rıza  YÜKSEL  )ve  Onur  TUNCEL  isimli 

başçavuşlar  benim bulunduğum nizamiyeye  gelerek,  bizi  taarruz  hangarından  gönderdiler 

kuvvet  komutanı  geleceğinden  dolayı  bizi  buraya  görevlendirdiler  dediler,  ancak  kimin 

görevlendirdiğini  söylemediler  ve  bizimle  birlikte  bulunduğum  nizamiye  de  beklemeye 

başladılar. Orgeneral Salih Zeki ÇOLAK’ın gidip gitmediğini bilmiyorum, ancak saat: 20.30 

veya  21.00  sıralarında  Kara  pilot  Yüzbaşı  Serkan YILDIZ yanında  isimlerini  bilmediğim 

toplam (6) teğmen ile birlikte tam teçhizatlı olarak benim 24 saat esasına göre günün nöbetçi 

astsubayı olduğum nizamiyeye geldiler. Bunun üzerine bende nöbetçi astsubay olduğum için 

Serkan  YILDIZ  isimli  yüzbaşıya  neler  olduğunu  neden  tam teçhizatlı  olarak  geldiklerini 

sordum. O da bana bizi buraya görevlendirdiler, buranın emniyetini almaya geldiklerini, neler 

olduğunu kendisinin de bilmediğini söyledi, yaklaşık 10-15 sonra Ford Connect marka araç 

ile nöbetçi bulunduğum nizamiye ye Kara Havacılık İstihbarat Şube Müdürlüğünde çalışan 
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soy adını bilmediğim Albay Hakan.... ( Hakan Cafer ARSLAN ) kendisi yalnız olarak geldi, 

telaşlı  bir  şekilde,  Ani  Müdahale  Mangası  nöbetçi  Uzman  Çavuş  soy  adını  bilmediğim 

İsmail.... Uzman çavuş, beni ve nizamiyede bulunan kamera nöbetçi astsubayı astsubay çavuş 

Özgür  TOSUN’u  yanına  çağırdı,  bizlere,  kara  kuvvetleri  komutanlığının  denetlemesi  var 

buranın emniyetini  biz  alacağız,  hemen itfaiyeden bir  itfaiye  aracı  çağırdı,  nizamiye  giriş 

kapısını kapatarak, giriş çıkışların yasak olduğunu, bizlerin de tam teçhizat kuşanarak silah 

almamız  emrini  verdi,  ani  müdahale  mangasını  mevzilendirdi.  Bundan  sonra  Serkan 

Yüzbaşınıza  mutlak  itaat  edeceksiniz,  telefonların  yasak  olduğunu ve toplanması  şeklinde 

emir  verdi.  Bu  sırada  Kara  pilot  Yüzbaşı  Serkan  YILDIZ  yanında  isimlerini  bilmediğim 

toplam (6) teğmen ile birlikte nöbetçi bulunduğum nizamiye de bulunuyordu. Telefonlarımız 

toplanmadı  ancak  Serkan  YILDIZ Yüzbaşı  ara  ara  telefon  kullanmamamızı  söyledi  fakat 

kendisi  birkaç  kez  bizlerden  uzakta  telefon  görüşmeleri  yapıyordu.  Gelmiş  olduğu  Fort 

Connect arabaya tekrar binerek yanımızdan ayrıldı, aracı kendisi kullanıyordu, normalde bu 

Hakan... albay bizleri denetlemeye aynı araçla gelirdi, aracı sürekli bir er kullanırdı, ancak bu 

geldiğinde yalnızdı ve aracı  kendisi  kullanıyordu, ben bu duruma çok şaşırmıştım. Hakan 

Albay gittikten sonra bir  teyakkuz halinde beklemeye devam ettik  ben bu sırada Yüzbaşı 

Serkan YILDIZ’a durumun ne olduğunu defalarca sordum bana bilmediğini söyledi fakat ben 

bildiğini ve bize söylemek istemediğini biliyorum. Daha sonra saat 22.15 gibi (2) tane kobra 

tipi (2) tane skorski helikopterin de havalandığını gördüm, helikopterlerin havalanmasından 

yaklaşık,  1-1,5  saat  sonra  Hakan  ....  Albay  yine  Fort  Connect  araç  ile  yalnız  kendisi 

kullanarak yanımıza  geldi,  bu sefer  Serkan YILDIZ Yüzbaşıya  ve bizlere  dışarıdan gelen 

herkesi vurun emri verdi, hemen aceleci bir şekilde tekrar yanımızdan ayrıldı.

Ben bombalar patlamaya başladı, hava hareketliliği başlayınca ailem ve yakınlarım 

arkadaşlarım beni aradı, darbe girişi olduğunu söylediler, bende bunun üzerine telefonumdan 

haberlere bakmaya başladım ve bir takım subaylar tarafından darbe girişimi yapıldığını ve 

TRT kanalından yapılan açıklamayı izledim. Bu sırada Ani Müdahale Mangasında nöbetçi 

Uzman Çavuş soyadını hatırlayamadığım İsmail  uzman yanıma gelerek ben mangayı  içeri 

topluyorum, teçhizatları çıkarttırıyorum emriniz nedir diye sordu bende mangayı toplamasını 

söyledim. Bunun üzerine mangayı topladık teçhizatları toplandı, bu sırada saat hatırladığım 

kadarıyla saat: 02.00 olmuştu.

Nizamiyenin  yanında  bulunan  otoparka  Tabur  komutanım  olan  Murat  BOLAT 

Yarbay yanında 6-7 civarında hiç görmediğim sivil şahıslar ile birlikte geldi, kendi yardımcısı 

olan  Tabur  Komutanı  Yardımcısı  Binbaşı  Ersel  ERSOY’u  cep  telefonundan  aradı,  ne 

konuştuklarını  bilmiyorum ancak  Ersel,  Ersel  şeklinde  telefonda  hitap  ediyordu,  yanında 

bulunan sivil  şahıslar  3-4 arabayla otoparktan ayrılarak birliğin içine doğru gittiler,  Tabur 

Komutanı  Murat  BOLAT bu  sivil  şahıslar  ile  gitmeyerek,  oto  parkta  kalarak  beklemeye 
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başladı, bu sırada yanma gelen tabur komutan yardımcısı Ersel ERSOY binbaşının arabasına 

binerek  beklemeye  başladılar.  Daha  sonra  bizde  bunun  üzerine  silahlarımızı  ve 

teçhizatlarımızı  içeriye  bıraktık,  bu  sırada  akşam  saatlerinde  yanımıza  gelen  Kara  pilot 

Yüzbaşı Serkan YILDIZ yanında isimlerini bilmediğim toplam (6) teğmen halen nizamiyede 

yanımızda silahlı bir şekilde beklemedeydi,

Hava aydınlanmaya başlayınca Tabur Komutanı Murat BOLAT ve tabur komutan 

yardımcısı  Ersel  ERSOY binbaşının  arabası  ile  ikisi  birlikte  birliğin  içine  hareket  ettiler 

nereye gittiklerini bilmiyorum. Saat: 06.00 sıralarında soyadını bilmediğim Albay Hakan... ve 

Albay Murat AĞIR (Kara havacılık okul Komutanı) yanımıza gelerek, asıl olay bundan sonra 

başlıyor,  silahlarınızı  alın,  ateşe  karşılık  ateş  edin,  şeklinde  emir  vererek  yanımızdan 

ayrıldılar, ben bunun üzerine Ani Müdahale Mangasının bulunduğu yere gittim. Ani Müdahale 

Mangası nöbetçi uzman çavuşu İsmail... uzman, Kamera Nöbetçi astsubayı Özgür TOSUN ve 

ben birliğe gelen polis ve sivil halka karşı kesinlikle ateş etmeyeceğimiz ve teslim olacağımızı 

karar aldık ve ani müdahale mangasında bulunan askerlere bu şekilde de emir verdim. Sabah 

tam saat:06.17 sıralarında (3) kobra, (1) atak, (1) Cougar helikopter havalandı, havalanmaları 

ile birlikte birliğe ateş açmaya, tüm binaları, nöbetçi kulelerine, park halindeki helikopterlere 

arkalarından  gelmemeleri  için  ateş  etmeye  başladılar,  bu  sırada  mesai  arkadaşım olan  ve 

evinde istirahatli, astsubay kıdemli çavuş Emre GÜNEL bana abi durumun nasıl diye mesaj 

attı, bende birlikte çatışma çıktığını acil nizamiyeye polis göndermesini istedim.

Daha sonra  yanımda astsubay Özgür  TOSUN ile  birlikte  birlikten  dışarı  kaçarak 

kendimizi emniyetli bir yere attık, yaklaşık 3 saat sonra birliğe döndük, askeri savcıyı nöbetçi 

bulunduğum nizamiyede beklemeye başladım. 16.07.2016 günü saat: 20.00 sıralarında askeri 

savcı ile görüştüm, kendisinin üsteğmen olduğunu söyledi ancak ismini hatırlamıyorum. Bana 

Pazar günü 16.07.2016 günü birliğe gelin ifadenizi alayım dedi. Bende bunun üzerine eve 

gittim. 17.07.2016 günü tekrar saat:09.00 veya 09.30 sıralarında birliğe askeri savcıya ifade 

vermek  için  geldim.  Kara  Havacılık  Komutanının  yanında  olduğundan  görüşmedim daha 

sonra albay Metin TÜZEL beni birliğe gelen polis memurlarına teslim etti ve buraya emniyet 

müdürlüğü terörle mücadele şube müdürlüğüne getirildim.

Ben TSK içerisinde yapılanan FETÖ içerisinde eylem ve faaliyetleri 

bulunan şahıslar  hakkında hiçbir  bilgim yoktur,  ancak darbe girişimi  ile 

ilgili olarak olayın olduğu gece,yukarıda anlatmış olduğum gibi, bütün gece 

Fort  Connect  araç  ile  dolaşan soyadını  bilmediğim Hakan...  albay,  Kara 

Havacılık  Komutanlığı  Bakım  Tabur  Komutanı  Yarbay  Murat  BOLAT, 

Yardımcısı binbaşı Ersel ERSOY, Kara Havacılık Okul Komutanlığında görevli 

albay Murat AĞIR,  Kara pilot  yüzbaşı  Serkan YILDIZ,  kışla  nöbetçi  amiri 

Yarbay Özcan KARACAN, alay nöbetçi amiri Yüzbaşı Talha ... soyadını ÇELİK 
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olarak bildiğim rütbeli  personelin  darbe girişimden haberdar olduklarını, 

birliğe darbe girişimi düzeni aldırdıklarını, en son helikopterlere birliğe ateş 

ettirdiklerini  darbe  girişi  içerisinde  olduklarını  düşünüyorum.  Ben  askeri 

savcıya bilgi vermek şikayetçi olmak için gitmiştim ancak, konu hakkında 

bilgi vermek üzere emniyete götürüldüğüm söylendi ve buraya getirildim." 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Özgür TOSUN 01/11/2016 tarihli ifadesinde; " .... O ayrıldıktan kısa bir 

süre sonra Serkan YILDIZ yüzbaşı yanında 5 tane silahlı teğmen ile birlikte nizamiyeye geldi. 

Ben  konteynırdan  nizamiyeye  geldiğini  görmüştüm.  Ben  çıkıp  yanına  gittim.  Kendisine 

tekmil  verdim.  Niçin geldiklerini  sordum. O da bana "buranın güvenliğini  alacağız"  dedi. 

Serkan  YILDIZ'ın  belindesilah  vardı.  Beraberindeki  teğmenler  de  G-3  piyade  tüfeği 

vardı.Tüfeklerde dolu şarjör olduğunu ben fark ettim. Ben kendisine buranın ani müdahale 

mangası olduğunu söyledim. O da "ben de bilmiyorum. Bize böyle talimat verildi. Buraya 

geldik"  dedi.  Nizamiyeye  İbrahim Astsubaya  gittim.  Durumu anlattım.  "  bir  de  siz  gidin 

konuşun" dedim. O da gitti konuştu. Serkan YILDIZ ona da aynı şeyi söyledi. Onlar orada 

beklerken  ben  kamera  odasına  gittim.  ....30-45  dk  sonra  Hakan  Cafer  ARSLAN  Albay 

yeniden aynı araçla geldi. Yanında yine kimse yoktu. Serkan YILDIZ ile bir şeyler konuştu. 

Sonra  araçla  oradan  ayrıldı.  Ben de  onu görünce  İbrahim Astsubayın  yanına  gittim.  Ona 

komutanın ne dediğini sordum. O da bana, komutanınınateş serbest dediğini söyledi. Biz bunu 

duyunca orada zincirle bağlı bulunan nöbet silahı olan kaleşnikoflardan birini ben diğerini de 

İbrahim yerinden aldık. .....

Akşam hava karardıktan sonra helikopterlerin  uçuş seslerini  duydum. Karanlıktan 

helikopterleri seçemedim. Saat 24:00 sıralarında Yarbay Murat BOLAT ön plakası düşmüş bir 

sivil  araçla  nizamiyeye  geldi.  Oradan  araçtan  inip  cep  telefonuyla  konuşarak  otoparktaki 

araçlardan birisinin içine bindi. Bindiği araçta Ersel ERSOY Binbaşı da varmış. Bunu bana 

İbrahim TEPELİ söyledi. Bu arabayı gece boyunca 1 saat aralıklarla arabayı çalıştırıyorlardı. 

3-4  saat  boyunca  Murat  BOLAT Albayın  o  arabanın  içinde  kaldığını  hatırlıyorum.  Hava 

aydınlanınca o araçla  gece bıraktığı  aracın yanına geldiler.  Murat  BOLAT o araçtan indi. 

Kendi bıraktığı araca bindi. Sonra diğer aracı takip ederek birliğin içine doğru gittiler, dedi.

Gece boyunca biz Rıza YÜKSEL, Onur TUNCEL ve İbrahim TEPELİ ani müdahale 

mangasının  nöbetçi  uzman  çavuşu  ile  birlikteydik.  Kesinlikle  suç  oluşturan  herhangi  bir 

eylemde bulunmadık....

Saat 05:00-05:30 sralarında Hakan Cafer ARSLAN Albay beyaz connect bir araçla 

tekrar  nizamiyeye  gelmişti.  Yanında  da  Murat  Ağır  albay  vardı.  Murat  AĞIR üzerindeki 

rütbeleri ve isimliği sökmüştü. Tulumluydu. Bacaklarının arasında kaleşnikof vardı.İbrahim 
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TEPELİ ile bana nizamiyenin orada araç içerisinden Murat AĞIR "Uyumuyorsunuz değil mi, 

sakın uyumayın, asıl şimdi başlıyor, yüksek yerlerden uzak durun " şeklinde şeyler söyledi....

....  Olay  akşamı  ben  kendi  alay  nöbetçi  amirimizi  aramadım.  Ancak  İbrahim 

Astsubay aradı. Ben normal nöbetimi tuttum. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Bilgehan  GÖRGÖZ'ün  12/10/2016  tarihli  ifadesinde;  "...  Saat  21:30 

sıralarında  nöbet  değişiminden  gelen  askerler,  tel  örgülerin  orada  subayların  ellerinde 

silahlarla pusuya yattıklarını gördüklerini söylediler. Ben de nöbetçi amirim Gökhan ÇİÇEK 

Binbaşıyı aradım. Telefonu kapalıydı, ulaşamadım. Fidanlık Nöbetçi Astsubayı olan İbrahim 

TEPELİ'yi aradım ve durumu ilettim. O bana hareketlilikten haberinin olmadığını söyledi. 

Ben de nöbetçi çavuşu, kendilerine dikkat etmelerini, herhangi bir olumsuzluk halinde bana 

haber vermelerini söyledim." şeklinde beyanda bulunmuştur.

1. Kara Havacılık Alayı Bakım Tabur Komutanlığının 14/07/2016 tarih ve 1050-

1542222-16  sayılı  Tabur  Komutan  Vekili  olarak  Kara  Pilot  Binbaşı  Ersel  ERSOY 

tarafından düzenlenen yazıda, Fidanlık Nizamiye Astsubaylığının UH teknisyen Astsubay 

Kıdemli  Çavuş  İbrahim  TEPELİ  olarak  görülen  lüzum  üzerine  planlı  nöbet  tarihlerinde 

değişiklikler yapıldığı belirtilmiştir. 

Şüphel İbrahim TEPELİ'nin kullanmakta olduğu/ adına kayıtlı olan 0507 971 54 98 

numaralı telefon hattı için Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 01/12/2016 tarih ve 2016/6243 

D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı  

verilmiştir.

Şüpheli  İbrahim TEPELİ'nin  kullanmakta olduğu 0507  971 54  98 numaralı 

telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe  girişiminde  bulunulan 

15/07/2016 tarihinde cep telefonunu gece boyunca açık olduğu, internet erişiminde bulunduğu 

anlaşılmıştır. 

Şüpheli İbrahim TEPELİ, 17/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  İbrahim  TEPELİ'nin  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli İbrahim TEPELİ'nin, 1. Kara Havacılık Alayı Bakım Taburu Kullanıcı ve 

D/DS Bakım Bölüğü Orta Genel Maksat Hücum Helikopter Kullanıcı Bakım ve OnarımD/DS 
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Takımında Periyodik  Bakım Teknisyeni  olarak  Astsubay Kıdemli  Çavuş  rütbesi  ile  görev 

yaptığı, 

Şüphelinin, Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu, 

Fetullahçı  Terör örgütü mensubu askerlerin,  askeri  darbe planı  kapsamında askeri 

darbe girişiminde bulunulacak 15/07/2016 tarihinde Kara Havacılık Komutanlığı Güvercinlik 

Kışlasının kontrolünü tamamen ele geçirmek için nöbet değişiklikleri yaptıkları, bu kapsamda 

şüpheli Ersel ERSOY tarafından yapılan değişiklikle şüphelinin Kara Havacılık Komutanlığı 

Fidanlık Nizamiyesinin 15/07/2016 tarihindeki Nöbetçi Astsubayı olarak görevlendirildiği, 

Şüphelinin  kendisine  emir  ve  talimat  yetkisi  olmayan  şüpheli  Hakan  Cafer 

ARSLAN'dan emir ve talimat aldığı, onun talimatı doğrultusunda orada darbeciler tarafından 

görevlendirilen  şüpheli  Serkan  YILDIZ yüzbaşının  emrine  girdiği,  Fidanlık  Nizamiyesine 

giriş ve çıkışları engellemek üzere nizamiye girişini itfaiye aracıyla kapattıkları, 

Şüphelinin, kendisine emir ve talimat verme yetkisi bulunmayan sıralı komutan ve 

amirlerinden olmayan şüpheliler Hakan Cafer ARSLAN ve Murat AĞIR'dan Kaleşnikoflarla 

mevzi almaları  ve gelen olursa ateşle karşılık vermeleri  talimatları  aldığı,  şüpheli  İbrahim 

TEPELİ'nin  şüpheli  Özgür  TOSUN ile  birlikte  bu  talimat  üzerine  nöbet  yerinde  bulunan 

Kaleşnikof marka silahlarını alarak Fidanlık nizamiyesinde mevzilendikleri, 

Şüphelinin,  gece  boyunca  Fidanlık  Nazimiye'de  meydana  gelen  yasadışı  askeri 

hareketliliği kendi sıralı amir ve komutanlarına bildirmediği, 

Şüphelinin, olay gecesi askeri darbe kapsamında kendisine verilen emir ve talimatları 

yerine getirdiği, 

Şüphelinin, askeri darbe gecesi görevlendirildiği Fidanlık nizamiyesinin, Güvercinlik 

kışlasına giriş ve çıkışların yapıldığı kapılardan olduğu, şüphelinin bu bölgede olay gecesi 

silahlı  olarak  bulunarak  kışlanan  askeri  darbeciler  açısından  kontrolünü  ve  güvenliğini 

sağladığı, Fidanlık Nizamiyesinden giriş ve çıkış yapmak isteyen kişilerle ilgili askeri darbeyi 

yönetenlerden aldıkları emir talimatla hareket ettikleri, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  üzerine  sabah 

saatlerinde kışladan ayrıldığı,

Şüphelinin, Kara Havacılık Komutanlığında gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir 

askeri darbe girişimi olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için Fetullahçı Terör 

örgütü  mensubu  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ettiği, 

şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında  Fetullahçı  Terör  Örgütü 

mensuplarından askeri darbe planlaması kapsamında aldığı yasal olmayan emir ve talimatları 

yerine getirdiği, 

Şüpheli  İbrahim  TEPELİ'nin,  soruşturmaya  konu  eylemlerinin,  Silahlı  Terör 

Örgütü üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük 
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Millet  Meclisini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  kısmen  veya  tamamen  yapmasını 

engellemeye  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya 

görevlerini  yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını 

oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-73- Şüpheli İbrahim Furkan GÜLCAN'ın ( Teğmen ) Eylemleri :

Şüpheli İbrahim Furkan GÜLCAN 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " 2007 yılında 

Bursa Işıklar Askeri Lisesine girdim. Bir yıl İzmirde bulunan Maltepe Askeri Lisesine gittim, 

2015 yılı 30 Ağustosta Mezun oldum ve Kara Havacılık Okul komutanlığına kursiyer teğmeni 

olarak gittim. 13/09/2015 tarihinde 18 aylık kurs başladı. Şu an helikopter kursunda devam 

ediyoruz. Güvercinlik'te bulunan Kara Havacılık Okulunda yatılı olarak kalmaktayız. Burada 

hafta içi yatılı olarak eğitim görürüz, hafta sonu izinliyiz. 

....Tabur komutanımız Yarbay Yasin CANDEMİR, bölük komutanımız Yüzbaşı Emre 

ERKAN’dır.  Şu  an  takım  komutanımız  yeni  atandığı  ve  göreve  henüz  başlamadığı  için 

tanımıyorum.

15/07/2016  tarihinde  her  zamanki  gibi  kurs  16:00'da  bitti,  saat  17:00  sıralarında 

bölük komutanımız olan Yüzbaşı Emre ERKAN yemekhanede topladı. Bize hitaben 'tabur  

komutanımız Yarbay Yasin CANDEMİR sizinle görüşecek, şu an yoğun olduğu için gelemiyor,  

21:45 tekrar gazinoda toplanılacak' emrini verdi ve oradan ayrıldık.

Daha sonra 21:45 te bütün 7. dönem kursiyerler olarak gazinoda toplandık. Yaklaşık 

15-20 dakika sonra, tabur komutanımız Yarbay Yasin CANDEMİR panik bir halde gazinoya 

girdi, bu sırada yüzünün renginin solduğunu gördük, o anda gazinoda biz 30 kişiydik, daha 

sonra  tabur  komutanımız  Yarbay Yasin  CANDEMİR bizi  etrafına  topladı  ve  bize  hitaben 

'bugün  çok  önemli  ve  çok  ciddi  bir  gün,  bu  işin  şakası  yok,  bugün  korkmayın  bugün  

titremeyin, bugün hepimiz öleceğiz, şimdi size gerçek silah ve gerçek mühimmat dağıtılacak,  

Genelkurmay Başkanlığına baskın oldu, iki noktada çatışmalar devam ediyor, ikinci öncelikli  

olarakta bizim birliğimize saldırı gerçekleştirilmesi bekleniyor, birliğimizi savunacağız' dedi 

ve bizi rasgele yedişerli ve dörderli gruplara ayırdı. Benim ayrıldığım dört kişilik grupta ben, 

Teğmen Çağatay Talha ÇOLAKOĞLU ve Teğmen Kerimcan KAMAN vardı.  Daha sonra 

Yarbay Yasin CANDEMİR bize kışla içerisinde özel aracı olan varmı diye sordu, daha sonra 

depodan  Yüzbaşı  Emre  ERKAN'dan  rasgele  silah  ve  boş  şarjör  aldık.  Bu  sırada  diğer 

arkadaşlarımızdan  tabur  komutanımız  Yarbay Yasin  CANDEMİR’in  odasından  G-3  tüfek 

mermisi  alacağımızı  öğrendik,  daha  sonraYarbay  Yasin  CANDEMİR’ in  odasına  gittik. 

Burada Yüzbaşı Emre ERKAN'ın herkese 12 adet G-3 tüfek mermisi dağıttığını gördük ve 

herkes 12 adet mermi aldı. Daha sonra herkes dağıtılan mermileri boş şarjörlere bastık ve 
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nizamiyeye doğru gittik.

Nizamiyede Binbaşı Ertuğrul’u gördük. Binbaşı Ertuğrul'un yanına gittiğimizde bize 

'korkmayın,  bugünler  için  yetiştirildiniz' dedi  ve  herkes  nizamiyenin  önünde  beklemeye 

başladık. Teğmen Kerimcan KAMAN depo sorumlusu olarak depo da kaldı ve daha önceden 

depo görevlisi  olan  Teğmen Galip  ŞİMŞEK koşarak nizamiyeye geldi  ve bizim nizamiye 

grubumuz olan dört kişiye katıldı. Daha sonra biz orada beklerken teğmen Mikail AYDOĞAN 

tabur komutanından 4 kutu G-3 tüfek mermisi getirdi ve aramızda dağıttık. Daha sonradan 

herkes hatırlamadığım bir rütbeliden fazladan dolu bir şarjör aldı. Saat22:45 sıralarında herkes 

nizamiyede dolu şarjör ve tüfekleri ile beklemeye başladılar.

Binbaşı  Ertuğrul  bize  hitaben 'telefonlarınızla  uğraşmayın,  telefon  gelirse  sakın  

bakmayın' dedi,  ama  ben  telefonuma  baktım  ve  gelen  mesajlara  göre  darbe  yapanlar, 

Genelkurmaya saldıranları ile bizim birliğe saldıracak kişilerin aynı kişiler olduğu kanaatine 

vardım, F-16 jetlerinin seslerini ve helikopterlerin seslerini duyuyorduk, fakat hala bir darbe 

girişiminin olduğunu anlamadık ve bize söylenen Genelkurmaya bir saldırı olduğu ve buraya 

saldıranların bize de saldıracağı yönündeydi.

Sabah 04:30-05:00 sıralarında nizamiyenin önünde Ertuğrul Binbaşı bizi topladı ve 

artık  hat  düzeninde  bekleyeceğimizi  söyledi,  bu  esnada  da  bize  polis  gelirse  atış  serbest 

emrini verdi, halk gelirse de havaya ateş açmamızı, eğer halkın nizamiyeden içeriye gelmesi 

durumunda  kendisinden  gelecek  olan  emirleri  beklememizi  söyledi.  Daha  sonra  soyadını 

bilmediğim kendisini  ve  resmini  gördüğüm taktirde  tanıyabileceğim Ertuğrul  Binbaşı  bizi 

mevzilere yerleştirdi. Biz de kime ateş edeceğiz polisimize vatandaşımıza mı?diye tartıştık ve 

hepimiz birlikte hiç kimseye ateş etmemeye ve biran önce kaçmaya karar verdik. Ertuğrul 

Binbaşı polise karşı bir ateş emri verince bunun bir darbe girişimi olduğunu hepimiz anladık, 

kışla içerisinden ve dışarısından atış seslerin geldiğini duyduk, Ertuğrul binbaşının panikle 

askeri bir araca doğru koştuğunu gördüm.

Daha sonra teğmen Mikail AYDOĞAN bana doğru koşarak tabura gidiyoruz dedi, 

daha  sonra  Mikail  AYDOĞAN'ın  aracına  binerek  tabur  binasına  gittik.  Orada  bizim gibi 

kaçan diğer  teğmen arkadaşlarımız  vardı.  Orada Kerimcan KAMAN’ı ve Cihangir  CAN'ı 

gördüm. Tabur binasında sivil kıyafetlerimizi giydik, silahlarımızı taburun içine bıraktık ve 

daha sonra üzerini değiştirenler araçları ile taburdan uzaklaştık. Ben biraz geç kaldığım için 

bütün sivil  araçlar  gitmişti  ve daha sonra yürümek sorunda kaldım,  daha  sonra simülatör 

binasının arka kısmından yola çıkarken Teğmen Emre NAZLIGÜLOĞLU ve Teğmen Volkan 

CESUR  isimli  arkadaşlarımı  gördüm.  Bu  arkadaşlarıma  çatışmanın  çıktığını,  bizim 

kaçtığımızı ve onlarında kaçmasını söyledim, daha sonraTeğmen Emre NAZLIGÜLOĞLU 

bana  ilerde  mevzilenen  iki  kişinin  daha  olduğunu  söyledi.  Bunlar  Teğmen  Ahmet  Semih 

BACANAK ve Teğmen Mustafa  ÖZKARDEŞLER olduğunu söyledi.  Ben teğmen Ahmet 
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Semih  BACANAK'ın  yanına  gittim  ve  kendisine  okul  komutanın  teğmenleri  serbest 

bıraktığını söyledim. Ahmet Semih BACANAK'ın yanında kamuflajlı  biri  vardı ve Ahmet 

Semih BACANAK'ın silahını alarak 'tamam sen git' dedi, daha sonra dan bu kişinin yüzbaşı 

olduğunu  öğrendim  fakat  ismini  bilmiyorum.  Daha  sonra  tekrar  ben,  Ahmet  Semih 

BACANAK,  Emre  NAZLIGÜLOĞLU,  Volkan  CESUR ve  Mustafa  ÖZKARDEŞLER ile 

tabur binasının olduğu yere gittik. Burada Yüzbaşı Emre ERKAN'ı gördüm ve bize silahları 

kaldırmamız  gerektiğini  söyledi.  Daha  sonra  silahları  kendi  odasına  götürmenin  güvenli 

olmayacağını bu silahları depoya götürmemiz gerektiğini söyledi. Orada kalan bütün silahları 

depoya  götürdük,  daha  sonra  Emre  NAZLIGÜLOĞLU’nun  aracına  ben  Emre 

NAZLIGÜLOĞLU, Volkan CESUR ve Galip ŞİMŞEK isimli arkadaşlarım binerek okuldan 

çıktık. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Çağatay Taha ÇOLAKOĞLU 28/07/2016 tarihli  ifadesinde;  "  Benim 

grubumda  Mikail  AYDOĞAN’a  bir  GSM  numarası  verdi  ve  bu  numarayı  arayıp 

komutanınızın  emirlerini  alın  dedi.  Komutanın  kim  olduğunu  söylemedi.  Ben  dörtlü 

grubumdakileri  tanıyordum,  grupta  Mikail  AYDOĞAN,  İbrahim  Furkan  GÜLCAN  ve 

Kerimcan KAMAN vardı. ... Biz de Mikail'in aracıyla kurs taburuna gittik. Galip ve İbrahim 

Furkan GÜLCAN taburda  kaldı  bizde  üzerimizi  değiştirip  silahları  girişteki  masa  üzerine 

bıraktık." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ahmet  Semih  BACANAK  28/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Teğmen 

Mustafa ÖZKARDEŞLER ve Teğmen İbrahim Furkan GÜLCAN yanıma geldi, kaçmamız 

gerektiğini  söylediler.  Hızlı  bir  şekilde  silahımı  tabura  bırakıp,  üstümüzü değiştirip  kendi 

aracımla  ve  benim  gibi  nizamiyeden  kaçmaya  çalışan  Mustafa  ÖZKARDEŞLER,  İrfan 

OKUMUŞ, Hüseyin ZENGİN ile birlikte ana nizamiyeden hızlı bir şekilde çıktık. " şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Volkan CESUR 27/07/2016 tarihli ifadesinde; "  ... Saat:06:00 civarında 

bulunduğumuz yere sivil giyimmiş Teğmen İbrahim Furkan GÜLCAN geldi, bize 'Gelenler  

Polis, kursiyerler silahlarını bırak kaçtılar' demesi üzerine bulunduğum yerden koğuşa gittik, 

silahlarımızı  depoya bıraktıktan sonra Teğmen Emre NAZLIGÜLOĞLU’nun aracıyla  ben, 

Galip  ŞİMŞEK  ve  İbrahim  Furkan  GÜLCAN  ile  nizamiyeye  gittik.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Ali  SERT  11/10/2016  tarihli  ifadesinde;  "  .....Bu  eve  kimi  zaman 

gittiğimde kimi  zaman yanında  İbrahim Furkan GÜLCAN da oluyordu.  Bu evde genelde 
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okuldaki  derslerimizi  çalışıyorduk.  Bu  evde  kimi  zaman  hafta  sonları  yatılı  kaldığımda 

oluyordu. Evin kirası  hatırladığım kadarıyla  750 TL idi.  Bu evin kirasını ben, İbrahim ve 

Cihangir ortaklaşa ödüyorduk. Bu evi Cihangir mobilyalı  olarak tutmuştu. Bu evde benim 

çamaşırlarım dışında kişisel bir eşyam olmaması gerekiyor." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Mikail  AYDOĞAN  28/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  bizi  rasgele 

yedişerli ve dörderli gruplara ayırdı, benim ayrıldığım dört kişilik grupta ben teğmen İbrahim 

Furkan GÜLCAN,  teğmen  Çağatay Talha  ÇOLAKOĞLU ve  teğmen  Kerimcan  KAMAN 

vardı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü, saat: 21:33'de, Piyade Teğmen İbrahim Furkan GÜLCAN, 

Topçu Teğmen Hüseyin ZENGİN ve Piyade Teğmen Ali SERT’in sivil kıyafetli olarak Kara 

Havacılık Subay Temel koğuş kapısından giriş yaptıkları,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 21:42'de, Piyade Teğmen İbrahim Furkan GÜLCAN’ın 

uçuş kıyafetli olarak Kara Havacılık Subay Temel koğuş kapısından çıkış yaptığı,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:08'de, Piyade Teğmen İbrahim Furkan GÜLCAN’ın 

uçuş kıyafetli ve silahlı olarak subay temel silahlık koridorunda görüldüğü belirtilmiştir.

Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  Mali  Suçlarla  Mücadele  Şube  Müdürlüğü'nün 

28/03/2017 tarih ve 342278 Sayılı cevabi yazısında; Şüpheli İbrahim Furkan GÜLCAN’ın 

kardeşi Zeynep Sümeyye GÜLCAN’ın Mevlana Üniversitesi örgütle iltisaklı şirkette sosyal 

güvenlik kaydı bulunduğu belirtilmiştir.

Şüpheli İbrahim Furkan GÜLCAN'ın adına kayıtlı olan / kullanmakta olduğu 0 546 

401 06 42 numaralı telefon hattı için Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin 25/11/2016 tarih ve 

2016/6370 D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti 

kararı verilmiştir.

Şüpheli  İbrahim  Furkan  GÜLCAN'ın  kullanmakta  olduğu  0  546  401  06  42 

numaralı  telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe  girişiminde 

bulunulan 15/07/2016 tarihinde saat 23:44 - 01:00 ve 01:05 - 07:47 arasında herhangi bir 

telefon irtibatının bulunmadığı, şüphelinin gece saat 03:30'a kadar cep telefonundan internet 

erişiminde bulunduğu anlaşılmıştır. 

1565/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



Şüpheli  İbrahim  Furkan  GÜLCAN,  18/07/2016  tarihinde  yakalanarak  gözaltına 

alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  İbrahim  Furkan  GÜLCAN'ın  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli İbrahim Furkan GÜLCAN'ın, Kara Havacılık Okul Komutanlığı Öğrenci 

ve Kurslar Tabur Komutanlığında 7. dönem kursiyer teğmen olarak görev yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri dışında başka asker kişilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış 

biçimi ile  birlikte  nazara  alındığında,  şüphelinin  Fetullahçı  Terör  Örgütü üyesi  olduğunun 

anlaşıldığı,

Şüphelinin,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler  tarafından  15/07/2016 

tarihinde  gerçekleştirilecek  askeri  darbe  girişimi  öncesinde,  Subay  Temel  Kurs  Bölük 

Komutanı olan şüpheli Emre ERKAN tarafından 15/07/2016 tarihinde saat 21:30 sıralarında 

kışlada  bulunmaları  talimatı  üzerine  15/07/2016  tarihinde  saat  21:45'de  Güvercinlik 

Kışlasında, toplantı yapılacak yerde tulumlu olarak, hazır vaziyette beklediği, 

Tabur Komutanı Yasin CANDEMİR'in, tüm 7. Dönem Kursiyer Teğmenlere olduğu 

gibi şüpheliye de kapısı kırılmak suretiyle açılan depodan seri numaralarına bakmaksızın G-3 

piyade tüfeği dağıttırdığı,

Şüphelinin aldığı bu tüfeğin mühimatını ise askeri darbe hazırlığı kapsamında atış 

eğitimi bahanesiyle alınan ve atış eğitimi iptal edildiği halde iade edilmesi gerekirken iade 

edilmeyerek Tabur Komutanı şüpheli Yasin CANDEMİR'in odasında bulunan mermilerden 

karşıladığı, 

Şüpheli Yasin CANDEMİR'in, şüpheli İbrahim Furkan GÜLCAN'ı, şüpheliler Mikail 

AYDOĞAN, Çağatay Taha ÇOLAKOĞLU ve Galip ŞİMŞEK ile birlikte rastgele bir grup 

oluşturarak başlarına da şüpheli Binbaşı Ertuğrul ALTUN'u vererek İstanbul yolu üzerinde 

bulunan Ana Nizamiyede nöbet kulubeleri çevresinde görevlendirdiği,

Şüpheli  Yasin CANDEMİR'in Ana Nizamiyeye  gittiklerinde irtibat  kurmaları  için 

şüpheli Ertuğrul ALTUN Binbaşının telefon numarasını verdiği, gruptakilerden şüpheli Mikail 

AYDOĞAN'ın Ertuğrul ALTUN ile irtibat kurduğu ve birlikte Ana Nizamiyeye gittikleri, 

Şüphelinin,  şüpheli  Mikail  AYDOĞAN'ın  dağıtmak üzere  Yasin  CANDEMİR'den 

aldığı fazladan mühimmat ve dolu yedek şarjör aldığı, 

Şüpheli  Ertuğrul  ALTUN'un,  şüpheli  İbrahim  Furkan  GÜLCAN'ın  da  aralarında 
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bulunduğu Teğmenlere, bir şey olursa müdahale etmeleri, polis gelirse atışın serbest olduğu, 

halk gelirse havaya ateş açmaları, halkın nizamiyeden içeriye girmesi durumunda kendisinden 

gelecek olan emirleri beklemeleri talimatı verdiği, 

Şüphelinin, Güvercinlik kışlasının ana giriş yeri olan ana nizamiyede uzun namlulu 

silahla mevzi aldığı, kışlaya girmek isteyen ya da kışladan çıkmak isteyenleri şüpheli Ertuğrul 

ALTUN ile birlikte engelledikleri, bu şekilde Ana Nizamiyenin askeri darbeciler tarafından 

kontrolünü  sağladıkları,  polis  müdahalesine  karşı  şüpheli  Ertuğrul  ALTUN'un  talimatı  ile 

silahlı olarak bir hat oluşturdukları, 

Şüphelinin, askeri darbe faaliyeti başladığı saat 22:00 sıralarından sabah saat 06:00 - 

07:00 sıralarına kadar askeri darbeyi sevk ve idare eden şüpheliler tarafından verilen yasadışı 

emir ve talimatları yerine getirdiği, şüphelinin kendisine emir ve talimat yetkisi bulunmayan 

başka bir birlik komutanı olan şüpheli Ertuğrul ALTUN Binbaşıdan emir ve talimat aldığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  gecesi  görevlendirildiği  ana  nizamiyenin,  Güvercinlik 

kışlasına  giriş  ve  çıkışların  yapıldığı  asıl  kapı  olduğu,  şüphelinin  bu  bölgede  olay gecesi 

silahlı  olarak  bulunarak  kışlanan  askeri  darbeciler  açısından  kontrolünü  ve  güvenliğini 

sağladığı, 

Askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması, kışlada askeri darbeye yönelik 

faaliyetleri  yönlendirenlerin  Akıncı  üssüne  gitmeleri  ve  şüpheli  Ünsal  ÇOŞKUN'un 

'teğmenler ayrılabilir' talimatı vermesi üzerine, Yüzbaşı Emre ERKAN'ın talimatı ile dışarıda 

bulunan  tüm  silahlaı  depoya  kaldırdıktan  sonra,  sivil  kıyafetlerini  giyerek  şüpheli  Emre 

NAZLIGÜLOĞLU’nun aracı  ile  şüpheliler  Volkan CESUR ve Galip ŞİMŞEK ile  birlikte 

Güvercinlik Kışlasından ayrıldıkları, 

Şüphelinin, görev tanımı dışında kendisine ait olmayan uzun namlulu silahla olay 

gecesi ana nizamiye bölgesinde kendisine verilen yasadışı emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüphelinin  cep  telefonunda,  tanık  Mehmet  DİKKATLİ'nin  beyanına  göre  isminin 

'Yurtta  Sulh'  olduğu anlaşılan 7.  dönem kursiyer  teğmenlerden oluşan whatsapp grubunun 

kayıtlı  olduğu  ve  askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  üzerine  şüphelinin 

aldığı talimat doğrultusunda bu whatsapp grubuna ilişkin tüm paylaşımları sildiği, 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarının  askeri  darbe  faaliyeti  icrası  sırasında  olay 

gecesi askeri darbe faaliyeti dışında herhangi bir telefon iletişiminde bulunulmamasına dair 

faaliyete katılan askerlere emir ve talimat verdiklerinin değerlendirildiği,  şüphelinin de bu 

emir ve talimata uyarak olay gecesi 23:44 - 01:00 ve 01:05 - 07:47 saatleri arasında herhangi 

bir telefon iletişiminde bulunmadığının anlaşıldığı, 

Şüphelinin,  Kara  Havacılık  Komutanlığında  olay  gecesi  gerçekleştirilen  askeri 

hareketliliğin bir askeri darbe girişimi olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için 

kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu olan diğer şüphelilerle fikir ve eylem birlikteliği 
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içerisinde  hareket  ettiği,  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  darbe  girişiminin  başarıya 

ulaşması için kendisine verilen yasal olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  İbrahim Furkan GÜLCAN'ın, soruşturmaya  konu eylemlerinin,  Silahlı 

Terör Örgütü üyesi olmak,Anayasal Düzeni  Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek,  Türkiye 

Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını 

engellemeye teşebbüs etmek ve Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya 

görevlerini  yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını 

oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-74- Şüpheli İdris Feyzi OKAN'ın ( Tuğgeneral ) Eylemleri :

Şüpheli  İdris  Feyzi  OKAN  19/01/2017  tarihli  ifadesinde;  " 2014-2016  yılları 

arasında  Ankara  1.  Kara  Havacılık  Alay  Komutanlığı  görevi  yaptım.  29  Temmuz  2016 

tarihinde general rütbesine yükseerek Kara Havacılık Komutanlığı görevini yapmaktayım. 

İsmi geçen Fetullahçı Terör Örgütü ile ilgili olarak 15 Temmuz öncesinde Paralelciler 

olarak TSK içerisinde bir yapılanma olduğu bilgisi konuşulmaktaydı. Ben bugüne kadar ismi 

geçen terör örgütü içerisinde hiçbir şekilde yer almadım. Bahse konu örgütün TSK içerisinde 

yapılandığı bir çok yerde konuşulmaktaydı 

Ben ismi geçen örgütün elemanları ile ilgili olarak bir çok ismi 2016 yılı başlarından 

itibaren daha önceki kara Havacılık Komutanımız olan Hakan Atınç ve şuan Kara Havacılık 

Komutanlığında  görevli  Albay  Esat  ÖZORMANCIK  ile  yaptığımız  konuşmalar  ve 

değerlendirmeler sonucu öğrenmeye başladım. 2016 yılı başlarında Hakan ATINÇ ve Esat ile 

yaptığımız görüşmelerde Kara Havacılık Komutanlığında görevli personellerden; Halil GÜL, 

Özcan KARACAN, Ümran TAŞ, Uğur KAPAN, Mustafa ÇİN, Murat AĞIR, Oğuz YALÇIN, 

Vedat  SEVEN,  Zeki  GÖÇMEN,  Ekrem  ÇAĞLAR,  Ünsal  ÇOŞKUN,  Bayram  TAŞBAŞI 

isimlerini bana söyleyen kendileridir.  Hatta Hakan ATINÇ bu isimlerin yer aldığı bir  liste 

olduğunu da söylemişti. Yine Murat BOLAT’ın sempatizanı olduğu ve onlardan olabileceği 

şeklinde söylemleri oldu. Yine bir gün Hakan ATINÇ ile yürürken karşıdan Sadullah ABRA 

geliyordu ben kendisini üsteğmenliğinden tanıdığım için iyi bir çocuk diye söyleyince Hakan 

ATINÇ; bu da paralelci  diye  söyledi.  Yine Deniz ALDEMİR ile  ilgili  bir  söylemde onun 

içinde paralelci olduğunu dile getirmişti. 15 Temmuz öncesinde bu isimleri TSK içerisinde 

Paralelci  ismiyle  adlandırılıyordu.  Ancak  15  Temmuz  sonrasında  bu  şahısların  da  darbe 

girişimi içerisinde yer aldıklarını öğrendik.

15 Temmuz günü Hakan ATINÇ Paşa Malatya’daki  devir  teslimi için Malatya'ya 

gideceği  için  06:00  sıralarında  Alay'a  geldim.  Ancak  kimse  yoktu.  Bunun  üzereni  Oğuz 
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YALÇIN’ın birlik  komutanı  olması  nedeniyle  arayarak  sordum.  Uçağın 07:30’a  alındığını 

söylediler.  Hakan  ATINÇ’ın  karargaha  girdiğini  görerek  karargaha  gittim  ancak  emir 

astsubayı  Fatih  KARAGÖZ  gelmediği  için  uçamadılar.  Saat  08:00’de  emir  astsubayının 

gelmesi üzerine uçuş yaptılar. Bende makam odama gittim sonrasında Ünsal ÇOŞKUN beni 

arayarak  Kuvvet  Komutanına  CH-47  helikopteri  töreni  ile  ilgili  arza  gideceğimizi 

hazırlıklarımızı  yapmamızı  söyledi.  Ben  hazırlıklarımı  yaparken  Halil  GÜL  ile  Özcan 

KARACAN  odama  geldi  ve  Cumartesi  günü  yani  16  Temmuz  günü  Antalya’da 

Cumhurbaşkanına  himaye  görevi  olacağını  söylediler.  Ben  de  Cuma  gününden  gidin 

hazırlıklarınızı  tam yapın  diye  uyardığımda,  görevin  öğleye  olacağını  Cumartesi  sabahtan 

çıkarız  diye  söylediler.  Bu  göreve  giden  helikopterlerimiz  top  mühimmatı  alırlar  usül  o 

şekildedir. 150 bir helikoptere 150 diğer helikoptere olacak şekilde mühimmat yüklenir bu 

sebeple görevliye söyleyin aksama olmasın diye belirttim. 

Daha sonra Ünsal ÇOŞKUN arayarak hazırlıkların bitmedi mi diye söylendi. Ben de 

çıkıp karargaha gittiğimde Ünsal ÇOŞKUN yemek yedikten sonra çıkalım diye söyleyince 

ben  dışarıda  yiyelim  diye  söyledim.  Ancak  Ünsal  ÇOŞKUN  ısrarcı  oldu  bunun  üzerine 

Kartalkaya  yemek  salonuna  geçtik.  Misafirhanede  Pakistanda  görevli  olan  Mustafa 

DURMUŞ’u görerek; ne işin var burada diye takıldım kendisi de görev bitti ilişik kesmeye 

geldim  diye  söyleyince  ben  de  birlikte  oturup  yemek  yemeyi  teklif  ettim  ancak  Ünsal 

ÇOŞKUN ayrı bir yerde oturmamızı söyledi ve bir masaya oturdu. Ben de lavaboya gittim 

geldiğimde masada çorba servisi yapılmıştı, benim de bazı yiyeceklere alerjim olduğundan; 

ne var bu çorbada bir şey olmasın diye söyleyince yok bir şey diye söyledi birlikte yemek 

yedik ve sonrasında Ünsal ÇOŞKUN’un aracıyla Kuvvet Karargahına saat 12:30 veya 13:00 

gibi gittik. Tümgeneral Atilla ŞİRİN’in odasına gittik önce burada törenle ilgili sıkıntılarımızı 

söyledim. Çünkü 11 Temmuz 2016 tarihinde yine kuvvete toplantıya gittiğimde yapılacak 

CH-47 töreninin tüm görevlerini bizim yani Kara Havacılığın üzerine bıraktılar. Toplantıda 

tüm birliklerin personeli de vardı ancak hiç kimse yapılacak olan törende görev üstlenmedi. 

Ben  de  buna  itiraz  ettim  verilen  görevleri  yerine  getiremeyeceğimizi  belirttim  ancak 

itirazlarım dinlenilmedi ve tüm yapılacak görevler üzerimize bırakıldı. Yine 12 Temmuz günü 

Hakan  ATINÇ ile  yaptığım görüşmede;  alınan  uçakların  İzmir  limanına  ineceğini  burada 

monte edileceğini, pilotların da uçuş için hazır olamayabileceklerini bu sebeple törenin daha 

sonraya Ağustos ayına bırakılıp bırakılmayacağını çünkü törenin yetişemeyeceğini söyledim 

ancak kabul görmemişti. 15 Temmuz günü Atilla ŞİRİN’in odasında toplantı yaptıktan sonra 

bize;  astsubayının  odasına telefon numaramızı  bırakmamızı,  arza  çıkacakları  zaman haber 

vereceğini söyledi. Biz de odadan çıktıktan sonra Ünsal ÇOŞKUN; uğrayacağı arkadaşları 

olduğunu, benim de törenle ilgili görüşmeleri yapmamı, emir astsubayının arayacağını söyledi 

ve gitti. Ben de Vedat ASLAN Albayın odasına gittim orada Net Vizyon temsilcisi ile törenin 
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mali boyutlarını konuştuk. Bu arada baş dönmesi gibi bir rahatsızlık hissettim. Öğle yediğim 

yemekten  dolayı  olabileceğini  düşünerek  alerji  ilacımı  içtim bu yaşananlardan sonra öğle 

yemeğime  bir  şey  konulduğunu  düşünmekteyim.  Toplantı  bitiminde  Vedat  ASLAN’ın 

odasında sandalyeleri  birleştirerek sanırım bir saat kadar istirahat ettim, daha sonra sigara 

içmek  amacıyla  dışarı  çıkmak  istedim ancak  dışarıya  çıkabilmemiz  için  kart  gerekiyordu 

bende Ünsal  ÇOŞKUN’un aracı ile  giriş  yaptığım için kartım yoktu bunun üzerine Vedat 

ASLAN karşı  odada  bulunan  Erdal  BAŞLAR Yarbay ve  Emrah  YOLSAL’a;  İdris  Albay 

sigara içeçek bi yardımcı olun diye söyleyince onlarda sigara içtiği için üçümüz birlikte sigara 

içilen bahçeli bölüme giderek burada sigara içtik.

Daha  sonra  tekrar  Vedat  ASLAN’ın  odasına  gittim  beklemeye  devam  ettim.  Bu 

şekilde  birkaç  kez  sigara  içmeye  gidip  geldim.  Akşam saat  18:00  sıralarında  sigara  içip 

dönerken bahçede Destek Kıtaları komutanı Albay Tuncay POLAT ile karşılaştım bana; 

burada ne arıyorsun diye sordu. Bende kuvvet Komutanına arzımız var diye söyleyince; 

Kuvvet komutanı bugün hiç gelmedi, gelmeyecek boşuna bekliyorsun diye söyleyince bendi 

Ünsal ÇOŞKUN’u bulmak için geriye döndüm. Vedat ASLAN’ın yanına gittiğimde; Ünsal 

aradı arz iptal olmuş, bahçeye gelsin dediğini öğrendim. Bahçede buluştuk ve makam aracı ile 

oradan ayrıldık. AŞTİ’nin oraya yaklaştığımızda Ünsal ÇOŞKUN’un telefonu çaldı yaptığı 

görüşmede; Kara Kuvvetleri Komutanının birliğe geldiğini öğrendi. Ben de hazır gelmişken 

arz  yapalım  diye  söyleyince;  tören  önemli  değil  tören  için  gelmemiştir  diye  söyledi. 

Konuştuğu  kişinin  duyduğum kadarıyla  Yasin  CANDEMİR olduğunu  hatırlıyorum.  Daha 

sonra  karargaha  geldik  emir  astsubayı  Hakan ATINÇ ile  Kuvvet  komutanının  odada özel 

görüştüğünü  kimsenin  girmemesini  söyleyince  orada  gördüğüm  Özcan  KARACAN’a  ne 

olduğunu sordum bana; her hangi bir şey yok bilgimiz de yok diye söyledi. Bunun üzerine 

harekat merkezine girdim içeride bir koşuşturmaca vardı. Okan KOCAKURT’a ne olduğunu 

sorduğumda; komutanın bir gün önceki gece uçuşlarını istediğini söyleyerek panikle bir şeyler 

çıkartmaya  çalışıyordu.  Ben  de;  ne  panik  yapıyorsunuz  bilgisayarda  kayıtlı  değilmi  niye 

bakmıyorsunuz diye söyledim, KUTAY sisteminin arızalı olduğunu çalışmadığını söylediler. 

Ben de yazılı kayıtlarınız yokmu çıkarsanıza diye söyledimbu arada bizde gece uçuşları çok 

azdır ancak yazıcıdan bol miktarda çıktı aldıklarını gördüm. Daha sonra odaya Hakan ATINÇ 

girdi, telaşlı ve yüzü kıpkırmızı şekilde; nerde uçuşlar daha çıkartamadınız mı, bugünkü gece 

uçuşlarını istiyorum diye söyledi. Bana dönerek; kim uçuyor kardeşim diye sorunca; bu gece 

uçuşumuzun olmadığını  söyleyerek  kuleyi  aradım bir  önceki  günün gece  uçuşları  istedim 

kuledeki  görevlide  KUTAY'ın  çalışmadığını  teyit  edince  ben  de;  yazılı  olarak  harekat 

merkezine bildirindiye emir verdim. Bu arada Mehmet ŞAHİN; Hakan Paşa emir verdi kuvvet 

komutanı  hangara  gidecek  helikopteri  görmek  istiyor  gidin  sizde  demesi  üzerine  ben  de 

aracım  ile  hangara  doğru  gidecekken  Kuvvet  Kurmay  Başkanı  İhsan  UYAR  ve  Ankara 
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Merkez Komutanının karargaha girdiklerini gördüm. Ben aracıma binerek hangara giderken 

karargahın önünde B-200 uçağın durduğunu gördüm, sorduğumda Kuvvet Komutanının bir 

yere  gideceğini  söylediler.  Ben  de  pisti  ortalayarak  itfaiyenin  önünden  geçerek  CH-47 

hangarının önüne gittim.  Giderken de taarruz hangarı civarında yanlış hatırlamıyorsam 

iki  veya üç  tane helikopterin  dışarıda durduğunu gördüm. Helikopterlerin  başında  da 

kimse yoktu. Yine giderken önce ben Deniz ALDEMİR’i aradım nerede olduğunu sordum ve 

helikopterin başına gelmesini veya birini göndermesini emrettim kendisi de orada olduğunu 

söyledi. Yine hangara giderken Hakan ATINÇ’ın emir astsubayı Astsubay Fatih KARAGÖZ 

beni arayarak; Kara Kuvvetlerinin emri olduğunu tüm hangar kapılarının açılmasını söyledi. 

Ben hangara gittiğimde Deniz ALDEMİR ve Murat BOLAT’ın ve birkaç astsubayın orada 

olduğunu gördüm. Bir süre sonra Kuvvet Komutanı Salih Zeki ÇOLAK törenin yapılması 

planlanan  okul  bakım  hangarına  girdi  ben  de  koşarak  oraya  gittim.  O  esnada  Garnizon 

komutanı Metin GÜRAK da geldi. Önce hangara girdik hangar boştu törenle ilgili niçin CH-

47’ den bir tanesini içeriye koymuyorsunuz diye sordu. Ben de helikopterin büyük olduğu için 

yer kaplar seyircilere yer kalmaz diye söyleyince, 'hayır olacak, seyircilerin sayısını azaltırız' 

dedi. Ben de 'komutanım ateşeler falan olacak yer olmaz' dediğimde; 'ne ateşesi ateşe falan  

olmayacak üç yüz kişi yeter' diye karşılık verdi. Hakan ATINÇ Paşada; 'hallederiz komutanım' 

diye  karşılık  verdi.  Kuvvet  Komutanı  bunun üzerine;  'dışarıda sergide olacak mı,  gösteri  

uçuşu olacak mı' diye sordu. Ben de; 'olacak komutanım' diyerek elimle uçuşu gösterdiğimde; 

'içinde  asker  olsa onları  da indirseniz  gösteri  için iyi  olmaz mı' diye  sorduğunda;  uygun 

olmayacağını  söyledim.  Sonrasında  CH-47 helikopterinin  yanına  yürüyerek  gittik.  Burada 

Deniz  ALDEMİR kendini  tanıtarak  helikopteri  tanıttı  ve  hep  beraber  helikoptere  bindik. 

Kuvvet  Komutanı  ve  Deniz  ALDEMİR  kokpite  oturarak  konuşmaya  başladılar.  Bizimle 

aramızda da İhsan UYAR vardı. Metin GÜRAK ile Hakan ATINÇ da helikopterden inerek 

aralarında konuşmaya başladılar. Ben 15 Temmuz sonrasında Hakan ATINÇ’a bu konuşmanın 

ne olduğunu, Metin GÜRAK’ın darbe ile ilgili haberinin olup olmadığını sorduğumda, Hakan 

ATINÇ; bilmediğini söyledi. Daha sonra helikopterden inerek apronda dolaşırken Salih Paşa 

bir çay içelim diye söyleyince İhsan UYARbeni göstererek; bu sene şûrâya girecek bunun 

çayını içelim diye söyleyince ben emredersiniz diyerek yanlarından ayrılıp alay karargahın 

önüne karşılamaya gittim. Alay karargahın bahçesine gittiğimde Alay Nöbetçi Amiri Yüzbaşı 

Taha Fatih  ÇELİK’in  kapı  önünde koltuk  altı  kılıfında  tabancalı  olarak  görünce;  'Kuvvet  

Komutanı  geliyor  çıkar  o  tabancayı' diye  kızdım.  O  da  nöbetçi  olduğunu  söyledi  bende 

'kuvvet komutanını karşısına bu şekilde çıkamazsın' diye söyleyince tabancasını çıkarttı. Bu 

esnada  o  saatte  ikramlık  bir  şeyler  olmadığı  ve  bulamayacağım için  Fatih  KARAGÖZ’ü 

aradım ancak telefonunun açmadı. Bir süre sonra Kuvvet Komutanı, Kurmay Başkanı İhsan 

UYAR,  Garnizon Komutanı  Metin  GÜRAK, Kara Havacılık  Komutanı  Hakan ATINÇ ve 
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Ünsal ÇOŞKUN Alay Karargahın önüne geldiler. Kamelya küçük olduğu için yan tarafında 

oturmak  istediler.  İlk  konuşmaları  Taha  Fatih  ÇELİK’in  kahramanlığından  oldu.  Yine 

sonrasında  Cumhurbaşkanının  himaye  görevlerinde  taarruz  helikopterlerinin  etkin 

kullanılamadığı konuşuldu. Saat 21:15 sıralarında Kuvvet komutanı ve kurmay başkanı aynı 

araç  ile  çıkış  yaptı.  Metin  GÜRAK Paşada  Hakan  ATINÇ’a;  senin  orda  çay  içelim diye 

söyledi ve birlikte karargaha geldik, Hakan ATINÇ’ın odasına girdiklerinde Metin Paşa benle, 

Ünsal’ı  da çağırdı.  Ben odaya girmeden Mehmet ŞAHIN’e; Tabur Komutanlarını ara 

komutan çıktı herkes evine gitsin diyerek aramasını söyledim ve Hakan Paşanın odasına 

girdik. Çay geldi ancak Metin Paşa tuvalete gideceğini söyleyerek içerdeki odaya geçti. Ben 

de Ünsal ÇOŞKUN ile birlikte dışarıya çıktım uğurlamak için saat 21:30 veya 21:35 civarı  

Metin GÜRAK aracı ile çıkış yaptı.  Hakan Paşa da geç oldu çıkalım ama hadi bir çay 

daha içelim diyerek odaya yönelince; komutanım bir sigara içeyim geliyorum dedim. 

Hakan Paşa ile Ünsal odaya çıktılar. Ben de karargah binası önünde sigaramı yaktım bu sırada 

yanımda Mehmet ŞAHİN de vardı. Mehmet ŞAHİN bana; 'Ünsal paşanın komutana uzun  

sürecek bir arzı var, sabah zaten geleceksiniz sizin beklemenize gerek yok ' diye söyleyince ben 

de;  'tamam siz  Hakan  Paşaya  gittiğimi  söylerseniz' diyerek  makam aracıma  binerek  saat 

21:40-21:45 sıralarında kışladan ayrıldım. Aracıma bindiğim esnada Tabur Komutanı binbaşı 

Onur TAPAR beni arayarak; komutanım eve gidebilirmiyiz, kuvvet komutanı çıkmadı mı diye 

sordu. Ben de Mehmet ŞAHİN’e söylemiştim sizi aramadı mı, geç bile kalmışsınız tabi çıkın 

diye söyledim. Nizamiyeden çıktıktan sonra İstanbul yolundan Konya bağlantı yoluna girdim 

oradan Aşti  yolundan Ümitköy istikametinden çağlayan Lojmanlarında bulunan ikametime 

geldim. Evde kızım vardı, yemek hazırlayıp hazırlamadığımı bilmiyorum bir süre sonra kızım 

televizyonda İstanbul boğaz Köprüsünde askerler olduğunu gösterdi, bir süre izledim 10 - 15 

dakika  sonra  helikopter  sesini  duydum  ancak  Özel  Hava  Alayının  lojmanlara  yakın 

olmasından  dolayı  bunların  eğitim  veya  görev  uçuşu  yaptığını  düşündüm.  Televizyonda 

izlerken  taarruz  helikopterlerinin  uçtuğunu  ve  ateş  ettiğini  görünce  askeri  hattan  Kara 

Havacılık Kurmay Başkanı Mehmet ŞAHİN’i aradım ne olduğunu sorduğumda; Hakan Paşa 

burada,  her  şey kontrol  altında,  sizin gelmenize gerek yok diye söyleyince Murat  ŞAMA 

Albayı  aradım,  bir  şeyler  olduğunu,  eve  gelmesini,  konuşup  ne  olduğunu  anlamamızı 

söyledim. Kendisi Gazi ordu evinde olduğunu geliyorum diye söyledi. Yaklaşık yirmi dakika 

sonra geldi, oturduk konuştuk, kendisi de Mehmet ŞAHİN’i aradığında; siz beklemede kalın 

diye söyledi. Yine bu esnada Albay Mustafa GÜNEŞ’i aradım ve eve çağırdığım. Mustafa 

GÜNEŞ bana; bi beklemede kal, ne olduğu belli değil diye söyleyince bende; buluşup birlikte 

Kara Havacılık'a gidelim diye söyledim ancak bana; 'beklemede kal şimdi gidersen ya sende  

dahil  olursun,  ya  da  seni  de  alır  öldürürler,  sonra  seni  de  onlardan  sanırlar  hesap  

veremezsin' diye  söyleyince  evimde  beklemeye  başladım,  bu  esnada  Murat  ŞAMA evde 
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yanımdaydı.  Yine  saatini  tam  hatırlayamıyorum  Hakan  ATINÇ’ın  abisi  Serhat  ATINÇ’ı 

aradığımda  bana;  Hakan  ATINÇ’tan  haber  alınamıyor,  sanırım  derdest  etmişler,  sende 

gidersen  seni  de  derdest  ederler,  ben  orda  olsaydım  beraber  giderdik  beraber  bir  şeyler 

yapardık diye bir konuşmamız oldu. Saati yine tam olarak hatırlamıyorum ancak 04:00-04:30 

gibi olabilir Murat ŞAMA eve gidiyorum, çocuklara bakayım diyerek yanımdan ayrıldı. Daha 

sonra Murat ŞAMA’yı tekrar arayarak; birliği dışarıdan kontrol edelim gel bi dolaşıp gelelim 

diye  söyledim. Bunun üzerine Murat  ŞAMA eve geldi  evdeyken Murat  BOLAT telefonla 

arayarak ağlamaklı vaziyette; ben kaçtım, çok kötü şeyler oldu diye söyledi. Bende birliğe gel 

görüşelim,  ne olduğunu anlat  bana  diye  söyledikten  sonra Serhat  ATINÇ tekrar  arayarak; 

Hakan ATINÇ’ın kaçtığını evine gittiğini onunla buluşup birlikte hareket edin diye söyleyince 

Murat  ŞAMA’nın  aracı  ile  Hakan  ATINÇ’ın  evine  gittik.  Hakan  ATINÇ’ın  telefonuna 

ulaşamadığımız  için  Serhat  ATINÇ’ı  arayıp  Hakan  paşanın  eşi  ile  irtibat  kurarak  kapıyı 

açtırdık ve evinde buluştuk,  sanırım bir  saat kadar kaldıktan sonra üçümüz evden çıkarak 

Murat  ŞAMA’nın  aracıyla  Jandarma  Havacılık  Komutanlığına  Batıkent  tarafındaki 

nizamiyesine  gittik.  Orada  İsmail  BALIBEK  ile  buluştuk  burada  Harekat  Merkezinde 

komutanlar  vardı  önce  bilgi  aldık.  Jandarma zırhlı  araç  ve  personel  tahsis  etti.  Jandarma 

tarafından giriş yaptık, kulenin önünde Murat BOLAT ile karşılaştık; ağlamaya başladı, bende 

elimle kafasına vurarak ağlama lan diye söyledim. Bu esnada arkamızda bulunanlardan bir 

tanesi; gece buda vardı, dinlemeyin bunu diye söyleyince; götürsünler bunu diyerek askerlere 

verdik.  Sonrasında  da  tek  tek  binaları  gezerek  dolaştık.  Bu  esnada  kimin  hatırladığını 

bilmiyorum  bana;  Deniz  ALDEMİR  ile  Rıza  AKINCI’nın  bana  teslim  olmaya  ve 

konuşacaklarını  söylemeleri  üzerine  Murat  ŞAMA ile  birlikte  Kara  Havacılık  Karargah 

bahçesine gittik. Burada Deniz ALDEMİR, Suriye krizi çıktı diye bizi kandırdılar, uçurdular, 

fark ettiğimizde çok geç oldu diye söylediler. Ben de ne uçuşu olduğunu sorduğumda; iki kez 

Kara  Harp  Okulundan  Genelkurmaya  asker  attığını  iki  kez  de  Çankırı’dan  mühimmat 

getirdiğini söyledi. Ben de bunun Suriye krizi ile ne ilgisi olduğunu sordum cevap vermedi. 

Sonra  Rıza  AKINCI'ya  niçin  geldiğini  sordum.  Çünkü  kendisi  tayinciydi  ve  izindeydi. 

Rıza’da;  Suriye  krizi  var  diye  çağırdılar  diye  cevap  verdi.  Ben  bunun  üzerine  Deniz 

ALDEMİR’e  dönerek;  sen  14  Temmuz  günü  Osman  KARACA’yı  arayarak  Cuma  günü 

yapılacak uçuşa sende katılacaksın diye telefonda konuştun mu diye sorduğumda; hayır ben 

15 Temmuz günü aradığını, uçacağımızı söyledim diye cevap verdi. Bunun akabinde Hakan 

ATINÇ görevlendirmeler yaptı, ben de görevlendirmeler yaptım ve görevimize devam ettik. 

Daha sonra taarruz helikopterlerinin uçmasını  engelleyecek olan bazı  parçalarını  söküp bi 

kısmını benim odama bir kısmını da fabrika komutanının odasına koyduk. Hatta ertesi gün 

Zırhlı  birliklerden  tankların  çıktığı  şeklinde  bir  ihbar  gelmesi  üzerine  Hakan paşa  hemen 

taarruz  helikopterlerinin  hazırlanmasını,  çıkan  tankların  vurulmasını  söyledi  ancak  hiçbir 
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personel uçmayı kabul etmedi bunun üzerine AlbayMetin TÜZEL silahını çıkartarak; uçsanıza 

lan  diye  sinirlenmişti  ki  ihbarın  asılsız  olduğu bilgisine  ulaşıldı.  Daha sonrada  polis  özel 

harekat  da  birliğe  geldi  hep  birlikte  beklemeye  başladık.  Şunu  da  eklemek  isterim;  11 

Temmuz  günü  kara  Havacılık  Kurmay  Başkanı  Mehmet  ŞAHİN  Karargah  Şube 

Müdürlüğünde yaptığı toplantıda; Alay komutanı Feyzi Okan’ın bu aralar çok asabi ve meşgul 

olduğunu,  siz  yapacağınız  koordinasyonları  ve  faaliyetleri  Alay komutan  yardımcısı  Halil 

GÜL ile yapın diye talimat verdiğini 15 Temmuz sonrasında öğrendim. Bundan da benim 

ekarte edilerek yapılacak faaliyetlerden haberimin olmaması istenildiğini düşünüyorum. 15 

Temmuz günü yaşadıklarım bunlardan ibarettir.

Yukarıda  belirtilen  telefon numaralarını  ben  kullanmaktayım.  Adıma kayıtlı  şahsi 

telefonumun  bir  süredir  teknik  bir  arızası  vardı  bazen  ekran  görünmüyor,  bazen  isim 

görünüyor  numara  görünmüyor,  bazen  de  kendiliğinden  kapanıp  açılıyordu.  Bu  sebeple 

arayanın ismini görmediğim için bazı arayan numaralara cevap vermediğim de oldu. Diğer 

makama tahsisli cep telefonum ise sürekli  açıktı ancak birliğimden çıkmadan önce kuvvet 

komutanları geldiği için telefon sessizdeydi muhtemelen telefonumun yine sessizde kaldığını 

düşünüyorum ve yine belli bir saatten sonra da şarjı bitip kapanmış olabilir ancak yukarıda da 

ifade ettiğim gibi yanımda Murat ŞAMA Albay vardı. O geldikten sonra bir çok görüşmeyi 

onun  vasıtasıyla  ve  ikametimde  bulunan  askeri  hat  üzerinden  yaptım.  Yine  hatırladığım 

kadarıyla  gece  ilerleyen  saatlerde  astım  durumundaki  bazı  personelimi  telefonumdan 

aradığımı  ancak  cevap  verilmediğini  bu  sebeple  görüşme  yapamadığımı  hatırlıyorum. 

Telefonlarımın belli bir saat aralığı hareket olmayışının sebebi bundan dolayı olabilir.  Ben 

belirtilen saatlerde ikametimdeydim ve belli bir saatinde de albay Murat ŞAMA yanımdaydı, 

arayanların  ulaşamaması  gibi  bir  durum söz  konusu  değildir.  Yine  hatırladığım kadarıyla 

sabaha doğru Ünsal ÇOŞKUN’un emir astsubayı İlyas BARUT beni askeri hattan aradı ve 

bana  nerede  olduğumu sordu,  bende  evde olduğumu neler  olduğunu sorduğumda karşılık 

vermeden  telefonu  kapattı.  Bu  hususular  araştırılması  durumunda  durum daha  net  ortaya 

çıkacaktır. 

Ben 15 Temmuz günü saat 21:40 veya 21:45 sıralarında ana nizamiyeden çıktığımı 

hatırlıyorum. Hatta Hizmet destek Tabur Komutanı olan Binbaşı Onur TAPAR ile yaptığımız 

görüşme  sırasında  kendisinin  de  21:42  civarında  nizamiyeden  çıkış  yaptığını  benimde 

kendisinin önünden çıkış yaptığımı söylemişti. Şunu belirtmek isterim ben orada veya birliğin 

yakınlarında  olsam  mutlaka  helikopter  sesini  duyardım  ve  helikopter  sesini  duysaydım 

mutlaka yapım gereği dönerek neler olduğunu öğrenir müdahalede bulunurdum. Nizamiyeden 

çıktım  vemakam  aracım  ile  İstanbul  yolundan  Konya  bağlantı  yolunu  kullanarak  AŞTİ 

yolundan  Ümitköy  Kavşağını  kullanarak  ikametime  gittim.  Saatini  tam hatırlayamıyorum 

ancak  ilk  helikopter  sesini  duyduğumda  ikametimdeydim  ve  ikametime  Özel  Havacılık 
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Alayının yakın olmasından dolayı sürekli Özel havacılık Alayının eğitim ve görev uçuşları 

olmasından  dolayı  uçan helikopterin  bunlara  bağlı  olduğunu düşünerek  önemsememiştim. 

Yine söylemek istiyorum şayet ben görev yerimden ayrılmadan önce helikopter hareketliliğini 

duysaydım veya  görseydim kim olursa  olsun mutlaka  buna müdahale  eder  veya  sebebini 

öğrenirdim. Bu yaşananlar benim bilgim dışında olmuştur.

Aslında  bu  tür  uçuşlar  rutin  olarak  gerçekleştirilebilen  uçuşlardı.  Çünkü  Tabur 

komutanları  eğitim  uçuşu  dahilinde  bu  tür  uçuşları  yapmaktaydı  ve  kendileri  dahilinde 

yaptıkları uçuşlardı. Yine daha önce verilen emir doğrultusunda tek motorlu uçaklar garnizon 

dışına tek olarak uçmazlardı ancak bu uygulama genellikle hava şartlarına bağlı olarak hava 

kapalıysa ve kış şartlarında uygulanırdı. Yinede tek başına uçmazlardı. Özcan KARACAN’ın 

Malatya’ya  gerçekleştirdiği  bu  uçuş  benim  bilgim  dahilinde  değildi.  Dediğim  gibi  tabur 

komutanları  rutin  olarak  bu  tarz  uçuşlar  yapmaktaydı  ben  Özcan  Karacan’ın  bu  uçuşu 

yaptığını ve cep telefonu götürdüğünü 15 Temmuz sonrasında öğrendim ve hakan paşayla da 

bu konuyu görüştüm ancak Özcan KARACAN’ın firar olması nedeniyle hakkında her hangi 

bir soruşturma açılamadı.

Ben bu soru ile ilgili  olarak yukarıda detaylı  olarak ifademi vermiştim. Belirtilen 

günde Ünsal ÇOŞKUN ile birlikte Kuvvete CH-47 için yapılacak törenin arzını yapmak için 

gittim ve burada neler yaptığımı kimlerle görüştüğümü yukarıda detaylı olarak ifade ettim. 

Burada şunu belirtmek isterim biz Ünsal ile birlikte 15 Temmuz günü kuvvete komutana arz 

için gittik ve arzı yapamadık ben 15 Temmuz sonrası aslında kuvvet komutanının İzmir ilinde 

olduğunu  istesek  de  bu  arzı  gerçekleştiremeyeceğimizi  hatta  Ünsal  ÇOŞKUN’un  benden 

ayrıldıktan sonra Akıncı’ya gittiğini duydum ve öğrendim. Burada benim kara Havacılıktan 

uzaklaştırmak istedikleri kanaatine varıyorum. 

Olay  günü  akşamı  kuvvet  komutanı  gelmesi  münasebetiyle  tüm  dikkatimi 

komutanlara vermiştim ancak yinede hangarlar tarafından geçtiğimde dikkat çekecek sayıda 

helikopter dışarıda değildi. Yukarıda da detaylı anlattığım üzere iki yada üç tane helikopter 

hangar  dışında  duruyordu.  Normal  şartlarda  da  tüm helikopterleri  hangarlara  alırız  ancak 

kapasite yeterli olmadığı için birkaç helikopter dışarıda kalırdı. O günde yanlış hatırlamıyor 

isem bir tane taarruz, bir tane Cougar bir tane de hatırlamadığım başka bir helikopter dışarıda 

duruyordu. Ancak dikkatimizi çekecek şekilde fazla sayıda bir helikopter yoktu.

Hakan  ATINÇ  Kara  Havacılık  Komutanlığı  yaptığı  sürece  kendisinin 

beklenmemesini,  işi  bitenin  çıkmasını  emretmişti.  15  Temmuz akşamı  da  aslında  Kuvvet 

Komutanı ve diğer komutanlar çıktığında kendisi de gitmek üzereydi ancak hadi bir çay daha 

içelim diyerek karargaha girmesi  üzerine ben sigara içip yanına girecektim fakat  Mehmet 

Şahin;  okul  komutanı  Ünsal  ÇOŞKUN’un uzun sürecek bir  arzı  olduğunu ve 16 temmuz 

sabahı  07:30’da  geleceğimi  beklememi  söylemesi  üzerine  bende  komutandan  önce  çıkış 

1575/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



yaptım.  Bundan  öncede  Hakan  ATINÇ’ın  verdiği  emir  doğrultusunda  işim  bittiği  zaman 

kendisini beklemeden çıkıyordum. Hatta ben Kara Havacılık Komutanı olduktan sonrada alay 

komutanıma beklemesi yönünde böyle bir emir vermedim onlarda beni beklemeden çıkarlar.

15 Temmuz öncesinde TSK içerisinde paralelci olarak adlandırılan vatan hainleri 15 

Temmuz  gecesi  vatanlarına  ihanet  ederek  darbe  girişiminde  bulunmuşlardır.  Maalesef  ne 

yazık ki benim de görev yaptığım Kara Havacılık Komutanlığında o zaman görev yapan vatan 

hainleri ile aynı birlik içerisinde görev yapmışım. Yukarıda da belirttiğim gibi Kara Havacılık 

Komutanı Hakan ATINÇ ve aynı birlik personelimiz olan Albay Esat ÖZORMANCIK 2016 

yılı başlarında bu vatan hainlerinin listesini yapmaya başladılar ve benimle de paylaşmaya 

başlamaları üzerine hiç tahmin edemeyeceğim subayların da bu örgüt içerisinde olduklarını 

öğrendim.  Bana  söyledikleri  isimlerden  hatırladıklarımı  yukarıda  belirttim.  Öğrendiğim 

isimlerin  15  Temmuz  darbe  girişimine  katılmaları  da  yapılan  listenin  doğruluğunu 

kanıtlamaktadır.  Ben  15  Temmuz  sonrası  terfi  ettirilerek  general  oldum.  Ben  akademiye 

çalışmama rağmen kurmay olamadığım gibi Komutanlık karargah Subaylığı (KOMKARSU) 

sınavını  da  çalıştığım  halde  kazanamadım.  Genelde  teamül  olarak  kurmaylardan  general 

yapıldığı halde en son YAŞ’ta bu kural bırakılarak genelde sınıf subaylarından yani kurmay 

olmayanlardan general yapıldı ve bildiğim kadarıyla general yapılanlardan hiçbir tanesinde 

problem çıkmadı. Ben bu güne kadar Fetullahçı Terör Örgütü ile hiçbir şekilde bir bağlantı 

kurmadım  hiçbir  şekilde  irtibat  ve  iltisak  içinde  bulunmadım.  Bu  sebeple  üzerime  atılı 

suçlamaları  kesinlikle  kabul  etmiyorum.  Benimde  görev  yaptığım  Kara  Havacılık 

Komutanlığında alay komutanı olarak görev yapmakta iken içerisinde bulunmadığım bu örgüt 

tarafından çeşitli görevler ve bahaneler ile birlikten uzak tutulduğumu ve bu şekilde planlarını 

öğrenmemem için çeşitli senaryolar üretilerek etraflarından uzaklaştırıldığımı düşünüyorum. 

Ayrıca benim astım durumumda olan  ve darbe girişimi  içerisinde yer  alan personellerden 

Murat  BOLAT’ı  defalarca  azarladım,  sicillerini  bozdum,  yine  Özcan KARACAN, Ümran 

TAŞ,  Halil  GÜL  ve  ismini  şuan  hatırlayamadığım  bu  yapının  içerisinde  bulunan  bu 

personellerin  sicillerini  bozdum,  olumsuz  kanaat  kullandım  çünkü  benim  üstleri  olarak 

yapabileceğim tek kozum buydu. Yine 12 Temmuz günü öğrendiğim; 13 Temmuz tarihinde 

Malatya’dan  Atak  helikopterleri  getirileceğini  öğrendim  bunun  üzerine  Malatya  2.  Kara 

havacılık  Alay komutanı  Mustafa  ÖZKAN’ı  arayarak;  sert  bir  şekilde  niçin  getirileceğini 

sordum o da; yanlış bilgi aldığımı 18 Temmuz günü okulun atışları için geleceğini söyledi.  

Bende iki gün öncesinden söylemezseniz yaptırmam diye kendisine bağırdım. Bunun üzerine 

Okul Komutanı Ünsal ÇOŞKUN’u arayarak; bu helikopterleri niçin getireceğini sorduğumda 

Mustafa ÖZKAN ile aynı cevabı verdi. Ben de bu tür atışların en az iki gün öncesinden haber 

vermesini  hatırlattım.  15  Temmuz  günü  Malatya’dan  getirilen  Atak  helikopterlerin  mesaj 

emrinde; helikopterlerin getirilmesi faaliyeti ile ilgili olarak görevlendirme yapılmış ancak 
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benim bilgim olmaması için gönderilen mesaj emrinde dağıtım yerine 1. Kara Havacılık Alay 

Komutanlığı  yazılmayarak  Atak  helikopterlerinin  gelişinden  bilgim  olması engellenmiştir. 

Bununla  ilgili  gönderilen  mesaj  formunun  aslı  ve  sahtesinin  aramalarda  ele  geçirildiğini 

biliyorum. Bu sebeplerden ötürü ve yukarıda vermiş olduğum detaylı ifademde anlaşılacağı 

üzere ismi geçen terör örgütü ile bugüne kadar hiçbir şekilde bir bağım ve ilişkim olmamıştır. 

Ben devletine  ve  vatanına  sadık  şerefiyle  uzun süredir  bu  vatana  hizmet  eden şerefli  bir 

askerim,  bu güne kadar  devletime ihanet etmeyi  bırakın aklıma dahi  getirmiş değilim, bu 

sebeple böyle bir suçlama ile alınmış olmayı kendime yedirememekteyim. Hakkımda asılsız 

isnatta bulunanlar şuan bu şerefli meslekten atılmış ve cezaevlerinde bulunmaktadır. Bu vatan 

hainlerinin  iftiraları  nedeniyle  benim  adımı  da  lekelemek  istemektedirler.  Üzerime  atılı 

suçlamaların hiç birini işlemedim ve kabul etmiyorum. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Deniz ALDEMİR 20/07/2016 tarihli ifadesinde; " 15 Temmuz 2016 günü 

darbe  kakışmasının  olduğu  gün  ben  görev  yaptığım birlikte  akşam saatlerine  doğru  alay 

komutanımız olan Albay Feyzi OKAN bizlere Kara Kuvvetleri Komutanının geleceğini ve 

yeni gelen bir yük helikopteri hakkında bizden bilgi alacağını ve bizim ikinci bir emre kadar 

kışladan çıkamayacağımız şeklinde emir verdi. Kara Kuvvetleri  Komutanı Orgeneral Salih 

Zeki ÇOLAK ve yanında Orgeneral İhsan UYAR, Tümgeneral Hakan ATINÇ, Albay Feyzi 

OKAN ile birlikte heyet halinde Güvercinlik üssüne geldiler. Yaklaşık 2 saat Kara Kuvvetleri 

Komutanına  CH-47  tipi  yük  helikopteri  hakkında  brifing  verildi.  Daha  sonra  bu  ismini 

saydıklarım  alay  binasının  yanındaki  kamelyada  oturup  çay  içtiler.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  İlkay  ATEŞ  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  15  Temmuz  Cuma  günü 

öğleden sonra saat: 14.00 sıralarında ben Yarbay Özcan KARACAN’ın odasına gittim. Ben 

odaya girdiğimde Yüzbaşı Taha Fatih ÇELİK vardı. Yarbay Özcan KARACAN bize odada 

iken  ATAK  Helikopteri  ile  uçması  için  Yarbay  Emrah  YOLSAL’a  söyleyeceğini  ancak 

zamanını tam bilmediğini,  bu girişimle ilgili olarak Alay Komutanı Albay Feyzi OKAN’a 

söylemesi  durumunda  O’ nun  da  bu  girişime  dahil  olacağından  adı  gibi  emin  olduğunu, 

Yarbay Hakan EROL’un da akşam helikopter ile Malatya’ dan geleceğini, bu girişim ile ilgili 

bilgilerin akşam geleceğini, Google Haritalar üzerinden TİB, TÜRKSAT, MİT, ÇANKAYA 

KÖŞKÜ  VE  DİKMEN  VADİSİ’nin  yerlerine  bakmamızı  istedi."  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli Taha Fatih ÇELİK 01/09/2016 tarihli ifadesinde; " Mesaiden sonra saat 

18:30 sıralarında  Kara  Kuvvetleri  Komutanının  kışlaya  geldiği  bilgisi  Özcan  KARACAN 
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tarafından verildi ve kendi bölgemde beklemeye başladım. Kuvvet Komutanının konvoyu VİP 

apron ana pist ve park yerlerini kullanarak CH-47 helikopterinin bulunduğu hangara gittiler. 

Bu arada taarruz park yerinde benim fark ettiğim hangarda bulunması gerekenyedi 

adet  helikopterin  dışarıda  olduğunu  gördüm.  Harekat  merkezi  tarafından  verilen  bilgi 

Malatya’dan gelen iki Atak helikopterinin Ulucan meydanına indiği ve bu bölgede uçuş yapan 

sabit  kanat  temel  kursiyerlerinin  ve  Güvercinlik  meydanının  VİP  uçuştan  dolayı  bütün 

uçuşların kesildiği bilgisini aldım. Hava kararırken Kuvvet Komutanı Orgeneral Salih Zeki 

ÇOLAK,  Kara  Kuvvetleri  Kurmay  Başkanı  Orgeneral  İhsan  UYAR,  Ankara  Kolordu 

Komutanı Korgeneral Metin GÜRAK, Kara Havacılık Komutanı Tümgeneral Hakan ATINÇ, 

Kara  Havacılık  Okul  Komutanı  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN  ve  1.  Kara  Havacılık  Alay 

Komutanı Albay İdris Feyzi OKAN nöbet tuttuğum bölgede bulunan kamelyaya geldiler. 

...  Kara  Kuvvetleri  Komutanı  Salih  Zeki  ÇOLAK ile  Ankara  Kolordu  komutanı 

Metin GÜRAK, Kara Havacılık Komutanı  Hakan ATINÇ ile  de Kara Kuvvetleri  Kurmay 

Başkanı İhsan UYAR ağızlarını kapatarak 1,5-2 dakika konuştular. Onlar konuşurken Albay 

Feyzi  OKAN  bana  dönerek  bu  akşam  garip  şeyler  dönüyor  gibi  bir  cümle  kullandı. 

Müteakiben herkes araçlarına binerek bölgeden ayrıldı. Son araçta Ünsal Paşa ile Feyzi Albay 

beraber  ayrıldılar.  Feyzi  Albay'ın  aracı  Alay  bölgesinde  kaldı.  10-15  dakika  kadar  sonra 

Askerler Feyzi Albay'ın aracını hazırladılar. Ben de Feyzi Albayı kendi cep telefonumdan 

onun  cep  telefonunu  aradım.  "Komutanım  gelecek  misiniz"  dedim.  O  da  "ben 

çıkıyorum görüşürüz" deyip kapattı.  Normal akış içerisinde Kara Havacılık Komutanı 

çıkmadan mesaiyi terk etmezdi o gün erken ayrıldı. 

...  ifademde  yazdırmış  olduğum  isimler  bunların  haricinde  Kurmay  olmaları  ve 

komkarsu sınavını kazanan kişilerin FETÖ/PDY içerisinde bulunma ihtimalleri olabileceğini 

düşündüğüm ama net olarak bilmediğim, ... Feyzi OKAN ... Metin TÜZEL isimli şahısların 

adı geçen örgüt ile bağlantılı olduklarını düşünüyorum." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Murat BOLAT 20/07/2016 tarihli ifadesinde; " ... 15 Temmuz 2016 gün 

mesaimebiraz geç gittim. Uzun zamandır birliğimde olmadığım için birliğimi dolaştım. Daha 

sonra Yarbay Halil GÜL bana alay komutanı Feyzi OKAN’ın da bu darbenin içerisinde 

olacağını  ama  bu  olaydan  haberi  yokmuş  gibi  davranacağını  evine  gideceğini  ve 

telefonunu kapatacağının söyledi. Bunları yaparken akşam saat:18.00 olmuştu. 

Tam mesaiden çıkıp evime gideceğim esnada Kara Havacılık Kurmay Başkanı olan 

Yarbay Mehmet  ŞAHİN beni  aradı  ve  bana  Kara  Kuvvetleri  Komutanın  birliğimize  yeni 

katılan  CH  47  tipi  helikopteri  incelemeye  geleceğini  söyleyerek  bu  helikopterin  başına 

gitmemi  söyledi.  Ben  de  bunun  üzerine  helikopter  teknisyeni  Resul  BARDAKKAYA ve 

Binbaşı  Deniz  ALDEMİR,  Binbaşı  Tekin  TAŞDEMİR’i  helikopterin  başına  çağırdım.  Ve 
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helikopterin başında buluştuk. Helikopterin başında beklerken Alay Komutanı Albay Fevzi 

OKAN ( İdris Feyzi OKAN )koşarak yanımıza geldi, panik halinde 'Arkadaşlar ne oluyor  

Kara Kuvvetleri Komutanı yanında savcı ile geldi. Gece uçuşlarını sorguluyor. Hava sahası  

kapatılmış  Malatya’dan  gelen  Atak  helikopteri  kolu,  Temelli’de  eğitim  yapan  okul  

komutanlığının hava araçları motor susturmuş. Neler oluyor.' dedi. 

...  Saldırıyakatılan  helikopterlerin  büyük  bir  kısmı  isabet  almıştı  ve  bunun  için 

zorunlu iniş yapmıştı yani vurulan helikopterlerin tekrar kalkarak savaşması mümkün değildi. 

Biz de darbecilerin kışlayı yani Güvercinlik'i terk etmesiüzerine sivil kıyafetlerimizi giyerek 

Ersel’in  ve benim sivil  aracım ile  Güvercinlik'ten kaçtık  ve  ben kendi  evime gittim.Alay 

Komutanı olan Albay Fevzi  OKAN'ı(  İdris  Feyzi  OKAN ) aradım ve kendisine olan 

olayları anlattım ve kendisi bana Alaya gideceğini söyledi. Ama bu arada kendisi bana 

gece  boyunca  telefonunun  kapalı  kaldığını  söyledi.Duruma  göre  beni  tekrar  alaya 

çağıracağını  söyledi.  Bir  süre sonra beni  aradı  ve hasar  tespiti  için  beni  alaya  çağırdı.  " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Ersel ERSOY 10/08/2016 tarihli ifadesinde; " Hemen telefonla Albay 

İdris Feyzi OKAN’ı aradım telefonunun kapalıydı. Daha sonra kendi sivil aracımı alarak 

tahminin saat:02.00-02.30 sıralarında komutanın yanında Yarbay Erdal BAŞLAR’ın olduğunu 

gördüğüm için, komutanıma bilgi vermeden fidanlık nizamiye bölgesine kuytu bir bölgeye 

geçtim.  Alay  komutanım İdris  Feyzi  OKAN’ın  kullanmış  olduğu  tüm telefonları  aradım, 

ancak kendisine ulaşamadım. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Soner  GÖKÇE 10/08/2016 tarihli  ifadesinde;  "  Fidanlık  nizamiye 

otoparkında binbaşı Ersel ERSOY, Üsteğmen Ömer DERELİOĞLU, Yarbay Murat BOLAT 

ve ben araç içerisinde gün aydınlanana kadar bekledik.  Bu esnada binbaşı Ersel ERSOY 

alay  komutanımız  İdris  Feyzi  OKAN’ ı  defalarca  telefonla  aradı,  ancak  kendisine 

ulaşamadı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

MüştekiHakan  ATINÇ  (  Tümgeneral  )  24/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "... 

Akabinde Garnizon Komutanı Korgeneral Metin GÜRAK, ben, Okul Komutanı Tuğgeneral 

Ünsal ÇOŞKUN, Alay komutanı Albay Feyzi OKAN yürüyerek Kara Havacılık Komutanlığı 

karargahına geldik. Burada Metin GÜRAK Paşa bir çay içelim dedi ve çay içmek için benim 

odama geçtik, yanımızda Ünsal ÇOŞKUN ve Feyzi OKAN da vardı. Onlarda bizimle beraber 

odaya geçtiler.Bir çay içtik, biraz sohbet edildi. Metin Paşa yanımızda Ünsal ÇOŞKUN ve 

Feyzi OKAN olduğu için bir şey demedi. Ayrılırken tuvalete uğrayacağını söyledi, bu esnada 

benim odada bulunan Ünsal ÇOŞKUN ve Feyzi OKAN ayrıldı. Metin GÜRAK Paşa tuvalete 
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gitmedi, tuvaletin önünde bana "aman dikkatli ol, bu şerefsizlerin ne yapacakları belli olmaz" 

dedi. Müteakiben aşağıya indik yanımda Ünsal COŞKUN ve alay komutanı Kurmay Başkanı 

olmak üzere Metin GÜRAK Paşamızı saat:21:49'da uğurladık. 

Ben Ünsal ÇOŞKUN ve Alay komutanımız  Albay Feyzi OKAN'a yukarı benim 

odama  çıkalım  Kuvvet  Komutanımız  Salih  Zeki  Çolak'ın  verdiği  emri  bir 

değerlendirelim dedim.  Ben bu esnada Ünsal ÇOŞKUN'a güvenmiyordum. Feyzi OKAN 

benden sigara içmek için izin istedi, ben izin verdim. Biz de Ünsal ÇOŞKUN ile yukarıya 

benim odama doğru çıktık. Ben komutan kapısından odama giriyorum, Ünsan ÇOŞKUN'a da 

beraber  bu  kapıdan  gidelim  diye  teklif  ettim,  kendisi  benimle  beraber  girmedi,  emir 

astsubayın  odasına  doğru  yöneldi.  Benimle  gelmedi  ve  4-5  dakika  sonra  emir  astsubayı 

kapısından odama girdi. Emir astsubayının olduğu kısımdan giriş böyle uzun sürmez, hemen 

yanımda olduğu için 15 saniye dahi sürmez, Ünsal ÇOŞKUN 4-5 dakika gecikince ben emir 

astsubayım başçavuş Fatih KARAGÖZ'e Ünsal ÇOŞKUN'un nerede olduğunu sordum, niye 

gelmiyor diye sordum, o da bana hemen geliyor dedi. Arkasından da hemen Ünsal ÇOŞKUN 

girdi." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

TanıkVedat SİLİTALAY 26/07/2016 tarihliifadesinde;  "  Saat 03.00 sıralarında 

İdris Feyzi OKAN'ı aradım. Ancak cevap vermedi. Daha sonra denetleme başkanı Albay 

Murat  ŞAMA'yı  aradım.  Kendisine  kışlayı  bildiğimizi,  gidip  yapabilecek  birşeyler  varsa 

yapmaya hazır olduğumuzu emniyet güçlerine yardımcı olmak ve kışlayı ele geçirmek için 

yapabileceğmiz  birşeyler  varsa  göreve  hazır  olduğumu  söyledim.  Kendisi  Alaykomutanı 

Feyzi OKAN ile birlikte evde olduklarını şu an için beklemede kalmak gerektiğni söyledi." 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Tanık İlker TEKER 25/07/2016 tarihli  ifadesinde; "  O gece alay komutanımız 

Albay İ.Fevzi OKAN’ı arayarak bilgi almaya ve emirlerini almaya çalıştım fakat ulaşamadım. 

Cephanelikte  meydana  gelen  kırılma  olayını  mesaj  atarak  bildirdim,  geri  dönüş  olmadı." 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Tanık Metin TÜZEL 24/07/2016 tarihli ifadesinde; " Bu sırada Şırnak helikopter 

ekip komutanı Binbaşı Serdar KADİMLİOĞLU beni arayarak " Kara Havacılık Komutanı 

Hakan  ATINÇ  ile  Albay  Fevzi  OKAN'a  ulaşamadığını  belirterek  bundan  sonra  benim 

komutanım sizsiniz" dedi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 09/01/2017 tarih ve 22282378-2 sayılı cevabi 
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yazısı  ekinde  gönderilen  31/12/2016  tarihli  kamera  izleme  tutanağında;  şüpheli  İdris 

Feyzi  OKAN'ın  15/07/2016  tarihinde  saat  13:55'de  şüpheliler  Ünsal  ÇOŞKUN  ve  İlyas 

BARUT ile birlikte Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargah binasına giriş yaptıklarının, saat 

18:40'a  kadar  karargah  binasında  kaldıktan  sonra  birlikte  aynı  araçla  çıkış  yaptıklarının, 

şüpheli İdris Feyzi OKAN'ın, 

Saat  15:40:20'de  Yarbay Emrah  YOLSAL ve  Yarbay Erdal  BAŞLAR ile  birlikte 

Teknik ve Proje Yönetim Dairesi koridorunda Hava Araçları Sistemleri Şube Müdürlüğü'nden 

çıktıkları,

Saat  15:41:00  'da  Yarbay  Emrah  YOLSAL ile  revir  koridorundaki  24  numaralı 

kapıdan çıktıkları,

Saat 15:48:25'te Yarbay Emrah YOLSAL ve Yarbay Erdal BAŞLAR ile birlikte revir 

koridorundaki 24 numaralı kapıdan girdikleri, 

Saat 16:33:30'da Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN ve Astsubay Başçavuş İlyas BARUT 

ile  birlikte  Teknik  ve  Proje  Yönetim  Dairesi  koridorunda  Hava  Araçları  Sistemleri  Şube 

Müdürlüğü önünde konuştukları ve tekrar girdikleri, 

Saat  17:14:20'de  Yarbay  Emrah  YOLSAL ile  birlikte  Teknik  ve  Proje  Yönetim 

Dairesi koridorunda Hava Araçları Sistemleri Şube Müdürlüğü'nden çıktıkları, 

Saat 17:14:55'te Yarbay Emrah YOLSAL ile birlikte revir koridorunda 24 numaralı 

kapıdan  çıktıkları,  saat  17:20:05'te  revir  koridorunda  24  numaralı  kapıdan  birlikte  giriş 

yaptıkları, 

Saat  17:20:40'ta  Yarbay  Emrah  YOLSAL ile  birlikte  Teknik  ve  Proje  Yönetim 

Dairesi koridorunda Hava Araçları Sistemleri Şube Müdürlüğü'ne girdikleri,

Saat 17:58:30'da Albay Vedat ARSLAN, Yarbay Emrah YOLSAL veYarbay Erdal 

BAŞLAR ile birlikte Teknik ve Proje Yönetim Dairesi koridorunda Hava Araçları Sistemleri 

Şube Müdürlüğü'nden çıktıktan sonra saat 17:59:00'da revir koridorunda 24 numaralı kapıdan 

çıktıkları, 

Saat  18:08:54'te  Teknik  ve  Proje  Yönetim  Dairesi  koridorunda  Hava  Araçları 

Sistemleri Şube Müdürlüğü'ne girdiği ve saat 18:36:00'da aynı odadan çıktığı,

Saat 18:40'da geldikleri araçla karargah binasından ayrıldıkları belirtilmiştir. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü, saat: 18:59'da, Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Yarbay Halil 

GÜL  ve  Başçavuş  İlyas  BARUT’un,  Albay  İdris  Feyzi  OKAN  ile  birlikte  karargah 

binasınagiriş yaptıkları,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 19:02'de, Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Yarbay Halil 
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GÜL, Yarbay Mehmet ŞAHİN ve Başçavuş Fatih KARAGÖZ’ün, Tümgeneral Hakan ATINÇ 

ve Albay İdris Feyzi OKAN ile birlikte sıklıkla harekat merkezine girip çıktıkları,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 21:36'da, 4’üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Metin 

GÜRAK,  Tümgeneral  Hakan  ATINÇ  ve  Albay  İdris  Feyzi  OKAN’ın,  Tuğgeneral  Ünsal 

ÇOŞKUN ile birlikte harekat merkezine uğradıkları, Korgeneral Metin GÜRAK’ın makam 

aracına binerek karargah binasından ayrıldığının görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü,  saat:  21:40'da,  Albay İdris  Feyzi  OKAN’a,  karargah  alt 

katından üst kata yöneldiği sırada,  Yarbay Özcan KARACAN ve Yarbay Mehmet ŞAHİN 

tarafındansözlü  bir  uyarıda  bulunulduğu,  sonrasında  Albay İdris  Feyzi  OKAN‘ın  üst  kata 

çıkmaktan vazgeçerek karargahtan ayrıldığı,

15  Temmuz  2016  günü  saat:21.40’da  Albay  İdris  Feyzi  OKAN’ın  karargah  alt 

katından üst kata yöneldiği sırada,  Yarbay Özcan KARACAN ve Yarbay Mehmet ŞAHİN 

tarafındansözlü  bir  uyarıda  bulunulduğu,  akabinde  Albay  İdris  Feyzi  OKAN’ın  üst  kata 

çıkmaktan vazgeçip karargahtan ayrıldığının görüldüğü,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  21:51'de,  Albay  İdris  Feyzi  OKAN’a  ait  olduğu 

düşünülen flamalı makam aracının Kara Havacılık Komutanlığı 1 nolu nizamiyeden çıktığının 

görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 21:51; Albay İdris Feyzi OKAN’a ait olduğu düşünülen 

flamalı makam aracının, Kara Havacılık Komutanlığı 1 nolu nizamiyesinden çıkış yaptığı, 

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  13:30'da,  Albay  İdris  Feyzi  OKAN  olduğu 

değerlendirilen şahsın sivil kıyafetli olarak taarruz hangarında görüldüğü belirtilmiştir. 

Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  Mali  Suçlarla  Mücadele  Şube  Müdürlüğü'nün 

28/03/2017  tarih  ve  342278  Sayılı  cevabi  yazısında;  Şüpheli  İdris  Feyzi  OKAN’ın 

kardeşleri  Fahrettin  Zeki  OKAN  ile  Ali  İhsan  OKAN’ın  Dışişleri  Bakanlığından  gelen 

Fetullahçı Terör Örgütü İle İltisaklı yurtdışındaki gerçek ve tüzel kişiler olduğu, şüpheli İdris 

Feyzi OKAN’ın kardeşi Ali İhsan OKAN’ın Yetenekli Nesiller Öğretim İşletmeleri Anonim 

Şirketi,  Nema Eğt.Öğret.İşlet.A.Ş.  (Genel  Müd.),  Nema Eğitim Öğretim İşleri  A.Ş,  Söğüt 

Öğretim  İşletmeleri  A.Ş.,  Tuğra  Öğretim  İşletmeleri  Anonim Şirketi  gibi  örgütle  iltisaklı 

şirketlerde sosyal güvenlik kaydı bulunduğu belirtilmiştir.

Şüpheli İdris Feyzi OKAN'ın kullandığı / adına kayıtlı 0 532 355 66 13 numaralı 

telefon  hattı,  kullandığı  belirtilen  0  530 527 52 68 ve  0  312  252  61  40  numaralı  resmi 

telefonlar ile adına kayıtlı bulunan 0 543 830 17 62, 0 507 469 59 83, 0 539 786 03 56, 0 533 

337 29 13 ve 0 532 355 66 13 numaralı telefon hatları için Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 
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05/12/2016 tarih ve 2016/6345 değişik iş sayılı kararıyla 5271 sayılı CMK 135/6 maddesi 

uyarınca iletişim tespiti kararı verilmiştir. 

Şüphelinin kullanmakta olduğu / adına kayıtlı 0 532 355 66 13 numaralı telefon 

hattının iletişim detay bilgileri  incelendiğinde;  Şüphelinin cep telefonunun askeri  darbe 

girişiminde  bulunulan  gün  olan  15/07/2016  tarihinde  saat  18:56'da  Güvercinlik  kışlasının 

bulunduğu mevkiideki baz istasyonlarından sinyal verdikten sonra saat 22:30'da Ümitköy'deki 

baz istasyonundan sinyal verdiği, GPRS erişim bilgileri incelendiğinde cep telefonunun saat 

22:01'e  kadar  Güvercinlik  kışlasının  bulunduğu  mevkiideki  baz  istasyonlarından  sinyal 

verdiği,  şüphelinin cep telefonu ile 22:30 - 06:41 arasında herhangi bir  telefon irtibatında 

bulunmadığı, saat 06:41'de 'arayan kim' telefon mesaj servisinden 16 ayrı mesaj geldiğinin, 

şüphelinin cep telefonunun saat 22:30 - 06:41 arasında kapalı olduğu anlaşılmış, şüphelinin 1. 

Kara Havacılık Alay Komutanı olmasına rağmen olay gecesi emrindeki hiçbir askeri birlik 

komutanı ya da askerle telefon irtibatında bulunmadığı görülmüştür. 

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  İdris  Feyzi  OKAN'ın  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli  İdris  Feyzi  OKAN'ın,  1.  Kara  Havacılık  Alay  Komutanı  olarak  Albay 

rütbesiyle görev yaptığı, 

Şüphelinin, askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri dışında başka asker kişilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış 

biçimi ile  birlikte  nazara  alındığında,  şüphelinin  Fetullahçı  Terör  Örgütü üyesi  olduğunun 

anlaşıldığı,

Şüpheli  İdris  Feyzi  OKAN'ın,  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  2  adet  Atak 

helikopterin  Malatya'dan  Ankara'ya  gönderileceği  konusunda  önceden  haberinin  olmasına 

rağmen Kara Havacılık Komutanı müşteki Hakan ATINÇ'a bildirmediği, 

Şüpheli İdris Feyzi OKAN'ın, kendi sıralı amir ve komutanlarından olmayan şüpheli 

Ünsal  ÇOŞKUN'dan  aldığı  talimat  doğrultusunda  olay  günü  saat  14:00  sıralarında  Kara 

Kuvvetleri Komutanlığı karargahına gittikleri ve saat 18:40'a kadar orada kaldıkları, 

Şüpheli  Erdal  BAŞLAR 18/07/2016 tarihli  ifadesinde,  15/07/2016  tarihinde  Kara 

Kuvvetleri Komutanlığında yanına gelen şüpheli Ünsal ÇOŞKUN'un akşam tatbikat olacağını 

söylediğini belirttiği,  şüpheli  İdris  Feyzi OKAN'ın olay günü şüpheli  Ünsal  ÇOŞKUN ile 

birlikte  Kara  Kuvvetleri  Komutanlığına  gitmiş  ve  şüpheli  Erdal  BAŞLAR  ile  görüşmüş 

olmaları,  şüphelilerin  birlikte  bulunduklarına  ilişkin  güvenlik  kamerası  görüntülerinin 
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bulunmasına göre şüpheli Ünsal ÇOŞKUN'un Kara Kuvvetleri Komutanlığında askeri darbe 

kapsamında bir takım irtibatlar kurup emir talimatlar verirken şüpheli İdris Feyzi OKAN'ın da 

beraber olduğu ve bu emir talimatlardan haberdar olduğunun anlaşıldığı, 

Kara Havacılık Komutanlığındaki askeri hareketliliği denetlemek için gelen Kuvvet 

Komutanı  ve  beraberindeki  heyet  Güvercinlik  Kışlasına  geldiğinde,  şüpheli  İdris  Feyzi 

OKAN'ın  komutanı  olduğu  1.  Kara  Havacılık  Alay  Komutanlığına  ait  taarruz 

helikopterlerinin normalde mühimmatsız olarak hangarlarında bulunmaları gerekirken askeri 

darbe faaliyeti kapsamında tüm bakımları yapılmış olarak uçuş hattında hazır bekletildikleri, 

şüpheli  İdris  Feyzi  OKAN'ın  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamında  kendisine  verilen  talimat 

doğrultusunda bu olağanüstü durumu denetlemeye gelen komutanlardan gizlediği, yine askeri 

darbe  faaliyeti  kapsamında  faaliyette  bulunacak  Skorsky  S-70  tipi  helikopterlerin  de 

denetleme yapıldığı sırada park alanında uçuşa hazır bir şekilde bekletildikleri, 

Şüpheli İdris Feyzi OKAN'ın, Kara Havacılık Komutanı olan Tümgeneral müşteki 

Hakan ATINÇ'ın olay akşamı kendisine 'yukarı benim odama çıkalım Kuvvet Komutanımız  

Salih  Zeki  Çolak'ın  verdiği  emri  bir  değerlendirelim'  şeklinde  talimat  vermesine  rağmen 

sigara  içeceği  bahanesiyle  müştekinin  odasına  çıkmadığı,  şüpheliler  tarafından  odasında 

yalnız  kalması  sağlanan  müşteki  Hakan  ATINÇ'ın  saat  21:45  sıralarında  ilgili  kısımlarda 

belirtildiği üzere rehin alındığı, bunu takiben önceden yapılan planlama doğrultusunda şüpheli 

İdris  Feyzi  OKAN'ın  şüpheliler  Özcan  KARACAN  ve  Mehmet  ŞAHİN'in  talimatı  ile 

Güvercinlik kışlasından ayrıldığı ve kışlanın komutasını şüphelilere bıraktığı,  şüpheli  İdris 

Feyzi  OKAN'ın  saat  21:51'de  araç  ile  Kara  Havacılık  KomutanlığıGüvercinlik  Kışlası  1 

numaralı nizamiyeden çıktığı güvenlik kamerası görüntüleri ile tespit edildiği,

Şüpheli Murat BOLAT'ıntarihli ifadesi içeriğine göre, şüpheli İdris Feyzi OKAN'ın, 

askeri  darbe  kapsamında  yapılan  planlama  ile  darbe  girişiminden  haber  yokmuş  gibi 

davrandığı,  Kara  Havacılık  Komutanı  Tümgeneral  müşteki  Hakan  ATINÇ  kışladan 

ayrılmadan ve onun beraber değerlendirme yapalım şeklindeki talimatına rağmen askeri darbe 

faaliyetinin başlaması üzerine aldığı talimat doğrultusunda kışladan ayrıldığı, evine gittiği ve 

telefonunu kapattığı, 

Şüphelinin cep telefonu iletişim bilgileri incelendiğinde cep telefonunun olay gecesi 

askeri  darbe  girişiminin  başlamasından,  girişimin  başarısızlıkla  sonuçlandığının  ortaya 

çıkmasına kadar, saat 22:30'dan 06:41'e kadar kapalı olduğu, şüphelinin aldığı örgütsel talimat 

doğrultusunda  komutanlığını  yaptığı  1.  Kara  Havacılık  Alay  Komutanlığının  kontrolünü 

şüphelilere bırakarak evine gittiği, telefonunu kapattığı, 

Kara  Havacılık  Komutanlığı  personelinin  bir  kısmının  olay  gecesi  yetkili 

komutanları olan şüpheli İdris Feyzi OKAN'ı nasıl davranacakları konusunda emir ve talimat 

almak üzere telefonla aradıkları ancak yukarıda belirtildiği üzere şüpheli İdris Feyzi OKAN 
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telefonunu kapattığından kendisine ulaşamadıkları,

Şüpheli İdris Feyzi OKAN'ın, Kara Havacılık Komutanlığında gerçekleştirilen askeri 

hareketliliğin bir askeri darbe girişimi olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için 

Fetullahçı  Terör  örgütü  mensubu  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde 

hareket ettiği, şüphelinin askeri darbe faaliyeti kapsamında kendisine verilen yasadışı emir ve 

talimatları  yerine  getirdiği,  askeri  darbe  girişiminin  planlaması  kapsamında  aldığı  yasal 

olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  İdris  Feyzi  OKAN'ın,  soruşturmaya  konu  eylemlerinin,  Silahlı  Terör 

Örgütü üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük 

Millet  Meclisini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  kısmen  veya  tamamen  yapmasını 

engellemeye  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya 

görevlerini  yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını 

oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-75-  Şüpheli  İlhan  OCAKCIOĞLU'nun  (  Astsubay  Başçavuş  ) 
Eylemleri :

Şüpheli  İlhan OCAKCIOĞLU 27/07/2016 tarihli  ifadesinde;  " ...1990 yılında 

Kara Havacı Astsubayı olarak mezun oldum ve Diyarbakır ilinde 7. Kolordu Hava Taburunda 

göreve  başladım.  En  son Ankara  ili  Kara  Havacılık  Komutanlığı  1.  Kara  Havacılık  Alay 

Komutanlığı’nda uçuş kulesinde hava trafik kontrolörü olarak görev yapmaktayım, yaklaşık 2 

yıldır burada görevliyim. 

Son bir yıla kadar işe gelip giderken serviste her şey konuşulurdu. Siyasilere atıp 

tutmalar, belli partileri övmeler, rakip partiler hakkında atıp tutmalar genelde olurdu. Ancak 

2015 yılından beri neredeyse hiçbir şekilde servislerde bu tip konular hiç konuşulmaz oldu. 

Bana  mesleğe  başladığımdan  bu  tarafa  birçok  oluşumdan  ve  Fetullahçı  Terör  Örgütü 

mensupları  tarafından  kendilerine  katılmam  istendiğinde  ben  kendimi  sakındım. 

Diyarbakır’da  çalıştığım dönemde,  mesleğimin  ilk  yıllarında  beni  evlerine  davet  edip,  iyi 

yönlerini göstererek ve sürekli ikramlarda bulunarak kendi saflarına çekmeye çalıştılar ancak 

kısa süre sonra burs verme, yardım toplama gibi bahanelerle karşıma çıktıklarında ben hep 

geri  durdum.  Bu örgüte  girmekten  hep  sakındım.  Fetullahçı  terör  örgütü  hakkındaki  tüm 

bilgim  bunların  dışında  son  yıllardaki  medyadan  takip  edebildiğim  kadardır.  Çalıştığım 

birimde  sorumlu  bulunduğum  alt  rütbeli  personel  içerisinde  benim  tanıdığım  hiçbir 

personelimin  bu  örgüte  üye  olduğunu  zannetmiyorum.  Ben  de  kesinlikle  bu  örgüte  üye 

değilim. Örgüt hakkında başkada bilgim yoktur.
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15/07/2016 günü akşam Saat:21:30 sıralarında kule nöbetçisini kontrol amaçlı olarak 

birliğime gittim. Zaten bu görevi gündüzden komutanım olan Binbaşı Levent ÇAKAR ile 

birlikte  planlamıştık.  Kısa  bir  süre  sonra  kuleye  vardım ve  kulede  bulunan  nöbetçi  olan 

personelim Astsubay Yunus AYDOĞAN ile görüştüm. Yaklaşık 15 dakika sonra sayısını tam 

olarak  bilmediğim  3  veya  4  skorski  helikopterin  çalıştığını  duydum.  Bu  durum  üzerine 

nöbetçi  olan arkadaşım Yunus 'Motor çalıştıran trafikler  çağrı  adınız nedir'  şeklinde kule 

frekansından anons etti. Ancak herhangi bir cevap gelmedi. Ardından skorskiler havalandı ve 

bu esnada Albay Oğuz YALÇIN ve isim peçleri olmayan ancak rütbeleri bulunan 1 Üsteğmen 

ile 3 teğmen kuleye çıktılar ve bize 'Biz buranın emniyetini alıyoruz'  dediler. Akabinde de 

Albay Oğuz YALÇIN 2 teğmeni bina girişine gönderdi. Kuleye çıkan Albay, Üsteğmen ve 

Teğmenlerde G3 makinalı  silah bulunmaktaydı.  Bu sırada Oğuz Albay cep telefonlarımızı 

bizden istedi. Biz kendisine telefonlarımızı teslim ettik. Kulede açık olan televizyondan da 

olayları  gördük.  Kendilerine  neler  olduğunu  sorduğumuzda  bize  herhangi  bir  cevap 

vermediler. Bu esnada Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN yanımıza 

gelerek  Oğuz  Albay’a  helikopterlerin  kalkıp  kalkmadığını  sorarak  yanımızda  bir  süre 

kaldıktan sonra gitti. Kule frekansından Kara Havacılık Komutanlığı karargahı veya harekat 

merkezi tarafından hava araçlarının 01 kodu ile yönlendirildiğini duymaktaydık ve 01 kodlu 

istasyonun  ulaşamadığı  trafiklere  Oğuz  Albay  bizlere  aracılık  yaptırmaktaydı.  Bu 

helikopterler her zamankinden farklı kod kullanmaktaydılar. Havalanan helikopterler bizim 

kuleden  ikmal  isteklerinde  bulunuyorlardı  ve  yanımızda  bulunan  Albay  Oğuz  kendilerini 

koordine  etmekteydi.  Havalanan  helikopterlerle  01  kodlu  istasyonun  görüşmelerinde 

“Külliyenin köşesindeki nizamiyeye ateş edin, Konya yolundaki polis araçlarını durdurun, bir  

skorsky Genelkurmaya gitsin, bir trafik Türksat'a gitsin, TRT’ye gitsin, ateş edilerek kalabalık  

dağıtılsın.” şeklinde birçok talimat gelmekteydi. 01 kodunun sahibini bilmiyorum. Tanıdığım 

seslerden değildi. Bu şekilde kulede sabaha kadar bekledik.

16.07.2016  günü  Saat:06:00  sıralarında  Cougar  tipi  koltuksuz  Fransız  yapımı 

helikopter ile yanımda bulunan komutanlarla bulunduğumuz yerden alınarak Akıncı üssüne 

götürüldük.  Helikopter  içerisinde  4-5  kişilik  rütbeli  silahlı  piyadeler  bulunmaktaydı.  Üsse 

indikten  sonra  herkes  bir  tarafa  dağıldı.  Ben  de  birkaç  saat  boyunca  meydan  içerisinde 

dolaştım. Üsten kaçmak için bir çıkış yolu aradım. Daha sonra Land Rover marka askeri araç 

beni  alarak  F-16  uçaklarının  bulunduğu  Öncel  Filo’ya  götürdü.  Burada  birçoğunu 

tanımadığım tamamı silahlı personel bulunmaktaydı. Ben buradan ayırılıp nizamiyeye gittim 

ve oradan TAI Lojmanlarına geçtim ve Kazan yoluna çıkarak Emniyet Müdürlüğü’ne gitmeyi 

planlıyordum.  Ancak  TAI  Lojmanlarındaki  Cami’de  polis  tarafından  teslim  alındım.  " 

şeklinde beyanda bulunmuştur.
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Şüpheli  ALİ  TUNÇ  AVŞAR  03/11/2016  tarihli  ifadesinde;  " ...  Ben  kuleye 

çıktığımda İlhan OCAKCIOĞLU sürekli telsizden konuşmalar yapıyordu. İlhan telsizle gelen 

emirleri  orada  Oğuz  YALÇIN  Albay'a  yada  Ünsal  ÇOŞKUN'a  söyleyip  onlardan  aldığı 

emirleride telsizden iletiyordu. Telsizlerden aslan01 şeklinde çağırı geldi ve 'tomaların olduğu 

yerden ateş geliyor ne yapalım' diye anons edildi. Bunu İlhan Astsubay'ın Oğuz YALÇIN ve 

Ünsal ÇOŞKUN'a ilettiğini, onlarında 'vurun' şeklinde emirler verdiğini orada bizzat duydum. 

Aslan01 kodunun Ünsal ÇOŞKUN'un kullandığını anladım. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Yunus AYDOĞAN 30/11/2016 tarihli  ifadesinde;  "  Bu esnada harekat 

merkezinden bir üstteğmen ya da yüzbaşı kuleyi arayarak benden bir gün önceki gece uçuşuna 

ilişkin kayıtları istedi. Bende bunun üzerine İlhan OCAKCIOĞLU Başçavuşu aradım. Olan 

biteni anlattım. 'komutanım kuvvet komutanı burda, Temelli'deki uçuşları kestiler, Kayseriden  

gelen  trafikleri  geri  göndermemizi  istediler,  arkasından Temelli'ye  insin  diye  değiştirdiler,  

ayrıca bir gün önceki gece uçuşana ilişkin kayıtları gösteren Form 92'yi istiyorlar ' dedim. O 

da 'böyle mevzuları telefonda konuşma, istenilen formu gönder, benim de o tarafta işlerim var,  

belki sana uğrayabilirim' dedi. 

...  Meydanda sessizlik vardı,  uçuş yoktu.  Ben kayıtları  girip herşeyi tamamladım. 

Hatta  ertesi  günün  nöbet  devir  defterini  de  hazırladım.  Uçuşda  olmadığı  için  yastığımı 

çıkarmıştım. Uyuyacaktım. Bu sırada İlhan OCAKCIOĞLU Başçavuş kulede bulunan sivil 

hattan kuleyi aradı. Telefonu açtım. Ben kendisine tekmil verip, işleri yaptığımı, dinlendiğimi 

söyledim.  Bana  'bende  o  tarafa  geliyorum,  çay  demle,  senin  şu  psikolojik  durumunu 

konuşalım'  dedi.  Ben de psikolojik  durumumda artık  bir  şey olmadığını,  gelmesine  gerek 

olmadığını söyledim. O da 'yok yok ben geleyim sen çay demle' dedi. Telefonu kapattı. 

... Bu sırada İlhan OCAKCIOĞLU Başçavuş sivil kıyafetiyle kuleye geldi. Üzerinde 

silah görmedim. Bana 'ne oluyor Yunus' dedi. Ben de çok sayıda helikopterin kuleden habersiz 

kalkış yaptıklarını söyledim. O da bana 'panik yapma, dur bakalım, anlayalım, ne oluyor, ne  

bitiyor' dedi.  Televizyon açıktı  ancak haberlerde  hiçbir  şey söylemiyordu.  Biz  beklemeye 

başladık. Ben bu sırada bizim ailenin whatsapp grubuna haberleri bakmaları şeklinde yazılar 

yazdım. İlhan Başçavuş beni gördü, ama birşey demedi. Bu sırada Oğuz YALÇIN Albay tek 

başına  kuleye  geldi.  Üzerinde  tulum ve  hücum yeleği  vardı.  Elinde  de  G-3 tüfeği  vardı. 

Belinde tabanca ve şarjörler vardı. İçeri girer girmez bize tamam burasının kontrolü bende 

dedi. İlhan Başçavuş kendisine hoşgeldiniz komutanım dedi. ...

... İlhan OCAKCIOĞLU'nun telsizden 'Yurtta Sulh' diye anons yaptığını duydum. 10 

dakika  kadar  kaldıktan  sonra  Ünsal  ÇOŞKUN  yanında  bulunan  subayla  birlikte  kuleden 

ayrıldı.  Bu sırada kuleye Serdar ERCAN Üsteğmen tek başına,  tulumlu olarak geldi.  Ben 

kendisine komutanım ne oluyor diye sordum, bana hiç cevap vermedi. O da orada oturuyordu. 
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Ben  balkonda  olmama  rağmen  kuledeki  telsizin  konuşmalarını  duyuyordum.  Çünkü  sesi 

sonuna  kadar  açıktı.  Aslan  01  kodunu  kullanan  birisi  kule  dışından  uçuşu  yönetiyordu, 

talimatlar veriyordu. Değişik kodlar bulunan helikopterlere talimatlar veriyordu.  'Akıncı'ya 

gidin,  MİT'e  gidin,  Harp  Okuluna  gidecekler  hazırmı,  Çankırı'ya  gidecek  hazır  mı,  

Genelkurmay'ın  etrafına ateş  edin,  Beştepe'yi  vurun,  polislere  ateş  edin'  diye  talimatlar 

veriliyordu. Ayrıca 'atın abi atın, acımayın, polis gördünmü ateş edin, toma gördünmü ateş 

edin,  topluluk  gördünüzmü  ateş  edin,  kalabalıkları  gördünüzmü  ateş  edin'  dediler. 

Helikopterlerde hepsinde telsiz vardı, ancak ben helikopterlerin birbirleriyle konuştuklarını 

duymuyordum.  Helikopterlerin  Aslan01  ile  konuşmalarını  duyuyordum.  Helikopter 

telsizlerinden 'MİT'in  üzerindeyiz,  MİT'i  vuruyoruz,  Genelkurmay üzerindeyiz'  gibi  sesler 

duyuyordum. Bu sesler tanıdıktı, çünkü bunlar bizim birliğin pilotlarıydı. 5 yıldır ben onların 

telsiz  konuşmalarını  dinliyordum,  bu  nedenle  onların  seslerini  tanıyordum.  Bir  ara  İlhan 

Başçavuş'un  yanına  gittim.  Kendisine  'komutanım ne  oluyor,  polislere  ateş  edin  diyorlar' 

dedim. O da kendisinin de bilmediğini söyledi. 

Oğuz Yalçın  kulede  sürekli  askeri  hattan  gelen  telefonlara  bakıyordu.  Ayrıca  cep 

telefonu  ile  biryerleri  arıyorlardı.  Bir  ara  telefonda  'benim ana  nizamiyeye  gidip  kontrol 

etmem lazım' dediğini duydum. Oğuz YALÇIN ile İlhan OCAKCIOĞLU aralarında askeri 

birliğe giriş  ve çıkışların  nizamiyeler üzerinden kapatıldığını konuştular.  Herkes kendisine 

verilen görevi yapıyordu, herkes bekliyordu. Aralarında pek muhabbet etmiyorlardı.

Ben bu olan bitenden rahatsızlanınca içeri girdim, İlhan OCAKCIOĞLU Başçavuşa 

komutanım ben iyice rahatsızlandım, müsade ederseniz ben gideyim dedim. O da sen git, 

aşağıda bekle dedi, bende bir kat aşağıya indim. Aşağıda bizim dinlenme odamız vardı, orada 

bir kanepe vardı. Oraya uzandım. Uyuya kalmışım. Silah sesleri ile uyandım. İlhan başçavuşu 

merdivenlerden  kuleye  çıkarken  gördüm.  Bende  camdan  dışarı  baktığımda  bir  jandarma 

münibüsünün  olduğunu  gördüm,  yukarıdan  kuleden  silah  sesleri  geliyordu.  Bende  yukarı 

kuleye  çıktım.  Oğuz  YALÇIN  Albay elindeki  G3  tüfeği  ile  balkon  kapısından  aşağıdaki 

jandarmalara  ateş  ediyordu.  Ben  ne  olduğuna  anlam  veremedim.  İlhan  OCAKCIOĞLU 

başçavuş, Serdar ERCAN Üstteğmen ile tanımadığım üzeri tulumlu rütbesi olmayan 2 - 3 kişi 

yerde  siper  almış  yatıyorlardı.  Bende  çömeldim.  Tekrar  aşağıda  indim.  Şoka  girmiştim 

ağlıyordum.  Bu  sırada  kulenin  oraya  Kobra  helikopter  geldi.  Aşağıdaki  jandarmaya  ateş 

etmeye  başladı.  Kobra  neredeyse  kuleye  vuracaktı.  O  kadar  yakındaydı.  Kobra  kulenin 

etrafında tur attı. Bu sırada da kulede bulunanlarda koşarak aşağıya indiler. Kulenin önüne bir 

tane helikopter geldi. Oraya kuleden çıkanlar bindiler. Ve helikopter oradan kalktı. 

... Hatırladığım kadarıyla o gece Ünsal ÇOŞKUN 2 defa kuleye eldi. Oğuz YALÇIN 

Albay ve İlhan OCAKCIOĞLU ile konuştu ve gitti. 

Ben saat  02:00'den sonra  aşağı  kata  indiğimde İlhan  OCAKCIOĞLU 2 -  3  defa 
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yanıma  gelip  kontrol  etti,  bana  sen  burada  kal  biryere  gitme,  diye  emir  verdi.  Bundan 

maksadının  ne  olduğunu  bilmiyorum.  Olay  gecesi  kuledeki  kayıt  yapan  sistemin  kim 

tarafından devre dışı bırakıldığını ben görmedim. Kimin kapattığını bilmiyorum. Bunu İlhan 

OCAKCIOĞLU Başçavuş bilir" şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Burak  Han  İLGÜN  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Biz  dışarı  çıkıp 

teslim  olmak  istedik  fakat  çatışma  olduğundan  vurulma  tehlikemiz  vardı,  bu  yüzden 

yerimizde kaldık. Kulede ismini bilmediğim fakat astsubay olduğunu bildiğim sivil giyimli, 

mavi tişörtlü bir personel ( İlhan OCAKCIOĞLU ........) ateş etmiyordu fakat Albaya yardım 

ediyordu. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Ergün  YAKUT  26/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Akıncı  Hava  Üs 

Komutanlığında  Kara  Pilot  Albay  Uğur  KAPAN  ......  Kıdemli  BaşçavuşSüleyman  Nazif 

TÜRKOĞLU  ve  Kıdemli  Başçavuşİlhan  OCAKCIOĞLU’nu  gördüm.  Gece  boyunca 

helikopterler ve savaş uçakları sürekli inip kalkıyorlardı. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Kara Havacılık Komutanlığı Güvercinlik Uçuş Kulesinde bulunan ses kayıtları 

üzerinde bilirkişi tarafından yapılan çözüm tutanakları ve ses teşhis işlemleri sonucu 

düzenlenen 03/01/2017 tarihli bilirkişi raporunda şüpheli İlhan OCAKCIOĞLU'na ait 

olduğu değerlendirilen konuşmalar şu şekildedir:

15/07/2016 tarihinde saat 22:10’deki telsiz kaydı:

İlhan OCAKCIOĞLU : " Bu kanalda Güvercinlik kule konuşuyor akıncıya inişte  

bütün scorskyler yurtta sulh ikazı yapacak"

15/07/2016 tarihinde saat 22:10’deki telsiz kaydı:

İlhan OCAKCIOĞLU : " Trafikler bu kanaldaysa aldığına dair bir kere mandal 

bassın" 

15/07/2016 tarihinde saat 22:17’deki telsiz kaydı:

İlhan OCAKCIOĞLU : " Kanalda ki trafiklerin dikkatine Güvercinlik kule 

konuşuyor Akıncı ile temasta yurtta sulh deklara edilecektir" 

Uğur KAPAN  :" Güvercinlik lider tekrar et"

İlhan OCAKCIOĞLU : " Akıncıya temasta yurtta sulh deklare edilecek."

Uğur KAPAN  : " yurtta sulh yurtta sulh"
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İlhan OCAKCIOĞLU : " Mutabık"

15/07/2016 tarihinde saat 22:50’deki telsiz kaydı: 

Rafet KALAYCI :" Güvercinlik Güvercinlik Kobra, MİT in üzerinde ki Kobra, 

Güvercinlik Mit üzerindeki Kobra"

İlhan OCAKCIOĞLU : " Güvercin dinliyor, devam edin."

Rafet KALAYCI :" MİT in üzerinde ki Kobrayız. Akıncıya doğru gidiyoruz, 

bizden herhangi bir talep var mı?"

İlhan OCAKCIOĞLU : " Dinlemede kalın "

Rafet KALAYCI :" Güvercinlik Kobra" 

İlhan OCAKCIOĞLU : " Anlaşıldı bilginiz negatif görevli personelde 

burada bilgisi olmadığını ifade ediyor. Kendi iç konuşmalarınızla değerlendirileceksiniz."

Rafet KALAYCI :" Akıncının frekansını alabilir miyiz Akıncının frekansını ?"

İlkay ATEŞ : " Dostum eee Akıncıya niye gidiyorsun MİT in ekibi geldi 

mi?"

Rafet KALAYCI :" MİT in ekibi henüz gelmedi (...) MİT in ekibi gelmedi"

İlkay ATEŞ : " Tamam orada bekleyeceksiniz orada ayrılmayın bir yere, 

Mutabık abi orada bekleyeceksiniz ayrılmayın bir yere. Atış gelirse sıkın sağa sola"

Ali ERCAN : " Komutanım kim ne yapacak" 

...

15/07/2016 tarihinde saat 22:56’deki telsiz kaydı:

İlhan OCAKCIOĞLU : " Kule konuşuyor ikmal zamanı geldiğinde 

ikmaller Güvercinlik'te olmayacak ikmal noktası Akıncı ikmal noktası Akıncı "

X Şahıs   : "Anlaşıldı" 

15/07/2016 tarihinde saat 23:02’deki telsiz kaydı:

İlkay ATEŞ   : " Güvercin Kobra"

İlhan OCAKCIOĞLU : " Devam edin" 

İlkay ATEŞ   : " Kuzeyden son yaklaşma"

İlhan OCAKCIOĞLU : " Serbestsiniz Kobralar için bir talimat geldi, 

Genel Kurmay Karargahı ve TRT üzerinden alçak geçiş yapmanız isteniyor."

İlkay ATEŞ   : " Bizim mi?"

İlhan OCAKCIOĞLU : " Mutabıkız, Kobralar için" 
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Özcan KARACAN   : " Dostum ne isteniyorsa yap yap"

İlkay ATEŞ   : " Genel Kurmay Karargahı üzerinden alçak 

geçiş anlaşıldı"

İlhan OCAKCIOĞLU : " Kobra ve Atak bütün mevcut taarruz ve atak 

helikopter, düzeltiyorum taarruz ve" 

Özcan KARACAN : " Ali hepsikalsın hepsi kalsın. Mit üzeri hariç hepsi kalsın. 

Şeye geçin orda alçak uçuş yapın"

İlhan OCAKCIOĞLU : "Mutabıkız bütün taarruz helikopterleri TRT 

ve Genelkurmay Karargahı üzerinde alçak geçiş olacak"

15/07/2016 tarihinde saat 23:12’deki telsiz kaydı: 

İlkay ATEŞ : " Güvercin, Kobra"

İlhan OCAKCIOĞLU : " Devam edin."

İlkay ATEŞ : " (…..) yaklaşma."

İlhan OCAKCIOĞLU : " Serbestsiniz sakin"

Özcan KARACAN : " İlkay neron yakıt problemin mi var" 

Rafet KALAYCI :" Arkadaşlar Mit’e gelecek helikopterler şu an (….)"

İlkay ATEŞ : " Komutanım yakıt var ama silahta sıkıntı var"

15/07/2016 tarihinde saat 23:15’deki telsiz kaydı: 

İlhan OCAKCIOĞLU : "Özcan Güvercinlik"

X Şahıs   : "....

İlhan OCAKCIOĞLU : "Komutanımızın emri Danişment’e devam 

etmeniz gerekiyor."

X Şahıs   : "

İlhan OCAKCIOĞLU : "Danişment polis heliporta devam edin"

X Şahıs   : "......

İlhan OCAKCIOĞLU : "Danışment meydanına devam edin, meydan 

üzerinde alçak irtifalı uçuşlar olacak"

X Şahıs   : "Anlaşıldı"

15/07/2016 tarihinde saat 23:21’deki telsiz kaydı: 

İlhan OCAKCIOĞLU : " Güvercin konuşuyor. Bölgelerdeki bütünlüğü  

aksatmayacak, boşaltmayacak şekilde münazeli yakıt planlaması için Akıncı için personeller  
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planlama  yapsın.  Tekrar  ediyorum.  Bölgeler  boş  kalmayacak  şekilde,  bindirmeli  olacak  

şekilde yakıt ikmalleri yapılabilir, yakıt ikmal noktası Akıncı"

15/07/2016 tarihinde saat 23:28’deki telsiz kaydı:

Özcan KARACAN : " Güvercin aslan 0-1"

İlhan OCAKCIOĞLU : "Devam edin "

Özcan KARACAN : " ifadelerim bazen gitmiyor benden aldıklarınızı iletin"

İlhan OCAKCIOĞLU : "Anlaşıldı"

15/07/2016 tarihinde saat 23:30’deki telsiz kaydı: 

Özcan KARACAN : "Güvercinlik aslan 0-1, güvercin aslan 0-1"

İlhan OCAKCIOĞLU : "devam edin "

Özcan KARACAN : "Kızılay (…)"

X ŞAHIS :"Aslan 0-1 söyleyin de (...) gidelim biz aslan 0-3"

İlhan OCAKCIOĞLU : "0-3 dinlemede kalın. 0-1 karıştı tekrar eder misiniz?"

Özcan KARACAN : "(…) polis araçlarının üzerine ateş açılacak"

İlhan OCAKCIOĞLU : "0-3 dinlemede kalın 0-1 polis araçlarının üzerine ateş 

açılacağını ifade ediyor. 0-1 görüşmenizin ilk kısmı kesildi tekrar eder misiniz?"

15/07/2016 tarihinde saat 23:31’deki telsiz kaydı:

Özcan KARACAN  : "Güvercin aslan 0-1" 

İlhan OCAKCIOĞLU : "Aslan 0-1 mesajınızın yarısı aldım ilettim, eksik kalan 

kısmı var mıydı?"

Özcan KARACAN : "Var ya askeri araçların önünü kesen polis araçlarını 

hepsini değil. Eee sıkıntılı gördükleri askeri araçların önünü kesen özellikle Kobra tipi 

araçları vurulacak."

İlhan OCAKCIOĞLU : "Anladım. 0-3 takip ettiniz mi?"

Sadullah ABRA : " Tekrar eder misiniz?"

İlhan OCAKCIOĞLU : "Tekrar ediyorum özellikle askeri araçların önünü kesen,  

özellikle Kobra tipi polis araçları vurulacak bütün polis araçları değil."

Özcan KARACAN : "(…)dinlesinler hava yerden"

İlhan OCAKCIOĞLU : "Ayrıca hava yer kanalından sürekli dinlemede olun."
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15/07/2016 tarihinde saat23:34’deki telsiz kaydı:

Özcan KARACAN : "Güvercin Aslan 0-1" 

İlhan OCAKCIOĞLU : "devam edin"

Özcan KARACAN : "Eee mühimmatı boş yere harcamasınlar, uzun süreli lazım 

olacak "

İlhan OCAKCIOĞLU : "anlaşıldı çağrı sadece 0-3 emi tüm taarruzlara mı?"

Özcan KARACAN : "Efendim "

İlhan OCAKCIOĞLU : "kanalda ki taarruz helikopteri 0-1 in mesajı şu; 

mühimmatlar dengeli kullanılacak, idareli kullanılacak uzun süreli kullanılacağı için 

dikkat edilsin"

15/07/2016 tarihinde saat23:35’deki telsiz kaydı:

Sadullah ABRA : "Güvercinlik Aslan 0-3" 

İlhan OCAKCIOĞLU : "devam edin"

Sadullah ABRA : "Genel Kurmay kavşağında alt geçitleri kapatan araçlar var  

onlarla ilgili bi uygulama olacak mı sorar mısınız ?"

İlhan OCAKCIOĞLU : "dinlemede kalın, araçlar polis aracı mı, sivil araç mı? "

Sadullah ABRA : "tam seçemiyorum ama şey Eee bu araçları çeken araçlar 

var ya onlardan araç çekiciler, araç çekicilerle kapatmışlar."

İlhan OCAKCIOĞLU : "anlaşıldı"

15/07/2016 tarihinde saat 23:36’deki telsiz kaydı:

X ŞAHIS1 :"Güvercinlik (…)"

İlhan OCAKCIOĞLU : "devam edin, devam edin, devam edin"

X ŞAHIS1 :"güvercinlik (…)"

İlhan OCAKCIOĞLU : "devam edin"

X ŞAHIS1 :"Eee ben gidip geliyorum yakıt ikmali yaptım geri gidecem"

İlhan OCAKCIOĞLU : "anlaşıldı 0-3 takip ettiniz mi"

X ŞAHIS2 :"anlaşıldı "

15/07/2016 tarihinde saat 23:39’deki telsiz kaydı:

Ali ERCAN : "

İlhan OCAKCIOĞLU : "devam edin" 
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Ali ERCAN : "güvercin 1"

İlhan OCAKCIOĞLU : "viski devam edin"

15/07/2016 tarihinde saat 23:41’deki telsiz kaydı:

...

Özcan KARACAN : "Güvercin Aslan 0-1"

İlhan OCAKCIOĞLU : "Aslan 0-1 devam edin"

Özcan KARACAN : "Jandarma Beytepenin, Beytepenin etrafını polis araçları 

sarmış Eee onların Polis Özel Harekat sarmış. Vurun onları "

İlhan OCAKCIOĞLU : "takip ettiniz mi?"

İlkay ATEŞ : "mutabık "

Sadullah ABRA : " Olumsuz herhangi bir şey takip edemedim ben"

İlhan OCAKCIOĞLU : "Anlaşıldı 0-1 Beytepe’nin etrafını saran polis araçları 

için ateş emri veriyor "

Sadullah ABRA : "Beytepenin etrafını saran mutabık mıyız? "

İlhan OCAKCIOĞLU : "

Özcan KARACAN : "Jandarmanın etrafını saran polis araçlarını vurun. Arka 

tarafa scorskylerinene kadar devam"

İlhan OCAKCIOĞLU : "Beytepe jandarmanın etrafını saran polis araçları, 

scorskyler ininceye kadar emniyete alınacak, gerekirse vurulacak"

Sadullah ABRA : "anlaşıldı Beytepeye devam ediyoruz "

Özcan KARACAN : "gerekirse değil, direk vursunlar direk, yoksa sıkıntı olacak "

İlhan OCAKCIOĞLU : "düzeltiyorum gerekirse ifadesi yok "

Sadullah ABRA : "

İlhan OCAKCIOĞLU : "direk vurun emri veriliyor"

Sadullah ABRA : "direk vuruyoruz anlaşıldı "

Özcan KARACAN : "önce biraz vursunlar, sonra beklesinler çekilmelerine de 

müsaade etsinler. Duydun mu yani biraz vurun, ondan sonra çekilsinler müsaade edin 

çekilsinler yani "

İlkay ATEŞ : "neron nero"

Özcan KARACAN : "dostum eee neron duydun mu beni "

İlkay ATEŞ : "mutabık komutanım kalktık biz şu anda Beytepeye doğru 

devam ediyoruz"

Özcan KARACAN : "vurun çekilsinler gitsinler güç görsünler"
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15/07/2016 tarihinde saat23:42’deki telsiz kaydı:

İlkay ATEŞ : "Anlaşılmadı" 

İlhan OCAKCIOĞLU : "0-3 bir miktar ateş edilecek, bir miktar vurulacak, daha 

sonra da geri çekilmeleri için onlara zaman tanınacak"

X ŞAHIS :"Aslan 0-3 aldı "

Ali ERCAN : "Özel kuvvetlerin üzeri bir viski var ne yapalım"

İlkay ATEŞ : "Viski mi var? "

Ali ERCAN : "ben varım yani ne yapayım"

İlkay ATEŞ : "Dostum şu şu Kobrayı buldun mu? "

Ali ERCAN : "Gelmedi henüz komutanım bekliyom" 

İlkay ATEŞ : "okey sen o zaman Konya yolunu tarayarak gel abicim şeye 

doğru Güvercinlik'e doğru yakıtın ne durumda "

Ali ERCAN : "yakıt 1200 "

İlkay ATEŞ : "okey sen Güvercinlik'e doğru gel "

Ali ERCAN : "komutanım Konya yolunu tarayarak derken "

İlkay ATEŞ : "Konya yoluna bak mavi lambalı polis aracı görürsen vur 

abicim"

Ali ERCAN : "anlaşıldı komutanım"

15/07/2016 tarihinde saat 23:46’deki telsiz kaydı:

Özcan KARACAN   : "Neron karakaş, Güvercin aslan 0-1" 

İlhan OCAKCIOĞLU : "Devam edin "

Özcan KARACAN   :  "Taarruz helikopteri benle temasa geçsin. Eee bu meclisin  

altında ki polis noktalarını açmanız gerekiyor, o polis noktaları var oluşturulmuş, oraları ateş  

altına alacaklar açılacak o yollar "

İlhan OCAKCIOĞLU : "meclise giden yollar taarruz helikopterleri tarafından  

açılacak, taarruz helikopterli aldın mı mesajı"

İlkay ATEŞ           : "Sado nero"

15/07/2016 tarihinde saat 23:47’deki telsiz kaydı:

Özcan KARACAN    :"Güvercin Aslan 0-1"

İlhan OCAKCIOĞLU : "devam edin"
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Özcan  KARACAN     :"Birinci  öncelik  Beştepe’deki  orada  çatışma  varmış,  

şuandaBeştepede ki tüm polis araçlarını dağıtsınlar. "

İlhan  OCAKCIOĞLU  : "taarruz  helikopterleri  öncelikle  Beştepe’deki  

hareketliliği dağıtacaklar bölgedeki polis araçlarını "

Ali ERCAN           : "Özel Kuvvetler yolunda 4 tane araç var "

İlkay ATEŞ           : "Ali tamam dur girme,komutanım beytepe mi beştepe mi, neron  

nero"

İlhan OCAKCIOĞLU : "0-1 Beştepe mutabık mıyız Beştepe ?"

15/07/2016 tarihinde saat 23:48’deki telsiz kaydı:

Sadullah ABRA      : "Güvercinlik, Aslan 0-3"

İlhan OCAKCIOĞLU : "devam edin"

Sadullah ABRA      : "Eee yakıt ikmalleri akıncı da mutabık mıyız? "

Özcan KARACAN    :"burada yaptıracan burada yaptıracan "

İlhan OCAKCIOĞLU : "taarruzlar için güvercinlik "

Sadullah ABRA      : "taarruzlar için güvercinlik"

15/07/2016 tarihinde saat 23:49’deki telsiz kaydı:

X ŞAHIS             :"Güvercin güvercinlik (...)" 

Murat KARAKAŞ    :"Güvercinlik söle güvercinlik söle"

İlhan OCAKCIOĞLU : "devam edin" 

Murat KARAKAŞ    :"taarruz helikopteri sana yaklaşıyor, ikmal yaklaş, mühimmat 

ikmali de olacak" 

Murat KARAKAŞ    :"taarruz helikopteri sana yaklaşıyoruz sana mutabık mı ?"

Murat KARAKAŞ    :"güvercinlik güvercinlik Kobra "

İlhan OCAKCIOĞLU : "devam edin"

Murat KARAKAŞ    :"sana yaklaşıyoruz sanadoğru mudur ?"

İlhan OCAKCIOĞLU : "mutabıkız taarruz helikopterlerin ikmali burada olacak  

"

Murat KARAKAŞ     :"tamam geliyoruz hem de mühimmat ta hazır olsun mühimmat  

"

İlhan OCAKCIOĞLU : "mutabıkız iletiyorum şuan "

Murat KARAKAŞ     :"doğrudur doğrudur sana geliyoruz duyuyor musun beni?"
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İlhan OCAKCIOĞLU : "mutabıkız bana geliyorsunuz ikmaller içinde ikaz ediliyor  

şuan"

Murat KARAKAŞ    :"teşekkür ederim eline sağlık "

Özcan  KARACAN   :"Aslan  0-1  Nerona  söyleyin  Eee  Beştepenin  yanında  ki  

jandarmaya doğru gitsin Beştepe’nin yanındaki Beytepe değil "

İlkay ATEŞ           :"Beştepe anlaşıldı"

İlhan OCAKCIOĞLU : "mesajı aldım"

15/07/2016 tarihinde saat 23:50’deki telsiz kaydı:

Emin TÜREL         :"Güvercinlik Süngü 0-1 kol"

İlhan OCAKCIOĞLU : "devam edin 0-1 kol devam edin"

15/07/2016 tarihinde saat 23:51’deki telsiz kaydı:

Emin TÜREL         :"Efendim şuan çevre yolu geçildi, yaklaşma için talimat lütfen" 

Ali ERCAN           : "Güvercinlik viski"

İlhan OCAKCIOĞLU : "Viski devam edin"

Emin TÜREL         :"Süngü 0-1 kol Güvercinlik efendim şuanda çevre yolu geçildi  

yaklaşma için talimat lütfen Temelli'den kalktık bir atak, bir UH 1 "

İlhan OCAKCIOĞLU : "anlaşıldı direk yaklaşabilirsiniz "

Emin TÜREL         :"direk yaklaşma serbest trafik yoğun olarak aldık "

İlhan OCAKCIOĞLU : " mutabık"

Kara Havacılık Komutanlığı Güvercinlik Uçuş Kulesinde bulunan ses kayıtları 

üzerinde bilirkişi tarafından yapılan çözüm tutanakları ve ses teşhis işlemleri sonucu 

düzenlenen 03/01/2017 tarihli bilirkişi raporunda şüpheli İlhan OCAKCIOĞLU'na ait 

olduğu değerlendirilen konuşmalar şu şekildedir:

15/07/2016 tarihindesaat 21:38 ’dekitelefon konuşma kaydı;

Yunus AYDOĞAN   : " Kıdemli Çavuş Yunus"

İlhan OCAKCIOĞLU : "Yunus ne haber? Artık telefona gelip 

gitmeyecen hemşerim alo diyeceksin."

Yunus AYDOĞAN   : " Hayır komutanım ne bileyim, sizin aradığınızı tahmin ettim 

ben" 

İlhan OCAKCIOĞLU : "Ya çocukları AVM’den şey yaptık. Orda da 
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telefon çekmiyor, aramaya çalıştım"

Yunus AYDOĞAN   : " Komutanım buralar sakinleşti, dağıldı ortalık, Ali Tunç gil 

de şimdi otobüse bindiler geliyorlar Temelli'den"

İlhan OCAKCIOĞLU : " Öylemi "

Yunus AYDOĞAN   : "Rıdvan Abi’de şimdi üstünü giydi çıkıyor "

İlhan OCAKCIOĞLU : "

Yunus AYDOĞAN   : " VİP’lerde çıktılar "

İlhan OCAKCIOĞLU : "Şey Binbaşı"

Yunus AYDOĞAN   : " Bölük komutanı da aşağıda mı çıktı mı bilmiyorum 

komutanım, indi aşağı yani "

..

Yunus AYDOĞAN   : " İşte komutanım onun dışında herhangi bir sıkıntı yok "

İlhan OCAKCIOĞLU : "Tamam, benim şeye sözüm vardı, hani yalan 

söylemedik hakketten, gözünü boyamaya gerek yok, Yunus’u görmeye gelirim diye"

Yunus AYDOĞAN   : " He, tamam komutanım"

İlhan OCAKCIOĞLU : " O zaman yalancı çıkmamak adına geliyim 

ama"

Yunus AYDOĞAN   : " Gelin komutanım, çayımı için"

İlhan OCAKCIOĞLU : " Çayını koy, geleyim çayını içeyim, cerideyi 

yapalım, sen şey deyince ben çocukları bırakamadım, çocukları bıraksam atlayıp geleceğim"

Yunus AYDOĞAN   : " Hayır nereye bırakacaksınız komutanım?"

İlhan OCAKCIOĞLU : "Eve bırakacağım, AVM’de kaldık"

Yunus AYDOĞAN   : " Ooo, komutanım siz şimdi Oran’dan bir daha buraya mı 

geleceksiniz? "

İlhan OCAKCIOĞLU : " Geliyorum, yoldayım zaten şu an"

Yunus AYDOĞAN   : " Ooo, tamam komutanım"

İlhan OCAKCIOĞLU : "Hani diyorum ya, normal şartlarda benim 

niyetim şeydi, haniçocukları bu Batıkent’te bir arkadaşa gidecektim, sonra oradan da yarım 

saat senin oraya gelecektim."

Yunus AYDOĞAN   : " Heee "

İlhan OCAKCIOĞLU : "Şimdi şey olunca, bizim orada gideceğimiz 

arkadaşların işi çıkınca, çocukları alıyım alışverişe çıkarayım, bi hava aldırayım"

Yunus AYDOĞAN   : " Hee, iyi yapmışsınız komutanım"

İlhan OCAKCIOĞLU : " E şimdi sözümüzü yememek için geleceğiz, laf  
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ettikyalancı çıkmayalım diye, birde bunlar olunca ben şimdi merakta ettim, yoksa ben o 

zaman atlar gelirdim."

Yunus AYDOĞAN   : " Yok komutanım, estağfurullah, yalancı çıkmazsınız 

herhalde yaa, hehehe işiniz çıktıysa gelmeyin komutanım"

İlhan OCAKCIOĞLU : "Yok gelerek yalancı çıkmama olayını 

çözcem,akşam şimdi uğrayacam dedim. Şimdi uğramadı olmamam lazım"

Yunus AYDOĞAN   : " Hee tamam komutanım beklerim."

İlhan OCAKCIOĞLU : " Halil Yarbay seni mi aradı?"

Yunus AYDOĞAN   : " Ali Yarbay mı komutanım?"

İlhan OCAKCIOĞLU : " Ha, neyse ben geliyorum, gelince konuşuruz."

15/07/2016 tarihindesaat 22:09’dakitelefon konuşma kaydı;   

Yunus AYDOĞAN : " Kıdemli Çavuş Yunus "

Özcan KARACAN : " Şeyi ver kim var orda  "

Yunus AYDOĞAN : " İlhan Başçavuş var "

Özcan KARACAN : " İlhanı ver "

İlhan OCAKCIOĞLU : " Kıdemli Başçavuş İlhan "

Özcan KARACAN : " İlhan 132’den tüm skorskilere çağrı yap, Akıncıya 

inerken Yurtta Sulh diye parola yapacaklar tamam mı "

İlhan OCAKCIOĞLU : " Anlaşıldı şimdi çağrı yapıyorum."

15/07/2016 tarihindesaat 22:15’dekitelefon konuşma kaydı; 

İlhan OCAKCIOĞLU : " Kıdemli Başçavuş İlhan "

Mehmet ŞAHİN : " İlhan Başçavuşum Yarbay Şahin "

İlhan OCAKCIOĞLU : " buyurun komutanım "

Mehmet ŞAHİN : " Helikopterler kalkıyor demi kaç helikopter oldu "

İlhan OCAKCIOĞLU : "Komutanım üç tane şeride girerken saydım da 

diğerleri ışıksızsa saydığım üç "

Mehmet ŞAHİN : " Toplam kaç tane kalkacaktı genel maksatları soruyorum 

sekiz miydi "

İlhan OCAKCIOĞLU : "ben biraz önce geldim de komutanım, 

(ortamda bulunan bir kişiye soruyor) “kaç tane genel maksatlı kalktı aydınlıkta "

Ortamdaki kişinin sesi--- "Komutanım aydınlıkta kalkan olmadı hepsi gece 

şartlarında "
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İlhan OCAKCIOĞLU : (ortamdaki kişiye yönelik olarak) "şeye kaç 

tane kalktığını takip ettin sen ilk kalkışta"

Ortamdaki kişinin sesi--- "ilk kalkışta en az dört beş tane kalktı "

İlhan OCAKCIOĞLU : "Komutanım dört beş tane (……) direk kalkış 

takip etmiş arkadaş, şimdi de üç tane var "

Mehmet ŞAHİN : " Tamam irtibata geçin Akıncıya inerken Yurtta Sulh 

diyecekler yurtta sulh diyecekler tamam mı "

İlhan OCAKCIOĞLU : "Çağrı yaptım bunu bir daha iletiyim mi "

Mehmet ŞAHİN : " İlet bir daha ilet tamam. "

15/07/2016 tarihindesaat22:36’daki telefon konuşma kaydı; 

İlhan OCAKCIOĞLU : " İlhan Başçavuş "

Mehmet ŞAHİN : " Yarbay Şahin, ne oldu şu helikopter sayılarını 

söyleyecektiniz bana "

İlhan OCAKCIOĞLU : " Komutanım söyleyim Ünsal paşam burada 

kendisine ilettik" (ortamdaki kişiye yönelik: “Kurmay başkanım komutanım, Yarbay Şahin”

Kara Havacılık Komutanlığı  tarafından yapılan idari  soruşturma sonrasında 

düzenlenen "İdari ve Disiplin Soruşturma Heyetinin Olayla İlgili Personel Hakkındaki 

Değerlendirmesi ve Kanaati Çizelgesinde; Şüpheli İlhan OCAKCIOĞLU'nun,  Nöbetçi 

veya  görevli  olmadığı  halde  uçuş  kulesine  gelerek,  kule  ses  ve  kamera  kayıtlarında  kule 

faaliyetlerini  yönettiği,  darbe  teşebbüsüne  ilişkin  mesajları  uçuş  ekiplerine  ilettiği,  Darbe 

Teşebbüsü  kapsamında  icra  edilen  faaliyetlere  katıldığı,  667  sayılı  Kanun  Hükmünde 

Kararname ile kamu görevinden çıkarıldığı belirtilmiştir. 

Şüpheli İlhan OCAKCIOĞLU'nun adına kayıtlı olan / kullanmakta olduğu 0 505 802 

94  39  numaralı  telefon  hattıiçin  Ankara  3.  Sulh  Ceza  Hakimliği'nin  25/11/2016  tarih  ve 

2016/6367 D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti 

kararı verilmiştir.

Şüpheli  İlhan  OCAKCIOĞLU'nun  kullanmakta  olduğu  0  505  802  94  39 

numaralı  telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe  girişiminde 

bulunulan 15/07/2016 tarihinden şüphelinin cep telefonu gece boyunca açık olduğu, zaman 

zaman  internet  erişiminde  bulunduğu,  gece  boyunca  Güvercinlik  Kışlasının  bulunduğu 

mevkiideki  baz  istasyonlarından  sinyal  verdiği,  saat  04:32  -  08:42  arasında  herhangi  bir 

telefon  iletişiminde  bulunmadığı,  internete  girmediği,  08:42'de  de  cep  telefonunun  Kazan 
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ilçesinde bulunan baz istasyonlarından sinyal verdiği anlaşılmıştır. 

Şüpheli  İlhan  OCAKCIOĞLU,  16/07/2016  tarihinde  yakalanarak  gözaltına 

alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  İlhan  OCAKCIOĞLU'nun  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli  İlhan  OCAKCIOĞLU'nun, 1.  Kara  Havacılık  Alayı  Meydan  Harekat 

Taburu  Meydan  Bölüğü  Uçuş  Kontrol  Kulesi  Takımında  Hava  Trafik  Kontrolörü  olarak 

Astsubay Kıdemli Başçavuş rütbesiyle görev yaptığı, 

Şüphelinin, 27/07/2016 tarihli ifadesindeki 'Bana mesleğe başladığımdan bu tarafa 

birçok oluşumdan  ve  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensupları  tarafından kendilerine  katılmam 

istendiğinde  ben  kendimi  sakındım.  Diyarbakır’da  çalıştığım  dönemde,  mesleğimin  ilk 

yıllarında beni evlerine davet edip, iyi yönlerini göstererek ve sürekli ikramlarda bulunarak 

kendi  saflarına  çekmeye  çalıştılar  '  şeklindeki  tevilli  beyanı,  askeri  darbe  kapsamındaki 

faaliyetleri ile sıralı komutan ve amirleri dışında başka asker kişilerden emir ve talimatlar 

alması  şeklindeki  örgütsel  davranış  biçimi  ile  birlikte  nazara  alındığında,  şüpheli  İlhan 

OCAKCIOĞLU'nun Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğunun anlaşıldığı,

Şüphelinin,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler  tarafından  15/07/2016 

tarihinde  gerçekleştirilmesi  planlanmış  olan  askeri  darbe  girişiminden  önceden  haberdar 

olduğu,

Şüphelinin, askeri darbe kapsamında kendisine verilecek yasa dışı emir ve talimatları 

yerine getirmek üzere olay akşamı görevli olmadığı halde sivil kıyafetli olarak Güvercinlik 

Kışlasına  geldiği,  gelmeden  önce  uçuş  kulesinde  o  gece  görevli  olan  şüpheli  Yunus 

AYDOĞAN'ı telefonla aradığı, ona 'bende o tarafa geliyorum, çay demle, senin şu psikolojik  

durumunu konuşalım' dediği, şüpheli Yunus AYDOĞAN'ın psikolojik durumunda artık bir şey 

olmadığını, gelmesine gerek olmadığını belirtmesine rağmen şüphelinin 'yok yok ben geleyim 

sen çay demle' dediği, şüphelinin askeri darbe kapsamında kendisine verilen uçuş kulesindeki 

görevi yerine getirmek üzere kışlaya gelmek için şüpheli Yunus AYDOĞAN'ın rahatsızlığını 

konuşmayı bahane ettiğinin anlaşıldığı, 

Şüpheli İlhan OCAKCIOĞLU'nun Güvercinlik Kışlasında doğrudan uçuş kulesine 

gittiği,  orada bulunan nöbetçi olan Yunus AYDOĞAN'dan helikopterlerin kuleden habersiz 

kalkış yaptıklarını öğrendiği, bu sırada şüpheli Oğuz YALÇIN'ın üzerinde tulum ve hücum 

yeleği, elinde G-3 tüfeği, belinde tabanca ve şarjörlerle kuleye geldiği ve içeri girer girmez 
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'tamam, burasının kontrolü bende' dediği,

Güvercinlik Uçuş Kulesinin 1. Kara Havacılık Alayının sorumluluğunda bulunduğu, 

şüpheli  İlhan  OCAKCIOĞLU'nun  bu  alayın  personeli  olduğu,  Hava  Ulaştırma  Grup 

Komutanı  olan  Oğuz  YALÇIN'ın  uçuş  kulesinde  bulunan  personelin  sıralı  amir  ve 

komutanlarından olmadığı, onlara bu anlamda emir ve talimat verme yetkisinin bulunmadığı, 

tüm  bunlara  rağmen  şüpheli  İlhan  OCAKCIOĞLU'nun  kendisine  emir  ve  talimat  verme 

yetkisi  bulunmayan şüpheli  Oğuz YALÇIN kuleye  geldikten sonra ondan emir  ve  talimat 

aldığı ve bunları uyguladığı,

Şüpheli  Özcan  KARACAN'ın  saat  22:09'da  uçuş  kulesini  sabit  hattan  arayarak 

şüpheliİlhan OCAKCIOĞLU'na " İlhan 132’den tüm skorskilere çağrı yap, Akıncıya inerken  

Yurtta Sulh diye parola yapacaklar tamam mı " dediği, şüpheli İlhan OCAKCIOĞLU'nun da 

hem Özcan KARACAN'dan aldığı bu telefon talimatı hem de orada bulunan şüpheli Oğuz 

YALÇIN'dan aldığı talimatlar doğrultusunda uçuş halinde bulunan Skorsky helikopterlere ilki 

saat  22:10'da olmak üzere  "Bu kanalda Güvercinlik  kule  konuşuyor akıncıya  inişte  bütün  

scorskyler  yurtta  sulh ikazı  yapacak"  şeklinde telsizle  emir  ve  talimatlar  verdiğinin  telsiz 

kayıtları üzerine yapılan bilirkişi incelemesi ile tespit edildiği, 

Kara  Havacılık  Komutanlığı  Karargahında  bulunan  telsizde  'Aslan01'  kodunu 

kullanan  şüpheliler  Ünsal  ÇOŞKUN  ve  Özcan  KARACAN'ın  askeri  darbe  kapsamında 

helikopter faaliyetlerine ilişkin talimatları kuleye bildirdikleri, kulede bulunan şüpheli Oğuz 

YALÇIN'ın  da  bu  talimatları  telsizle  helikopter  pilotlarına  iletmesi  için  şüpheli  İlhan 

OCAKCIOĞLU'a söylediği, şüpheli İlhan OCAKCIOĞLU'nun da bu şekilde gece boyunca 

telsizle helikopter pilotlarına emir ve talimatlar verdiği,

Şüpheli  Mehmet  ŞAHİN'in  saat  22:15'deuçuş  kulesini  sabit  hattan  arayarak 

şüpheliİlhan OCAKCIOĞLU'na " Helikopterler kalkıyor demi kaç helikopter oldu " şeklinde 

başlayan  konuşma  ile  meydandan  kalkan  helikopterler  ile  ilgili  bilgiler  sorduğu,  şüpheli 

Mehmet ŞAHİN'in ayırca İlhan OCAKCIOĞLU'na " Tamam irtibata geçin Akıncıya inerken  

Yurtta  Sulh  diyecekler  yurtta  sulh  diyecekler  tamam  mı "  diyerek  uçuş  halindeki 

helikopterlerle  irtibata  geçmeleri  ve  Akıncı  Hava  Üssüne inerken  "yurtta  sulh"  parolasını 

kullanmalarını iletmesi talimatı verdiği, 

Şüpheli  İlhan  OCAKCIOĞLU'nun saat  22:56'da  "  Kule  konuşuyor  ikmal  zamanı  

geldiğinde  ikmaller  Güvercinlik'te  olmayacak  ikmal  noktası  Akıncı  ikmal  noktası  Akıncı 

"şeklindeki telsiz anonsuyla helikopter pilotlarına helikopterlerin yakıt ikmal yerinin Akıncı 

Hava Üssü olacağı talimatını ilettiği, 

Saat 23:02'de"Serbestsiniz Kobralar için bir talimat geldi, Genelkurmay Karargahı  

ve  TRT  üzerinden  alçak  geçiş  yapmanız  isteniyor." şeklindeki  telsiz  anonsuyla  telsizden 

taarruz helikopter pilotu olan ve an itibariyle helikopterle uçmakta olan şüpheli İlkay ATEŞ'e 
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Genelkurmay  Karargahı  ve  TRT  üzerinden  alçak  geçiş  yapma  talimatını  ilettiği, 

sonradan"Mutabıkız bütün taarruz helikopterleri  TRT ve Genelkurmay Karargahı üzerinde  

alçak  geçiş  olacak"şeklindeki  telsiz  anonsuyla  tüm  taarruz  helikopterlerine  aynı  talimatı 

ilettiği, 

Şüpheli  Özcan  KARACAN'ın  saat  23:28'de  "  ifadelerim  bazen  gitmiyor  benden  

aldıklarınızı  iletin" şeklinde telsiz anonsuyla şüpheli  İlhan OCAKCIOĞLU'na kendisinden 

duyduğu helikopterlerle ilgili emir ve talimatları helikopter pilotlarına iletmesini emrettiği, 

Şüpheli Özcan KARACAN'dan aldığı telsiz talimatı üzerine saat 23:34'de "kanalda 

ki  taarruz  helikopteri  0-1  in  mesajı  şu;  mühimmatlar  dengeli  kullanılacak,  idareli  

kullanılacak  uzun  süreli  kullanılacağı  için  dikkat  edilsin"  şeklinde  telsiz  anonsu  yaparak 

taarruz  helikopterlerine  faaliyetin  uzun  olacağı  bu  nedenle  mühimmatların  dengeli 

kullanılması talimatını ilettiği, 

Şüpheli Özcan KARACAN'dan aldığı telsiz talimatı üzerine saat 23:41'de "Anlaşıldı  

0-1 Beytepe’nin etrafını saran polis araçları için ateş emri veriyor" ,"Beytepe jandarmanın 

etrafını  saran  polis  araçları,  scorskyler  ininceye  kadar  emniyete  alınacak,  gerekirse  

vurulacak","düzeltiyorum gerekirse ifadesi yok " şeklinde ve saat 23:42'de "0-3 bir miktar  

ateş  edilecek,  bir  miktar  vurulacak,  daha  sonra  da  geri  çekilmeleri  için  onlara  zaman  

tanınacak" şeklindeki  telsiz  anonslarıyla  şüpheliler  İlkay  ATEŞ  ve  Sadullah  ABRA'ya 

Beytepe Jandarma Bölgesinde bulunan polis araçlarına ateş açılması, polislerin geri çekilmesi 

için onlara zaman tanınması talimatını ilettiği, 

Şüpheli Özcan KARACAN'dan aldığı telsiz talimatı üzerine saat 23:46'da "meclise  

giden yollar taarruz helikopterleri tarafından açılacak, taarruz helikopterli aldın mı mesajı" 

şeklindeki telsiz anonsuyla taarruz helikopter pilotlarına TBMM'ye giden yolların açılması 

için ateş etmeleri talimatını ilettiği, 

Şüpheli Özcan KARACAN'dan aldığı telsiz talimatı üzerine saat 23:47'de  "taarruz  

helikopterleri  öncelikle Beştepe’deki hareketliliği dağıtacaklar bölgedeki polis  araçlarını  " 

şeklindeki  telsiz  anonsuyla  taarruz  helikopter  pilotlarına Beştepe'deki  polis  araçlarına  ateş 

açmaları talimatını ilettiği, 

Saat  23:47'de  "taarruzlar  için  güvercinlik "  şeklindeki  telsiz  anonsuyla  taarruz 

helikopteri  pilotu olan ve an itibariyle  helikopterle uçuş halinde bulunan şüpheli  Sadullah 

ABRA'ya taarruz helikopterlerinin yakıt ikmalinin Güvercinlik meydanında yapılacağı emri 

verdiği, 

Saat  23:49'da  "mutabıkız  bana  geliyorsunuz  ikmaller  içinde  ikaz  ediliyor  şuan"  

şeklindeki telsiz anonsuyla taarruz helikopter pilotu olan ve an itibariyle helikopterle uçuş 

halinde  bulunan  şüpheli  Murat  KARAKAŞ'a taarruz  helikopterlerinin  yakıt  ikmalinin 

Güvercinlik meydanında yapılacağı emri verdiği, 
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Kara  Havacılık  Komutanlığı  uçuş  kulesindeki  telsiz  ve  telefon  konuşmalarının 

sürekli  kayıt  altına  alındığı,  askeri  darbe  kapsamında  faaliyette  bulunan  şüphelilerin  saat 

24:00  sıralarına  kayıt  işlemiyapan  cihazın  kapattıkları,  bu  nedenle  saat  24:00'den  sonra 

yapılan telsiz konuşmalarının kayıtlarının bulunmadığı, 

Şüpheli  İlhan  OCAKCIOĞLU'nun  yukarıda  da  belirtildiği  üzere  Kara  Havacılık 

Komutanlığında askeri darbe faaliyetinin başladığı saat 22:00 sıralarından ertesi sabah saat 

06:00  sıralarına  kadar  telsizde  'Aslan01'  kodunu  kullanan  ve  genelde  Karargah  binasında 

bulunan şüpheliler Ünsal ÇOŞKUN ve Özcan KARACAN ile kulede bulunan şüpheli Oğuz 

YALÇIN'dan aldığı talimatları telsizle helikopter pilotlarına ilettiği, 

Sabah  saat  06:00  sıralarında,  Jandarma  Özel  Kuvvetler  tarafından  askeri  darbe 

girişimine  karşı  Kara  Havacılık  Komutanlığı  kışlasına  operasyona  başlanılması  üzerine, 

şüpheli İlhan OCAKCIOĞLU ile birlikte kulede bulunan şüpheli Oğuz YALÇIN'ın kuleden 

jandarma birliğine doğru ateş ettiği,  bu ateş sonucunda jandarmanın geri çekildiği, şüpheli 

Oğuz  YALÇIN'ın  da  kulede  bulunanlara  'aşağı  inin' talimatı  verdiği,  şüpheli  İlhan 

OCAKCIOĞLU'nun  orada  bulunanlarla  birlikte  kuleden  inip  şüpheliler  Rıza  AKINCI  ve 

Zafer DOLU'nun kullandıkları AS-532 Cougar helikoptere bindikleri, helikopterde bulunan 

şüpheliler Mehmet ŞAHİN, İlyas BARUT, İzzet ÇAKAN, Fatih KARAGÖZ, Serdar ERCAN, 

Oğuz YALÇIN ve kursiyer 4 teğmenle birlikte Akıncı Hava Üssüne gittikleri, 

Şüphelinin Akıncı Hava Üssüne indikten sonra Land Rover marka bir askeri araçla 

F-16  uçaklarının  bulunuğu  filoya  gittiği,  orada  bir  süre  kaldığı,  askeri  darbe  girişiminin 

başarısızlıkla sonuçlandığını anladıktan sonra Akıncı nizamiyesinden çıkıp TAİ Lojmanlarına 

geçtiği, lojmanların camisinden polis tarafından yakalandığı, 

Şüphelinin, gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi olduğunu 

bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu 

olan  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ettiği,  askeri  darbe 

girişimininde bulundukları, şüphelinin askeri hiyerarşi ve tanımlı görevleri dışında Fetullahçı 

Terör Örgütü mensuplarından askeri darbe planlaması kapsamında aldığı yasal olmayan emir 

ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  İlhan  OCAKCIOĞLU'nun olay gecesi  yukarıda  bir  kısmı  belirtilen telsiz 

konuşmalarıyla  Kara  Havacılık  Komutanlığı  karargah binasından  kendilerine  gelen  saldırı 

talimatlarını  helikopter  pilotlarına  telsizle  iletmesi  nedeniyle  olay  gecesi  helikopterlerden 

edilen atışlar sonucu gerçekleşen tüm ölümlerden 5237 sayılı TCK 37/1 maddesi uyarınca 

doğrudan sorumlu olduğu, 

Şüphelinin  telsizlerden  verdiği  talimatlarla  gerçekleştirilen  helikopter  saldırıları 

sonucu  Genelkurmay  Başkanlığı  civarında Ali  Mehmet  VUREL,  Beytullah  YEŞİLAY, 

Cengiz POLAT, Fuat BOZKURT, İbrahim ATEŞ, Maktul Mehmet KOCAKAYA,Murat İNCİ, 
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Mustafa KARASAKAL, Muzaffer AYDOĞDU, Osman ARSLAN,Osman EVSAHİBİ, Özcan 

ÖZSOY,Ramazan KONUŞ,Selim CANSIZ, Serhat ÖNDER, Suat AKINCI, Suat ALOĞLU, 

Sultan  Selim  KARAKOÇ,  Uhut  Kadir  IŞIK,  Vedat  BÜYÜKÖZTAŞ,  Yasin  Naci 

AĞAROĞLU, Yusuf ÇELİK, Yusuf ELİTAŞ'ın öldürülmelerinin,

Genelkurmay  Başkanlığı  civarında müştekiler  Abdil  Muhsin  TÜRKMEN, 

Abdullah  BAHÇECİ,Abdullah  CANSIZ, Abdullah  EROL,  Abdullah  KESKİN,  Abdullah 

SEZGİN,  Abdullah  TUNÇEL,  Abdulvahit  ÖZÇAVUŞ,  Abdülkadir  KAYAPINAR,  Adem 

ULUTAŞ,  Adem  DEVECİ,  Adem  GÜL,  Adem  PARLAK,  Adnan  CEYLAN,  Adnan 

ODABAŞI, Ahmet ARIK, Ahmet GENÇYİĞİT, Ahmet KARACA, Ahmet KAĞIZMANLI, 

Ahmet Salih  ÜNAL, Ahmet Sefa KAYA, Akın GÜNBULAK, Alaattin  GÜMÜŞHAN, Ali 

DEMİRDAŞ, Ali  GÖK, Ali  Osman KAYA, Ali ÖLÇÜCÜ, Alişan ÇELİK, Aslan ÇİÇEK, 

Aydın  GÜLGAN,  Aydoğan  KONDU,  Ayhan  AKKANAT,  Ayhan  ERTUĞRUL,  Aykut 

TÜRKAN, Aysel SANCAK, Barış YILDIRIM, Bayram ÇAYLAK, Bedriye TÜREMİŞ, Berat 

BOZKURT, Birol ÇEBİ, Birşah YEŞİL, Burak BALCI, Burak DEMİRCİ, Burhan DEMİR, 

Bülend BARAN, Bülent DURAK, Bünyamin ÖCAL, Büşra ÖZYILMAZ, Büşra SANCAK, 

Can METİN, Cavit  ÖZTÜRK, Cem Koray ACAR, Cengiz ŞAHİN, Cengiz UÇAR, Cesur 

TEKİN, Çetin ÖZSOY, Dilek BURAN, Durak DENİZ, Ekrem ÇAKIR, Emin KARABIYIK, 

Emine  AYDINBELGE,  Emine  Nur  PARLAK,  Emre  KAYA,  Enes  GÖKGÜL,  Engin 

ZENGİN, Ervil  PEHLİVAN, Erdal  AÇIKGÖZ, Eren TEKİN, Erhan ÇAYIR, Erhan SÜR, 

Ertuğrul  ÇAĞLAYAN,  Esat  Kerim  SEÇKİN,  Faruk  BAŞARAN,  Fatih  GÜRSES,  Fatih 

KARATEKİN, Fatih KUBULAY, Fatih PİRE, Fazıl MACİT, Fazlı ÇİÇEK, Furkan ÖZTÜRK, 

Furkan SANCAK, Gülay GÜVERCİN, Gülüzar DEMİRCİ, Hacı Hasan OCAK, Hacı İhsan 

CEYLAN,  Hacı  Rahim  ALLI,  Hacer  KONUŞ,  Hakan  KARADUMAN,  Halil  İbrahim 

BALGAT, Halit AYDOĞDU, Hamza ÇAKALOĞLU, Hanifi TÜMER, Harun ÇALI, Harun 

DOĞAN,  Hasan  CEYLAN,  Hasan  DEMİRKAN,  Hasan  KAYNAKCI,  Hasan  KAZMAZ, 

Hasan OLKUN, Hasan YAŞAR, Hatice TAVUKCU, Havva ŞEN, Hüseyin ÇINAR, Hüseyin 

KAYA, İbrahim ÇAĞ, İbrahim SIĞIN, İbrahim Ethem TOKATLIOĞLU, İlhan AYDIN, İsa 

PİRİHAN, İsa  SARITEPECİ,  İsmail  Samet  MUTLU,  Kaan  ŞİMŞEK,  Kadir  İNCİKUŞU, 

Kadir TUNÇEL, Kazım ÇAKIR, Kemal TEZER, Kenan ARTUĞER, Kenan KONUK, Kerim 

TAŞKIRAN,  Koray  DEMİREL,  Levent  DİNÇ,  Mahmut  GÜRPINAR,  Mahmut  Mert 

KILINÇ,  Mehmet  AYDINBELGE,  Mehmet  BACIK,  Mehmet  DALDA,  Mehmet  Fatih 

ŞABA, Mehmet Özgür AKKOYUNLU, Mesut TEKİNIŞIK, Metin İÇTÜZER, Metin UZUN, 

Muammer  ERKAYA,  Muhammed  ŞAHBAZ,  Muhammet  Berdan  ÖLÇÜCÜ,  Muhammed 

Nurullah TAVUKCU, Murat AKGÜL, Murat AYKUT, Murat BALGAT, Murat ÇETİN, Murat 

DEMİRCİOĞLU, Mustafa ATEŞ, Mustafa GÜLCAN, Mustafa GÜNEL, Mustafa KARKIN, 

Mustafa ÖZYILMAZ, Mustafa SEÇKİN, Mustafa SEMERCİ, Mustafa SIRAKAYA, Mustafa 
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YILMAZ, Mücahit GÜNDOĞDU, Nazar IRMAK, Necati EKİZ, Necmettin ÇİMEN, Nevzat 

YAPAN,  Nigar  SERT,  Oğuzhan  KONURALP,  Okan  DEMİRCİOĞLU,  Oktay  ŞENGÜL, 

Onur Can AÇIKGÖZ, Orhan BURAN, Osman KÖMÜR, Ömer Faruk ÇATAL, Ömer Faruk 

EREN, Ömer Lütfi PEKER, Ramazan GÜNDEŞLİ, Regaip YILDIRIM, Salih ATEŞ, Satılmış 

KOÇAK,  Selahattin  KARAYEL,  Selim  YILMAZ,  Selim  ÖZDEMİR,  Serdar 

DUMLUPINAR,  Serdar  KARATAŞ,  Serkan  ERAYHAN,  Sinan  ŞAHİN,  Şafak  ÜLGEN, 

Şener  ŞENER,  Şenol  YEDİLER,  Tahir  ŞEKER,  Talip  TOSUN,  Ufuk  KAYA,  Uğur 

KÖSEOĞLU, Uğur ŞAHAN, Ümit YEŞİLMADEN, Ümüt EKİNCİ, Üveys ÖZCAN, Üzeyir 

KÜÇÜK, Yahya  Murat  İMAMOĞLU, Yasin  DEMİRCİ,  Yasin  GÖKGÖZ,  Yunus  ÇELİK, 

Yusuf ASLANHAN, Yusuf AY, Yusuf GÖKDEMİR, Yusuf KURT, Zafer TAŞ'ın öldürülmeye 

teşebbüs edilmelerinin, 

Cumhurbaşkanlığı binası civarında Akif KAPAKLI, Cuma DAĞ, İzzet ÖZKAN, 

Necmi Bahadır DENİZCİOĞLU'nun öldürülmelerinin,

Cumhurbaşkanlığı binası civarında müşteki Enes ALACAKAYA'nın öldürülmeye 

teşebbüs edilmesinin, 

Ankara Emniyet Müdürlüğü binası civarında Halil IŞILAR'ın öldürülmesinin,

Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  binası  civarında müştekiler  Abbas  Murat 

DELİBAŞLAR, Ali DİNLER, Ali SEZER, Alper KORKMAZ, Alper ÜNSAL, Barış ÜNYAY, 

Behçet  BOLAT,  Duray  ERKAN,  Emrah  ÖZÇELİK,  Erol  KARACA,  Gökhan  İLDEŞ, 

Hüseyin AĞİR, Kemal KULLEBİ, Kenan PEHLİVANLI, Mustafa ÖZ, Murat CANTÜRK, 

Murat UYGUN, Osman BÜTEV, Remzi BAŞ, Salih AYDEMİR, Serkan ERDİNÇ, Tuğçe 

SERÇE, Ufuk YAZICI, Ümit USLU, Yıldırım UZUN'un öldürülmeye teşebbüs edilmelerinin, 

Milli  İstihbarat  Teşkilatının  Yenimahalle'de  bulunan  yerleşkesi  civarında 

müştekiler Abdülhamit ECEVİT, Mehmet YARĞIN, Mehmet BAŞKAYA, T-02735 Numaralı 

MİT Personeli,  M-11238  Numaralı  MİT Personeli,  M-11125  Numaralı  MİT Personelinin 

öldürülmeye teşebbüs edilmelerinin, 

Gölbaşı  ilçesinde  bulunan  TÜRKSAT  Uydu  Haberleşme  Merkezi  civarında 

müştekiler Abdullah BULUT, Ahmet SARIKAYA, Ahmet ŞEFLEK, Alaettin ALTINTAŞ, Ali 

BOLAT,  Bayram  İNAÇ,  Bilal  Davut  HASETÇİ,  Mehmet  Cemil  ÖZTEGİL,  Cengiz 

DEĞİRMENCİ, Cengizhan SOLAK, Cenk ŞEN, Eray ÜNLÜ, Erdal SÖĞÜNMEZ, Erkan 

KAYA,  Erol  ÖLÇER,  Fatih  AKSOY,  Fatih  Mehmet  KAYABAŞI,  Fatih  POLAT,  Fatih 

ÜNVER,  Güner  GANİ  ,  Hakan  İLHAN,  Halil  ERSOY,  Hüsamettin  DEMİREL,  Halil 

YEŞİLÇİMEN, Hüseyin TÜRKMEN, İbrahim ATİLA, İsmail AÇIKAL, Kadir KARABIYIK, 

Lokman SONSOY, Mahmut BAŞPINAR, Mehmet BAYAR, Mehmet GÖKSEL, Mehmet Ali 

ORTAYATIRTMACI,  Muhammet  Sait  GÜNEŞ,  Muhammet  Emin  SERGİLİ,  Mustafa 

KARADAYI,  Özcan  ŞEN,  Ramazan  TEKTAŞ,  Serdar  GÖZÜM,  Serkan  BİLEN,  Taha 
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TETİK,  Tarık  İNCEDERE,  Tarık  Furkan  ERBAY,  Tayfun  ÖĞÜTLÜ,  Turgay  AYÇİÇEK, 

Üzeyir  YAVUZ ve  Yasin  Burak  KAYA'nın  öldürülmeye  teşebbüs  edilmeleri  eylemlerinin 

doğrudan faili olduğu,

Şüpheli İlhan OCAKCIOĞLU'nun, soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı Terör 

Örgütü üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük 

Millet  Meclisini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  kısmen  veya  tamamen  yapmasını 

engellemeye  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya 

görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek, 28 kez nitelikli 

şekilde  kasten  insan öldürmek,  275 kez nitelikli  şekilde kasten insan öldürmeye teşebbüs 

etmek suçlarını oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-76- Şüpheli İlyas BARUT'un (Astsubay Başçavuş ) Eylemleri : 

Şüpheli  İlyas  BARUT 29/11/2016 tarihli  ifadesinde;  "  Ben 2005 yılından  beri 

Kara  Havacılık  Komutanlığında  astsubay  olarak  görev  yaparım.  Uçak  helikopter 

teknisyeniyim.  2014  yılına  kadar  1.  Kara  Havacılık  Alayında  genel  maksat  helikopter 

hangarında teknisyen olarak çalışmıştım. 2014 yılında Okul Komutanlığına geçtim. Ve 3 ay 

sonra da orada emir astsubayı oldum. 1 sene Hakan ATINÇ tümgeneralin emir astsubaylığını 

yaptım. Son 1 sene de Ünsal ÇOŞKUN'un emir astsubaylığını yapıyordum. 

Ben normalde 18:30 sıralarında işten ayrılır eve giderdim. Okul komutanımız olan 

Ünsal  ÇOŞKUN  benden  sonra  da  mesaiye  kalırdı.  Benden  sonra  birlikte  kimlerle  ne 

toplantılar yaptığını, askere darbeye yönelik toplantı yapıp yapmadığını bilmiyorum. Son bir 

hafta  içerisinde kurmay başkanı  Mehmet ŞAHİN, Mustafa DURMUŞ ile  sık  görüştüğünü 

hatırlıyorum. Ancak yukarıda belirttiğim gibi bu görüşmelerin içeriği konusunda bilgi sahibi 

değilim. Ben bu şekilde askeri birlik içerisinde ya da dışarısında 15 Temmuz 2016 tarihinde 

gerçekleştirilecek olan askeri darbeye yönelik herhangi bir toplantıya katılmadım.

15/07/2016  tarihinde  normal  olarak  sabahleyin  mesaiye  geldim.  Ünsal  ÇOŞKUN 

benden önce gelmişti ve Hakan ATINÇ Paşayı Malatya'ya yolcu etmişti. Sonra odasına geldi. 

Sabahtan  kimlerle  görüştüğünü hatırlamıyorum.  Sadece  İdris  Feyzi  OKAN ile  CH47'lerin 

teslim töreni ile ilgili kuvvet komutanlığına gidileceğini görüştüler. dedi.

Saat 13:50 gibi okul komutanlığının resmi aracı ile Ünsal ÇOŞKUN ve İdris Feyzi 

OKAN'ı  KKK  Genel  Plan  ve  Prensipler  komutanlığına  götürdük.  Orada  Atilla  ŞİRİN 

Tümgeneralin  makamına  gittiler.  İçeride  ikisi  birlikte  1,5  saat  kaldılar.  İçeride  ne 

konuşulduğunu ben bilemiyorum.  Biz  dışarıda bekledik.  CH47'lerle  ilgili  Kara Kuvvetleri 

Komutanından randevu alınmaya çalışılıyordu,  ancak alınamadı.  Oradan Ünsal  ÇOŞKUN, 
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İdris  Feyzi  OKAN  ile  Tayin  Dairesi  yoluna  doğru  gittiler.  Ünsal  ÇOŞKUN  Tayin  Daire 

Başkanı Mücahit TAMER Tuğgeneralin odasına girdi. İdris Feyzi OKAN Albay ise bir alt 

kata Kara Havacılık Dairesine gitti. Ünsal ÇOŞKUN yarım saat orada kaldıktan sonra aşağıda 

Kara Havacılık Dairesine İdris Feyzi OKAN'ın yanına indi. Orada Daire Başkanının odasında 

bir  saat  kadar  kaldılar.  Bu  sırada  ben  Kuvvet  komutanımızdan  alacağımız  randevuyu 

bekliyordum. Oradan Ünsal ÇOŞKUN ile birlikte  çıkıp tekrar Atilla ŞİRİN Tümgeneralin 

odasına  geçtik.  Orada  biraz  daha  bekledik.  Kuvvet  Komutanı  ile  randevu  olmayınca  saat 

18:00 - 18:30 sıralarında kara havacılığa dönmek için çıktık. 

Saat 19:00 sıralarında biz yolda iken makam telefonundan Ünsal ÇOŞKUN arandı. 

Kışla  nöbetçi  amiri  Özcan  KARACAN  arıyordu.  Telefonu  ben  açtım.  Sonra  komutana 

verdim. Aralarında konuştular. Ünsal ÇOŞKUN bu konuşmadan sonra kuvvet komutanının 

bizim birliğe geldiğini söyledi. Biz kışlaya vardığımızda Kuvvet Komutanı Kara Havacılık 

Karargahındaydı. Ünsal ÇOŞKUN ile üst kata Kara Havacılık Komutanının makam odasının 

olduğu kata çıktı. Ünsal ÇOŞKUN sağ tarafa Mehmet ŞAHİN Yarbayın odasına geçti. 20 - 25 

dakika  kadar  sonra  kuvvet  komutanı  Hakan  ATINÇ  Paşanın  odasından  çıktı.  Onlar 

merdivenden inerken Ünsal ÇOŞKUN da arkalarından devam etti.  Ben karargahta kaldım. 

Fatih  KARAGÖZ  de  benimle  birlikte  karargahta  kalmıştı.  O  da  benimle  kalmıştı.  Hatta 

kuvvet komutanı korumaları da beraberlerinde gitmemişlerdi. O sırada oradan Metin GÜRAK 

Korgeneralin arabası da hangarlar bölgesine gitti.

Hava karardı saat 21:30 sıraları gibiydi. Kuvvet Komutanımız ile Kurmay Başkan 

olan orgeneral İhsan UYAR kışladan çıktılar. Arkasından da Metin GÜRAK Korgeneral çıktı. 

Ünsal  ÇOŞKUN  bana  okula  geçelim  dedi.  Sonra  birlikte  okul  komutanlığındaki  odasına 

geçtik.  Bana  silahımın  yanımda  olup  olmadığını  sordu,  bende  çantamın  içinde  olduğunu 

söyledim. Bana silahını çıkar beline tak dedi,  kendi palaskasını istedi verdim. o da kendi 

silahını palaskasına taktı. Okul karargah binasından çıkarken bana "kapıları kapat, askerleri de 

gönder, gel" dedi. Ben hemen üst kata çıkıp, kapıları kapatım. Oradaki askerleri koğuşlarına 

gönderdim.  Hemen  bir  kaç  dakika  içerisinde  geri  geldim.  Makam  aracına  bindik,  Kara 

Havacılık Karargah binasına geçtik.

Karargah binasına girer girmez Ünsal ÇOŞKUN bana "git nizamiyeye bak, Ertuğrul 

Binbaşı gelmiş mi gelmemiş mi bak" dedi. Biz makam aracı ile nizamiyeye gittik. Ben Ünsal 

Coşkun'un  bana  Ertuğrul  Binbaşı  diyerek  bahsettiği  kişinin  Ertuğrul  ÇIRMIK  Binbaşı 

olduğunu zannederek ona baktım, onu göremedim. Orada hava ulaştırmada çalışan Ertuğrul 

ALTUN  Binbaşı  vardı,  onu  gördüm,  Ünsal  ÇOŞKUN'un  kastettiği  Ertuğrul  Binbaşının 

Ertuğrul ALTUN olduğunu anladım. Ona komutanımızın kendisini sorduğu söyledim. O da 

tamam ben burdayım dedi. Ben tam araca binecekken beyaz renkli Connekt marka aracıyla 

Hakan Cafer ARSLAN Albayı gördüm. O hemen nizamiyenin kapılarını kapatıyoruz, tatbikat 
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var, kuvvet komutanının emri diye söyledi. Ben daha sonra makam aracıyla karargah binasına 

geçtim. Üst kata çıktım. Ünsal ÇOŞKUN, Mehmet ŞAHİN'in odasının olduğu koridordaydı. 

Beni görünce bana "karşıya taarruz hangarına doğru gideceğiz " dedi. Aşağıya indik. Makam 

aracı ile taarruz hangarına gittik. Saat 22:00 sıraları idi. Hangarın içinden uçuş hattına geçtik. 

Ben hangarın kapısı önünde kaldım. Ünsal ÇOŞKUN uçuş hattına geçti.  O esnada çalışan 

herhangi  bir  helikopter yoktu.  Ancak teknisyenler  helikopterleri  uçuşa hazırlıyordu.  Hangi 

teknisyenlerin o esnada çalıştığını bilemiyorum. Hangarın içerisinde de pilot veya teknisyen 

de görmedim. 

Ünsal  ÇOŞKUN  orada  birkaç  dakika  dolandı,  sonra  geri  geldi.  Helikopterlerin 

içerisinde  pilotlar  vardı.  Ancak  kimler  olduğunu  hatırlamıyorum.  Ünsal  ÇOŞKUN 

helikopterlerin hazırlıklarını kontrol etti. Sonra makam aracı ile kuleye gittik. Kulede girişte 

teğmenler vardı. Silahlı olup olmadıklarını hatırlamlamıyorum. Birlikte kulenin üstüne çıktık. 

Ünsal  ÇOŞKUN en üst kattaki  telsizin olduğu kısma çıktı,  ben aşağı katta kaldım.  Ünsal 

ÇOŞKUN orada birkaç dakika kaldı. Sonra aşağıya indi. Oradan ana nizamiyeye gittik. Orada 

nizamiye kapıları kapalı idi ancak daha titanlar kapıya çekilmemişti. Ünsal ÇOŞKUN araçtan 

indi, etrafı kontrol etti, tekrar geldi, birlikte Kara Havacılık Karargahına geçtik. 

Koridora girdiğimizde  Ünsal  ÇOŞKUN bana git,  Mehmet  Barış  ÇAYIRLI Albay 

muhabere merkezinde mi ona bak yerinde mi, silahı var mı diye sor dedi. Bende aşağıya inip 

muhabere  merkezinin  kapısını  çaldım,  kapıyı  Barış  Albay  açtı,  ben  Ünsal  ÇOŞKUN'un 

kendisini  sorduğunu,  silahının  olup  olmadığını  sorduğunu  söyledim,  o  da  ben  görevimin 

başındayım,  silahım  var  dedi.  Sonra  yukarı  çıkararak  Ünsal  ÇOŞKUN'un  yanına  gittim, 

kendisi  harekat  merkezindeydi.  Harekat  merkezinde  Ünsal  ÇOŞKUN'dan  başka  Mehmet 

Semih ÜSKAYA Binbaşı, Anıl KORKMAZ Üsteğmen ve tanımadığım sivil kıyafetli birisi de 

vardı. 

Ünsal ÇOŞKUN'un kullandığı makam 0 530 928 68 47 olduğunu hatırlıyorum. Gece 

boyunca  makam  telefonunu  değişik  kişiler  aradılar.  Konuşma  sırasında  ben  Ünsal 

ÇOŞKUN'un yanında bulunmuyordum. Telefonu açıp kendisine veriyordum. Bu telefonlardan 

birisinde  Siirt  ile  görüştüğünü  hatırlıyorum,  oradan  karşıda  görüştüğü  kişiye  helikopter 

gönderip  gönderemeyeceğini  sormuştu.  Hatta  Siirtteki  birliğin  emir  astsubayı 

tanışıklığımızdan dolayı beni kendi cep telefonundan aramıştı. Ben o gece Ünsal ÇOŞKUN'u 

helikopterlerin bulunduğu askeri birlikler olan Siirt ve Bingöl'deki tugayların komutanları ile 

görüştürdüm. 

Ben saat 22:00 sıralarında Fatih KARAGÖZ'ü Kara Havacılık Komutanının makam 

odasında sandalyede otururken gördüm. Bacağında silah vardı. Ne olduğunu ve Hakan ATINÇ 

paşayı sordum. Dinlenme odasında olduğunu, rahatsızlandığını söylemişti. 

Harekat merkezinde gece boyunca televizyon açıktı. Bende harekat merkezine girip 
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çıktıkça televizyondan askeri bir darbe olduğunu öğrendim. Ben ara ara koridora çıkıyordum. 

Bazen Fatih KARAGÖZ'ün odasına gidiyordum. Orada oturuyordum. 

Ben gece boyunca orada yarı uykulu yarı uyanık bekledim. Saat 02:30 sıralarından 

sonra harekat merkezi tarafına geçmedim. Benim telefonumu hiçkimse almadı. Orada bulunan 

diğer  kişilerin  de  telefonları  üzerinde  idi.  Telefonların  kapatılması  ya  da  telefonla 

konuşulmaması  şeklinde  ben  bir  emir  duymadım.  Ben  gece  boyunca  cep  telefonumda 

internetim olmasına rağmen internete bakmadım. Cep telefonumla da gece boyunca sadece 

22:00  sıralarında  eşimle  kısa  bir  telefon  konuşması  yaptım.  Başka  bir  telefon  konuşması 

yapmadım.  Eve  gelemeyeceğimi  eşime  söylemedim  çünkü  eşim  zaten  evde  değildi. 

Memleketinde ailesinin yanında idi. 

Sabah  05:30  -  06:00  sıralarında  güneş  doğarken  bir  gürültü  çıktı,  ben  uykudan 

uyandım,  karargahın  alt  katına  doğru  baktım.  Ünsal  ÇOŞKUN aşağıdaydı.  Bende  yanına 

indim.  Elinde  kaleşnikof  vardı.  Etrafında  kursiyer  teğmenler  vardı.  Kule  tarafından  silah 

sesleri geldiğini, o tarafa gidip bakalım dedi. Biz ikimiz karargahtan kuleye doğru yola çıktı, 

uçuş hattına geçtik, fabrikaya5. ABM'ye gelmeden üzerimizden bir Kobra uçmaya başladı. 

Kule tarafına doğru gitti. Biz hemen fabrikanın köşesinde olan yeşil sahanın oraya siper aldık, 

Kobra kuleye doğru ateş etti,  5 - 10 dakika silah sesi geldi. Kobra da üzerimizde tur atıp  

duruyordu.  Fatih  KARAGÖZ  o  sırada  beni  cep  telefonundan  aradı,  bana  "biz  cougerin 

içerisindeyiz, kalkıyoruz, siz neredesiniz" dedi. Bende Ünsal ÇOŞKUN'a kalkıyorlar dedim. 

Kalkan Cougar kuleye doğru gitti. Oradan da bu helikoptere binenler oldu, kimlerin bindiğini 

bilemiyorum.  Cougar  kalkıp  Akıncı'ya  doğru  gitti,  Ünsal  ÇOŞKUN  bana  biz  de  fabrika 

tarafındaki uçuş hattındaki UH-1'e doğru gidelim dedi. Orada bulunan 8 - 10 kişi bir UH1'e 

bindik.  Ünsal  ÇOŞKUN  sağ  tarafa  pilot  koltuğuna,  sol  tarafa  pilot  koltuğuna  da  Yasin 

CANDEMİR  bindiler,  içeride  bizden  başka  birkaç  teğmen,  Mustafa  DURMUŞ  Albay, 

Ertuğrul ALTUN Binbaşı ve şu anda hatırlamayamadığım birkaç kişi daha vardı. Helikopter 

oradan kalktı, Akıncı'ya gittik. Orada helikopterden indik, orada bizim birlikten 10 - 15 tane 

daha helikopter vardı. 

Kuleye  doğru  ateş  eden  Kobra  helikopterin  pilotunun  Sadullah  ABRA  olup 

olmadığını  bilmiyorum.  Bizim  bulunduğumuz  grup  içerisinden  kulenin  olduğu  taraftaki 

jandarmaya doğru silahla ateş edildiğini göremedim.

Gece boyunca karargah binasında Mustafa DURMUŞ Albayı da gördüm, üzerinde 

tulum  vardı.  Devamlı  kurmay  başkanın  odasındaydı.  Bazen  emir  astsubayı  Fatih 

KARAGÖZ'ün odasına geliyordu. Kurmay başkanın odasında ayrıca Özcan Karacan Yarbay 

vardı,  o  da  telsizle  konuşuyordu.  Ben  Ünsal  ÇOŞKUN,  Mehmet  ŞAHİN  ya  da  Özcan 

KARACAN'ın helikopterlere  biryerlere  saldırmaları  konusunda telsizle talimat  verdiklerini 

görmedim. Sadece Özcan KARACAN'ın elindeki telsizle helikoptere yakıt ikmaline yönelik 
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konuşmalar yaptığını duydum. 

Akıncıda bir araç geldi, bizi üssün içerisindeki bir binaya götürdü. Orada kamufulajlı 

personel vardı. Genelde Hava kuvvetleri personeli vardı. Bizim birlikten Halil GÜL Yarbay, 

Fatih KARAGÖZ Astsubay vardı. Bizde Ünsal ÇOŞKUN ile birlikte oradaydık. Gittiğimiz 

yer üssün karargahı değildi. Burasının hava Kuvvetleri Komutanlığının filolarından birisinin 

binası olup olmadığını bilmiyorum. Ancak orada havacılardan bir tuğgeneral ve tümgeneral 

vardı.  Bizi  peçlerimiz gece boyunca bizim üzerimizdeydi.  Hiç çıkarmadık.  Orada durumu 

değerlendirmeye ilişkin konuşmalar yapıldı. Hava Kuvvetlerinden farklı kişiler konuşuyordu. 

Mehmet  ŞAHİN  Yarbayda  oradaydı.  Ben  filonun  odalarından  birisine  geçip,  birkaç  saat 

uyudum. Bir ara saat 10:30 - 11:00 gibi Akın ÖZTÜRK'ün geldiği söylendi. Odadan çıktık. 

Oradaki grup Akın ÖZTÜRK'ü karşıladı. Akın ÖZTÜRK o bina içerisindeki birkaç odaya 

girdi çıktı. Telefon konuşmaları yaptıklarını tahmin ediyorum. Çünkü telefon varmı yok mu 

diye  sordular.  Kapıdan  çıkarken helikopter  hazırlayın  başbakanla  arabuluculuğa  gideceğiz 

dedi ve gitti. Biz Ünsal ÇOŞKUN ile birlikte kaldı. Yarım saat kadar sonra Akın ÖZTÜRK 

tekrar geldi, helikopter hazır mı dedi, Halil GÜL Yarbay helikopter hazır ama bir pilot eksik 

dedi. Bunun üzerine Ünsal ÇOŞKUN bende o helikopterin kursunu gördüm, kullanabilirim 

dedi, hatta bana sende teknisyeni olursun dedi. Ben, Ünsal ÇOŞKUN ve Halil GÜL Yarbay 

birlikte uçuş hattına araçla gittik, Akın ÖZTÜRK de başka bir araçla oraya geldi. Helikoptere 

bindik,  Akın  ÖZTÜRK  de  aynı  helikoptere  bindi.  Halil  GÜL telsizleri  çalıştırdı.  Akın 

ÖZTÜRK şu an kalkarsak vurulma ihtimalimiz var, haberleri var mı kulenin diye sordu. Akın 

ÖZTÜRK  telefonunu  çıkardı.  Biryerleri  aradı.  Ben  dışarıdan  helikopterin  kontrollerini 

yapıyordum. Daha sonra Akın ÖZTÜRK tamam haberleri var, sorun yok dedi. Halil GÜL 

Yarbay bunun üzerine 6 - 7 kez kalkış için izin istedi. Kuleden herhangi bir cevap gelmedi. 

Halil GÜL cevap gelmediğini Akın ÖZTÜRK'e söyledi, o da tamam çalıştır, sorun yok, dedi. 

Bunun  üzerine  Halil  GÜL  helikopteri  çalıştırdı.  Kalkış  yaptık,  üssü  kat  etmemişken, 

helikopter  isabet  aldı,  ben  bacağımdan  yaralandım.  Bu  isabet  üzerine  Halil  GÜL hemen 

aniden iniş yapıp helikopteri indirdi. Helikopteri stop ettirdi, Halil GÜL ile Akın ÖZTÜRK 

helikopterden inip, karşı taraftaki binaya doğru koştular. İndiğimiz yer kalkış yaptığımız yer 

değildi. Ünsal ÇOŞKUN benim yanıma geldi. Onun yardımıyla binaya doğru giderken ben 

yürüyemedim. Yere düştüm. Bir araç geldi, bizi aldı, o binaya götürdüler. Orada bana birileri 

müdahale etmeye çalıştı. Bacağıma turnike yaptılar. Oradan beni bir araçla revire götürmek 

istediler,  reviri  bulumadılar,  sonra  kırmızı  halıları  olan  karargah  binası  olduğunu  tahmin 

ettiğimi bir yere beni yatırdılar. Orada bana müdahale ettiler. Oraya başka bir araç geldi, beni 

o araca bindirirken üzerimdeki palaskayı ve silahı çıkardılar. Onlar orada kaldı. Beni araçla 

nizamiyeye götürdüler, oradan beni bir ambulansa aktardılar, nizamiyede bana polis şiddet 

uyguladı, kafama silah dayadı, sonra oradan da beni ambulansla hastaneye götürdüler. Aynı 
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gün gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra beni polise teslim ettiler.

Ben  gece  boyunca  karargah  binasındaydım  ancak  kimseyi  harekat  merkezi  ve 

kurmay başkanın odasının bulunduğu koridora girmelerini engellemedim. Ayrıca bir defa gece 

boyunca kantini açtırıp makam şoförüne bisküvit ve su aldırdım.

Gökhan  ÇİÇEK  o  gün  okul  nöbetçi  amiriydi.  Kuvvet  komutanı  ve  yanıdakiler 

aşağıda doğru inerken ve Ünsal ÇOŞKUN da onların arkasından giderken Ünsal ÇOŞKUN 

bana nöbetçi  amiri  ara,  hangarların  kapılarını  açsınlar  dedi.  Benden  nöbetçi  amir  odasını 

aradım, ulaşamayınca Gökhan ÇİÇEK'i cep telefonundan aradım. 

Ben  olay  gecesi  üzerimde  bulunan  tabancayı  herhangi  bir  şekilde  kullanmadım. 

Tabancam  yukarıda  belirttiğim  gibi  Akıncı  üssünde  kalmıştı.  Akıbetini  bilmiyorum.  Cep 

telefonum yanımdaydı. Gözaltına alındığımda polisler tarafından alındı. 

Ben ayrıca  bu konulara ilişkin  Sulh  Ceza  Hakimliğindeki  sorgum sırasında  ifade 

verdim. O ifadem doğrudur.  Tekrar ederim. Ben Fetullahçı terör örgütü mensubu değilim. 

15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen askeri darbe girişimine herhangi bir şekilde katılmadım. 

Emir  komuta  zinciri  içerisinde  bana  verilen  emirleri  yerine  getirdim.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli Halil GÜL 24/08/2016 tarihli ifadesinde;" Saat 09.00 sıralarında Orgeneral 

Akın  ÖZTÜRK  yanıma  geldi  ve  "havalanmamız  lazım,  başbakan  ile 

görüşeceğim"dedi.Havada vurulabileceğimizi kendisine söyledim. Ancak ısrar etti. Bir defa 

kalkmaya teşebbüs ettiğimde bir savaş uçağı ateş etti.  Bunun üzerine helikopteri bıraktım. 

Yanımda yardımcı pilot olarak Binbaşı Gürçay BAYLAR vardı. Akın ÖZTÜRKBir saat sonra 

tekrar  geldi.  Yeniden havalandık  ancak bu sefer  bir  yer  Coprası  ile  ateş  edildi.  Vurulduk 

Teknisyenimiz Ünsal ÇOŞKUN'un emir astsubayı yaralandı.  İsmini hatırlamıyorum. İkinci 

defa  havalandığımızda  helikopteri  benimle  birlikte  Ünsal  ÇOŞKUN  da  kullanıyordu.  İlk 

ifademde Akın ÖZTÜRK yaralandığını söylemiş isem de bu doğru değildir zabıtlara yanlış 

geçmiş olabilir. Bu olaydan sonra başka bir faailiyetim olmadı. Teslim olduk.

Skorsky markaKuyruk  numarasını  hatırlamadığım bir  helikopterdi  daha  önce  hiç 

kullanmadığım  bir  helikopterdi.  Yanımda  Pilot  olarak  Ünsal  ÇOŞKUN  ve  onun  Emir 

Astsubayı vardı. Helikopteri görsem hatırlayamam , " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Yasin CANDEMİR 25/10/2016 tarihli ifadesinde; " ... 05:30 sıralarında 

kuleden Serdar ERCAN Üsteğmen beni  aradı.  "Komutanım Meydan Harekat  Nizamiyenin  

oradaki 2 teğmeni jandarmalar almış" dedi. Ben de "mukavemet ettiler mi" diye sordum. O 

"etmemişler"  diye  cevap  verdi.  Ben  de  bunun  üzerine  Ünsal  ÇOŞKUN'un  yanına  gittim. 

Durumu anlattım. O da "ben tamam onlarla konuşmaya gidiyorum" dedi ve jandarmaya doğru 
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İlyas BARUT, Mustafa DURMUŞ Albay ellerinde G-3 tüfeklerle jandarmaya doğru gittiler. 

Ben teslim olmaya gittiklerini düşündüm. Ben de 5 dakika kadar sonra arkalarından gittim. 

Çünkü İlyas BARUT beni telefondan arayıp "gelmiyor musun" diye sordu. " şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Ertuğrul  ALTUN  24/08/2016  tarihli  ifadesinde;"  Ateş  sesleri  devam 

ederken park yerinde  bir  UH-1 motor  çalıştırdı  bizde  bu helikoptere yolcu  olarak  bindik. 

Helikoptere binme kararını biz verdik. Oğuz Albay burasının emniyetli olmadığını söylemesi 

de bunda etkili oldu. Helikoptere Albay Murat AĞIR, Astsubay Fatih KARAGÖZ, Astsubay 

İlyas isimli şahıs ( İlyas BARUT ), Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN ile birlikte bindim. Bindiğim 

helikopterin pilotlarını tanımıyordum. .." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Nuri  YÜKSEL  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;"  .. Daha  sonra  tabur 

komutanımıza  telefon  geldi  ve  Fidanlık  Nizamiyeye  gelin  dendi.  Bunun  üzerine 

komutanlarımızdan  biri  UH1  denilen  helikopterle  gidelim  demişti.  Ne  olduğunu 

anlamamıştım. Ben okulun çevresinde bir yere, okulun arazisi büyük olduğu için helikopterle 

gideceğimizi düşündüm. Sonra helikoptere 13 kişi bindik ve helikopteri okul komutanımız 

kullanıyordu,  yanında  Yasin  Yarbay vardı.  Kalktığımız  esnada helikopterde  bulunan  adını 

bilmediğim ama Okul Komutanımızın yaveri olan bir astsubay yere doğru helikopterden G3 

silahıyla rastgele ateş ediyordu. Havadayken Akıncıın nerede olduğu konuşuluyordu. Binbaşı 

havada  F-4lerin  olduğunu  ve  okul  komutanımıza  alçak  uçması  gerektiğini  söylemişti.  " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Ömer Faruk TÜRKMEN 28/07/2016 tarihli ifadesinde; " ...  Ben onlara 

koşarken, ateş sesleri geliyordu. İrfan benimle gelmedi, yerde yatanlar vardı, bende taşları 

siper aldım. Benim sağımda yerde mevzilenmiş şekilde  okul komutanımız Tuğgenaral Ünsal 

ÇOŞKUN, yanında emir astsubayı, Kurul Başkanı Albay Murat AĞIR vardı.Solumda görsem 

tanıyabileceğim Albay rütbesinde birisi vardı. İlerden ateş sesi geliyor, fakat kim olduğunu 

görmüyorduk.  Albay  Murat  AĞIR  okul  komutanına  "benim  atıcılığım  iyi  ben  vururum" 

dedi.Elinde  G-3  ile  çömelik  vaziyette  2-3  el  ateş  etti.  daha  sonrada  emir  astsubayıda 

kalaşnikof ile atış yaptı. Üstümüzden Kobra helikopter ateş etmeye başladı. Benim yanıma 

arkadaşlarım Nuri  YÜKSEL,  Bilal  BOZDUĞAN, Muhterem YAMANile  Tabur  Komutanı 

Yarbay Yasin CANDEMİR gelip mevzi aldılar. O sırada bizim elimizdede G-3 silahlar vardı. 

Daha sonra Cougar Helikopter kulenin ön tarafına inip, kulede bulunan arkadaşlarım Osman 

TEKE, İbrahim MERT , Burak Han İLGÜN , Murat GÜLERDİ ile yanlarında tanımadığım 

kişileri helikoptere alıp oradan uzaklaştı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 
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Şüpheli  Gökhan  ÇİÇEK  24/08/2016  tarihli  ifadesinde;"  O  sırada  Okul 

komutanının emir astsubayı Başçavuş İlyas BARUT beni aradı. Komutanım kara kuvvetleri 

komutanı  geldi,  bütün  hangarların  kapısının  açılması  gerekiyor,  gereğini  yapın  dedi.  Ben 

kuvvet  komutanın  arabasının  ışıklarını  görünce  hemen  aşağıya  indim.  Kara  kuvvetleri 

komutanı, kara kuvvetleri kurmay başkanı, 4. Kolordu komutanı, kara havacılık komutanı, 

kara havacılık okul komutanı, 1. Kara havacılık Alay komutuna ve bizim bakım komutanı ve 

emir  assubayları  vardı.  Ben  tekmil  verdim.  Ben  CH47  nin  töreni  olacağından  kontrole 

geldiğini düşündüm. Arkasından da CH 47 nin bulunduğu hangara yöneldiler.  Bunlar saat 

19:30 sıralarında oluyordu. Ben hangarın içindeydim. Yanında nöbetçi assubay, nöbetçi subay 

ve bakım komutanı vardı. Uzaktan izlemeye başladık." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Tanık Kerem İZZETOĞLU, Kara Havacılık Komutanlığı  tarafından yapılan 

idari tahkikat kapsamında 09/08/2016 tarihinde verdiği ifadesinde; 15/072016 tarihinde 

okul komutanı Ünsal ÇOŞKUN, Alay Komutanı İdris Feyzi OKAN ve Emir Astsubayı İlyas 

BARUT'u araçla Kuvvet Komutanlığı'na götürdüğünü, akşam 19:30 sıralarında askeri birliğe 

döndüklerini,  Okul  Komutanı  ve  Emir  Astsubayının  palaskalarını  ve  tabancalarını 

kuşandıklarını, kendisine haberci olan Soner Bekir CAN'ın silahının, mühimmatının poşetini 

çekmesini söylemesini emrettiğini, kendisinin de bunu Soner BEKİR'e ilettiğini, araçla önce 

nizamiyeye gittiklerini, oradan Meydan Harekat Tabur Komutanlığı'na geçtiklerini, orada bir 

süre  kaldıktan  sonra  Bakım Tabur  Komutanlığı'na  gittiklerini,  orada  iki  tane  helikopterin 

kalkmak  üzere  olduğunu  gördüğünü,  oradan  itfaiye  yolundan  Kara  Havacılık  Karargahı 

binasına gittiklerini,  Okul  Komutanı'nın nizamiyede üzerinde uçuş  tulumu bulunan rütbeli 

personele birşey söylediğini, oradan Meydan Harekat Tabur Komutanlığı'na gittiklerini, Okul 

Komutanı  ile  Emir  Astsubayının  kuleye  çıktıklarını,  tekrar  kuleden  geldiklerinde  araçla 

benzinliğin orada nöbet tutanların yanında durduklarını, orada da diğer yerlerde olduğu gibi 

silahlı teğmenlerin bulunduğunu, Okul Komutanının bu teğmenlere bir sıkıntı olup olmadığını 

sorduğunu,  onlarında  sıkıntı  olmadığını  söylediklerini,  daha  sonra  tekrar  Kara  Havacılık 

Karargah binasına döndüklerini,sabaha kadar 3 - 4 kez nizamiyeye ve Meydan Harekat Tabur 

Komutanlığına  gittiklerini,  sabaha  karşı  Okul  Komutanı  Ünsal  ÇOŞKUN'un  Emir 

Astsubayı'nın elinde bulunan haberci Soner BEKİR'e ait kalaşnikof tüfeği şarjörü ile birlikte 

alıp uçuş hattına gittiğini,  birkaç dakika sonra o taraftan silah sesleri  geldiğini,  helikopter 

havalandığını belirtmiştir. 

Tanık Soner Bekir CAN, Kara Havacılık Komutanlığı tarafından yapılan idari 

tahkikat kapsamında 09/08/2016 tarihinde verdiği ifadesinde; Olay günü Okul Komutanı 
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Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN  ile  Emir  Astsubayı  İlyas  BARUT'un  saat  13:00  sıralarında 

Kuvvet Komutanlığı'ni gittiklerini, saat 19:30 sıralarında döndüklerini, saat 20:00 sıralarında 

önceden  tanıdığı,  disiplin  Subayı  Albay  Hakan  Cafer  ARSLAN'ın  Emir  Astsubayı'nın 

masasında sivil kıyafetli ve elinde poşetle oturduğunu gördüğünü,Albay Vedat SEVEN'in sivil 

kıyafetli ve sırt çantalı geldiğini, birlikte Okul Komutanı'nın makam odasına geçtiklerini, 20 - 

25 dakika içeride kaldıklarını, kapıyı kapattıklarını, içeriden dolap karıştırma sesine benzeyen 

sesler  duyduğunu,  saat  21:30  -  22:00  sıralarında  Okul  Komutanı  ve  Emir  Astsubayı'nın 

makama geldiklerini, kendisinin komutanın lojmana gideceğini düşünerek hazırlık yaptığını, 

makam  aracının  başında  beklerken  Kerem  İZZETOĞLU'nun  yanına  geldiğini,  okul 

Komutanı'nın araçta bulunan 65R6813 seri numaralı kendisine zimmetli Kalaşnikof piyade 

tüfeğine  ait  şarjörün  dış  poşetini  çıkarmasını  söylediğini,  kendisinin  de  çıkardığını,  Okul 

Komutanı ve Emir Astsubayı'nın palaskaları ve silahları kuşanık vaziyette hızla geldiklerini, 

Emir Astsubayı'nın kendisini ittirip gelmeyeceğini söylediğini, Okul Komutanının kendisine 

kim  ararsa  arasın  telefonu  açma  diye  söyleyip  yukarı  çıkmasını  emrettiği,  daha  sonra 

kendisine ait silah araçta olduğu halde oradan ayrıldıklarını belirtmiştir

Tanık Salih AKTÜRK 26/07/2016 tarihli ifadesinde; " ... Tuğg. Ünsal COŞKUN 

Paşa'nın emir astsubayı tutuklu bulunan İlyas Başçavuş ve Özcan Yarbay koridorda kimseyi 

bırakmadı. Herkesi dışarıya çıkardılar.Ben aşağı inmek yerine çay ocağına geçtim. Bir süre 

sonra şuan tutuklu bulunan Fatih Başçavuş beni yanına çağırarak bana "odadan kesinlikle 

çıkmak yasak,  gerekirse  bidona tuvaletinizi  yapın"  diyerek  emir  verdi  ve odasına  geçti.... 

Fatih  KARAGÖZ ...  beni  tekrar  çağırdı.  Kapısının  başında  oturmamı  ve  odaya  kimsenin 

girmemesini fakat Tuğg. Ünsal COŞKUN, Başçavuş İlyas, Mustafa Albay, Okan Binbaşı ve 

Kurmay Başkanı Mehmet ŞAHİN'in girebileceğini söyledi. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü, saat: 18:59'de, Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Yarbay Halil 

GÜL  ve  Başçavuş  İlyas  BARUT’un,  Albay  İdris  Feyzi  OKAN  ile  birlikte  karargah 

binasınagiriş yaptıkları,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 19:16'de, Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Binbaşı Okan 

KOCAKURT ve Başçavuş İlyas BARUT’ un harekat şube koridorunda görüldükleri,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  21:44'de,  Tümgeneral  Hakan  ATINÇ’ın  odasında 

bulunduğu esnada, emir Astsubayı Başçavuş Fatih KARAGÖZ‘ün odasından çıkarak alt kata 

doğru  bir  işaret  yaptığı,  sonrasında  alt  kattan  Yarbay  Özcan  KARACAN,  Yarbay  Okan 

KOCAKURT  ve  Yarbay  Mehmet  ŞAHİN‘in  makam  odası  girişine  geldikleri,  üst  katta 
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bulunan harekat merkezi koridorundan ise Albay Mustafa DURMUŞ’un makam odası girişine 

geldiği,sonrasında Yarbay Özcan KARACAN‘ın makam giriş  kapısını tuttuğu, diğerlerinin 

emir  astsubayodası  tarafından  giriş  yaptıkları,  daha  sonrasında  U/H  Tekns.Bçvş.İlyas 

BARUT’ un da aynı odaya giriş yaptığı,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  21:48'de,  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN  ile  emir 

astsubayı Başçavuş İlyas BARUT’un karargah binasından çıkış yaptıkları  vebir  süre sonra 

tekrar karargah binasına giriş yaptıkları,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:02'de, Başçavuş İlyas BARUT’un tabancalı ve uzun 

namlulu silahla KaraHavacılık Komutanlığı 1 nolu nizamiye içerisinde görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü, saat:  22:23'de,  Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN’un, Başçavuş 

İlyas BARUT ile birlikte kule binası giriş kapısından girdikleri, uzun namlulu silah taşıyan 

şahıslarla konuştukları,

15 Temmuz 2016 günü, saat:  22:46'da,  TuğgeneralÜnsal ÇOŞKUN, Yarbay Erdal 

BAŞLAR  (elinde  kask  çantası  ile)  ve  Başçavuş  İlyas  BARUT‘un  uçuş  kıyafetli  olarak, 

makam aracı ile taarruz hangarına geldikleri,

15 Temmuz 2016 günü, saat:  22:46'da,  TuğgeneralÜnsal ÇOŞKUN, Yarbay Erdal 

BAŞLAR (elinde kask çantası ile) ve Başçavuş İlyas BARUT’un uçuş kıyafetli olarak taarruz 

hangarında görüldükleri,

15 Temmuz 2016 günü, saat:  22:47'de,  Tuğgeneral  Ünsal ÇOŞKUN ve Başçavuş 

İlyas  BARUT’un  makam  aracıyla  karargah  binasına  geldiği  esnada,  Binbaşı  Okan 

KOCAKURT ile  kimliği  tespit  edilemeyen  sivil  kıyafetli  ve  sırt  çantalı  şahsın  yanlarına 

geldiği, sonrasında harekat merkezine beraber girdikleri,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:53'de, TuğgeneralÜnsal ÇOŞKUN, Yarbay Murat 

BOLAT  ve  Başçavuş  İlyas  BARUT’un  uçuş  kıyafetli  olarak  taarruz  hangar  apronunda 

görüldükleri,

15 Temmuz 2016 günü, saat:  22:54'de,  Tuğgeneral  Ünsal ÇOŞKUN ve Başçavuş 

İlyas BARUT‘un makam aracına binerek taarruz hangarıdanayrıldıkları,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  22:56'de,  Başçavuş  İlyas  BARUT’un  2  adet  uzun 

namlulu silahla genel evrak kısmı koridorunda görüldüğü,

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  00:20'de,  Başçavuş  Fatih  KARAGÖZ’ün  uçuş 

kıyafetlerini  çıkartıp  kamuflaj  kıyafet  giydiği,  silahlı  olarak,  Başçavuş  İlyas  BARUT ile 

birlikte harekat merkezi koridorunda görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 05:39'de, Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Albay Mustafa 

DURMUŞ  ve  Başçavuş  İlyas  BARUT’un  karargah  binasından  makam  aracına  binerek 

ayrıldıkları, kısa bir süre sonra tekrar döndüklerinin görüldüğü,
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16 Temmuz 2016 günü, saat: 05:50'de, Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Albay Mustafa 

DURMUŞ, Başçavuş İlyas BARUT, Yüzbaşı Emre ERKAN, Teğmen Nuri YÜKSEL, Teğmen 

Cihangir CAN, Yarbay Yasin CANDEMİR, Binbaşı Okan KOCAKURT, Albay Hakan Cafer 

ASLAN, Yarbay Özcan KARACAN, Yarbay Mehmet ŞAHİN, ve Binbaşı  Mehmet Semih 

ÜSKAYA’nın  karargah  binası  giriş  holünde  toplandıkları  ,aralarında  değerlendirme 

yaptıklarının görüldüğü belirtilmiştir. 

Kara Havacılık Komutanlığı Güvercinlik Uçuş Kulesinde bulunan ses kayıtları 

üzerinde bilirkişi tarafından yapılan çözüm tutanakları ve ses teşhis işlemleri sonucu 

düzenlenen  03/01/2017  tarihli  bilirkişi  raporunda  şüpheli  İlyas  BARUT'a  ait  olduğu 

değerlendirilen konuşmalar şu şekildedir:

15/07/2016 tarihindesaat23:18’deki telefon konuşma kaydı;   

İlyas BARUT : " Başçavuş İlyas "

2. Ses--- "İlyas ver şeyi hemen kuleciyi ver, Özcan"

İlyas BARUT : "Kuleciler indiler komutanım"

Mehmet ŞAHİN : " Konya yolunda, özel kuvvetlerde bir tane Kobra aracı var,  

tek Kobra aracı vurulacak derhal vurulacak. Derhal vursunlar "

İlyas BARUT : "Özel kuvvetler yolunda bir araç gidiyormuş "

Mehmet ŞAHİN : " Konya yolunda Özel kuvvetlerden çıkmış, TSK spor 

okuluna gelen "

İlyas BARUT : "Konya yolunda spor okuluna doğru bir tane araç 

gidiyormuş"

Mehmet ŞAHİN : " Kobra aracı "

İlyas BARUT : "Kobra aracı gidiyormuş"

Mehmet ŞAHİN : " Derhal vurulacak derhal "

İlyas BARUT : "Anlaşıldı komutanım, anlaşıldı"

Ortam sesi : " Özel kuvvetlere doğru"

İlyas BARUT : "Konya yolunun"

Kara Havacılık Komutanlığı  tarafından yapılan idari  soruşturma sonrasında 

düzenlenen "İdari ve Disiplin Soruşturma Heyetinin Olayla İlgili Personel Hakkındaki 

Değerlendirmesi ve Kanaati Çizelgesinde; Şüpheli  İlyas BARUT'un, Tuğgeneral Ünsal 

ÇOŞKUN  ile  beraber  hareket  ettiği,Kurmay  Başkanı  odası,  karargah  önünde,  Harekat 
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Merkezi ve Nöbetçi amirliği odasına muhtelif defalar ve zamanlarda girip çıktığı, faaliyetlere 

fiilen iştirak ettiği, 16 Temmuz 2016 günü saat 06.30 civarında Kara Havacılık Komutanlığı 

Emir  Astsubaylığı  odasında  bulunduğu,  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN'un  Emir  Astsubayı 

görevini yerine getirmeye devam ettiği, Darbe Teşebbüsü kapsamında icra edilen faaliyetlere 

katıldığı,  667  sayılı  Kanun  Hükmünde  Kararname  ile  kamu  görevinden  çıkarıldığı 

belirtilmiştir. 

Şüpheli  İlyas  BARUT'un  Ankara  ili  Etimesgut  ilçesi  Şeyh  Şamil  Mahallesi 

Bozhöyük Caddesi Kent Sitesi No:84/6 adresinde 08/11/2016 tarihinde arama yapılarak bir 

kısım dijital materyale elkonulmuştur. 

Şüpheli  İlyas  BARUT'a ait  Toshiba marka flaş bellek üzerinde yaptırılan bilirkişi 

incelemesi sonucunda 02/01/2017 tarihli bilirkişi raporu düzenlenmiştir. 

Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  Mali  Suçlarla  Mücadele  Şube  Müdürlüğü'nün 

28/03/2017 tarih ve 342278 Sayılı  cevabi  yazısında;  Şüpheli  İlyas  BARUT’uneşi  Derya 

BARUT’un  Bankasya'da  hesabının  bulunduğu  ve  2014  yılında  hesap  bakiyesinde  artış 

olduğu,  kardeşi  İlhan BARUT’un Silahlı  Terör  Örgütü Kurma,  Yönetme Veya Üye Olma 

suçundan soruşturma geçirdiği hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı belirtilmiştir. 

Şüpheli İlyas BARUT'un adına kayıtlı olan / kullanmakta olduğu 0 505 400 71 01, 0 

505  400  71  02  ve  0  505  400  72  01  numaralı  telefon  hattıiçin  Ankara  8.  Sulh  Ceza 

Hakimliği'nin 30/11/2016 tarih ve 2016/4555 D. iş  sayılı  kararı  ile  5271 Sayılı  CMK'nun 

135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı verilmiştir.

Şüpheli İlyas BARUT'un kullanmakta olduğu 0 505 400 71 01 numaralı telefon 

hattının iletişim bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe girişiminde bulunulan 15/07/2016 

tarihinde cep telefonun Güvercinlik Kışlası civarındaki baz istasyonlarından sinyal verdiği, 

şüphelinin olay gecesi Özcan KARACAN, İdris  Feyzi OKAN, Hakan Cafer ARSLAN ve 

Gökhan ÇİÇEK'in gibi kendisiyle birlikte askeri darbe girişimine iştirak eden şüpheliler ile 

telefon iletişimi içerisinde olduğu görülmüştür.

Şüpheli İlyas BARUT, 16/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  İlyas  BARUT'un  eylemleri 
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değerlendirildiğinde;

Şüpheli  İlyas BARUT'un, Kara Havacılık  Komutanı şüpheli  Ünsal  ÇOŞKUN'un 

emir Astsubayı olarak Astsubay Başçavuş rütbesiyle görev yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  girişimi  kapsamındaki  faaliyetleri,  yine  şüphelinin  sıralı 

komutan  ve  amirleri  dışında  başka  asker  kişilerden  emir  ve  talimatlar  alması  şeklindeki 

örgütsel davranış biçimi ile birlikte nazara alındığında, şüpheli İlyas BARUT'un Fetullahçı 

Terör Örgütü üyesi olduğunun anlaşıldığı,

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler  tarafından  15/07/2016  tarihinde 

gerçekleştirilmesi planlanmış olan askeri darbe girişiminden önceden haberdar olduğu,

15/07/2016 tariihinde saat 13:50 gibi okul komutanlığının resmi aracı ile şüpheliler 

Ünsal  ÇOŞKUN  ve  İdris  Feyzi  OKAN  ile  birlikte  KKK  Genel  Plan  ve  Prensipler 

komutanlığına gittikleri, saat 18:00 sıralarına kadar orada kaldıkları,

Kara Havacılık Komutanlığı Güvercinlik Kışlasına konrtrol ve denetim için gelen 

Kuvvet Komutanı'nı ile beraberindekilerin kışladan ayrıldıktankışlada Fetullahçı Terör Örgütü 

mensubu  askerlerin,  askeri  darbe  faaliyetine  başladıkları,  bu  kapsamda  Kara  Havacılık 

Komutanı olan müşteki Hakan ATINÇ Tümgeneral'in, şüpheliler Mustafa DURMUŞ Albay, 

Okan  KOCAKURT Binbaşıve  Fatih  KARAGÖZAstsubay  tarafından  saat:  21:44'de  rehin 

alındığı sırada şüpheli İlyas BARUT'un da aynı odaya girdiği,

Şüpheli  İlyas  BARUT'un,  daha  sonra  şüpheli  Ünsal  ÇOŞKUN  ile  birlikte  okul 

komutanlığındaki  makam  odasına  geçtikleri,  şüpheli  Ünsal  ÇOŞKUN'unşüpheli  İlyas 

BARUT'a silahı beline takması talimatı verdiği, her ikisinin silahlarını kuşandıkları, şüpheli 

İlyas  BARUT'un  askerleri  koğuşlarına  gönderdiği,Kara  Havacılık  Karargah  binasına 

geçtikleri, şüpheli Ünsal ÇOŞKUN'un kendisini "git nizamiyeye bak, Ertuğrul Binbaşı gelmiş  

mi gelmemiş mi bak" dediği,  şüpheli  İlyas BARUT'un da makam aracı  ile Ana Nizamiye 

gittiği  ve  orada  şüpheli  Ertuğrul  ALTUN Binbaşı'yı  gördüğü  ve  O'na  Okul  Komutanının 

kendisini sorduğunu söylediği, O'nun da 'tamam ben burdayım!' dediği, araçla tekrar Karargah 

binasına döndüğü, sonra şüpheli Ünsal ÇOŞKUN ile birlikte sırasıyla taarruz hangarına, uçuş 

hattına, kuleye, ana nizamiyeye gittikten sonra Karargah binasına döndükleri, şüpheli Ünsal 

ÇOŞKUN'un bu yerlerde yapılan askeri darbe faaliyetlerini kontrol ettiği ve oralarda bulunan 

şüphelilere talimatlar verdiği,

Şüpheli  Ünsal ÇOŞKUN'un şüpheli  İlyas BARUT'a "git,  Mehmet Barış ÇAYIRLI  

Albay muhabere merkezinde mi ona bak yerinde mi, silahı var mı sor" diyerek onu Muhabere 

Merkezine  gönderdiği,  şüpheli  İlyas  BARUT'un  Muhabere  Merkezine  giderek  şüpheli 

Mehmet Barış ÇAYIRLI ile konuştuğu, O'nun Muhabere merkezinde olduğunu ve silahının 

da bulunduğunu öğrendiği ve oradan ayrıldığı,
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Şüpheli  Mehmet  ŞAHİN  saat23:18’de  dahili  telefondan  konuştuğu  şüpheli  İlyas 

BARUT'a 'Konya  yolunda,  özel  kuvvetlerde  bir  tane  Kobra  aracı  var,  tek  Kobra  aracı  

vurulacak derhal vurulacak. Derhal vursunlar ' talimatı verdiği ve şüpheli İlyas BARUT'un 

bu talimatı  yerine getirecek şüphelilere ilettiği,  telefon konuşma kayıtlarının adli emanette 

bulunduğu,

Olay  gecesi  askeri  faaliyetinde  kullanılan  helikopterlerin  polis  tarafından  ateş 

edilerek  tekrar  uçamayacak  hale  getirilmesi  üzerine  Kara  Havacılık  Komutanlığına  bağlı 

helikopterlerin  bulunduğu  Siirt  ve  Bingöl'deki  tugayların  komutanları  ile  telefon  irtibatı 

sağlayıp bu komutanlarla şüpheli Ünsal ÇOŞKUN'u görüştürdüğü, 

Şüpheli İlyas BARUT'un gece boyunca askeri darbe kapsamında kendisine verilen 

emir ve talimatları yerine getirdiği,kimi zaman uzun namlulu silah da taşımak suretiyle askeri 

darbenin yönlendirildiği karargah binasında gece boyunca bulunduğu, 

Şüpheli  İlyas  BARUT'un,  Jandarma  Özel  Kuvvetler  tarafından  askeri  darbe 

girişimine  karşı  Kara  Havacılık  Komutanlığı  kışlasına  operasyona  başlanılması  üzerine 

şüpheliler  Ünsal  ÇOŞKUN,  Mustafa  DURMUŞ,  Emre  ERKAN,  Cihangir  CAN,  Yasin 

CANDEMİR,Hakan  Cafer  ARSLAN,  Özcan  KARACAN,  Mehmet  ŞAHİN,  Okan 

KOCAKURT  ve  Mehmet  Semih  ÜSKAYA ile  birlikte  Karargah  binası  holünde  yapılan 

değerlendirmelere  katıldığı,  saat  06:00  sıralarında  şüpheliler  Ünsal  ÇOŞKUN ve  Mustafa 

DURMUŞ'un  ellerinde  uzun  namlulu  silahlarla  jandarmaya  doğru  gittikleri,  şüpheli  İlyas 

BARUT'un  elinde  haberci  Soner  BEKİR'e  ait  kalaşnikof  tüfeğin  bulunduğu,  yolda  iken 

şüpheli İlyas BARUT'un şüpheli Yasin CANDEMİR'itelefonla arayıp "gelmiyor musun" diye 

sorduğu,  bu  sırada  uçuş  hattından  kalkan  bir  Kobra  helikopterin  kule  tarafında  bulunan 

jandarmaya  doğru  ateş  etmeye  başladığı,  bunun  üzerine  şüpheli  Ünsal  ÇOŞKUN  ve 

beraberindekilerin siper aldıkları,  şüpheli Ömer Faruk TÜRKMEN'in beyanına göre mevzi 

aldıkları yerden önce Albay Murat AĞIR'ın sonrada şüpheli İlyas BARUT'un kaleşnikof ile 

jandarmaya  doğru ateş  ettikleri,  şüpheli  Ünsal  ÇOŞKUN'un talimatı  ile  O'nun ve  şüpheli 

Yasin CANDEMİR'in kullandıkları UH-1 helikoptere Şüpheli Ertuğrul ALTUN, Albay Murat 

AĞIR,  Fatih  KARAGÖZ,  İlyas  BARUT,  Ömer  Faruk TÜRKMEN, Nuri  YÜKSEL,  Bilal 

BOZDUĞAN, Muhterem YAMAN'ın bindikleri,  şüpheli  Nuri  YÜKSEL'in beyanında göre 

helikopterin  kalkışı  esnasında  şüpheli  İlyas  BARUT'un  yere  doğru  helikopterden  uzun 

namlulu silahla rastgele ateş ettiği, helikopterin Akıncı Hava Üssüne gittiği,

Akıncı Hava Üssünde, saat11:00 sıralarında Akın ÖZTÜRK'ün 'helikopter hazırlayın 

başbakanla arabuluculuğa gideceğiz' demesi üzerinehazırlanan ikinci helikopterin pilotluğunu 

şüpheliler Halil GÜL ve Ünsal ÇOŞKUN'un yaptıkları, şüpheli İlyas BARUT'un ise teknisyen 

olarak helikoptere bindiği,  şüpheli  Halil  GÜL kalkış yapmadan 6 -  7 kez kalkış için izin 

istediği  ancak  kuleden  cevap  gelmediği,  şüpheli  Halil  GÜL  cevap  gelmediğini  Akın 
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ÖZTÜRK'e söylediği, O'nun da 'tamam çalıştır, sorun yok' dediği, bunun üzerine şüpheli Halil 

GÜL'ün helikopteri  çalıştırarak havalandıkları,  üssü kat edemeden yerden kobra aracından 

yapılan  atış  sonucu  helikopterin  isabet  aldığı  ve  helikopterde  bulunan  şüpheli  İlyas 

BARUT'un yaralandığı, helikopteri indirmek zorunda kaldıkları, Akın ÖZTÜRK ileşüpheliler 

Halil  GÜL ve Ünsal ÇOŞKUN'un koşarak yakında bulunan binaya  sığındıkları,  yaralanan 

şüpheli İlyas BARUT'un ise aracla nizamiyeye götürüldüğü ve orada bir ambulansa aktarılıp 

hastaneye sevk edildiği,

Şüphelinin,  Güvercinlik  kışlasında  şüpheli  Ünsal  ÇOŞKUN'unhabercisi  Soner 

BEKİR'den aldığı kalaşnikof tüfeği de Akıncı üssüne götürdüğü,

Şüphelinin, gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi olduğunu 

bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu 

olan  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ettiği,  askeri  darbe 

girişimininde bulundukları, şüphelinin askeri hiyerarşi ve tanımlı görevleri dışında Fetullahçı 

Terör Örgütü mensuplarından askeri darbe planlaması kapsamında aldığı yasal olmayan emir 

ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüphelinin, şüpheliler Ünsal ÇOŞKUN, Mehmet ŞAHİN, Özcan KARACAN, Okan 

KOCAKURT, Fatih KARAGÖZ ve Mustafa DURMUŞ ile birlikte Kara Havacılık Komutanı 

Tümgeneral Hakan ATINÇ'ı silahla hürriyetinden yoksun bıraktıkları, 

Şüphelinin,  olay  sabahı  Güvercinlik  Kışlasına  operasyon  düzenleyen  Jandarma 

birliğinde görevli müştekiler Mustafa AKPINAR ve Birol ALTAY'ın bulundukları jandarma 

aracına doğru silahla ateş ettiği  eylemin kasten nitelikli  şekilde insan öldürmeye teşebbüs 

suçunu oluşturduğu, 

Şüpheli  İlyas BARUT'un,  soruşturmaya konu eylemlerinin,  Silahlı  Terör  Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek, 2 kez nitelikli şekilde kasten 

insan öldürmeye teşebbüs etmek suçlarını ve müşteki Hakan ATINÇ'a yönelik olarak Kişiyi 

Hürriyetinden Yoksun bırakmak suçunu oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-77- Şüpheli İrfan KANTARCI'nın ( Üsteğmen ) Eylemleri :

Şüpheli İrfan KANTARCI 03/11/2016 tarihli ifadesinde; "Ben 2010 yılında harp 

okulundan mezun olduktan sonra 1 yıl Kara Havacılık Okulunda pilotaj kursu gördüm. 2011 

yılında İzmir 3 Kara Havacılık Alayına teğmen rütbesi ile atandım. 4 sene HafifGenel Maksat 
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Hücum  Helikopter  Taburunda  çalıştım.  2015  yılındaMalatya  2.  Kara  Havacılık  Alay 

Komutanlığı, taaaruz helikopter tabur komutanlığı 1. Bölük komutanlığı emrine üstteğmen 

rütbesi ile atandım. Burada filo pilotu olarak görev yapıyordum. 15/07/2016 tarihi itibariyle 

de bu görevdeydim.

Ben 15/07/2016 tarihi  itibariyle  yukarıda belirttiğim gibi  Malatya'da görevliydim. 

15/07/2016 tarihindesabah saat 09:00 içtiması sırasında, Hakan EROL Yarbay Ankara'ya Atak 

helikopteri  gönderilecek  Atak  pilotlarından  kim  var  diye  sordu.Ben,  Güray  ÖZCAN 

Üstteğmen ve Murat OKAL Teğmen Atak pilotu olduğumuzu söyledik, Güray ÖZCAN ve 

Murat OKAL Teğmenin mazeretleri  vardı,  Hakan EROL sen uçarsın öyleyse dedi.  Ayrıca 

helikopterler bugün ya da yarın gidecek ben sana haber veririm dedi. Ben pazar günü nöbetim 

olduğunu, cumartesi gidersek bu nöbeti tutamayacağımı söyledim o da zaten bir günlük iş 

dedi

Daha sonra biz tabur içtimasına katıldık, alay komutanlığı devir teslim töreni yapıldı, 

saat  11:00  gibi  tören  bitti,  törenden  tabura  döndüğümüzde  ben  Güray  ÖZCAN'a  pazar 

gününden için nöbetçi olduğumu, benim dönememem durumunda benim yerime Ankara'ya 

kendisinin gidip gidemeyeceğini sordum. Çünkü ben pazar günü nöbetçiydim dönemezsem 

sıkıntı olacaktı o nedenle Güray ÖZCAN'a bu şekilde teklifte bulundum. O cumartesiden için 

gidilecek olursa kendisinin gidebileceğini ancak cuma gününden için kontrol uçuşu olduğu 

için gidemeyeceğini söyledi.

12:30 sıralarında ben yemeğe giderken Hakan EROL Yarbay beni cep telefonumdan 

aradı  ve  helikopterin  Ankara'ya  bu  gün  götürüleceğini,  2  Atak,  1  UH1  helikopterinin 

gideceğini,  diğer  Atak'da  Memduh Yüzbaşı  ile  Yiğit  Üsteğmenin  uçacağını,  diğerinde  ise 

ikimizin  gideceğini  söyledi  ve  Yiğit  Üsteğmenle  görüş,  uçuş  planını  hazırlayın  dedi. 

Yemekten sonra Yiğit üsteğmenle taburda görüştük.

Bir helikopter bulunduğu meydandan başka bir meydana gideceği zaman bu Kara 

Havacılık  Komutanın  ya  da  alay  komutanının  emri  ile  olur.  Bu  emir  Kutay'a  kaydedilir, 

Kutay'da  uçuşu  icra  edecek  birlik,  uçacak  olan  helikopterin  kuyruk  numarası,  pilotlar, 

teknisyenler, uçuşun yapılacağı tarih ve saat aralığı ile kalkış ve iniş  yapılacak meydanlar 

yazılır, Kutay'da ki bu bilgiyi bilgisayar sisteminden ve ıslak imzalı olarak alay harekat subayı 

ve  alay  komutanı  imzalar,  bizim  Ankara'ya  Atak  helikopterlerini  götürme  konusundaki 

Kutay'da  bulunan  uçuş  emrini  ben  fiziki  olarak  görmemiştim.  Bilgisayardan  da  kontrol 

etmemiştim.  Bu  şekilde  uçuş  emri  Kutay'a  yazılmış  olan  helikopterlerin  ikinci  pilotları 

uçulacak  olanrotayı  planlar,  uçuş  defterine  kutay'da  yazan  bilgileri  geçer,  planlanan  ve 

gerçekleşen uçuş  saatlerini  yazar  ve imzalar.  Mahali  olmayan uçuşlarda ayrıca uçuş planı 

hazırlanır  orada da takip edilecek rota,  hız,  irtifa gibi bilgiler  yer alır.  Bu bilgiler  birifing 

dediğimiz Ankara'da Esenboğa'daki  Seyrüsefer  Dairesi  Başkanlığının irtibat ofisine fax ile 
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iletilir. Ayrıca gidilecek ve güzergah üzerinde inilecek olan meydanların kulelerine de fax ile 

iletilir.

Biz bu belirttiğim genel uygulama ve emirler çerçevesinde Ankara'ya helikopterleri 

götürmek üzere gerekli uçuş defteri bilgilerini yazdık , uçuş planını hazırladık, uçuş planını 

yukarıda  belirttiğim  yerlere  göndermek  meydan  harekat  nöbetçi  subayının  görevidir.  Bu 

görevli  planı  çekmezse  kuleden  kalkış  için  müsade  verilmez.  Hakan  EROL  beni  cep 

telefonundan aradı ve saat 16:00'da helikopter başı yapacağımızı söyledi. Bizde saat 16:00'ya 

kadar rutin işlerimizi yaptık. Saat 16:00'da helikopter başı yaptık. Atak'lardan birisi bakımdan 

yeni çıkmıştı  bir  takım eksiklikleri  vardı yarım saat kadar o eksikliklerin tamamlanmasını 

bekledik, tamamlandıktan sonra saat 16:50 gibiben Hakan EROL Yarbay ile BG1003 kuyruk 

numaralı  helikoptere,  Memduh Yüzbaşı  ile  Yiğit  Üsteğmen ise  BG1008 kuyruk  numaralı 

helikopterlere  bindik,  UH1 de ise  Emin TÜREL Üsteğmen birinci  pilottu,  ikinci  pilot  ise 

Alaattin  Cem  ERSUZ  Üsteğmendi.  Ayrıca  UH1'e  teknisyenler  Ömer  SEZEN,  Mutlu 

AÇIKGÖZ bindi, ayrıca Ankara'ya izne gittiklerini söyleyen Volkan KERİMOĞLU üsteğmen 

ile tanımadığım bir teğmen daha vardı.

Saat 17:00 sıralarında Malatya'dan 3 helikopter kalkış yaptık, kol komutanı Hakan 

EROL'du.  Normal  Erkilet'e  kadar  uçuş  planındaki  rotaya  uygun  olarak  uçtuk,  18:30 

sıralarında Erkilet  meydanına indik,  orada yakıt ikmali  yaptık,  orada kamelyada otururken 

Emin  üsteğmen  Ömer  SEZEN'in  kendisini  cep  telefonundan  aradığını,  Güvercinlik'te  Vip 

uçuş olduğunu ve meydanın kapalı olduğunu söylediğini bize iletti. Bunu daha sonra Hakan 

EROL Yarbay'a Emin üsteğmen söyledi. Hakan EROL da bunun üzerine telefonda birileriyle 

görüştü.  Sonra bize gelip" ben kara havacılıkla görüştüm Güvercinlik'te Vip uçuşu varmış 

planımızı Ulucan meydanına kaydırıyoruz" dedi. Daha önce yaptığımız uçuşlarda ineceğimiz 

meydanlarda Vip olduğundan bahisle herhangi bir ineceğimiz meydan değişikliği olmamıştı. 

Biz  bu  ineceğimiz  meydan  değişikliğiniherhangi  bir  yere  bildirmedik  çünkü  Ankara'ya 

vardığımızda vip'in Güvercinlik'ten ayrılacağını düşünmüştük ayrıca bu benim verdiğim bir 

karar değildir. kol komutanı olan Hakan EROL Yarbay'ın verdiği bir karardır.

Biz Erkilet'ten kalktığımızda Genelkurmay başkanının emri ile tüm ülkedeki uçuş 

sahasının  uçuşa  kapatıldığı  bilgisine  sahip  değildik,  normalde  bu  emir  öncelikle  kuleye 

gelirdi, kulede bizim kalkışımıza izin vermezdi, biz normal kalkış müsadesi istedik erkilet'teki 

kulede kalkabilirsiniz diye onay verdi sonra saat 19:30 sıralarında kalkış yaptık, daha önce 

belirlediğimiz rotada 10-15 dakika devam ettikten sonra radarla  temas kurma görevi  olan 

ikinci  helikopterin  birinci  pilotu  Memduh  yüzbaşı  telsizden  Hakan  EROL Yarbay'a  çağrı 

yaptı.  Radarın kendilerine ATB Erkilet  komutu verdiğini  söyledi,  Hakan EROL bunun ne 

anlama geldiğini bilmediğini ve radar'a komutu açık açık söylemesi gerektiğini söyledi, bunun 

üzerine Memduh Yüzbaşı radar ile irtibat kurmuş radar ona açıkca Erkilet'e geri dönüş yapın 
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inin  demiş.  Memduh  Yüzbaşıbunu  telsizleHakan  EROL  Yarbay'a  bildirdi  bende  bu 

konuşmaları  duydum,Hakan  Erol'da  Kara  Havacılık  Komutanlığından  emir  aldığını, 

Güvercinlik'te  vip  olduğu  için  oraya  gidemiyeceğimizi  ulucan'a  ineceğimizi  bundan  kara 

havacılığın bilgisi olduğunu ve bu şekilde radar'a iletmesini söyledi. Halbuki Hakan EROL bu 

konuşmalar  esnasında  görebildiğim  kadarıyla  herhangi  bir  yerle  görüşmedi,  telefon 

konuşması imkanı mümkün değildi, telsizden de ben böyle bir şey duymadım.

Memduh  Yüzbaşı  bu  durumu  radara  ilettiğini  ve  rotamızda  serbest  olduğumuzu 

söylediklerini bize iletti. Yolda giderken Hakan EROL Yarbay rotamıza kendiliğinden farklı 

noktalar girmeye başladı, doğrudan temelli'ye doğru gidelim eğer vip ayrılmışsa Güvercinlik'e 

ineriz dedi. Ben o akşam boyunca Hakan EROL'da herhangi bir farklı davranış sezinlemedim. 

Ankara'ya  yaklaşınca  Esenboğa  ve  Güvercinlik'te  telsiz  irtibatı  kurulduğunu  hatırlıyorum 

ancak emin değilim, Hakan EROL Vip'in devam ettiğini Temelli'ye ineceğimizi söyledi bunun 

üzerine biz 3 helikopter Temelli'ye iniş yaptık saat yaklaşık 21:30 sıralarıydı.

Temelli'ye inince Hakan EROL helikopterden indi ben uçuş defterini yazıyordum, 

Murat AĞIR bu sırada bir servis otobüsünün bizi de almak için beklediğini söyledi, Hakan 

EROL'da  bizim  görevimiz  helikopterleri  Güvercinlik'e  götürmek,  biz  helikopterlerle 

gideceğiz dedi, bunun üzerine Murat AĞIR otobüs ile oradan ayrıldı.

Temelli'de  helikopterlere  yakıt  ikmali  yapıldı,  orada  pilot  bekleme  odasında 

beklediğimiz esnada televizyon açıktı,  televizyonda boğaz köprülerinin askerler  tarafından 

kapatıldığı  şeklinde  haberler  vardı.  Saat  22:00  sıralarıydı,  ben  orada  eşim  ve  ailemle 

görüştüm, onlar o saat itibariyle bana telefonda darbe olduğuna ilişkin birşey söylemediler. 

Biz de bir  terör  saldırısı  olduğunu düşünmüştük,cep telefonumda benim internetim vardır, 

internete de ara ara bakıyordum ancak oralarda darbeye ilişkin o saat itibariyle herhangi bir 

haber yoktu, pilotlardan oluşan telegramgrubumuzda birisinin görev bölgelerindeki uçuşun 

iptal olduğuna ilişkin bir paylaşımın olduğunu Emin Üsteğmen orada bize söyledi.Biz de terör 

saldırısı olduğundan bu şekilde bir tedbir alındığını düşündük, Hakan EROL Yarbay bize kara 

havacılıkla irtibatta olduğunu onlardan aldığı emre göre hareket edeceğimizi söyledi.

Temelli'deyken Hakan EROL Yarbay Memduh KARAGÖL Yüzbaşı  Yusuf  Buğra 

YOLALICI Üsteğmen ile birlikte oturuyorlardı bizde diğer personel ile birlikteydik. Buğra 

üsteğmen bize dışardan yemek sipariş etti,Hakan EROL Yarbay yemekler gelmeden Akıncı'ya 

gitmemiz hususunda kara havacılıktan emir aldığını söyledi, bizde bunun normal prosedür 

olmadığını söyledik, buna karşı çıktık, o da ben böyle emir aldım dedi, bizi aceleye getirmek 

istedi, ancak Memduh KARAGÖL Yüzbaşı yemek gelsin, yemeğimizi yiyelim sonra gideriz 

dedi. Hakan EROL Yarbay arada gelip bizi  sıkıştırıyordu acele edin diyordu, yemek geldi 

yemeği yedikten hemen sonra Hakan EROL Akıncı için helikopter başı yapındedi, biz yine 

buna karşı çıktık,o da siz benim emir komutam altındasınız, zaten ne olduğu belli değil IŞID 
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saldırısı mı varne varanlamadım, bize ne emir verirlerse ona uyacağız diyerek bize helikopter 

başı yapın emri verdi. Biz Hakan EROL Yarbay ile birlikte BG-1003 kuyruk numaralı Atak 

helikoptere  bindik,  ben  çalıştırırken  Rotorbrake  dediğimiz  arızayı  verdi  arkasından 

helikopterin motoru yandı, üzerine biz motoru hemen susturduk, teknisyen olan Ömer SEZEN 

gelerek  yangın  söndürücü  ile  müdahale  etti,  helikopter  kullanılamaz  hale  geldi,  diğer 

helikopterler  de  bu  sıra  çalışıyorlardı.Biz  inince  onlarda  motorlarını  susturdular,  Memduh 

KARAGÖL yüzbaşı ne olduğunu sordu bende arızayı söyledim. Bu sırada Hakan Yarbay cep 

telefonu ile konuşuyordu, sonra bize dönerek Güvercinlik'te vip bitmiş oraya geçeceğiz dedi, 

biz buna da karşı çıktık, çünkü helikopterin birisini götüremeyecektik, oda Güvercinlik'teki 

helikopterin feeder arızası varmış dedi, sonrada1003 kuyruk numaralı helikopterin feederini 

söküp UH-1'e yükleyin diye teknisyenlere emir verdi,bunun üzerine Memduh Yüzbaşı feeder 

neden arızalandı atış mı yaptı dedi, Hakan EROL'da ben bilmiyorum dedi, teknisyenler öbür 

helikopterin feederini sökerken Yiğit Üsteğmenle bana siz UH-1'e yolcu olarak binin dedi. Biz 

UH-1'e bindik, Atak ve UH-1 motor çalıştırdı, Atak'da Hakan EROL ile Memduh KARAGÖL 

vardı, UH-1'in pilotları ise aynıydı, Volkan KERİMOĞLU ile yanındaki bir teğmen daha önce 

otobüsle Temelli'den ayrılmışlardı onlar bizimle gelmediler.

Güvercinlik'e  helikopterler  iniş  yaptı,indiğimiz  yer  taarruz  hangarının  önüydü biz 

iner inmez bir koşuşturmaca oldu, hemen bir  tanker geldi,  Erdal BAŞLAR Yarbay Hakan 

EROL Yarbay'ı karşıladı, Eyüp ÜNAL, İlkay ATEŞ, Taha Fatih ÇELİK, Rafet KALAYCI, 

yüzbaşı Hakan SANDIK vardı, teknisyenlerde vardı ancak onları tanımıyordum. Ben Hakan 

SANDIK'ı  görünce  Memduh  KARAGÖL Yüzbaşıya  'komutanım Hakan SANDIK kurmay 

deyil mi akademide olması lazım burada ne işi var ' dedim. O da bilmiyorum dedi ve onun 

yanına doğru gitti, Memduh Yüzbaşı Hakan SANDIK'a ne oluyor nereye uçuyorsunuz dedi, o 

önce cevap vermedi duymamazlıktan geldi, daha sonra kaskını hangarın içerisine koyarken 

silahlı kuvvetler sıkıyönetim ilan etti, yukarıda Murat BOLAT Yarbay var o size bilgi verir.

Biz  UH-1'den  indiğimizdeAlaattin  Cem ERSUZ  'siz  duymadınız  çok  kötü  şeyler  

oluyor,  acayip  telsiz  konuşmaları  var  Halil  GÜL Yarbayın  telsizden  sesini  duydum,  tüm  

polisleri ve karşı koyan herkesi vurundiyordu' dedi, hatta bizim kodumuz olan Süngü01'i de 

vurun emri verdiğini söyledi.

Biz Malatya'dan gelen ekip olarak toplu halde helikopterlerin önünde duruyorduk, 

Hakan  EROL ise  biraz  ilerde  Erdal  BAŞLAR  ile  konuşuyordu,  biz  bu  konuşmaları  ve 

söylenenleri  duyunca  hep  birlikte  Hakan  EROL'un  yanına  gittik.  Telsizden  yapılan 

konuşmaları  ve  Hakan  SANDIK'ın  söylediklerini  kendisine  ilettik,  o  da  Murat  BOLAT 

Yarbay'dan  bir  bilgi  alalım  ona  göre  davranalım  dedi,  hepimiz  birlikte  Murat  BOLAT'ın 

odasına gittik. O içeri girdi biz kapı eşiğinde bekliyorduk, Hakan EROL Murat BOLAT'a ne 

olduğunu sordu,Murat BOLAT da sıkıyönetim ilan edildiğini, verilecek emirlere uyulmazsa 
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emre itaatsizliğin cezasının çekileceğini söyledi ve tarafınızı seçin dedi. Hakan EROL kimden 

bu şekilde emir aldığını sordu, o da kara havacılık komutan vekili geldi kendisine kalınca bir 

emir getirdiğini el işareti yaparak gösterdi,bunun üzerine biz odadan toplu bir şekilde çıktık. 

Oradan Hakan EROL Yarbay dan izin alıp Kartalkaya misafir hanesine gitmek istediğimizi 

söyledik,Hakan EROL UH1 ekibini gönderdi, bize siz kalın burada dinlenin hala belirsizlik 

var bize görev düşebilir, Atak ekibi burada kalsın dedi,1 saat kadar ben Memduh Yüzbaşı, 

Yiğit Üsteğmen ve teknisyenler Ömer SEZEN ve Mutlu AÇIKGÖZ orada kaldık, Ömer ile 

Mutluda oralardaydı ama bizimle aynı oda da değillerdi, biz arada bir sigara içme bahanesiyle 

odadan  ayrılıpCem  Üsteğmenlerle  telefonda  görüşüyorduk,  telefon  konuşmalarını  Yiğit 

Üsteğmenin telefonunundan yapıyorduk.Onlar kışladan çıkma fırsatı bulurlarsa bizde peşleri 

sıra çıkacaktık, bu nedenle onlarla sık sık telefon irtibatı kuruyorduk, onlarkışladan çıkmak 

için  teşebbüste  bulunmuşlar  ancak  nizamiyeler  kapalıymış  ve  orada  bekleyen  kursiyer 

teğmenlerde dolu silahlar varmış, o yüzden çıkamamışlar tekrar kartalkaya ya dönmüşler.

Biz  bakım taburunda  hangar  içerisinde  devamlı  oda  değiştiriyorduk  çünkü  orada 

bulunan  herkeste  silah  vardı  bizde  silah  yoktu.  Biz  Yiğit  Üsteğmen  ile  bir  odadaydık, 

elektrikler  kesilince  Memduh  Yüzbaşıyı  bulup  Kartal  kaya  misafirhanesine  gidelim 

dedik,Memduh Yüzbaşı bunu Hakan EROL'a söyledi, oda bekleyim dedi, biz ısrar edince beni 

karargahtan  çağırıyorlar  diyerek  telefonuna baktıktan  sonra hangardaki  bulunduğu odadan 

çıktı, Memduh Yüzbaşı teknisyenleri bulup çıkalım, ben onları bulup geleyim ondan sonra 

çıkalım dedi, bu sırada saat 02:-03:00 sıraları idi, dışarıdan atış sesine benzer bir ses geldi 

akabinde  de  elektrikler  gitti,biz  hangarın  kapısında  Memduh  Yüzbaşı  ve  teknisyenlerle 

karşılaştık  ve  birlikte  Kartalkaya'ya  gittik.Orada  girişteki  lobide  yanımızda  bulunan  sırt 

çantamızdaki sivil kıyafetleri giydik, kaçmak için fırsat bekledik, sabaha kadar nizamiyeden 

çıkışın serbest olduğuna dair haber bekledik.

Saat 05:00 sıralarında Yiğit Üsteğmen cep telefonundan 155'i  aradı ve ona içinde 

bulunduğumuz durumu oraya aktardı. Gece boyunca ben kendi komutanlarımdan hiçbirisiyle 

konuşmadım ancak aynı bölükte görev yaptığımız ve benden kıdemli olan Yiğit  üsteğmen 

benim yerime komutanlarımızla konuştu.

Lobide  sabaha  kadar  bekledikten  sonra  saat  06:00  sıralarında  Memduh  yüzbaşı 

misafirhaneden dışarı çıktı helikopterlere baktı geri geldi, helikopterlerin motor çalıştırdığını 

ve  kaçtıklarını  söyledi,  biz  bu  arada  bir  kobranın  atış  sesini  duyduk  ,  kobradan  çıkan 

mermilerin  bize  de  zarar  vereceği  düşüncesiyle  en  yakın  odaya  hepimiz  birlikte  girip 

tuvaletinde saklandık.

Helikopter  atış  sesi  kesildikten  sonra  tekrar  lobiye  çıktık,  sonra  hep  birlikte 

çantalarımızı alaraktan Memduh Yüzbaşının emir komutasında nizamiyeye gittik oradan çıkış 

yaptık,  oradan  ben  arkadaşım  olan  Murat  Zafer  ARAS'ınevine  gittim.  taburun  whatsapp 
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grubundan yoklama alındı Hakan EROL buna hiç cevap vermedi, ben cevap verdim ve yerimi 

konumumu belirttim.Yiğit  Üsteğmen  Malatya'daki  komutanlarımızla  görüşmüş  onlar  Yiğit 

Üsteğmene  herkes  bulunduğu  yerde  kalsın  emri  vermişler  bu  nedenle  ben  Malatya'ya 

dönmedim.

Biz Malatya'dan Ankara'ya helikopter teslimi için görevlendirilmiş isek de gelişen 

hal ve şartlardan dolayı bu helikopter teslimini resmi olarak gerçekleştiremedik. Buna ilişkin 

herhangi bir evrak düzenlenlemedik.

17/07/2016  tarihinde  Yiğit  üsteğmen  beni  telefondan  aradı,  Güvercinlik'teki  bir 

savcının  ifade  aldığını  söyledi,  bu  nedenle  Yiğit  Üsteğmen  ben  ve  Cem  Üsteğmen 

Güvercinlik'e geldik ve biz orada göz altına alındık, daha sonra da tutuklandık.

biz  Malatya'dan  Ankara'ya  görevlendirilirken  bize  yazılı  bir  görev  emri  tebliğ 

edilmedi,bizim uçuş  görevimiz  Kutay'da  yazılır  bunun  dışında  bize  yazılı  bir  emir  tebliğ 

edilmez.

Ben Fetullahçı terör örgütü üyesi değillim suçlamaları  kabul etmiyorum, anayasal 

düzeni değiştirmeye yönelik herhangi bir icra yada eylemde bulunmadım. " şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  İrfan KANTARCI 19/07/2016 tarihli  ifadesinde;  "  Darbe teşebbüsünü 

kimlerin gerçekleştirdiğini ya da planladığını bilmiyorum. Ben Malatya 2. Kara Havacılık 

Alay  Komutanlığında  görev  yaparken  daha  önceden  planlanan  2  adet  Atak  tipi  taarruz 

helikopterinin Ankara Güvercinlik Kara Havacılık Okul Komutanlığına teslim konusu vardı 

ancak  tam  tarihi  belli  değildi.  15  Temmuz  2016  tarihinde  sabah  saat  09:00  da  Taarruz 

Helikopter Tabur Komutanı Yarbay Hakan EROL aynı gün içerisinde Amerika’dan CH-47 

Chinook  tipi  helikopterin  teslim  alınması  sebebiyle  düzenlenecek  törene  2  adet  Atak 

Halikopterlerinin de katılacağını söyledi. Saat 16:00 civarlarında kalkış yapacağımız söyledi. 

16:45-16:50 sıralarında Malatya’dan Kayseri Erkilet Meydanına iki adet Atak Tipi Taarruz 

Helikopteri ve bir adet UH-1 tipi helikopteri ile çıkış yaptık. Ankara ya tek depo yakıt ile 

gidemeyeceğimiz  için  önce  Kayseri’ye  gittik.  BG-1003  tipi  Atak  Helikopterinde  Yarbay 

Hakan  EROL ve  ben  vardım,  BG-1007  tipi  Atak  Helikopterinde  ise  Yüzbaşı  Memduh 

KARAGÖL ile  Üsteğmen  Yiğit  ÖZDAMAR,  UH-1  tipi  helikopterde  de  Üsteğmen  Emin 

TÜREL ve  Üsteğmen  Alaattin  Cem ERSUZ bulunmaktaydı.  Uh-1  helikopterde  teknisyen 

Mutlu  AÇIKGÖZ,  Yolcular  Başçavuş  Ömer  SEZEN,  Üsteğmen  Volkan  KERİMOĞLU, 

Teğmen Burak SUBAŞI vardı. Yolcular Ankara’ya kendi şahsi işleri için geldiler. Ankara iline 

geldiğimizde onlar yanımızdan ayrıldılar. 

Kayseri  meydanından  19:30  sıralarında  Güvercinlik  Meydanı  için  kalkış  yaptık. 

Kalkış yaptıktan yaklaşık 10 dakika sonra radardan ATB-Erkilet Komutu aldık. (Erkilet Hava 
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Meydanına dönüş için acil çağrı) Radarla görüşen Memduh Yüzbaşıydı. Memduh Yüzbaşı 

durumu Yarbay Hakan EROL’a iletti ancak Yarbay Hakan EROL geri dönmeyeceğimizi Kara 

Havacılık  Komutanı  Tümgeneral  Hakan ATINÇ’tan  aldığı  emir  doğrultusunda Temelli’ye 

Ulucan Meydanına gideceğimizi söyledi. Güvercinlik meydanının ise VİP sebebiyle kapalı 

olduğunu  söyledi.  Memduh  Yüzbaşının  radardan  gelen  3-4  defa  dönüş  yapma  çağrısına 

rağmen  Yarbay  Hakan  EROL  dönüş  çağrısına  uymayarak  Ankara’ya  devam  edeceğini 

söyledi. Bu sıralarda tüm Türkiye’de görev bölgelerindeki helikopter uçuşlarının kesildiğini 

arkadaşlarımdan  öğrendim.  Yarbay  Hakan  EROL’a  neden  Ankara  Temelli’ye  gittiğimizi 

ısrarla  sorunca  önemli  bir  olay  olmadığını,  Güvercinlik  üssünde  VIP  bitince  oraya 

geçeceğimizi  söyledi.  Saat  21:30  sıralarında  Temelli’ye  iniş  yaptık  akabinde  beklemede 

olduğumuzu  ve  Güvercinlik  üssü  açılır  açılmaz  oraya  gidip  helikopterleri  bırakacağımızı 

söyledi. Bu gittiğimiz görevle alakalı bütün görevlendirme evraklarımız tamdı. Daha doğrusu 

biz bu durumdan şüphelendiğimiz için üsle  görüşerek görev belgelerini  istedik.  Üsten bu 

evraklar  Üsteğmen Alaattin  Cem ERSUZ’a gönderildi.  Daha sonra  Yarbay Hakan EROL 

Güvercinlik üssünün açılmayacağını bu sebeple Akıncı Hava Üssüne hareket emri aldığımızı 

söyledi. Ben Memduh Yüzbaşı ve Yiğit Üsteğmen ile Yarbay Hakan EROL’a Akıncı’nın hava 

üssü olduğunu söyledik ve neden Güvercinlik'e gitmiyoruz diye sorduk. Kendisi  durumla 

ilgili çok bilgisi olmadığını, Güvercinlik'ten gelen emir doğrultusunda hereket ettiğin söyledi. 

Bu arada biz cep telefonundan whatsapp gruplarından ve internetten Akıncı hava üssünde 

durumun karışık olduğunu öğrendik. Daha sonra uçuşa çıkmak istemediğimizi Yarbay Hakan 

EROL’a bildirdik. O da Kara Havacılıktan gelen emrin bu şekilde olduğunu söyleyerek bize 

uçuşa çıkmamızı emretti. 

Daha  sonra  motor  çalıştırmak  için  BG-1003  tipi  Atak  Helikopterine  gittiğimde 

helikopterin  arıza  verdiğini  gördüm  ve  helikopter  motor  susturdu.  Akabinde  aşağı 

indikYarbay  Hakan  EROL  Güvercinlik  Hava  sahasının  açıldığını  arızalı  olan  Atak 

helikopterini Temelli’de bırakıp bir Atak ve bir UH-1 helikopteri ile Güvercinlik'e gitmemizi 

emretti. Bu sırada gelen bir telefon üzerine Yarbay Hakan EROL Güvercinlik'te bulunan Atak 

Helikopterinin  Feeder  (Mühimmatı  Namluya  Süren  Sistem)  arızası  verdiğini  bizim 

Temelli’de bırakacağımız helikopterin Feeder’ını sökerek Güvercinlik Üssüne götürmemizi 

söyledi. Bunun üzerine bakım subayı olan Memduh Yüzbaşı eğer ki Feeder arızası verdiyse 

bu helikopter atış yapmıştır. Biz nereye gidiyoruz böyle diye sordu. Yarbay Hakan EROL’da 

Kara  Havacılıktan  emir  aldığımızı  o  emre  uymamız  gerektiğini  söyleyerek  Güvercinlik'e 

geçme  emri  verdi.  Biz  de  emir  doğrultusunda  Feeder’i  ile  birlikte  Temelli  Ulucan 

Meydanından, Güvercinlik Meydanına bir Atak ve bir UH-1 helikopteri ile hareket ettik. 

Yarbay Hakan EROL Atak helikopterine Memduh Yüzbaşı ile bindi  ben ve Yiğit 

Üsteğmeni  ise  Uh-1  helikopterine  yolcu  olarak  gönderdi.  Uh-1de  yolcu  olarak 
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bulunduğumuzdan kaskımız yoktu o yüzden telsiz konuşmalarını takip edemedik. 

Güvercinlik  Meydanına  indiğimizde  UH-1  pilotu  olan  arkadaşlardan  Ankara 

Güvercinlik'te  görev  yapan  Yarbay Halil  GÜL’ün telsizden  “polis,  asker,  sivil  bize  karşı 

koyan herkes düşmanımız. Herkesi öldürün bütün polisleri öldürün” şeklide talimat verdiğini 

öğrendik ve şok olduk. Motor susturduktan sonra birileri gelip Atak helikopterine mühimmat 

ve  yakıt  ikmali  yapılarak  uçuşa  hazır  hale  getirileceğini  söyledi.  Bu  sırada  Güvercinlik 

üssünde  bir  hareketlilik  vardı  çok sayıda  helikopter  mühimmatlı  ve  mühimmatsız  olarak 

havalanıyordu. Bunun üzerine yüzbaşı Memduh KARAGÜL helikopterin ne için hazır hale 

getirileceğini  sordu  ve  bizi  Bakım Tabur  komutanı  Yarbay  Murat  BOLAT’a  yönlendirip 

ondan bilgi alın dediler. Yarbay Murat BOLAT’ın yanına gittiğimizde Memduh Yüzbaşı aynı 

soruyu yöneltti.  Yarbay Murat  BOLAT ise  'Arkadaşlar  sıkıyönetim emri  geldi  bu saatten  

sonra buna uymayanlar emre itaatsizlik suçundan cezalandırılacaktır ve sizin de tarafınızı  

seçmeniz gerekir' dedi. Bunun üzerine ben ve Yiğit Üsteğmen, Memduh Yüzbaşıya hiçbir 

şartta  uçmayacağımızı  bu  insanların  yanından  ayrılmamız  gerektiğini  söyledik,  Memduh 

Yüzbaşı ise durumu Yarbay Hakan EROL’a iletti. 

Güvercinlik üssünde hangara ilk geldiğimizde taarruz helikopterleri ile uçan Yarbay 

Erdal BAŞLAR, Binbaşı Eyüp ÜNAL, Yarbay İlkay ATEŞ, Yüzbaşı Taha Fatih ÇELİK, İzmir 

Alayında görevli olduğunu bildiğim Binbaşı Rafet KALAYCI, Harp Akademisinde olduğunu 

bildiğim  Yüzbaşı  Hakan  SANDIK’ı  gördüm  orada  bulunan  arkadaşlardan  rütbesini 

bilmediğim Cebrail SERT isimli pilotun da orada olduğunu, Yarbay Özcan KARACAN’ın da 

kulede olduğunu duydum. Bu pilotların hepsinin üzerinde silah olduğunu gördüm. Durumdan 

endişelendim ve  bizlere  zarar  vereceğini  düşündüğümüz  için  Yiğit  Üsteğmen  ile  birlikte 

Memduh  Yüzbaşıya  bu  adamlarla  bir  işimiz  olmadığını  bu  adamlardan  uzak  durmamız 

gerektiğini söyledik. Dinlenmek üzere başka bir odaya geçen Yarbay Hakan EROL’un yanına 

gittik. UH-1 pilotlarının da gittiği Kartalkaya Misafirhanesine gitmek istediğimizi söyledik. 

Yarbay Hakan EROL kendisinin bekleyeceğini bizim de istersek gidip dinlenebileceğimizi 

orada  bize  ihtiyaç  olabileceğini  söyledi.  Biz  de  Kartalkaya  misafirhanesine  gitmek 

istediğimizi, uçmak istemediğimizi kendisine tekrar söyleyerek ısrar ettik. O ise bize telefon 

geldiğini  ve kendisini  karargahtan çağırdıklarını  söyleyerek oradan ayrıldı.  Yarbay Hakan 

EROL oradan  ayrıldıktan  sonra  Memduh  Yüzbaşı  ve  biz  ekibin  geri  kalanını  toplayarak 

(Başçavuş Ömer SEZEN, Üstçavuş Mutlu AÇIKGÖZ) beş kişi misafirhaneye gittik.

Kartalkaya misafirhanesine daha önceden giden Cem ERSUZ üsteğmenle yaptığımız 

görüşmede  birliğin  tüm sınırlarının  kursiyerlere  şarjörü  dolu  silah  verilerek  kapatıldığını 

öğrendik.  Dışarı  çıkamayacağımızı  anladık  silahlarımız  da  yanımızda  olmadığı  için  bizi 

vurabilecekleri gerekçesiyle ayrıca kime güvenip kime güvenmeyeceğimizi bilmediğimizden 

Kartalkaya misafirhanesinin koridor bölümünde oturarak kendimizi  korumaya çalıştık.  Bu 
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sırada üstüm olan Yiğit  Üsteğmen sıralı  amirlerimiz olan binbaşı Fatih YALÇIN, Binbaşı 

Mehmet  TURGUT,  Binbaşı  Ali  ÖNDER  ile  görüşerek  sürekli  talimat  aldı.  Onlardan 

bulunduğumuz yerde kalarak kendimizi korumaya çalışmamız talimatı aldık. 

Misafirhanede  bulunduğumuz  süre  içerisinde  Kobra  helikopterlerinin  yakınlara 

atışlar yapması, F-16 uçaklarının Güvercinlik üzerinde çok alçak uçuş yaptıklarını duyduk ve 

tedirgin  olduğumuz için  içimize  en  kıdemli  olan  Memduh Yüzbaşı  misafiranede bulunan 

diğer  kursiyerleri  toplayarak  durumu anlattı  akabinde  kendimizi  korumamız  için  camlara 

yaklaşmadan koridorda kalmamızı söyledi. Cem ERSÖZ üsteğmen bir savaş uçağının alçak 

geçmesi üzerine korkarak bir odadaki tuvalete saklamamızı teklif etti biz de Barış SAVAŞ 

isimli kursiyerin odasındaki tuvalete girerek kapıyı kapattık. Daha sonra dışarıdan çatışma 

sesleri  geldi,  Kobra tipi  helikopterlerin  hangarlara  atış  yaptığını  duyduk.  Birlik  içerisinde 

bulunan helikopterlere karşı koyan bir kuvvet olduğunu duyduk bu sırada Yiğit Üsteğmen 

155i  arayarak  bizim  Güvercinlik  kışlasında  bulunduğumuzu  hiçbir  olaya  karışmadığımız 

Kartalkaya  misafirhanesinde 15-20 kişi  kadar  beklediğimizi,  birlikten çıkmak istediğimizi 

ancak mahsur kaldığımızı söyledik. Daha sonra bizi operasyon amirine aktaracağını söyledi 

ancak hat düşmedi. 

Sabah  saat  06:30  civarında  2  tane  Süper  Kobra  helikopteri  ,  1  tane  Kobra 

Helikopteri, 1 tane Atak Helikopteri ile gece boyu darbe girişiminde bulunan sabaha kadar 

uçuşlar  yapan  pilotların  Güvercinlik  meydanından  helikopterler  ile  birlikte  kaçtığını, 

kaçarlarken de hangarlara ve üssün yanında bulunan 5. Ana bakım merkezine doğru atışlar 

yaptıklarını  duyduk.  Onların  meydandan  ayrılması  üzerine  bir  süre  daha  misafirhaneden 

ayrılmadık.Kursiyerlerden  bir  kısmının  nizamiyeden  çıkmayı  denediğini  ve  nizamiyenin 

kapalı  olmadığını  öğrendik,  bunun  üzerine  misafirhanenin  arkasında  bulunan  tepeden 

nizamiyeyi kontrol ettik. Kimsenin olmadığını görünce yanımda bulunan Yüzbaşı Memduh 

KARAGÖL, Üsteğmen Yiğit ÖZDAMAR, Üsteğmen Cem ERSUZ, üsteğmen Emin TÜREL, 

Başçavuş Ömer SEZEN, ÜstÇavuş Mutlu AÇIKGÖZ ile birlikte nizamiyeden üssü terk ettik. 

Bir gün sonra Memduh Yüzbaşının Güvercinlik üssüne giderek helikopterleri kontrol 

ettiğini  duydum,  Yiğit  Üsteğmen  beni  ve  ekibin  geri  kalanın  çağırarak  ifade  vermeye 

gideceğimizi  söyledi.  Biz  de  birlik  komutanlarımızla  görüşerek  ifade  vermeye  gittiğimizi 

bildirdik. 

Böyle bir  teşebbüste  bulunmadım. Bu kalkışmada da herhangi  bir  kanunsuz emri 

yerine  getirmedim,  kalkışma  esnasında  ve  öncesinde  hiçbir  faaliyette  ve  icrai  harekette 

bulunmadım. Aksine bu durumu Yiğit Üsteğmen ile birlikte 155’i arayarak ilgili birimlere 

bildirdik. Daha sonrasında da kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak amacı ile ifade vermek için 

Emniyete geldik. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 
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Şüpheli Mutlu AÇIKGÖZ 18/07/2016 tarihli ifadesinde; " Saat:16:30 sıralarında 

UH-1 Helikopteri ile aprondan kalkıp Atak Helikopterlerinin malzemesini almak için Atak 

helikopterlerinin yanına gittik. ... Atak Helikopterlerin birinde Yarbay Hakan EROL emrinde 

Üsteğmen İrfan KANTARCI, diğerinde ise Yüzbaşı Memduh KARAGÖL emrinde Üsteğmen 

Yiğit  ÖZDAMAR ile  birlikte  2  Atak  ve  1  UH-1  helikopteriyle  Malatya’dan  havalandık. 

Saat:18:30 sıralarında ikmal için Kayseri’ye iniş yaptık. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Muhsin Yiğit ÖZDAMAR 18/07/2016 tarihli ifadesinde; "Emre istinaden 

ben, Üsteğmen İrfan KANTARCI ve Yarbay Hakan EROL uçuş için helikopterlerin yanına 

geçtik. Ben ve Yüzbaşı Memduh KARAGÖL 1007 numaralı Atakhelikopterinde görev aldık. 

Üsteğmen  İrfan  KANTARCI  ve  Yarbay  Hakan  EROL  diğer  helikopterde  görev  aldı. 

Güvercinlik için kalkış izni istendi. Kalkış yaptıktan sonra yakıt ikmali için Kayseri Erkilet  

meydanına indik. Yakıt ikmali yaptıktan sonra Güvercinlik için tekrar kalkış yaptık. 10.15 mil 

sonra radardan acilen Erkilet meydanına inmemiz için talimat verildi.

...  Üsteğmen  İrfan  KANTARCI  ve  Yarbay  Hakan  EROL da  kendi  kullandıkları 

helikoptere biniş yaptı. Biz motor çalıştırdık beklemeye başladık. Bir müddet sonra Üsteğmen 

İrfan  KANTARCI  ve  Yarbay Hakan  EROL binmiş  oldukları  helikopterden  indiler.  Bizim 

yanımıza  geldiler.  Bize  hitaben  kullandıkları  helikopterin  ROTOR BRAKE(Fren  Sistemi) 

arızasi  oluğu  ve  çalışmadığını  söylediler.  Bu  söylem  üzerine  motorları  susturduk  ve 

beklemeye başladık.

.... Belirtmek istediğim iki husus var. Birinci husus; Kalkış yapmak istemediğimiz 

için Üsteğmen İrfan KANTARCI tarafından ROTOR BRAKE (Fren Sistemi) kasıtlı olarak 

bozulmuş olabilir. Çünkü bu zamana kadar uygulanan emirler gereği taarruz helikopterleri en 

az 2 helikopter olarak kalkış yapmaktadır.İkinci husus ise; Yarbay Hakan EROL’un bu illegal 

faaliyete  destek  vermek  amacı  ile  Ankara  Güvercinlik  üstünde  arızalanan  helikoptere  bu 

parçanın götürülmesi için verdiği emirdir.

Ben UH-1 helikopterine  üsteğmen  İrfan  KANTARCI ile  yolcu  olarak  bindim ve 

kalkış  yaptık.  Güvercinlik  üstüne  iniş  yaptık.Güvercinlik  üstünde  gördüğümüz  manzara 

karşısında şoka girdik. Yarbay Hakan EROL’a neler döndüğünü sorduk. Bilmiyorum dedi. Bu 

esnada uçuş hattında bulunan Yarbay Erdal BAŞLAR Yarbay Hakan EROL’u yanına çağırdı 

ve sessizce bir şeyler konuştular. Ancak ne konuştuklarım duymadım.

Durum hakkında bilgi almak için Bakım Tabur Komutanı Yarbay Murat BOLAT’ın 

odasına ben, Üsteğmen İrfan KANTARCI, Yüzbaşı Memduh KARAGÖL, Üsteğmen Alaattin 

Cem ERSÖZ ve  Üsteğmen  Emin  TÜREL ile  birlikte  gittik.  Yarbay Murat  BOLAT bize 

hitaben  “darbe  olduğunu  tarafımızı  seçmemiz  gerektiğini,  emre  itaatsizlik  yaparsak  

tutuklanacağımızı" söyledi.  Ben de kendisine “emri kim verdi komutanım” dedim. Kendisi 
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bana "emir geldi" dedi.

....Bu oda içerisindeyken ben, İrfan KANTARCI ve Memduh KARAGÖL Yarbay 

Hakan EROL’a Kartalkaya misafirhanesine gitmek için izin istedik. Kendisi bize mümkünse 

burada kalın sorun çıkarsa kalkış yapabiliriz dedi. Tekrar Hakan EROL’un istirahat odasına 

çıktık.  Hakan  EROL'un  telefonu  çaldı.  Telefon  görüşmesinden  sonra  “toplantı  için  beni 

karargaha çağırıyorlar” dedi ve odadan çıktı. Biraraya geldik. Yüzbaşı Memduh KARAGÖL 

Malatya Alay Komutanı  Albay Hakan KELEŞ’i  aradı.  Daha önceden giden arkadaşlardan 

emniyetli olduğunu öğrendiğimiz Kartalkaya tesislerine geçeceğimizi söyledi.

Ben, İrfan KANTARCI, Memduh KARAGÖL, Ömer SEZEN, Mutlu AÇIKGÖZ ile 

birlikte  toplanarak  Kartalkaya  tesislerine  gittik.  Bu esnada Binbaşı  Mehmet  TURGUT ile 

görüştük, illegal faaliyete katıldığını gördüğümüz kişileri ve hiçbir olaya karışmadığımızı bizi 

bir  şekilde  buradan  çıkartmalarını  talep  ettik.  ...  I  adet  AS-  532  Cougar,2  Adet  AH-1W 

(kobra), 1 Adet AH-1P (kobra), 1 adet T-129 (atak) helikopterlerinin topluca kalkış yaptığını 1 

AH-1P Kobra  tipi  helikopterin  yere  doğru  hedef  alarak  ateş  ettiğini  gördüm.  Yerden  de 

helikoptere ateş açıldığını duydum. Saat 08.30 - 09.00 sıralarında Güvercinlik nizamiyesinden 

yanımda  Memduh  KARAGÖL,  İrfan  KANTARCI,  Alaattin  Cem ERSUZ,  Emin TÜREL, 

Ömer  SEZEN,  Mutlu  AÇIKGÖZ  ile  birlikte  kimliklerimizi  nizamiyede  göstererek  çıkış 

yaptık." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Alaattin  Cem  ERSUZ  18/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Malatya  da 

bulunan birliğimizden saat:16:51 sıralarında 2 Atak helikopteri ve benim içinde bulunduğum 

UH-1  Helikopteri  ilebirlikte  havalandık,  Atak  helikopterlerini  Yarbay  Hakan  EROL (Kol 

Lideri  -  3  Helikopterden  de  sorumlu),  Yüzbaşı  Memduh  KARAGÖL,  Üsteğmen  İrfan 

KANTARCI  ve  Üsteğmen  Muhsin  ÖZDAMAR  kullanmaktaydı,  benim  birinci  Pilotum 

Üsteğmen Emin TÜREL’di, yanımızda ayrıca Atak Helikopteri Teknisyenleri Ömer SEZEN 

ve  Mutlu  AÇIKGÖZ  ile  yolcu  olarak  Teğmen  Burak  SUBAŞI  ve  Üsteğmen  Volkan 

KERİMOĞLU bulunmaktaydı.

.... saat: 21:30 sıralarında Ankara Temelli'de bulanan Kara Havacılık Komutanlığına 

bağlı  Eğitim Birliğinin pistine iniş  yaptık  ...  buradan 23:44 sıralarında  Güvercinlik  Hava 

Üssüne hareket ettik ancak İrfan Üsteğmen ve Yarbay Hakan EROL’un kullanmış olduğu 

Atak  Helikopteri  arıza  yaptığı  için  havalanamadı  ve  bunun  içerisindeki  personel  bizimle 

birlikte geldi. Yarbay Hakan EROL’un talimatı ile görevli teknik personel tarafından arızalı 

Atak Helkopterinin ne için kullanıldığını bilmediğim bir parçası sökülerek UH1 helikopterine 

aktarıldığını gördüm.

...  bende  kendi  amirlerimizin  bilgisi  dahilinde  birliği  terk  etmek  istediğimizi 

söyledim, kendisi de bize bu şekilde gezerseniz darp edilebilirsiniz diye söyledi ve bizi askeri 
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araca bindirerek Kartalkaya Misafirhanesine geri  götürdü,  burada Malatya İlinden görevli 

olarak  birlikte  geldiğimiz  Yüzbaşı  Memduh  KARAGÖL,  Üsteğmen  Yiğit  ÖZDAMAR, 

Üsteğmen İrfan KANTARCI, Üsteğmen Emin TÜREL, Başçavuş Ömer SEZEN, Üstçavuş 

Mutlu AÇIKGÖZ ile buluştuk ve operasyon yapılmasını ve bizi kurtarmalarını beklemeye 

başladık.

... bana orda yaşananları not almamı ve emniyetli bir yere geçerek ifade vermek için 

emir beklememiz gerektiğini söyledi, bende yanımda bulunan Yüzbaşı Memduh KARAGÖL, 

Üsteğmen  Yiğit  ÖZDAMAR,  Üsteğmen  İrfan  KANTARCI,  Üsteğmen  Emin  TÜREL, 

Başçavuş Ömer SEZEN, Üstçavuş Mutlu AÇIKGÖZ ile birlikte Nizamiyeye doğru yürüdük, 

burada  sadece  iki  asker  kalmıştı,  dışarı  çıkmak  istediğimizi  söylediğimizde  bize  zorluk 

çıkartmadılar." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Emin  TÜREL  18/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Saat.16:00’a 

kadarhazırlıklarımı yaptım.  Benimle birlikte  2  tane Atak 1 tane benim kullandığım UH-1 

genel maksat helikopteri olmak üzere toplam 3 helikopter vardı. 1. atak helikopteri personeli 

Yarbay Hakan EROL, Üsteğmen İrfan  KANTARCI,  2.Atak  helikopteri  personeli  Yüzbaşı 

Memduh KARAGÖL, Üstteğmen Yiğit ÖZDAMAR ‘dır. Toplam 3 helikopterde 8 personel 2 

yolcu olmak üzere saat:16:50 sıralarında Malatya Tulga Üssünden kalkış yaptık.

...  Bende  tüm  helikopterin  ışıklarını  fark  edilmemek  için  kapattım.  Güvenli  bir 

şekilde Güvercinlik Hava Üssüne iniş yaptık. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Hakan  EROL  18/07/2016 tarihli  ifadesinde;  "  ... Üsteğmen Yiğit 

ÖZDAMAR  ve  Üsteğmen  İrfan  KANTARCI  isimli  pilotları  ben  belirledim, 

Yüzbaşı Memduh KARAGÖL’ ü ve 3 teknisyeni Binbaşı Engin KİLERCİOĞLU 

belirledi. 

...16.10  sıralarında  eşyalarımı  alıp  tabur  binasına  geldim.  Üsteğmen  İrfan 

KANTARCI'yı arayarak uçuş planını Kayseri Esenboğa ve Güvercinlik havalimanlarına çekip 

çekmediklerini  sordum,  uçuş  planlarını  hazırladığını  ancak  helikopterlerin  henüz  hazır 

olmadığı  bilgisini  verdi,  Üsteğmen Yiğit  ÖZDAMAR'ın  uçuş  hazırlığı  yapıp  yapmadığını 

sorduğumda  yanında  ve  hazır  olduğunu  söyledi.  Üsteğmen  İrfan  KANTARCI,  Üsteğmen 

Yiğit  ÖZDAMAR ve ben hangara giderek helikopterlerin durumuna baktık,  teknisyenlerin 

çalıştığını gördük, sonra dinlenme odasında beklmemizi bize haber vereceklerini söylediler, 

yaklaşık  15  dakika  sonra  17.20  sıralarında  helikopterlerin  hazır  olduğunu,  hangardan 

çıkaracaklarını  söylediler,  dışarı  çıktığımızda  hazır  olan  helikopterlere  geçerek  17.30 

sıralarında helikopterleri çalıştırdık, yarım saat içerisinde kalkış yaptık.

... Yaklaşık 15- dakika sonra Yarbay Mehmet ŞAHİN beni arayarak arızalı helikopter 
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yerinde  kalsın  iki  helikopter  olarak  Güvercinlik'e  gelin  diye  emir  verdi,  bende Üsteğmen 

Emin TÜREL'in kullandığı helikoptere yolcu olarak bindim ve iki hekopter 23.15 sıralarında 

Güvercinliğine gitmek üzere kalktık. Yaklaşık 30 dakika sonra Güvercinlik'e iniş yaptık. Bizi 

bir teknisyen karşıladı, motorları susturduk. Teknisyen bize hangarda beklememizi söyledi. 

Ben,  Yüzbaşı  Memduh  KARAGÖL,  Üsteğmen  Yiğit  ÖZDAMAR,  Üsteğmen  İrfan 

KANTARCI ile birlikte hangara geçtik. ...

Hangarda bulunan dinlenme odasına ilk ben gittim, diğerleri arkadan geliyordu, Orda 

televizyonu  açtım ve  lavaboya  geçtim.  Tekrar  dinlenme odasına  geçtiğimde  odada  kimse 

yoktu.  Koridorda başka bi odanın ışıklarının açık olduğunu gördüm oraya gittim. Yüzbaşı 

Memduh  KARAGÖL,  Üsteğmen  Yiğit  ÖZDAMAR,  Üsteğmen  İrfan  KANTARCI  tabur 

komutanının  odası  olan  bu  odada  oturmaktaydılar.  Birlikte  televizyondan  o  gün  yaşanan 

olayları  izliyorlardı,  bende  yanlarında  onlarla  birlikte  bir  süre  televizyon  izledim,  tabur 

komutanı  odadan  çıktığı  bi  sırada  Yüzbaşı  Memduh  KARAGÖL,  Üstteğmen  Yiğit 

ÖZDAMAR,  Üsttemen  İrfan  KANTARCI  bana  durumun  ne  olduğunu,  ne  olup  bittiğini 

sordular,  bende  durumun  ne  olduğunu  bilmediğimi,  anlamaya  çalıştığımı  söyledim, 

beklemeye devam edecek bakacaz izleyecez dedim, yarım saat sonra kadar Yüzbaşı Memduh 

KARAGÖL,  Üstteğmen Yiğit  ÖZDAMAR, Üsttemen İrfan  KANTARCI bana  komutanım 

dinlenelim  dediler,  ben  de  nerede  dinlenebileceğimizi  sordum.  Bana  koridorun  sonunda 

kanepeli bir oda olduğunu söylediler birlikte oraya geçtik. Yaklaşık 20 dakiki orada birlikte 

oturduk.  Yüzbaşı  Memduh  KARAGÖL,  Üstteğmen  Yiğit  ÖZDAMAR,  Üsttemen  İrfan 

KANTARCI odayla zaman zaman girip çıkıyorlardı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Memduh KARAGÖL 18/07/2016 tarihli ifadesinde; " Bunun üzerine saat 

16:30 da birliğimizde bulunan üç helikopterden BG-1003 personeli (Yarbay Hakan EROL, 

Üsteğmen İrfan KANTARCI ), BG-1007 personeli (ben ve Üsteğmen Yiğit ÖZDAMAR) ve 

UH-1 Genel Maksat helikopterde Üsteğmen Emin TÜREL ve soyadını hatırlamadığım Cem 

Üsteğmen ve yine soyismini hatırlamadığım Umut Başçavuş ve yolcu olarak Başçavuş Ömer 

SEZEN vardı. Saat 18:00 civarında Kayseri Erkilet Havalimanı askeri alanına indik. ...

Tabur  Komutanının  (Yarbay  Murat  BOLAT)  odasının  ışığının  yandığını  görünce 

oraya gittim. Odada komutanın yanında Yarbay Hakan EROL da vardı. Belinde tabancası ve 

tulumu olması dikkatimi çekti. Üsteğmenleri göstererek Bu arkadaşlar ve bizler tedirginiz ne 

oluyor bitiyor haberimiz yok diye sorduğumda bana sıkıyönetim ilan edildiğini söyledi. Ben 

de bunun üzerine yasal olup olmadığını anlamak için 'Genelkurmay Başkanımızın emri veya  

haberi  var  mı' diye  sorduğumda  bana  elini  kaldırarak  işaret  parmağı  ve  başparmağının 

yaklaşık  10  cm civarında  açarak  (benim algılayacağım kadarıyla  2000 sayfalık  bir  emrin 

olduğunu)bu kadar emir var ben de hepsini okumadım ama istersen ilk sayfasının fotoğrafı 
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var deyince ben de kalkarak fotoğrafa bakmak için yanına geldiğimde bana tam anlamıyla 

okuyamadığım  ve  anlamadığım  bir  yazı  gösterdi  ve  kendisine  anladım  diyerek  yerime 

oturdum. Bana ' bundan sonra size verilen bütün emirleri yapacaksınız yapmaz iseniz bunun  

gereğini size yaparım' (bunu söylerken de palaskasındaki silahını düzelterek tehdit etti) dedi. 

Ben de 'emredersiniz' demek yerine anladım dedim. Bu arada yarbay Hakan EROL da bana 

hitaben ' ihtiyaç olursa gerek  olursa biz  de uçacağız,  sen Yiğit  Üsteğmenle ben de  İrfan  

Üsteğmenle uçarım. siz istirahat edin' Ben Murat BOLAT Yarbaya dediklerinin doğru olup 

olmadığını  anlamak  adına  tv  izleyebilirmiyim  odanızda  dedim."  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Ömer SEZEN 23/12/2016 tarihli ifadesinde; "Biz Akıncılar hava üssüne 

helikopterlerle  kalkmak  üzere  Temelli'de  hazırlık  yaparken  ben  1003  numaralı  Atak 

helikopterin  yakat  ikmalini  yapmıştım.  Hakan  EROL  ile  İrfan  DEĞİRMENCİ  (  İrfan 

KANTARCI) Üsteğmen bu helikoptere bindiler. Bende helikopteri kalkış için çalıştıracağım 

sırada  helikopterin  rotorbrak'si  yandığını  fark  ettim.  Hemen  İrfan  Üsteğmene  motoru 

susturmasını söyledim. O da motoru susturdu. Orada bulunan yangın tüpüyle müdahale ettim. 

Helikopteri yanmadan kurtardık. Bu haliyle helikopter uçamayacak durumdaydı. Daha sonra 

orada  bulunan  pilotlar  birileriyle  görüştüler.  Polisteki  ifademde  belirttiğim şekilde  Hakan 

EROL Yarbay bana motoru yanan helikopterin feeder'ını sökmemizi emretti. Feeder dediğimiz 

mekanizma helikopterdeki mühimmatı silaha veren parçadır. Bu parça olmadan helikopterde 

bulunan silah çalışmaz. Ben polis ifademde ayrıntılı olarak belirttiğim şekilde Hakan Yarbayın 

ısrarı ve kendi bölük komutanım Engin KİLERCİOĞLU'nun bilgisi dahilinde 1003 kuyruk 

numaralı helikopterin feederini söktüm. Bunu daha sonra UH1 helikoptere yükledik. Memduh 

KARAGÖL Yüzbaşı ile Hakan EROL Yarbay 1008 numaralı Atak ile önce kalkış yaptılar. 

Arkasından da ben, Mutlu AÇIKGÖZ ile 2 Atak'ın ikinci pilotları UH1 pilotlarının kullandığı 

helikopterle Güvercinlik üssüne hareket ettik. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Tanık Hüseyin ARAS 25/07/2016 tarihli ifadesinde; "Zira Güvercinlik'ten gelen 

bir helikopter olsaydı bu kadar yakıt almazdı. Bu astsubay da bana Malatya'dan Kayseri'ye 

Kayseri'den de buraya uçtuklarını söyledi. Tanımadığım bir yüzbaşı o sırada yanımıza gelerek 

bu helikopterlerden birisi burada kalacak dedi. Yakıt alan astsubay da bu helikopteri burada 

patlatırlar dedi. Yüzbaşı da o zaman yapacak bir şey yok dedi. Diğer helikopterlere de yakıt 

ikmali yapıldı. Ben aldıkları yakıt miktarını defterime kaydettim ve imzalarını aldım. Defterde 

şu anda yanımdadır." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Tanık  Murat  Zafer  ARAS  24/07/2016  tarihli  ifadesinde;"...  yanımda  bulunan 
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Eren AYDINER Üsteğmenin kafede olduğumuz sırada bir mesaj geldi. Mesaj İrfan tarafından 

gönderilmişti. 'Burada  ortalık  karıştı  Akıncı'ya  gideceğiz  galiba' şeklinde  bir  mesaj 

göndermişti. Ancak biz daha sonradan şarjı bittiği için kendisine ulaşamadık. Şu hususu da 

düzeltmek  istiyorum atak  helikopterlerin  yanında  onlara  eşlik  eden  UH 1  Helikopteri  de 

varmış.  Temelli'den  bir  atak  helikopter  ile  UH-1  helikopteri  cuma  günü  Kara  Havacılık 

Komutanlığına  iniyorlar.  Bizim arkadaşımız  da  UH-1 de  yolcu  olarak  buraya  iniyor.  Ben 

gelişen  olaylardan  haberi  olmayacağını  düşünerek  kendisini  aramaya  devam  ettim  ancak 

ulaşamadım.  Hatırladığım kadarı  ile  gece  bir  civarı  ulaştım.  Kendisi  bana  geri  döndü  ve 

Hakan  EROL Yarbayın  kendisine  uçmamız  gerektiğini  söylediğini  belirtti  ancak  burada 

bekliyoruz dedi. Ben orada bulunan kimseye güvenme dedim. Daha sonra tekrar görüşmek 

istediğimizde ulaşamadık. Biz TV den gelişmeleri takip etmeye devam ettik. Cumartesi sabahı 

whatsappı kontrol ettiğimde, Cumali Yüzbaşının mesaj yazdığını ve şarjının bittiğini, bir içeri 

girip  bir  dışarı  çıktığını,  bu  nedenle  cevap  veremediğini,  ortalığının  sakinleştiğini  ve 

nizamiyeden çıktığını yazmıştı." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

16 Temmuz 2016 günü,  saat:  02:14'de,  Yüzbaşı  Memduh KARAGÖL, Üsteğmen 

Yiğit ÖZDAMAR veÜsteğmen İrfan KANTARCI olduğu düşünülen şahısların taarruz hangar 

apronunda oturmakta olan pilotların yanına gelerek konuştukları, 

16 Temmuz 2016 günü, saat: 02:20'de, Üsteğmen Yiğit ÖZDAMAR ve Üsteğmen 

İrfan  KANTARCI  olduğu  düşünülen  şahısların,  uçuş  kıyafetli  olarak  taarruz  hangarı 

apronunda görüldüğü, (aynı iki şahsın Kara Havacılık 1 Nolu nizamiyeden sabah saatlerinde 

çıkış yapan 7 kişilik -muhtemel 2’nci Kr.Hvcl.A.K.lığı/MALATYA personeli- grup içinde de 

olduklarının görüldüğü),

16 Temmuz 2016 günü,  saat:  08:19'de,  Yüzbaşı  .Memduh KARAGÖL, Başçavuş 

Ömer SEZEN, Üstçavuş Mutlu AÇIKGÖZ, Üsteğmen Yiğit  ÖZDAMAR, Üsteğmen İrfan 

KANTARCI  oldukları  düşünülen  ve  kimliği  belirlenemeyen  2  şahsın  (muhtemel  2’nci 

Kr.Hvcl.A.K.lığı/MALATYApersoneli)Kara Havacılık Komutanlığı 1 nolu nizamiyeden çıkış 

yaptıkları belirtilmiştir.

Şüpheli İrfan KANTARCI'nın kullanmakta olduğu 0 542 473 26 88 ve 0 530 054 53 

16  numaralı  telefon  hattı  için  Ankara  9.  Sulh  Ceza  Hakimliği'nin  07/02/2017  tarih  ve 

2017/878 D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti 

kararı verilmiştir.
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Şüpheli İrfan KANTARCI'nın kullanmakta olduğu 0 542 473 26 88 numaralı 

telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe  girişiminde  bulunulan 

15/07/2016 tarihinde cep telefonunu gece boyunca açık olduğu, internet erişiminde bulunduğu 

anlaşılmıştır. 

Şüpheli İrfan KANTARCI, 18/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  İrfan  KANTARCI'nın  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli  İrfan  KANTARCI'nın,  Malatya  2.  Kara  Havacılık  Alayında  helikopter 

pilotu olarak Üsteğmenrütsesiyle görev yaptığı, 

Şüphelinin, Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu, 

Şüphelinin, Atak helikopter pilotu olduğu, Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askerler 

tarafından planlanıp gerçekleştirilecek olan askeri darbe planı kapsamında olay gecesi Atak 

tipihelikopter kullanacak pilot olarakönceden görevlendirildiği,

Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askerler tarafından askeri darbe girişimi sırasındaki 

faaliyetlerde kullanılacak olan helikopter, mühimmat ve personel ile ilgili gerekli planlamalar 

yapıldığı,  bu  kapsamda  Malatya  2.  Kara  Havacılık  Alayından  Atak  helikopterlerinin 

Ankara'ya getirilmesinin de planlandığı, bu helikopterlerin Ankara'ya getirilebilmesi için önce 

şüpheliler  Murat  BOLAT ve  Özcan  KARACAN'ın  Malatya  2.  Kara  Havacılık  Alayında 

görevli Binbaşı Engin KİLERCİOĞLU ve Yüzbaşı Memduh KARAGÖL’ü telefonla arayıp 

zorladıkları ve onları ikna ettikleri, daha sonra şüpheli Okan KOCAKURT'un Pilot Binbaşı 

Mehmet  Akif  BOZKURT tarafından  yazılan  benzer  nitelikteki  bir  yazıyı  bilgisayar  ortak 

ağından aldığı ve bu yazının 6.maddesinde belirtilen hava araçlarının Malatya - Ankara arası 

intikali  için uygun görülen tarihin,  emrin onay kısmının ve dağıtım kısmının değiştirerek, 

karanet ağı evrak yönetim sistemi üzerinden gönderdiği, Kara Havacılık Komutanının bilgisi 

dışında  sahte  olarak  oluşturulmuş  bu  yazı  üzerine  şüpheli  İrfan  KANTARCI'nın,  şüpheli 

Hakan  EROL  ile  birlikte  1003  kuyruk  numaralı  Atak  helikopteri,  şüpheliler  Memduh 

KARAGÖL ve  Muhsin  Yiğit  ÖZDAMAR'ın  1007  kuyruk  numaralı  Atak  helikoptere  ve 

şüpheliler Emir TÜREL ve Alaattin Cem ERSUZ'un UH-1 helikoptere binerek kol halinde 

15/07/2016 tarihinde saat 16:30 sıralarında Malatya Tulga meydanından Ankara Güvercinlik 

Meydanına gelmek üzere havalandıkları, uçuş planlarının bu bilgilere göre hazırlandığı, 

Helikopterlerin yakıt  ikmali  için saat 18:30 sıralarında Kayseri  Erkilet  meydanına 
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indikleri, bu sırada 15/07/2016 tarihindeki askeri hareketliliğe ilişkin yapılan ihbar üzerine 

Genelkurmay Başkanı'nın bütün uçuşların ikinci bir emre kadar durdurulması emrini verdiği, 

şüpheli  İrfan  KANTARCI'nın  da  Erkilet  meydanından  helikopterle  kalkmadan  önce  bu 

emirden haberdar olduğu, bu uçuşların durdurulmasına ilişkin emre rağmen şüphelinin Atak 

helikopterle Ankara'ya gelmek üzere Kayseri Erkilet meydanından kalkış yaptıkları, 

Helikopterler saat 19:30 sıralarında Erkilet meydanından kalkıp 10 - 15 mil mesafe 

katettikten sonra kuleden kendilerine telsizle RTB koduyla geri dönüp Erkilet meydanına iniş 

yapmaları  çağrısında  bulunulduğu,  şüphelilerin  bu  çağrıyı  dinlemeyerek  uçuşa  devam 

ettikleri, 

Kara  Havacılık  Komutanlığına  denetim  için  gelmiş  olan  Kuvvet  Komutanının 

Güvercinlik  kışlasında  bulunması  nedeniyle  şüpheli  Hakan  EROL'un  emri  üzerine 

helikopterlerin iniş  meydanının Güvercinlik yerine Temelli  olarak değiştirildiği,  şüphelinin 

yasadışı  iniş  meydanının  değiştirilmesine  ilişkin  bu  emri  uyguladığı,  helikopterlerin  saat 

21:00 sıralarında Temelli meydanına indikleri, 

Temelli meydanına iniş yapan 1003 kuyruk numaralı Atak helikopterinrotorbrak'ının 

yanarak gayrifaal durumu geldiği, şüpheli Hakan EROL'un Kara Havacılık Komutanlığında 

askeri darbeyi yönetenlerden aldığı talimatla Güvercinlik Meydanında bulunan feederı bozuk 

başka bir Atak helikoptere monte edilmek üzere 1003 kuyruk numaralı helikopterin feederını 

söktürdüğü  ve  şüpheliler  Emin  TÜREL ve  Alaattin  Cem  ERSUZ'un  kullandıkları  UH-1 

helikoptere yüklettirdiği, şüpheli İrfan KANTARCI'nın da Malatya'dan gelen diğer personel 

ile birlikte bu helikoptere yolcu olarak bindiği, 

Şüpheliler Hakan EROL ve Memduh KARAGÖL'ün kullandıkları Atak helikopter 

ileşüpheliler  Alaattin  Cem  ERSUZ  ve  Emin  TÜREL'in  kullandıkları  UH-1 

helikopterinTemelli meydanından kalkarak saat 24:00 sıralarında Güvercinlik Meydanına iniş 

yaptıkları,

1007  kuyruk  numaralı  Atak  helikopter  Güvercinlik  meydanına  iner  inmez,orada 

bulunan  daha  önceden  hazırlanmış  mühimmattın  bu  helikoptere  yerleştirildiği,  şüpheliler 

Erdal  BAŞLAR  ile  Eyüp  ÜNAL'ın  bu  helikoptere  binerek  kalkış  yaptıkları  ve 

Cumhurbaşkanlığı binası bölgesine saldırıda bulundukları, 

Şüpheli  Hakan  EROL'un  Malatya'dan  gelen  ekipten  Atak  helikopter  pilot  ve 

teknisyenleri  olan  şüpheliler  Memduh  KARAGÖL,  Muhsin  Yiğit  ÖZDAMAR,  İrfan 

KANTARCI,Ömer SEZEN ve Mutlu AÇIKGÖZ'e 'Atak ekibi olarak siz burada kalın, bize  

görev düşebilir' diyerek bu şüphelileri bakım hangarında bıraktığı, 

Şüphelinin olay gecesi askeri darbenin sevk ve idare edildiği askeri birliklerden olan 

Güvercinlik kışlasında sabaha kadar bulunduğu, 

Şüpheli  İrfan  KANTARCI'nın  olay  gecesi  saat  02:14  ve  02:20'de  uçuş  kıyafetli 
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olarak  saldırı  helikopterleri  kalkış  yaptıkları  Taarruz  Hangarı  apronunda  bulunduğunun 

güvenlik kamerası görüntüleriyle belirlendiği, 

Askeri  darbe  planlaması  kapsamında  olay  gecesi  faaliyette  bulunacak  Atak 

helikopterler olarak TAİ'den teslim alınna 1001 kuyruk numaralı helikopter ile Malatya'dan 

gelen 1003 ve 1007 kuyruk numaralı  helikopterlerin  belirlendiği,  Atak helikopter  pilotları 

olarak  da  şüpheliler  Hakan  EROL,  Eyüp  ÜNAL,  Memduh  KARAGÖL,  Muhsin  Yiğit 

ÖZDAMAR  ve  İrfan  KANTARCI'nın  belirlendikleri,  Malatya'dan  gelen  1003  kuyruk 

numaralı Atak helikopterinin rotorbrakının yanarak gayrifaal duruma geldiği, TAİ'den teslim 

alınan Atak helikopterin ise feederının arızalandığı, bu nedenle sadece 1007 kuyruk numaralı 

Atak helikopterin olay gecesi faaaliyetlere katıldığı, bu nedenle Malatya'dan gelen aralarında 

şüpheli  İrfan KANTARCI'nın da bulunduğu şüphelilerin askeri  darbe faaliyeti  kapsamında 

olay gecesi helikopterlerle herhangi bir saldırı eyleminde bulunamadıkları, 

Askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması, kışlada askeri darbeye yönelik 

faaliyetleri yöneten ve yönlendirenlerin Akıncı üssüne gitmeleri üzerine şüphelinin de 08:00 

sıralarında Güvercinlik kışlasından ayrıldığı, 

Şüphelinin  olay  akşamı  yetkisi  olmadığı  halde  Kara  Havacılık  Komutanlığında 

faaliyetlerde bulunduğu, 

Şüphelinin,  olay  akşamı  Genelkurmay  Başkanı  tarafından  hava  sahasının  uçuşa 

kapatılmasına ilişkin emir  verildiği  halde helikopterle  uçuş  gerçekleştirerek bu emre karşı 

geldiği, 

Şüphelinin, olay günü gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi 

olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü 

mensubu olan diğer  şüphelilerle  fikir  ve eylem birlikteliği  içerisinde hareket  ettiği,  askeri 

darbe  girişimininde  bulundukları,  şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarından  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  aldığı  yasal 

olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  İrfan  KANTARCI'nın,  soruşturmaya  konu  eylemlerinin,  Silahlı  Terör 

Örgütü üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük 

Millet  Meclisini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  kısmen  veya  tamamen  yapmasını 

engellemeye  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya 

görevlerini  yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını 

oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-78- Şüpheliİrfan OKUMUŞ'un ( Teğmen ) Eylemleri :

1639/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



Şüpheli  İrfan  OKUMUŞ  28/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ....  Kara  Havacılık 

okulunda 2015 yılı Eylül ayında eğitime başladım.

...  15/07/2016  günü  akşam saat:17:00  sıralarında  Bölük Komutanımız  Kara  Pilot 

YüzbaşıEmre  ERKAN  tüm  kursiyerleri  eski  yemekhanede  topladı.  Bize  hitaben 'Tabur  

komutanı sizinle görüşecek yalnız şu anda okul komutanının emirlerini alıyor o yüzden akşam  

21:45’ te yine burada toplanmak üzere dışarı çıkabilirsiniz.'  dedi. Biz tabur komutanı Kara 

Pilot Kurmay Yarbay Yasin CANDEMİR’i tahmini 3 haftadır hiç görmemiştik. Daha sonra 

içimizden kıdemli olan arkadaşlar Emre ERKAN komutana telefon ederek akşam toplantıya 

sivil mi yoksa tulumla mı çıkacağımızı sordu o da tulumlu olarak gazinoya gelin dedi. Bunu 

sormaktaki amacımız biz hafta sonları Pazar günü gece 23:00 e kadar dışarıda kalabiliyorduk. 

Saat  21:45 sıralarında emir  üzerine tulumlu vaziyette  gazinoya giderek toplandık.  Burada 

tahmini  yaklaşık  30  kişi  kadardık.  Yaklaşık  15  dakika  Bölük  komutanı  Emre  ERKAN’ı 

bekledik.

Daha  sonra  kendisini  üç  haftadır  göremediğimiz  Tabur  Komutanı  Yarbay  Yasin 

CANDEMİR telaşlı  ve  heyecanlı  bir  şekilde  gazinoya  girdi  bize 'Arkadaşlar  bu  hepimiz  

öleceğiz Genelkurmaya ve askeri birliklere terörist saldırı var Genelkurmay başkanını esir  

aldılar  bütün  başlarımızı  alıyorlar.  Genelkurmaydan  sonra  kritik  ve  önemli  bir  birlik  bu  

nedenle birliğin emniyetini alacağız' dedi. Ardından bizi gruplara ayırdı, Başımızda Bölük 

komutanımız  Yüzbaşı  Emre ERKAN vardı  takım da ben,  Ömer  Faruk TÜRKMEN, Bilal 

BOZDUĞAN,  Muhterem  YAMAN  bulunuyorduk.  Daha  sonra  Tabur  komutanı  Yasin 

CANDEMİR bize 'Herkes depoya insin ve silah alsın' dedi. Bizde hemen depoya indik gelişi 

güzel oradan G-3 marka silah ve birer tane boş şarjör aldık.

Daha sonra tabur komutanı Yasin CANDEMİR buraya gelerek muhimmatların kendi 

odasında olduğunu buradan adam başı 12’ şer adet G-3 mermisi almamızı emretti.  Bunun 

üzerine takım halinde Tabur komutanının odasına gittik burada mühimmatların başında Bölük 

Komutanımız Emre ERKAN bekliyordu mühimmatlardan sayarak adam başı onikişer tane 

aldık.  Bize uçuş hattının emniyeti  görevini  vermişlerdi.  Buraya Yüzbaşı  Emre ERKAN’ın 

şahsi aracı ile gittik. 

Yüzbaşı burada bizi birerli grup halinde böldü ve rastgele mevzi aldırdı bu bölgede 

beklememizi  söyledi.  Ben  skorsky  helikopterlerin  bakım  hangarı  yanında  idim  diğer 

arkadaşları da yine ayrı ayrı yerlerde görevlendirdi. 

Biz buralarda bir süre bekledik ben bunun bir tatbikat olduğunu düşünüyorduk, gece 

yarısına  doğru  biri  tulumlu  diğeri  kamuflajlı  iki  astsubay  benim  yanına  geldiler. 'Ne 

yapıyorsunuz'  diye  sordular  bende  'Buranın  emniyetini  alacakmışız  onun  için  getirildik' 

dedim. Bende onlara bu saatte burada ne yaptıklarını sordum onlarda bana nöbetçi olduklarını 
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bir şeyden haberlerinin olmadığını söylediler. 

Bu sıralarda  uzaktan  havadan uçakların  geçtiğini  gördüm seslerinden jet  uçakları 

olduğunu anladım. Okul bünyesindeki pistten helikopterler inip kalkıyordu bir  hareketlilik 

vardı biz halen nedeninin ne olduğunu anlayamadık ancak artık tatbikat değil  de bir  terör 

saldırısının olduğunu düşünmeye başladım.

Saat:02:00 ye kadar Ömer Faruk TÜRKMEN ile bizi bıraktıkları yerde sohbet ettik 

oturduk  bu  saatte  kadar  arayan  kimseye  cevap  vermedim,  sadece  teyzem benim sıklıkla 

aradığı için iyi olduğumu söyledim. Saat:03:00 sıralarında telefonlarımızın şarjı bitmek üzere 

olduğu için şarj etmek için bakım hangarı içine girdik burada teknisyenler vardı açık olan 

televizyona dikkat ettiğimizde 1. Ordu Komutanının askerin kışlasına geri dönmesi gerektiği 

yönündeki açıklamasını gördük hatta haberde Darbecilerin elindeki bir skorsky helikopterin 

düşürüldüğü yazısını gördük. Bunun üzerine dışarıdan helikopter sesi duyduk aşağıya indik, 

hangarın yanına skorsky tipi  bir  helikopterin indiğini gördük, ben yanına gitmedim ancak 

Ömer Faruk TÜRKMEN pilotların yanına doğru gitti pilotlara bizim helikopterlerden düşen 

olup  olmadığını  sormuş  onlarda  bizden  düşen  olmadığını  Polis  helikopteri  olduğunu 

söylemişler. Bunun üzerine bizde bizim pilotların darbecilere karşı olduğunu düşündük, daha 

sonra pilotlar helikopteri bırakıp okul karargahına gittiler. Hatta bu pilotlardan birisinin elinin 

yaralı olduğunu gördük. 

Daha  sonra  biz  nöbet  yerimizde  beklemeye  devam  ettik  ancak  kafamız  iyice 

karışmıştı,  daha sonra hangara tekrar girdik burada oturduk ve uyuduk. Bu sıralarda Pilot 

Murat BOLAT yanında bir üsteğmen ile geldi bana ne oldu diye sordu bende bilmediğimi 

söyledim. O da bana hiçbir şeyden kendisinin de haberinin olmadığını söyledi. 

Bunun üzerine biz tekrar nöbet yerimize geçtik ancak durumdan iyice şüphe ettik 

kimin tarafında olduğumuzu kestiremedik ve kaçmayı düşündük ancak Nizamiye kısmında 

nöbetçilerin  olduğunu  biliyorduk  ve  halkın  nizamiye  dışında  bağrışma  seslerini  duyduk 

cesaret edemedik nöbet yerimizde beklemeye devam ettik hava soğuktu ben rahatsızlandım ve 

Ömer  Faruk  TÜRKMEN’e  içeri  geçip  dinlenmek  istediğimi  söyledim  ve  hangara  girip 

dinlenme  odasında  uyudum.  Saat:05:00-  05:30  sıralarında  gün  doğuyordu  Ömer  Faruk 

telefonla aradı ve aşağıya inmemi söyledi.  Aşağıya indiğim sırada tahmini 500 metre batı 

yönünden yoğun bir şekilde silah sesleri duyduk. Diğer arkadaşları silah sesinin geldiği yöne 

doğru  koşarken  gördük.  Bunun  üzerine  hangarın  yanındaki  bir  konteynırın  arkasına 

sekebilecek bir mermi isabet etmesin diye siper aldım Ömer Faruk TÜRKMEN’in de bu silah 

sesinin  geldiği  yöne  doğru  gittiğini  gördüm.  Yanında  Bilal  BOZDUĞAN  ve  Muhterem 

YAMAN  da  vardı.  Bu  sıralarda  Bölük  Komutanım Yüzbaşı  Emre  ERKAN  yanına  geldi 

'Komutanım ne oluyor kiminle çatışıyoruz' dedim o da bana 'Polis özel harekat olabileceğini  

onların içerisinde böyle bir grup olabileceğini' söyledi. Ben de kendisine 'Komutanım ben 
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polise ateş etmem silahımı bırakmaya gidiyorum' dedim o da bana bir şey demedi.

Ben hangarın içine girdiğim sırada nizamiye kısmından arkadaşım Hüseyin ZENGİN 

beni  arayarak  buradan  çıkış  yapabileceğimizi  söyledi  bunun  üzerine  ben  koşarak  kurs 

taburuna gidiyordum beni gören Bölük Komutanı Emre beni durdurdu 'Dışarıda arabam var  

bekle birlikte gidelim' dedi. Bu sırada Kobra helikopter havada bir yere ateş etmeye devam 

ediyordu bunun üzerine hemen kurs taburuna gidip silahı bıraktım üzerimi değiştirdim, bu 

sırada arkadaşım Ahmet Semih BACANAK da ordaydı o da üzerin giyene kadar onun silahını 

da depoya ben götürüp bıraktım. 

Daha sonra Ahmet Semih BACANAK’ın aracı ile ben, Ahmet Semih BACANAK, 

Hüseyin  ZENGİN  ve  Mustafa  ÖZKARDEŞLER  nizamiyeden  çıkarak  bu  olaylara 

karışmamak için kaçtık. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ahmet  Semih  BACANAK  28/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Teğmen 

Mustafa ÖZKARDEŞLER ve Teğmen İbrahim Furkan GÜLCAN yanıma geldi, kaçmamız 

gerektiğini  söylediler.  Hızlı  bir  şekilde  silahımı  tabura  bırakıp,  üstümüzü değiştirip  kendi 

aracımla  ve  benim  gibi  nizamiyeden  kaçmaya  çalışan  Mustafa  ÖZKARDEŞLER,  İrfan 

OKUMUŞ, Hüseyin ZENGİN ile birlikte ana nizamiyeden hızlı bir şekilde çıktık. " şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Bilal BOZDUĞAN 28/07/2016 tarihli ifadesinde; " Akabinde bizi dörderli 

beşerli  gruplara  rastgele  ayırdı  ve  başımıza  üst  rütbeli  birisini  görevlendirdi.  Beni  Bölük 

Komutanı  Emre  ERKAN Yüzbaşının  yanına  verdi.Daha  sonra  bizlere  mühimmat  ve  seri 

numaralarına  bakılmaksızın  G3  marka  verdiler.  Bölük  Komutanı  Emre  ERKAN  Yüzbaşı 

arabası  ile  beni  ve  diğer  kursiyer  arkadaşlarım  olan  Muhterem  YAMAN,  Ömer  Faruk 

TÜRKMEN,  İrfan  OKUMUŞ,  Emre  TEMİZKAN’ı  uçuş  hattına  götürdü.  Hepimize  belli 

yerleri  göstererek  görev  almamızı  emretti  ve  biz  terör  saldırısı  olacağını  sanıyorduk.  " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Mustafa  ÖZKARDEŞLER  28/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  Bunun 

üzerine  ben  ve  Teğmen  Ahmet  Semih  BACANAK  birlikte  koğuşlarımıza  giderek  sivil 

kıyafetlerimizi giyindik. Teğmen Ahmet Semih BACANAK kendisinde bulunan tüfeği silah 

deposuna bıraktıktan sonra kendisine ait olan sivil araca bindik. Bu sırada bizim gibi kursiyer 

olan  Teğmen  Hüseyin  ZENGİN  ve  Teğmen  İrfan  OKUMUŞ  da  araca  bindi  ve  1  nolu 

nizamiyeden saat 07.00 gibi ayrıldık." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Emre ERKAN 27/07/2016 tarihli  ifadesinde;  "  ....  Ben Teğmen Ömer 
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Faruk  TÜRKMEN  ve  Teğmen  Emre  TEMİZKAN’ı  aradımçatışma  olduğunu 

söyleyerekyanıma gelin dedim. Teğmen İrfan OKUMUŞ’u ben sikorsky hangarının önünden 

aldım birlikte  kurs  taburuna  arabamla  çıktık.  Diğer  Teğmenlerinde  ellerinde  bulunan  G-3 

silahları toplayıp depoya koydum ve çıktık. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Ömer Faruk TÜRKMEN 28/07/2016 tarihli ifadesinde; " Bizim grubta 

Teğmen arkadaşlarım Emre TEMİZKAN, Bilal  BOZDOĞAN ( Bilal  BOZDUĞAN), İrfan 

OKUMUŞ, Muhterem YAMAN ve ben vardık. Bölük komutanımızın Hundai marka, beyaz 

renkli özel arabasına 5 kişi bindik. Görev yerimiz uçuş hattı dedi. Güvercinlik içerisinde Uçuş 

hattına geçmeden önceki tel örgüler içerisinde aracı durdurarak, bizleri aşağı indirdi, bizleri 

dağıtarak,  pist  alanına  kimseyi  geçirmememiz  talimatını  verdi.  Orta  tabur  binasının  ön 

tarafına beni bıraktı, sen de burdan kimseyi geçirme dedi. Bizler beklemeye başladık, burada 

dolaşın dedi.

1,5 saat  kadar  sonra kendisi  geldi,  bir  şey varmı dedi,  yok deyince buradan özel 

kuvvetler  gelebilir,  dikkat  edin  diyerek  gitti.  o  esnada  sürekli  olarak  pisten  kobra,  atak 

helikopter inip kalkıyordu.Ben arkadaşım İrfan ile bir araya gelip sohbet etmeye başladık. O 

esnada  havadan  uçaklar  alçak  uçuş  yapıyordu.  O sırada  arkadaşlarımdan  cep  telefonumu 

arayanlar  oldu,  fakat  ben açmadım.En son emekli  astsubay olan babam aradı,  saat:  01.00 

sıraları  idi,  'uyuyormusun' dedi,  'yok  uyumuyorum,  nöbet  tutuyorum' deyince  ,  'iyi  yarın  

görüşürüz' diyerek telefonu kapattı.

.... Saat: 02.30 sıralarına kadar ara ara dışarı çıkıp, televizyon izledik, daha sonra 

İrfan ile beraber, İrfan’ın nöbet tuttuğu hangara geçtik. Orada isimlerini hiç bilmediğim ve 

görmediğim 4 astsubay vardı. Burada televizyon izlemeye başladık. Televziyonda F-16 savaş 

uçağının darbecilere ait bir helikopteri vurduğu alt yazısı geçiyordu. 

.... Ben de koştum hangarda uyuyan İrfan'ı kaldırdım. O sırada bölük komutanı tekrar 

aradı. Bilal’in yanına gelin dedi. Ben onlara koşarken, ateş sesleri geliyordu. İrfan benimle 

gelmedi, yerde yatanlar vardı, bende taşları siper aldım. Benim sağımda yerde mevzilenmiş 

şekilde  okul  komutanımız  Tuğgenaral  Ünsal  ÇOŞKUN,  yanında  emir  astsubayı,  Kurul 

Başkanı Albay Murat AĞIR vardı.Solumda görsem tanıyabileceğim Albay rütbesinde birisi 

vardı.  İlerden  ateş  sesi  geliyor,  fakat  kim  olduğunu  görmüyorduk."  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü, saat: 21:33'de, Teğmen İrfan OKUMUŞ’un sivil kıyafetle 

subay temel  koğuşlar  bölgesine  geldiği,  daha  sonra  uçuş  kıyafetli  olarak  Kara  Havacılık 
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Subay Temel koğuş kapısından çıkış yaptığı,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:09'da, Teğmen İrfan OKUMUŞ’un uçuş kıyafetli ve 

silahlı olarak subay temel silahlık koridorunda görüldüğü belirtilmiştir. 

Şüpheli İrfan OKUMUŞ'un kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0536 783 50 80 

numaralı  telefon  hatları  için  Ankara  3.  Sulh  Ceza  Hakimliği'nin  25/11/2016  tarih  ve 

2016/6368 D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti 

kararı verilmiştir.

Şüpheli İrfan OKUMUŞ, 18 /07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  İrfan  OKUMUŞ'un  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli İrfan OKUMUŞ'un,Kara Havacılık Okul Komutanlığı Öğrenci ve Kurslar 

Tabur Komutanlığında 7. dönem kursiyer teğmen olarak görev yaptığı,

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri dışında başka asker kişilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış 

biçimi ile  birlikte  nazara  alındığında,  şüphelinin  Fetullahçı  Terör  Örgütü üyesi  olduğunun 

anlaşıldığı,

Şüphelinin,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler  tarafından  15/07/2016 

tarihinde  gerçekleştirilecek  askeri  darbe  girişimi  öncesinde,  Subay  Temel  Kurs  Bölük 

Komutanı olan şüpheli Emre ERKAN tarafından 15/07/2016 tarihinde saat 21:30 sıralarında 

kışlada bulunmaları talimatı üzerine 15/07/2016 tarihinde saat 21:30 sıralarında Güvercinlik 

Kışlasına gelerek tulumunu giydiği ve hazır beklediği, 

Tabur Komutanı Yasin CANDEMİR'in, tüm 7. Dönem Kursiyer Teğmenlere olduğu 

gibi şüpheliye de kapısı kırılmak suretiyle açılan depodan seri numaralarına bakmaksızın G-3 

piyade tüfeği dağıttırdığı,

Şüphelinin, aldığı bu tüfeğin mühimatını ise askeri darbe hazırlığı kapsamında atış 

eğitimi bahanesiyle alınan ve atış eğitimi iptal edildiği halde iade edilmesi gerekirken iade 

edilmeyerek Tabur Komutanı şüpheli Yasin CANDEMİR'in odasında bulunan mermilerden 

karşıladığı, 

Şüpheli  Yasin  CANDEMİR'in,  şüpheli  İrfan  OKUMUŞ'u,  şüpheliler  Bilal 

BOZDUĞAN,  Muhterem  YAMAN,  Ömer  Faruk  TÜRKMEN  ve  Emre  TEMİZKAN  ile 

1644/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



birlikte rastgele bir grup oluşturarak başlarına da şüpheli Emre ERKAN Yüzbaşıyı da vererek 

uçuş hattında görevlendirdiği,

Şüphelinin, Bölük Komutanı Emre ERKAN'ın özel aracı ile görevlendirildikleri uçuş 

hattına gittikleri, 

Şüpheli  Emre  ERKAN'ın  kendisini,  Skorsky  helikopterlerin  bakım  hangarı 

bölgesinde  görevlendirdiği,  şüphelinin de bu talimat  gereği  kendisine  görev  verilen yerde 

silahlı olarak sabaha kadar beklediği, 

Şüphelinin, askeri darbe faaliyeti başladığı saat 22:00 sıralarından sabah saat 06:00 - 

07:00 sıralarına kadar askeri darbeyi sevk ve idare eden şüpheliler tarafından verilen yasadışı 

emir ve talimatları yerine getirdiği, şüphelinin olay gecesi askeri darbecilerin kullandıkları 

helikopterlerin kalkış yaptıkları uçuş hattının darbeciler açısından güvenliğini sağladığı, 

Askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması ve şüpheli Ünsal ÇOŞKUN'un 

'teğmenler  ayrılabilir' talimatıyla  silahını  bırakıp  şüpheliler  Mustafa  ÖZKARDEŞLER, 

Ahmet Semih BACANAK veHüseyin ZENGİN ile birlikte ana nizamiyeden çıkış yaparak 

Güvercinlik kışlasından ayrıldıkları, 

Şüphelinin, görev tanımı dışında kendisine ait olmayan silahla olay gecesi uçuş hattı 

bölgesinde kendisine verilen yasadışı emir vetalimatları yerine getirdiği, 

Şüphelinin  cep  telefonunda,  tanık  Mehmet  DİKKATLİ'nin  beyanına  göre  isminin 

'Yurtta  Sulh'  olduğu anlaşılan 7.  dönem kursiyer  teğmenlerden oluşan whatsapp grubunun 

kayıtlı  olduğu  ve  askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  üzerine  şüphelinin 

aldığı talimat doğrultusunda bu whatsapp grubuna ilişkin tüm paylaşımları sildiği, 

Şüphelinin,  Kara  Havacılık  Komutanlığında  olay  gecesi  gerçekleştirilen  askeri 

hareketliliğin bir askeri darbe girişimi olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için 

kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu olan diğer şüphelilerle fikir ve eylem birlikteliği 

içerisinde  hareket  ettiği,  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  darbe  girişiminin  başarıya 

ulaşması için kendisine verilen yasal olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli İrfan OKUMUŞ'un, soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı Terör Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek ve  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını  oluşturduğu 

anlaşılmıştır. 

5-79- Şüpheli Kadir BAYRAM'ın ( Astsubay ) Eylemleri :
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Şüpheli  Kadir  BAYRAM  07/12/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  2015  yılında 

Başbakanlık Havacılık Dairesi Başkanlığına atandım. Oradan bilmediğim bir gerekçeyle 2016 

yılında  5.  Ana  Bakım merkezine  atandım.  Orada  en  son Döner  Sistemler  Kalite  Kontrol 

astsubayı olarak görev yapıyordum. 

Benim görev yaptığım 5. Ana Bakam Merkezi Afyonkarahisar'da bulunan Lojistik 

Komutanlığına  bağlıdır.  Ben  buraya  Haziran  başında  atanmıştım.  Bu  nedenle  sıralı 

komutanlarımın hiçbirisinin ismini bilmiyorum.

Ben normalde 15/07/2016 tarihi itibariyle izindeydim. İznimi Afyonkarahisar ili Çay 

ilçesinde  geçiriyordum.  İznim  30  temmuzda  bitecekti.  14/07/2016  tarihinde  saat  20:00 

sıralarında KKK Tayin Dairesinde görevli astsubay olan Ertan DERİN beni cep telefonumdan 

aradı. "Cuma günü Ankara'da toplantı olacak, hemen Ankara'ya gel, gelince görüşelim" dedi. 

Ertan DERİN benim sıralı komutanlarımdan olmadığı gibi görev yaptığı birlik benim görev 

yaptığım askeri birlikten farklı bir birliktir. Ancak benim atamamı kendisinin görev yaptığı 

kadro yapar. 

Ben Ertan DERİN'in bana bu şekilde telefonla haber vermesi üzerine 06 FR 1186 

plakalı  Fiat  Doblo  aracımla  Ankara'ya  geldim.  Doğrudan  Yenimahalle'de  bulunan  askeri 

lojmanlardaki  evime  geçtim.  Biraz  dinlendikten  sonra  Ertan  DERİN'in  görev  yaptığı 

birimdeki sabit hattan aradım. Kendisine toplantının nerede olacağını sordum. Kendisi bana 

yer olarak bir bilgi vermedi. Ben sana haber vereceğim dedi. Daha sonra görüştüğümüzde 

Kuvvet  Komutanlığımıza  gelmemi  söyledi.  Bende  bunun üzerine  kendi  özel  aracımla  tek 

başıma kuvvet binasına gittim. Ben Kuvvet Komutanlığının karşısındaki caddede aracımda 

bekledim.  Ertan  DERİN Başçavuş  Yusuf  ÖZCAN Başçavuşu göndermiş.  Yusuf  Başçavuş 

arabaya bindi, birlikte benim Yenimahalledeki evime geçtik. Akşama kadar dinlendik. Ertan 

başçavuş bize 19:00 - 20:00 sıralarında A City'de buluşalım beraber Kara Havacılığa geçelim 

diye telefonda söyledi. 

Biz  Yusuf  ÖZCAN ile  birlikte  saat  18:30  sıralarında  A City  alışveriş  merkezine 

benim  aracımla  gittik.  Ben  uçuş  tulumumu  yanıma  almıştım.  Ben  uçuş  yapacağımızı 

bilmiyordum.  Ancak  Ertan  Başçavuşla  telefonda  konuştuğumuzda  tulumumuzu  yanımıza 

almamızı söylemişti.  A City alışveriş merkezinde Yusuf ÖZCAN ile birlikte yemek yedik. 

Ertan  DERİN  Başçavuş  yanında  tanımadığım  başka  bir  astsubay  ile  bir  araçla  geldiler. 

Arkasından Ahmet YENGİL Astsubay da aracıyla A City'ye geldi. Ben ve Ertan Başçavuş A 

City otoparkına park ettik.  Gizli  bir  görev olduğu için araçlarımızı  orada bıraktık.  Ahmet 

YENGİL astsubayın aracı ile saat 19:30 - 20:00 sıralarında Kara Havacılığa giriş yaptık.

Ben Kara Havacılığa giderken yola cep telefonumu kapattım ve çantama bıraktım. 

Cep telefonumu kapatmam hususunda kimse bana talimat vermedi, beraber kara havacılığa 

gittiğimiz arkadaşlar telefonlarını kapattılar mı kapatmadılar mı bilmiyorum.
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Biz Ahmet YENGİL'in kullandığı araçla skorsky hangarının arka tarafında bulunan 

Ahmet YENGİL Başçavuşun odasına gittik. Bir saate kadar orada oyalandık. Çay sigara içtik. 

Aramızda bu akşam icra edeceğimiz görevle ilgili herhangi bir şey konuşmadık. Üzerimize 

yanımızda getirdiğimiz tulumları giydik. Tulumları giymemiz konusunda kimse bize talimat 

vermedi.  Benimle  beraber  bulunan  tüm  arkadaşlar  kendiliklerinden  tulumlarını  giydiler. 

Benim kişisel silahım da yanımdaydı.

Başlangıçta  ben  toplantı  olacağının  bildirilmesi  üzerine  iznimi  kesip  Ankara'ya 

dönmüştüm.  Ancak Yusuf  ÖZCAN ile  15  Temmuz günü görüştüğümüzde Yusuf  bana  bir 

tatbikat olacağını söyledi. Ben 19 yıllık astsubayım, bu zamana kadar herhangi bir tatbikata 

bizzat  katılmadım.  Tatbikatın  bir  planlama  dahilinde  yazılı  emirlerle  sıralı  komutanlar 

tarafından yapıldığını biliyorum. Sözlü olarak verilen emirlerle de tatbikat yapılabileceğini 

ben zannetmiştim. Bu tatbikatla ilgili kendi sıralı komutanlarıma herhangi bir şekilde bilgi 

vermedim. Yine bu tatbikatla ilgili kendi sıralı komutanlarımdan herhangi bir şekilde emir ve 

talimat almadım. Yukarıda belirttiğim gibi bana bu konudaki emir ve talimatı Ertan DERİN 

başçavuş verdi.  Normal olarak ben bu şekilde bir  emir ve talimatı  kendi sıralı amirlerime 

bildirmem gerekiyordu. Ben yeni tayin olduğumdan sıralı komutanlarımın telefon numaraları 

yoktu. O akşam bizim gittiğimiz yer benim en son görev yaptığım 5. ABM'ye 200 metre gibi 

yakın bir yer olmasına rağmen ben 5. ABM'de o gece nöbetçi olan herhangi bir komutana 

bunu bildirmedim. Aklıma da bunu bildirmek de gelmedi. dedi

Ahmet  YENGİL  Astsubayın  odasının  bulunduğu  koridordan  helikopter  başı 

yapıyoruz diye bir ses geldi. Bu sesin kime ait olduğunu ben bilmiyorum. Biz bu söz üzerine 

seri bir şekilde koşar adım Skorsk hangarının yan tarafındaki Skorsky helikopterlerinin park 

yerine gittik. Herkes sıralı bir helikopterin başına rastgele gitti. Ben 13045 kuyruk numaralı 

Skorsky S70 helikopterin her türlü kontrolünü yaptım. Pallerini açtım. Motor kontrollerini, 

çevre kontrollerini yaptım. Bu sırada Uğur KAPAN Albay ile Mustafa ÇİN Albay geldiler, 

ben  helikopterin  dış  hazırlığını  yaparken  onlarda  helikopterdeki  iç  hazırlıkları  yaptılar. 

Helikopteri  çalıştırdılar.  Bu  arada  Levent  SELAMOĞLU  Başçavuş  elinde  bixi  makinalı 

tüfekle geldi. Her Skorsky helikoptere Levent SELAMOĞLU birer tane bu bixilerden dağıttı. 

Ayrıca birileri her helikopter için 200'erlik mermiden oluşan 3'er kutu bixi mühimmatı dağıttı.  

Ben bixi  ve mühimmatını  helikoptere  koydum.  Pilotlar  helikopterleri  çalıştırdı.  Bu sırada 

UH1, taarruz ve ulaştırma hangarlarında da hareketlilik vardı. Oralarda da helikopterler uçuşa 

hazırlanıyordu. Kolbaşı helikopter olarak bizim helikopter ilk kalktı arkasından diğerleri de 

bizi  takip etti.  Ben nereye gittiğimizi bilmiyordum. Uğur KAPAN Albay ile Mustafa ÇİN 

Albaya  da  nereye  gittiğimiz  konusunda  hiçbir  şey  sormadım.  Kısa  bir  yolculuktan  sonra 

Ankara'nın  batı  kısmında bir  yere  iniş  yaptık.  İndiğimizde  buranın  Akıncı  üssü olduğunu 

anladım. Helikopter Akıncı üssünde kulenin sağ tarafında bir yere inmişti. dedi
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Akıncıya indiğimizde saat 21:30 - 22:00 sıralarıydı. Benim cep telefonum yukarıda 

belirttiğim gibi çantamın içerisindeydi o da Ahmet YENGİL Başçavuşun odasında kalmıştı. 

Bizim arkamızdan 7-8 tane Skorsky helikopter aynı şekilde Akıncı'ya iniş yaptı. Arkasından 2 

tane de Cougar helikopter geldi. Bizim geldiğimiz helikopterin pilotları ile sonradan gelen 

helikopterlerin  pilotları  helikopterlerin  bulunduğu  yakın  bir  binaya  girdiler.  Teknisyenler 

olarak  biz  helikopterlerin  başında  kaldık.  Bu  arada  helikopterlerin  yakıt  ikmallerini 

gerçekleştirdik.

Saat  24:00'den sonra  jetlerin  uçuştuğunu  gördük.  Benimle  birlikte  helikopterlerin 

başında  Ertan  DERİN,  Yusuf  ÖZCAN,  Ergün  YAKUT,  Emre  GÜREL,  Ahmet  YENGİL, 

Erkan ÇETİN, Talat  URAL, Kormaz GÜLAL, Engin GÖZ, Engin SARITAŞ Astsubayları 

teknisyen  olarak  gördüm.  Ben  saat  02:00  sıralarına  kadar  herhangi  bir  uçuş  faaliyetine 

katılmadım. Ancak başka arkadaşlar uçuş faaliyeti gerçekleştirdiler.

Ben 01:00 - 02:00 sıralarında bir askeri darbe girişiminde bulunulduğunu ortamdaki 

konuşmalardan  öğrenmiştim.  Benim  kendi  cep  telefonum  yoktu.  Bu  nedenle  haberlere 

bakamıyordum. Ancak cep telefonu olan arkadaşlar bu tür şeylerden bahsediyorlardı.

İlk  oradan  uçuşa  giden  bir  takım  helikopterler  darbeli  olarak  geri  geldiler. 

Nizamiyeye yakın yerlerden silah sesleri geliyordu. Biz helikopter başında beklerken ismini, 

rütbesini, görevini bilemediğim birisitüm helikopterlere silahlar takılsın dedi. Bende bunun 

üzerine  13045  kuyruk  numaralı  helikoptere  içinde  bulunan  makinalı  tüfeği  taktım.  Yine 

helikopterde bulunan 3 kutu mühimmattan bir tanesini bixinin kutusuna yerleştirdim. Atışa 

hazır hale getirdim. Ve bundan sonra da beklemeye başladım.

Saat 02:30 - 03:00 sıralarında 13045 kuyruk numaralı benim başında bulunduğum 

helikopterin  yanına  isimlerini  bilmediğim  iki  tane  helikopter  pilotu  geldiler.  Bana  uçuşa 

çıkıyoruz  dediler.  Helikoptere  bindiler,  helikopteri  çalıştırdık,  bende helikoptere  teknisyen 

olarak bindim. Kolbaşı olarak bizim helikopter kalktı,  bizim arkamızdan da Erkan ÇETİN 

Başçavuşun teknisyenliğini  yaptığı  skorsky helikopteri  kalktı.  Akıncı'dan  Kara  Kuvvetleri 

Komutanlığı karargah binasında apron kısmına iniş yaptık. Orada helikoptere 3 - 4 tane askeri 

kıyafetli  personel  biniş  yaptı.  Birkaç  dakika  içerisinde  hemen  kalkış  yaptık.  Oradan 

Genelkurmay binasına gittik. Bu 3 - 4 tane personeli  orada indirdik. Bu askeri  personelin 

silahlı olup olmadığını bilmiyorum. Rütbelerini de hatırlamıyorum. Bu sırada bizimle beraber 

gelen  Erkan  ÇETİN'in  bulunduğu  helikopter  bizim  indiğimiz  bu  yerlere  inmediğini 

hatırlıyorum. Genelkurmay'dan hemen kalkış yapıp, Kara Harp Okuluna gittik. Orada tören 

alanına iniş yaptık. Bizden sonra diğer helikopterde oraya iniş yaptı. Helikopterlerin kapısını 

açtık.  Orada  100  kadar  harbiye  öğrencisi  vardı.  Bunların  üzerinde  hatırladığım kadarıyla 

askeri  kıyafet  yoktu.  Sivil  kıyafetler  vardı.  Hatta  kimisinin  üzerinde  valiz  vardı.  Bu 

askerlerden 15'i bizim helikoptere bindi. Diğer helikopterde aynı şekilde bu askerlerden aldı. 
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Oradan hareketle Etimesgut havaalanına gittik. Onları kulenin karşısına indirdik. Daha sonra 

yine  Harp  Okuluna  geldi.  Oradan  aldığımız  aynı  sayıdaki  askeri  Etimesgut  havaalanına 

indirdik.  Bu  şekilde  toplam  3  kez  harp  okulundan  Etimesgut  havaalanına  asker  taşıdık. 

Sonradan  ben  bu  taşıdığımız  kişilerin  Hava  Harp  Okulu  3.  Sınıf  öğrencileri  olduğunu 

öğrendim. Bu gidiş gelişler sırasında aşağıdan bizim helikopterlere ateş açıldı. Hatta ikinci 

kez harp okuluna gittiğimizde bizim helikopterle Erkan Çetin başçavuşun arasından bir roket 

geçti ve havada patladı. Az kalsın bizim helikoptere çarpacaktı. dedi

Bize  bu  şekilde  roketle  atış  yapılınca  bende  helikopterde  bulunan  kapı  makineli 

tüfeğine hedef gözetmeden tekli halde 3 kez ateş ettim. Bixi seride değildi. Bu nedenle sadece 

3 mermi attım. Bunlarıda da yere doğru değil. Havaya doğru attım. Bize atılan rokete karşı  

caydırma maksatlı  olarak bu şekilde atış  yaptım. Bilinçli  bir  hareket değildi.  Refleksli  bir 

hareketti.  Pilotlar  da bana bu şekilde atış  yapmam konusunda bir  talimat  vermediler.  Ben 

kendiliğimden böyle bir atış yaptım. 

Etimesgut havaalanına ilk iki gidişimizde herhangi bir sorun yaşamadan normal iniş 

yapmıştık. Ancak üçüncü inişimizde bize yabancı uçak muamelesi yapıldı. Biz zor şer iniş 

yaptık. Kule ile pilotlar arasında hatırlamadığım telsiz konuşmaları oldu. Sıkıntılı olduğu için 

4. görevi pilotlar iptal ettiler. Oradan Akıncı üssüne dönüş yaptık. Helikopterde bulunduğum 

süre boyunca pilotlar ne kendi aralarında ne de benimle herhangi bir şey konuşmadılar. Ben 

pilotların kim olduklarını bilmiyorum. Görsem de tanıyamam. Sabah saatlerinde Akıncıya iniş 

yaptık. Pilotlar kendi yerlerine gittiler. Ben helikopterin bakımını ve yakıt ikmalini yaptım. 

06:00  -  07:00  gibi  Akıncı  üssünün  pisti  uçaklar  tarafından  bombalandı.  Ne  yapacağımızı 

bilmiyorduk. dedi

07:30 - 08:00 gibi helikopterlerin bulunduğu yere siyah bir mercedes geldi, içinden 

Hulusi AKAR Orgeneral ile isminin Mehmet DİŞLİ olduğunu öğrendiğim general indi. Uğur 

KAPAN Albay onların yanına gitti.  Volkan TÜRKKORKMAZ ile Korkmaz GÜLAL da o 

araca  yakın  yerdelerdi.  Hangi  helikopterin  uçmak  için  müsait  olduğu  soruldu.  Çünkü 

helikopterlerin bir kısmı hasarlıydı. Ben benim gece boyunca uçuş yaptığım 13045 numaralı 

helikopterin  müsait  olduğunu  Uğur  KAPAN  Albaya  gösterdim.  Ben  hemen  gidip  bu 

helikopter kapısını açtım. Hulusi AKAR Paşada gelip bu helikoptere bindiler. Helikopterin 

pilotluğunu Uğur KAPAN Albay ile Mehmet ŞAMCI Binbaşı yaptılar. Ben bu helikopterin 

uçuş teknisyeniydim. Hulusi AKAR Paşa ile Mehmet DİŞLİ helikoptere bindiler. Helikopterin 

üzerinde  bir  F-4  uçağı  uçuyordu.  Bu uçakla  Genelkurmay Başkanımızın  kullandığı  Kod5 

telsiz  koduyla telsiz  irtibatı  kurduk. Oradan kalkarak Çankaya köşküne gittik.  Yolda uçuş 

esnasında Uğur KAPAN Albay bana "komutanımıza sor, biz kalalım mı dönelim mi" dedi. 

Bende  bunu Hulusi  AKAR Paşaya  sordum.  O da  bize  helikopterle  geri  dönün dedi.  Biz 

Çankaya  köşkünün  helikopter  pistine  iniş  yaptık.  Helikopterden  indim.  Kapıyı  açtım. 
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Komutanımız  indiler.  Oraya  gelen  araçla  komutanımız  ayrıldılar.  Biz  de  komutanımızın 

talimatı  doğrultusunda  oradan  kalktık.  Normalde  Akıncı  üssüne  gidiyorduk.  Yolda  Uğur 

KAPAN Albay Etimesgut'a  ineceğiz  dedi.  Oraya  iniş  yaptık.  Orada  bizi  iki  gün boyunca 

tuttular.  Benim  gece  boyunca  üzerinde  taşıdığım  Yavuz  16  marka  23057  seri  numaralı 

tabancayı  ben  13045  kuyruk  numaralı  helikopterden  indiğimizde  helikopterde  bıraktım. 

Benim  tabancamın  ayrıca  bir  de  yedek  şarjörü  vardı.  Toplam  hatırladığım  kadarıyla  30 

mermim vardı. Bunların hiçbirisini kullanmadım. Ayrıca helikopterden inmeden önce bixisiye 

takılı olan mühimmatı çıkarıp kutularına koydum. Normalde bizim helikopterde 600 tane bixi 

mühimmatı vardı. Ben bunlardan 3 tanesini kullandım. Bunların boş kovanı da helikopterin 

içindedir. Ben 3 tane dışında başka bir mermi kullanmadım. dedi

Etimesgut  havaalanınan 13045 kuyruk numaralı  helikopterle  uçtuğumuz pilotların 

Binbaşı Yakup YAYLA ile Binbaşı Ahmet SEREYİM'in olup olmadığını bilmiyorum. Ben 

Ahmet SEREYİM'i tanırım. Kendisi ile Malatya'da görev yaptık. Kendisini birlikte yaptığımız 

görevler  nedeniyle  şahsen tanırım.  Ancak Yakup YAYLA'yı  tanımam.  O gece  uçtuğumuz 

pilotların bu pilotlar olup olmadığını hatırlamıyorum. Biz gece boyunca Akıncı'dan önce Kara 

Kuvvetleri Komutanlığı arkasından Genelkurmay Başkanlığına daha sonra da Harp Okulu ile 

Etimesgut  havaalanı  arasındaki  uçuşların  hepsinde  bu  ismini  hatırlamadığım  iki  pilotla 

gerçekleştirdik.  Daha  sonraki  Genelkurmay  Başkanımızın  Akıncı'dan  Çankaya  köşküne 

götürülmesindeki uçuşları ise yukarıda isimlerini belirttiğim Uğur KAPAN Albay ve Mehmet 

ŞAMCI Albay ile gerçekleştirdik. dedi

Ben Fetullahçı Terör Örgütü üyesi değilim. Fetullahçı dediğiniz kişilerin terörist olup 

olmadıklarını da bilmiyorum. Görev yaptığım askeri birlikte ya da sivilde bu örgütle irtibatlı 

olduğunu bildiğim herhangi bir kimse yoktur. Fetullahçılığın kötü bir şey olup olmadığını da 

bilmiyorum. Savunmam bundan ibarettir. Fetullah GÜLEN ile ilgilibasın yayın organlarından 

duyduğumdan başa bir bilgim yoktur. Kendisinin herhangi bir kitabını okumadım. Fetullahçı 

dediğiniz kişilerin  yaptığı  herhangi  bir  toplantıya da katılmadım. Anayasal düzeni ortadan 

kaldırmaya  yönelik  herhangi  bir  eylemde  bulunmadım.  Kimseyi  öldürmedim.  "  şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ergün  YAKUT  26/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Akıncı  Hava  Üs 

Komutanlığında  ...  Kıdemli  Başçavuş  Kadir  BAYRAM  ...  ve  Kıdemli  Başçavuşİlhan 

OCAKCIOĞLU’nu  gördüm.  Gece  boyunca  helikopterler  ve  savaş  uçakları  sürekli  inip 

kalkıyorlardı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Ahmet YENGİL 26/07/2016 tarihli ifadesinde; " ... Saat 21:30 sıralarında 

acil uçuş var herkes uçuşa diyerek bağırma şeklinde alarm verildi. ... Bende bu helikoptere 
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bindim.  Diğer  helikopterlerde  bildiğim  kadarıyla  Teknisyenler  Astsubay  ...  Kadir 

BAYRAM ...  vardı. Hangilerinin hangi helikoptere bindiğini bilmiyorum. Kısa sürede hep 

birlikte havalandık ve hep birlikte Akıncı Üst Komutanlığına iniş yaptık. " şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Uğur KAPAN 20/07/2016 tarihli  ifadesinde; " ... Kara Havacılık Okul 

Komutanımız Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN 14/07/2016 tarihinde perşembe günü mesai sonrası 

bizi  yanına  çağırdı,  yarın  sabotaj  ihtimali  var,  ekibini  oluştur.  Yarın  akşam uçuş faaliyeti 

olacak dedi. Saat gece 23:30 sıralarında buluşacağız. Faaliyet gece 02:00 sıralarında olacak 

dedi.Bunun üzerine ben Mustafa ÇİN Albay ile Başçavuş Kadir'i ( Kadir BAYRAM ) ekibime 

dahil ettim. 

15/07/2016 tarihinde normalinde saat 23:30 sıralarında buluşacaktık fakat buluşma 

saati  erkene  çekildi.  Saat  20:30 sıralarında  apronda buluştuk.  Aprona geldiğimde 10 tane 

skorsky helikopter vardı. Ben Mustafa ÇİN Albay ve Kadir Başçavuş ile birlikte helikoptere 

binip saat 20:50 sıralarında Akıncı Hava Üssüne iniş yaptım. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Mehmet ŞAMCI 05/12/2016 tarihli ifadesinde; " ...  Ben Akıncı üssünde 

olay gecesi gittiğimizde Uğur KAPAN Albay.... Ömer KIZILOVA Astsubay, Kadir BAYRAM 

Astsubayı orada gördüm. Hangilerinin uçtuğunu hangilerinin uçmadığını bilemiyorum

..... Oradan  helikopteri  Çankaya  köşküne  götürdük.  Helikopteri  oradan  indirdik. 

Genelkurmay başkanımız  ile  yanındaki  general  helikopterden indi.  Mehmet  DİŞLİ,  Kadir 

BAYRAM'a Akıncı'ya geri dönmemiz talimatı vermiş, biz de bunun üzerine aynı helikopterle 

Akıncı'ya  dönerken  yolda  Etimesgut  kule  bize  telsizden  çağrı  yaptı.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Levent SELAMOĞLU bilgi sahibi olarak alınan 18/07/2016 tarihli ifadesinde; " 

Helikopterler kalkmaya başlayınca bu karmaşada ... Kıdemli Başçavuş Kadir BAYRAM .... 

Kıdemli Çavuş Emre GÜREL isimli şahısların helikopterlerde gittiğini gördüm. " şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Kadir BAYRAM'ın kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0505 787 45 44, 

0530 864 62 79, 0536 632 66 89, 0530 797 09 71 ve 0505 787 45 43 numaralı telefon hatları 

için Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin 12/12/2016 tarih ve 2016/4998 D. iş sayılı kararı ile 

5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı verilmiştir.
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Şüpheli Kadir BAYRAM, 18/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Kadir  BAYRAM'ın  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Kadir BAYRAM'ın, 5.  Ana Bakım Merkezinde  Döner  Sistemler  Kalite 

Kontrol Astsubayı olarak görev yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri olmayan şüphelilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış biçimi 

birlikte  nazara  alındığında,  şüpheli  Kadir  BAYRAM'ın  Fetullahçı  Terör  Örgütü  üyesi 

olduğunun anlaşıldığı,

Şüphelinin, teknisyen olduğu, Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askerler tarafından 

planlanıp  gerçekleştirilecek  olan  askeri  darbe  planı  kapsamında olay gecesi  helikopterlere 

teknisyenlik yapacak personel olarak önceden görevlendirildiği,

Şüphelinin, askeri darbe girişiminden önceden haberdar olduğu, 

Şüphelinin,  Afyonkarahisar  İli  Çay  ilçesinde  yıllık  iznini  geçirmekte  olmasına 

rağmen şüpheli  Ertan DERİN'den aldığı  talimat  üzerine 15/07/2016 tarihinde yıllık  iznini 

keserek  Ankara'ya  geldiği,  şüphelinin  cep  telefonu  iletişim  bilgileri  incelendiğinde  cep 

telefonunun 14/07/2016 tarihinde Afyonkarahisar ilindeki baz istasyonlarından sinyal verdiği, 

15/07/2016  tarihinde  saat  09:43'den  itibaren  Ankara  ilinde  bulunan  baz  istasyonlarından 

sinyal vermeye başladığı, 

Şüphelinin, Ankara'ya geldikten sonra şüpheliler Ertan DERİN ve Yusuf ÖZCAN ile 

görüştüğü, onlardan askeri darbe girişimi kapsamında kendisine verilen görevleri öğrendiği,

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamında  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu 

askerler  tarafından  kendisine  verilecek  emir  ve  talimatları  yerine  getirmek  üzere  akşam 

saatlerinde  Kara  Havacılık  Komutanlığı  Güvercinlik  kışlası  yakınındaki  A-City  alışveriş 

merkezine geldiği, askeri darbe girişimi ile ilgili Kara Havacılık Komutanlığı dışında başka 

birliklerde  görev  yapan  askeri  personelin  dikkat  çekmemek  için  Kara  Havacılık 

Komutanlığında  görev  yapan  bir  askere  ait  araçla  kışlaya  girilmesi  örgütsel  talimatı 

verildiğinden, şüpheli Kadir BAYRAM'ın A-City alışveriş merkezine birlikte geldiği şüpheli 

Yusuf ÖZCAN ve kendileriyle fikir ve eylem birliği içerisinde hareket eden şüpheliler Ahmet 

YENGİL,  Serkan  NAVRUZ  ve  Ertan  DERİN  ile  buluştukları,  aldıkları  örgütsel  talimat 

doğrultusunda Kara  Havacılık  Komutanlığında  görev  yapan  şüpheli  Ahmet  YENGİL'e  ait 

araçla saat 20:00 sıralarında Güvercinlik kışlasına giriş yaptıkları, 

1652/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



Şüpheli  Kadir  BAYRAM'ın,  aldığı  örgütsel  talimat  doğrultusunda  cep  telefonunu 

kapattığı, 

Kara  Havacılık  Komutanlığında  askeri  darbe  faaliyetinin  başlaması  üzerine  saat 

22:00 sıralarında verilen talimat üzerine şüpheli Kadir BAYRAM'ın park alanında bulunan 

önceden bakımları yapılmış olan 13045 kuyruk numaralı  Skorsky S-70 tipi  helikopterlerin 

başına gittiği, pallerini açtığı, motor ve çevre kontrollerini yaptığı, bu sırada Başçavuş Levent 

SELAMOĞLU'nun dağıttığı bixi kapı makinalı tüfeği helikoptere yerleştirdiği, yine dağıtılan 

mermilerden 200'erlik toplam 3 kutu mühimmat aldığı, bu sırada şüpheliler Uğur KAPAN ve 

Mustafa  ÇİN'in  pilot  olarak  bu  helikoptere  geldikleri,  şüpheli  Kadir  BAYRAM'ın  uçuşa 

hazırladığı 13045 kuyruk numaralı helikopterle şüpheliler Uğur KAPAN ve Mustafa ÇİN'in 

kuleden  izin  almadan  meydandan  kalkış  yaptıkları  ve  Akıncı  Hava  Üssüne  'Yurtta  Sulh' 

parolasını  kullanarak  indikleri,  şüpheli  Kadir  BAYRAM'ın  da  bu  helikopterin  teknisyeni 

olarak uçuş gerçekleştirdiği, 

Şüpheli  Kadir  BAYRAM'ın,  Akıncı  Hava  Üssünde  kendi  sıralı  amir  ve 

komutanlarından olmayan, askeri darbeciler tarafından Hava Görev Komutanı olarak atanan 

şüpheli Uğur KAPAN'dan aldığı talimatlar doğrultusunda iki pilot ile birlikte 13045 kuyruk 

numaralı  helikopterle  Akıncı  Hava Üssünden kalkarak  önce  Kara  Kuvvetleri  Komutanlığı 

Karargah binasının bahçesine indikleri oradan 3 - 4 tane askeri personeli alıp Genelkurmay 

Başkanlığı binası bahçesine bıraktıkları, daha sonra helikopterle Kara Harp Okuluna gittikleri, 

oradan aldıkları sivil kıyafetli öğrencileri Etimesgut Hava Meydanına taşıdıkları, bu şekilde 

toplam 3 kez Harp Okulundan Etimesgut meydanına öğrenci taşıdıkları, 

Bu  öğrenci  taşıma  faaliyeti  sırasında  şüpheli  Kadir  BAYRAM'ın  teknisyenliğini 

yaptığı helikoptere ateş açılması üzerine şüpheli Kadir BAYRAM'ın da helikopterde kurulu 

bulunan bixi makinalı tüfeği ile ateş ettiği, 

Saat  07:00-08:00  gibi  Akıncı  meydanında  helikopterlerin  bulunduğu  alana 

Genelkurmay  Başkanı  Hulusi  AKAR  ile  şüpheli  Mehmet  DİŞLİ'nin  mercedes  bir  araçla 

geldikleri,  13045  kuyruk  numaralı  helikoptere  bindikleri,  bu  helikoptere  pilot  olarak 

şüpheliler  Uğur  KAPAN  ve  Mehmet  ŞAMCI'nın  teknisyen  olarak  ise  şüpheli  Kadir 

BAYRAM'ın  bindikleri,  helikopterden  kod5  telsiz  koduyla  irtibat  kurularak  Akıncı  Hava 

Üssünden  kalkış  yaptıkları,  bu  helikopterle  şüphelilerin  Genelkurmay  Başkanını  Çankaya 

Köşküne götürdükleri, köşkte bulunan piste iniş yaptıktan sonra şüpheliler Kadir BAYRAM, 

Uğur  KAPAN  ve  Mehmet  ŞAMCI'nın  aynı  helikopterle  Akıncı  Hava  Üssüne  dönerken 

Etimesgut Meydanı kulesinden yapılan telsiz çağrısı üzerine Etimesgut meydanına indikleri, 

Şüphelinin, olay akşamı gerçekleştirdiği başka helikopter uçuşu ya da başka faaliyeti 

bulunup bulunmadığının soruşturma aşamasında belirlenemediği, 

Şüphelinin, Etimesgut Meydanında kolluk tarafından yakalandığı, 
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Şüphelinin,  olay  gecesi  sıralı  amir  ve  komutanlarından  olmayan  asker  kişilerden 

yasadışı  emir ve talimatlar aldığı,  görev yapmadığı bir  askeri  birlikte  yetkisiz  olarak olay 

akşamı faaliyette bulunduğu, 

Şüphelinin,  olay  akşamı  Genelkurmay  Başkanı  tarafından  hava  sahasının  uçuşa 

kapatılmasına ilişkin emir verildiği halde helikopterleri uçuşa hazırladığı ve bu helikopterlerin 

bu yasağa rağmen uçuş gerçekleştirdikleri, 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarının  askeri  darbe  faaliyeti  icrası  sırasında  olay 

gecesi askeri darbe faaliyeti dışında herhangi bir telefon iletişiminde bulunulmamasına dair 

faaliyete katılan askerlere emir ve talimat verdiklerinin değerlendirildiği,  şüphelinin de bu 

emir  ve  talimata  uyarak  olay  gecesi  saat  17:45'ten  sonra  hiçbir  telefon  irtibatında 

bulunmadığnınanlaşıldığı, 

Şüpheli  Kadir  BAYRAM  ifadesinde  olay  akşamı  tatbikat  için  Kara  Havacılık 

Komutanlığına  geldiğini  belirtmiş  ve  olay  gecesi  gerçekleştirdiği  askeri  hareketliliği  bu 

çerçevede  savunmuş  ise  de,  soruşturma  dosyasına  ekli  Tuğgeneral  Nerim BİTLİSOĞLU, 

Hava Pilot Kurmay Albay Oğuz OKUYUCU ve Hava Personel Albay Orhan GÜRDAL'dan 

oluşan  bilirkişi  heyetincedüzenlenen  bilirkişi  raporunda  bilirkişi  raporunda  "15/07/2016 

tarihindeki askeri darbe girişimi sırasında gerçekleştirilen faaliyetler içerisinde yer almak,  

yardım etmek, destek olmak veya kolaylaştırmak hiçbir surette eğitim, alarm veya tatbikat  

gibi  kavramlarla  açıklanamaz"  şeklindeki  tespit  karşısında  şüphelinin  tatbikata  ilişkin 

savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunun anlaşıldığı, 

Şüphelinin, olay günü gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi 

olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü 

mensubu olan diğer  şüphelilerle  fikir  ve eylem birlikteliği  içerisinde hareket  ettiği,  askeri 

darbe  girişimininde  bulundukları,  şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarından  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  aldığı  yasal 

olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli Kadir BAYRAM'ın, helikopterde kurulu bulunan kapı makinalı tüfeğinden 

ateş ettiğine, Genelkurmay Başkanlığı'nın bulunduğu binaya uçuş gerçekleştirdiklerine ilişkin 

özgür  iradesiyle  verdiği  ifadesinin içeriği,  bir  kısım müştekilerin  Genelkurmay Başkanlığı 

bahçesinden  kalkan  helikopterden  kendilerine  ateş  edildiğine  ilişkin  beyanları  ile  birlikte 

değerlendirildiğinde,  şüpheli  Kadir  BAYRAM'ın  Genelkurmay  Başkanlığı  civarında 

helikopterlerden açılan ateş sonucu meydana gelen tüm yaralama ve öldürme eylemlerinden 

5237 sayılı TCK 37 maddesi uyarınca doğrudan sorumlu olduğu, bu şekilde Genelkurmay 

Başkanlığı Binası civarında Ali Mehmet VUREL, Beytullah YEŞİLAY, Cengiz POLAT, Fuat 

BOZKURT,  İbrahim  ATEŞ,  Maktul  Mehmet  KOCAKAYA,Murat  İNCİ,  Mustafa 

KARASAKAL,  Muzaffer  AYDOĞDU,  Osman  ARSLAN,Osman  EVSAHİBİ,  Özcan 

1654/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



ÖZSOY,Ramazan KONUŞ,Selim CANSIZ, Serhat ÖNDER, Suat AKINCI, Suat ALOĞLU, 

Sultan  Selim  KARAKOÇ,  Uhut  Kadir  IŞIK,  Vedat  BÜYÜKÖZTAŞ,  Yasin  Naci 

AĞAROĞLU, Yusuf ÇELİK, Yusuf ELİTAŞ'ın öldürülmelerinin,

Müştekiler  Abdil  Muhsin  TÜRKMEN,  Abdullah  BAHÇECİ,Abdullah  CANSIZ, 

Abdullah  EROL,  Abdullah  KESKİN,  Abdullah  SEZGİN,  Abdullah  TUNÇEL,  Abdulvahit 

ÖZÇAVUŞ, Abdülkadir KAYAPINAR, Adem ULUTAŞ, Adem DEVECİ, Adem GÜL, Adem 

PARLAK, Adnan CEYLAN, Adnan ODABAŞI, Ahmet ARIK, Ahmet GENÇYİĞİT, Ahmet 

KARACA,  Ahmet  KAĞIZMANLI,  Ahmet  Salih  ÜNAL,  Ahmet  Sefa  KAYA,  Akın 

GÜNBULAK, Alaattin GÜMÜŞHAN, Ali DEMİRDAŞ, Ali  GÖK, Ali Osman KAYA, Ali 

ÖLÇÜCÜ,  Alişan  ÇELİK,  Aslan  ÇİÇEK,  Aydın  GÜLGAN,  Aydoğan  KONDU,  Ayhan 

AKKANAT,  Ayhan  ERTUĞRUL,  Aykut  TÜRKAN,  Aysel  SANCAK,  Barış  YILDIRIM, 

Bayram ÇAYLAK, Bedriye TÜREMİŞ, Berat BOZKURT, Birol ÇEBİ, Birşah YEŞİL, Burak 

BALCI,  Burak DEMİRCİ, Burhan DEMİR, Bülend BARAN, Bülent  DURAK, Bünyamin 

ÖCAL, Büşra ÖZYILMAZ, Büşra SANCAK, Can METİN, Cavit  ÖZTÜRK, Cem Koray 

ACAR, Cengiz ŞAHİN, Cengiz UÇAR, Cesur TEKİN, Çetin ÖZSOY, Dilek BURAN, Durak 

DENİZ, Ekrem ÇAKIR, Emin KARABIYIK, Emine AYDINBELGE, Emine Nur PARLAK, 

Emre KAYA, Enes GÖKGÜL, Engin ZENGİN, Ervil PEHLİVAN, Erdal AÇIKGÖZ, Eren 

TEKİN,  Erhan  ÇAYIR,  Erhan  SÜR,  Ertuğrul  ÇAĞLAYAN,  Esat  Kerim SEÇKİN,  Faruk 

BAŞARAN,  Fatih  GÜRSES,  Fatih  KARATEKİN,  Fatih  KUBULAY,  Fatih  PİRE,  Fazıl 

MACİT, Fazlı ÇİÇEK, Furkan ÖZTÜRK, Furkan SANCAK, Gülay GÜVERCİN, Gülüzar 

DEMİRCİ, Hacı Hasan OCAK, Hacı İhsan CEYLAN, Hacı Rahim ALLI, Hacer KONUŞ, 

Hakan KARADUMAN, Halil İbrahim BALGAT, Halit AYDOĞDU, Hamza ÇAKALOĞLU, 

Hanifi TÜMER, Harun ÇALI, Harun DOĞAN, Hasan CEYLAN, Hasan DEMİRKAN, Hasan 

KAYNAKCI, Hasan KAZMAZ, Hasan OLKUN, Hasan YAŞAR, Hatice TAVUKCU, Havva 

ŞEN,  Hüseyin  ÇINAR,  Hüseyin  KAYA,  İbrahim  ÇAĞ,  İbrahim  SIĞIN,  İbrahim  Ethem 

TOKATLIOĞLU, İlhan AYDIN, İsa PİRİHAN, İsa SARITEPECİ, İsmail  Samet MUTLU, 

Kaan ŞİMŞEK, Kadir İNCİKUŞU, Kadir TUNÇEL, Kazım ÇAKIR, Kemal TEZER, Kenan 

ARTUĞER, Kenan KONUK, Kerim TAŞKIRAN, Koray DEMİREL, Levent DİNÇ, Mahmut 

GÜRPINAR, Mahmut Mert  KILINÇ, Mehmet AYDINBELGE, Mehmet BACIK, Mehmet 

DALDA, Mehmet Fatih ŞABA, Mehmet Özgür AKKOYUNLU, Mesut TEKİNIŞIK, Metin 

İÇTÜZER, Metin UZUN, Muammer ERKAYA, Muhammed ŞAHBAZ, Muhammet Berdan 

ÖLÇÜCÜ,  Muhammed  Nurullah  TAVUKCU,  Murat  AKGÜL,  Murat  AYKUT,  Murat 

BALGAT,  Murat  ÇETİN,  Murat  DEMİRCİOĞLU,  Mustafa  ATEŞ,  Mustafa  GÜLCAN, 

Mustafa  GÜNEL,  Mustafa  KARKIN,  Mustafa  ÖZYILMAZ,  Mustafa  SEÇKİN,  Mustafa 

SEMERCİ, Mustafa SIRAKAYA, Mustafa YILMAZ, Mücahit GÜNDOĞDU, Nazar IRMAK, 

Necati EKİZ, Necmettin ÇİMEN, Nevzat YAPAN, Nigar SERT, Oğuzhan KONURALP, Okan 

1655/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



DEMİRCİOĞLU, Oktay ŞENGÜL, Onur Can AÇIKGÖZ, Orhan BURAN, Osman KÖMÜR, 

Ömer Faruk ÇATAL, Ömer Faruk EREN, Ömer Lütfi PEKER, Ramazan GÜNDEŞLİ, Regaip 

YILDIRIM, Salih ATEŞ, Satılmış KOÇAK, Selahattin KARAYEL, Selim YILMAZ, Selim 

ÖZDEMİR, Serdar DUMLUPINAR, Serdar KARATAŞ, Serkan ERAYHAN, Sinan ŞAHİN, 

Şafak ÜLGEN, Şener ŞENER, Şenol YEDİLER, Tahir ŞEKER, Talip TOSUN, Ufuk KAYA, 

Uğur KÖSEOĞLU, Uğur ŞAHAN, Ümit YEŞİLMADEN, Ümüt EKİNCİ, Üveys ÖZCAN, 

Üzeyir  KÜÇÜK,  Yahya  Murat  İMAMOĞLU,  Yasin  DEMİRCİ,  Yasin  GÖKGÖZ,  Yunus 

ÇELİK,  Yusuf  ASLANHAN,  Yusuf  AY,  Yusuf  GÖKDEMİR,  Yusuf  KURT,  Zafer  TAŞ'ın 

öldürülmeye teşebbüs edilmesi eylemlerinin doğrudan faili olduğu,

Şüpheli Kadir BAYRAM'ın, soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı Terör Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek, 23 kez nitelikli şekilde kasten 

insan  öldürmek,  196  kez  nitelikli  şekilde  insan  öldürmeye  teşebbüs  etmek  suçlarını 

oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-80- Şüpheli Kazım HAMZAÇEBİ'nin ( Teğmen ) Eylemleri :

Şüpheli  Kazım  HAMZAÇEBİ  16/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ben  Kara 

Havacılık Okul Komutanlığı Kurs Taburu Kurs Bölüğü emrinde görevliyim. .... mesai bitimi 

bölük komutanı Kara Pilot Yüzbaşı Emre ERKAN bizi yemekhaneye toplayarak akşam 21:45 

sıralarında tabur komutanının konuşması için toplanmamızı söyledi. Nedenini sorduğumuzda 

bilmediğini  ifade  etti.  Daha sonra  17:30 sıralarında  arkadaşlarla  çarşı  iznine  çıktık.  Çarşı 

izninde yemek yiyip saat 21:10 sıralarında birliğe dönüş yaptık. Saat 21:45 - 22:00 sıralarında 

gazinoda kurs bölüğünde kursiyer olup izinli istirahatli olmayıp birlikte bulunanlar toplandık. 

Tabur Komutanı Kara Pilot Yarbay Yasin ÖZDEMİR ( Yasin CANDEMİR) geldi ve 

'arkadaşlar  Genelkurmay  Başkanlığına  ve  Kuvvet  Komutanlığına  saldırı  var,  bu  akşam  

birliğimiz savunacağız bu akşam ölebiliriz'  dedi.  Biz terörist  saldırısı  olduğunu düşündük. 

Tabur komutanının emri ile bölük komutanı Emre ERKAN ve takım komutanı Kara Pilot 

Üsteğmen Serdar ERCAN tarafından silah ve mühimmat dağıtıldı.

Tabur  Komutanı  bana,  Teğmen  Ali  SERT’e,  Teğmen  İbrahim  MERT’e  ve  şuan 

hatırlayamadığım bir iki kişi daha uçuş hattına, meydan harekat bölgesi olarak adlandırılan 

yere geçmemizi ve oranın emniyetini almamızı söyledi. Biz bu saydığım arkadaşlarla birlikte 

tabur  komutanının  bize  söylediği  yere  geçtik  bu  nedenle  daha  sonra  kime  hangi  görev 
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verildiğini  bilmiyorum.  Meydan  harekat  bölgesinin  yan  tarafına  gittik  ve  mevzi  aldık, 

teröristlerin  ağaçlık  alandan  geleceğini  düşünerek  ağaçlık  bölgeye  doğru  siper  alarak 

16.07.2016  günü  saat  01:00  sıralarına  kadar  bekledik.Beklemeye  başladıktan  yaklaşık  20 

dakika sonra sikorsky ve kobra hareketlenip alandan havalandıklarını fark ettik.

Helikopterlerin bulunduğu alan arkamızda kaldığı için hangi saatte kaç tane hangi 

cins  helikopterden  kalktığını  kimlerin  helikopterleri  kullandığını  göremedim.  Diğer 

arkadaşların da görmüş olacağını sanmıyorum. Bu arada mermi sesleri duyulmaya başladı. 

Daha  sonralarda  patlama  sesi  başladı.  Bir  süre  sonra  Takım  Komutanımız  kule  önüne 

gelmemizi  söyledi,  saat  01:00  sıralarında  kule  önüne Teğmen  İbrahim MERT ile  birlikte 

geçtik. Kule meydan harekat bölgesinin üst tarafında bulunur. Bu kule tüm uçuşları kontrol 

eder.  Kulenin  kışlanın  iç  tarafına  bakan  yönünde  ve  otopark  yönünde kulenin  emniyetini 

aldık.  Ben  bu  arada  birisi  kuleye  saldırır  mı  terör  saldırısı  mı  oluyor  diye  düşünmeye 

başladım.  İbrahim'in  de  durumun ciddiyetini  farkına  vardığını  ve 'keşke  böyle  olmasaydı' 

dediğini duydum. Çünkü patlama seslerinin geldiği yönlerde siviller bulunduğunu düşünmüş. 

Atış sesleri  patlama sesleri  duyduğumda öncelikle o bölgede çatışma olduğunu düşündüm 

ama çatışmanın nedenini saray çevresinde saldırı olabileceği şeklinde yorumladım.

Sabah saat 04:30 - 05.00 a kadar o bölgede bekledik. bu süre içerisinde kulede takım 

komutanımız, Oğuz adlı Kara Pilot Albay vardı, meteoroloji odasında da sivil ve bıyığı olan 

Bakın AYDOGAN isimli  şahıs vardı,  kulede başkaları  var mıydı bilmiyorum, benim kule 

etrafında beklediğim süre içinde kuleye başka gelen olmadı. Hava aydınlanana kadar kulenin 

yanında bekledim.

Hava  aydınlandıktan  sonra  takım  komutanımızın  emri  ile  Ali  SERT ile  birlikte 

nizamiyeye geçtik, nizamiye arama kurtarma binasının yan tarafında bulunmaktadır. Yaklaşık 

20-25 dk bekledikten sonra askeri araç nizamiyeye geldi ve içerisinden kıyafetinde isimliği 

olmayan, çelik yelek giyen üzerinde mavi kot pantolon ve lacivert tişört giyen tahminimce 

rütbesinin albay yada yarbay olabileceğini değerlendirdiğim siyah saçlı birisi geldi, Ali SERT, 

ben ayağa kalktık. Komutanımız bizi çağırdı. 'Arkadaşlar siz burada ne yapıyorsunuz' dedi. 

Biz  emniyet  alıyoruz  komutanım  bize  burada  beklememiz  gerektiği  söylendi  dedik, 

nizamiyede itfaiye aracının içerisinde bekleyen erbaş ve erler de vardı. Bize 'tedirgin olmayın  

arkadaşlar, biz birlikteyiz aynı ülkenin askeriyiz' dedi. Bunun üzerine bizde bu komutanımız 

yanına yaklaştık, bize diğer birliklerdeki askerlerle irtibatımızın olup olmadığını sordu, bizde 

uzakta  Jandarma  birliklerinin  olduğunu  bildiğimizi  fakat  onlarla  irtibatımızın  olmadığını 

söyledik. Komutanımız 'neden yok' diyerek hayıflandı. Saat 02:00-02:30 sıralarında sıkıntılı 

durumlar geliştiğini algılamaya başlamıştık, zaman ilerledikçe yaşananların bir darbe girişimi 

olduğunu Ali SERT ve İbrahim MERT ile birlikte algılamaya başlamıştık. Komutanımız bana 

kuleye  gitmemi  ve  kuledekilere  ellerini  başlarının  üzerine  koyarak  kuleden  inmelerini 
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söylememi  istedi.  Aksi  takdirde  ateş  edeceklerini  söyledi.  Bu  sırada  araçta  başka  rütbeli 

içlerinde pilotlarında bulunduğu yaklaşık 10-15 kişilik personel de nizamiyeye geldi ve bizim 

üzerimize yürümeye çalıştılar. Bize siz ne yapıyorsunuz farkında değil misiniz dediler, bize 

sarayın bombalandığını kast ederek bunları söylediler, daha sonra silahlarımızı istediler. bizde 

silahlarımızı teslim ettik.

Sonra  ben  kuleye  gittim,  kulede  takım komutanı  Serdar  Üsteğmen  'arkadaşların  

nerede' dedi, ben bunun üzerine arkadaşlarıma bakmak için aşağıya indim. sonra İbrahim ile 

birlikte  kuleye  doğru  yaklaşan  adını  hatırlamadığım az  önce  tarif  ettiğim  komutanımızın 

yanına gittim, komutanımız ne olduğunu sordu ve bana anlattıklarını arkadaşımada anlattı. 

İbrahim MERT komutanım bu anlattıklarınızdan  kuledekileri  de  haberdar  edeyim diyerek 

kuleye çıktı, İbrahim kuleye çıktıktan hemen sonra kobra helikopteri geldiği yönünde ikaz 

geldi,  ikaz  o  anda  orda  bulunan  personelden  helikopteri  görenler  tarafından  yapıldı, 

etrafımızda  bulunanlar  helikopterin  ateş  etmek  için  geldiğini  söylediler.  Bunun  üzerine 

nizamiyeye doğru kıvrılan yolun görünmeyen taraflarına siper aldık. Kobra ilk anda ateş edip 

etmediğini hatırlamıyorum ama daha sonra ateş ederek üzerimizden geçmeye başladı. Sonra o 

alanda bulunan personel bir binanın, muhtemelen arama kurtarma binası, içerisine sığındı. Bu 

olay  saatini  tam  olarak  hatırlayamamakla  birlikte  06:00  sıralarında  gerçekleşmiş  olabilir. 

Kobra ateş etti.  bizi ikna etmek için gelen komutanımız ile ondan hemen sonra gelen tim 

helikoptere  ateş  ile  karşılık  verdi.  Bizi  ikna  etmek  için  gelenler  helikopterin  kendilerini 

püskürtmek  için  kuledekilerin  çağırdığını  konuşuyordu.  Biz  askerlerle  birlikte  binanın 

içerisindeydik. Kobra ile JÖH ten geldiğini değerlendirdiğim birlik çatışmaya başladı, siper 

halinde  olduğumuzdan göremedik  ama sanırım burda  birkaç  personel  yaralandı,  seslerden 

binlerinin  yaralandığını  anladık.  Bir  süre  sonra  helikopter  yada  helikopterler  gittiler, 

sonrasında Ali SERT ve erler ile birlikte bulunduğumuz binanın yanındaki binaya geçtik bu 

binada  yaklaşık  20  dakika  beklemiş  olabiliriz.  Sonra  bizi  ikna  etmeye  ilk  gelen  ismini 

hatırlamadığım  komutanımız  gelerek  bizleri  doblo  marka  araca  bindirerek  yanlış 

hatırlamıyorsam JÖAK’a getirdi.

Bizim dönemin ,  7’inci  dönemin ders  saatlerini,  brifing saatlerinin,  kurs  ile  ilgili 

genel konuların hususların paylaşıldığı bir whatsapp grubum vardır. Bu grubun adını, grubu 

ilk  olarak  kimin  oluşturduğunu  hatırlamıyorum.  Bu  grubu  bizi  ikna  etmek  için  gelen 

komutanımızın gelmesinden önce sildim. Çünkü gruptan birisi whatsapp grubunun silinmesi 

gerektiğini yazdı. bunun üzerine ben de yaşanan olaylarında tedirginliği ile whatsapp grubunu 

sildim.  Bu  whatsapp  grubuna  16.05.2016  tarihinde  saat  02:30  -  03:00  sıralarında  ancak 

bakabildiğimi hatırlıyorum, çünkü telefonum tamamen kapandığı için kulenin altında telefonu 

şarja takmıştım.

Bize  15/07/2016  günü  teslim edilen  silahla  birlikte  verilen  mühimmat  ben silahı 
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teslim ettiğimde de üzerimdeydi, silahı teslim ettiğimde mühimmatı teslim etmeyi unuttum, 

komutanımız  bizi  JÖAK’a  götürmek  için  tekrar  geldiğinde  komutanımıza  14  adet  G-3 

mermisini  vermek  istedim,  komutanımız  gerek  yok  dedi.  Ben  JÖAK’a  geldiğimizde  G-3 

mermilerini teslim ettim.

Ben  15/07/2016  günü 21:30  ve  sonrasında  yaşanacakları  kesinlikle  bilmiyordum. 

Sadece  akşam 21:45  sıralarında  tabur  komutanının  konuşma  yapacağını  biliyordum.  Ben 

konuşmanın içeriğinin ne olacağını da bölük komutanımız 'bilmiyorum' diyerek cevap verdiği 

için bilmiyordum. Benim kesinlikle anayasal düzeni yıkmaya yönelik bir amacım olmamıştır, 

suçlamaları  red  ediyorum,  ayrıca  ben,  İbrahim  MERT’in  olay  boyunca  neler  olduğunu 

anlamaya çalıştığını, yoğun stres altında olduğunu gözlemledim, Ali SERT de aynı şekildeydi. 

kesinlikle ben, İbrahim MERT, ve Ali SERT olayın ne olduğunun neyin neden yaşandığının 

farkına varamadık, Ali SERT ile beraber olayın farkına vardığımızda zaten istendiğinde derhal 

silahımızı verdik ve komutanımızın geçmemizi istediği yere geçtik. Kimseye ateş etmedik." 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Burak Han İLGÜN 27/07/2016 tarihli ifadesinde; "  Gün ağarana kadar 

burada bekledik ve sürekli çatışma sesleri geliyordu, helikopterler inip kalkıyordu. Fakat biz 

onların teröristlerle mücadele yaptığını sanıyorduk. Daha sonra yanımıza arkadaşlarım olan 

Teğmen Ali SERT ve Teğmen Kazım HAMZAÇEBİ geldi. Bize hitaben 'siz gidin dinlenin,  

biz burada bekleyelim' dediler. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli İbrahim MERT 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " .. Ardından bizi gruplara 

ayırdı, Ben, Osman TEKE, Burak Han İLGÜN, Murat GÜLERDİ, Kazım HAMZAÇEBİ ve 

Ali SERT’i Takım komutanımız Üsteğmen Serdar ERCAN’ın emrine verdi. 

... Bunun üzerine Serdar Üsteğmen ben ve Kazım HAMZAÇEBİ Tabur komutanının 

odasına gittik. Burada mühimmatların başında Bölük Komutanımız Emre ERKAN bekliyordu 

bize  mühimmatlardan  sayarak  adam  başı  onikişer  tane  alın  dedi  bunun  üzerine  ben 

grubumdaki ben dahil 6 kişi için toplam 72 tane fişek aldım sonra tekrar aşağı inerek herkese 

dağıttım. Şarjörlere mermileri doldurduk. Bize meydan harekat taburunun emniyeti görevini 

vermişlerdi.  Buraya  Serdar  Üsteğmen’  in  şahsi  aracına  3  kişi  arkadaşımız  Burak  Han 

İLGÜN’ün şahsi aracına üç kişi binerek bize görev verilen yere gittik.

Serdar Üsteğmen burda bizi iki şerli grup halinde böldü ve rastgele yerlere yatırarak 

mevzi aldırdı. Ben ve Kazım HAMZAÇEBİ’yi Jandarma Hava Aracı park yerini almak için 

orada mevzilendirdi.

...  Saat  gece  24:00  -01:00  arası  Serdar  Üsteğmen  gelerek  beni  ve  Kazım 

HAMZAÇEBİ’yi buradan alarak Meydan Harekat Tabur binası önüne getirdi. Bize siz burda 
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durun emri üzerine bizde burada beklemeye başladık.

... Burada sabaha kadar bekledik sabah 05:00- 06:00 arasında Jandarma kuvvetlerinin 

Jandarma  civarında  mevzu  alan  arkadaşlarımız  Ali  SERT’i  ve  Kazım  HAMZAÇEBİ’yi 

almışlar ve bizim yanımıza kobra tipi bir araçla geldiler. Araçtan inen sivil giyimli Jandarma 

Yarbay  olduğunu  söyleyen  şahıs  bize 'Sizin  helikopterler  sabaha  kadar  şehri  bombaladı  

silahlarınızı bize verin ve gelin' dedi bunun üzerine bizde 'kule de komutanlarımızın olduğunu 

onlara bilgi verelim'dedik." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Ali Tunç AVŞAR 03/11/2016 tarihli ifadesinde; " ... Güvercinlik kulesinin 

olduğu  tarafa  doğru  gittim.  Kulenin  alt  katında  bulunan  soyunma  dolaplarımızdan  sivil 

kıyafetlerimi ve eşyalarımı alacaktım. Kulenin girişinde Ali SERT ve Kazım HAMZAÇEBİ 

isimli  Teğmenler  ellerinde  tüfekle  duruyorlardı.  Normalde  kulenin  girşinde  hiç  nöbetçi 

olmazdı.  Ben  yukarı  çıkarken  bu  teğmenler  bana  herhangi  birşey  sormadılar  ve 

söylemediler. ....

15-20  dakika  kadar  sonra  aşağıdan  bir  teğmen  muhtemelen  ismi  Kazım 

HAMZAÇEBİ geldi, onunla beraber Oğuz YALÇIN Albay beni aşağıya gönderdi." şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ali  SERT  11/10/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Tabur  komutanımız  Yasin 

CANDEMİR .... Bizi 4-5 kişilik gruplara ayırdı. Benim olduğum gruba "siz kulenin olduğu 

bölgeyi  koruyacaksınız"  dedi.  Bizim  başımıza  Serdar  ERCAN  Üsteğmeni  verdi.  Benden 

başka  bizim  grupta  Kazım  HAMZAÇEBİ,  Osman  TEKE,  Burak  Han  İLGÜN,  Murat 

GÜLERDİ ve İbrahim MERT vardı." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Murat GÜLERDİ 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " ... Benim grubum 6 

kişiydi  ve  grubumda teğmen arkadaşlarım Osman TEKE,  Burak Han İLGÜN, Ali  SERT, 

Kazım HAMZAÇEBİ, İbrahim MERT ve yanımızda takım komutanı olarak Üsteğmen Serdar 

ERCAN bulunuyordu. 

Daha  sonra  ben  Burak  Han  İLGÜN'ün  aracıyla  ve  diğer  arkadaşlarda  Serdar 

Üsteğmenimin aracıyla birlikte yanımıza silahlarımızı da alarak görev yerimiz olan Meydan 

Harekat Taburuna gittik. Daha sonra Serdar Üsteğmen beni ve Ali SERT'i Meydan Harekat 

Taburunun  önüne,  Osman  TEKE  ve  Burak  Han  İLGÜN'ü  Jandarmanın  giriş  kapısına 

gönderdi. Kazım HAMZAÇEBİ ve İbrahim MERT'i Jandarmaya gidiş yolu üzerine koydu." 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Osman TEKE 28/07/2016 tarihli ifadesinde; "  Tabur Komutanı Yarbay 
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Yasin  CANDEMİR  .....  Ardından  bizi  gruplara  ayırdı,  Ben,  İbrahim  MERT,  Burak  Han 

İLGÜN,  Murat  GÜLERDİ,  Kazım  HAMZAÇEBİ  ve  Ali  SERT’i  Takım  komutanımız 

Üsteğmen Serdar ERCAN’ın emrine verdi. ...

... Serdar Üsteğmen burda bizi ikişerli grup halinde böldü ve rasgele yerlere yatırarak 

mevzi  aldırdı.  Ben ve Burak Han İLGÜN’ü Jandarma nizamiyesi  tarafında mevzilendirdi. 

Diğer arkadaşlarım İbrahim MERT, Kazım HAMZAÇEBİ, Murat GÜLERDİ ve Ali SERT’in 

nerede durduklarını bilmiyorum. 

...  Gece  saat:  04:30’a  kadar  benim bulunduğum yerde  hiçbir  hareketlilik  olmadı, 

Kazım  HAMZAÇEBİ  ve  Ali  SERT  bizim  mevziye  geldiler  bizim  yerimize  beklemeye 

başladılar..." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü, saat: 21:16'da, Teğmen Kazım HAMZAÇEBİ ve Teğmen 

Emre TEMİZKAN’ın sivil  kıyafetli  olarak Kara Havacılık Subay Temel koğuş kapısından 

giriş yaptıkları,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  21:40'da,  Teğmen  Kazım  HAMZAÇEBİ’nin  uçuş 

kıyafetli olarak Kara Havacılık Subay Temel koğuş kapısından çıkış yaptığı,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  22:07'de,  Teğmen  Kazım  HAMZAÇEBİ’nin uçuş 

kıyafetli ve silahlı olarak subay temel silahlık koridorunda görüldüğü belirtilmiştir. 

Şüpheli Kazım HAMZAÇEBİ'nin adına kayıtlı olan / kullanmakta olduğu 0 538 483 

10  61numaralı  telefon  hattı  için  Ankara  3.  Sulh  Ceza  Hakimliği'nin  25/11/2016  tarih  ve 

2016/6372 D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti 

kararı verilmiştir.

Şüpheli Kazım HAMZAÇEBİ'nin kullanmakta olduğu 0 538 483 10 61numaralı 

telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe  girişiminde  bulunulan 

15/07/2016 tarihinde  21:35 -  02:46 saatleri  arasında  kapalı  olduğu,  daha  sonra  aktif  hale 

geldiği, ancak gece boyunca kimseyle telefon irtibatının olmadığı anlaşılmıştır. 

Şüpheli  Kazım  HAMZAÇEBİ,  16/07/2016  tarihinde  Jandarma  Özel  Harekat 

Komutanlığı tarafından teslim alınarak gözaltına alınmıştır. 

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Kazım  HAMZAÇEBİ'nin  eylemleri 
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değerlendirildiğinde;

Şüpheli Kazım HAMZAÇEBİ'nin,  Kara Havacılık Okul Komutanlığı Öğrenci ve 

Kurslar Tabur Komutanlığında 7. dönem kursiyer teğmen olarak görev yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri dışında başka asker kişilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış 

biçimi ile  birlikte  nazara  alındığında,  şüphelinin  Fetullahçı  Terör  Örgütü üyesi  olduğunun 

anlaşıldığı,

Şüphelinin,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler  tarafından  15/07/2016 

tarihinde  gerçekleştirilecek  askeri  darbe  girişimi  öncesinde,  Subay  Temel  Kurs  Bölük 

Komutanı olan şüpheli Emre ERKAN tarafından 15/07/2016 tarihinde saat 21:30 sıralarında 

kışlada bulunmaları talimatı üzerine 15/07/2016 tarihinde saat 21:00 sıralarında Güvercinlik 

Kışlasına geldiği, tulumunu giydiği ve hazır beklediği, 

Tabur Komutanı Yasin CANDEMİR'in, tüm 7. Dönem Kursiyer Teğmenlere olduğu 

gibi şüpheliye de kapısı kırılmak suretiyle açılan depodan seri numaralarına bakmaksızın G-3 

piyade tüfeği dağıttırdığı,

Şüpheli Kazım HAMZAÇEBİ'nin, şüpheli İbrahim MERT ve şüpheli Serdar ERCAN 

ile  birlikte  Yasin  CANDEMİR'in  odasına  giderek,  kendileri  için  ve  Yasin  CANDEMİR 

tarafından oluşturulan gruptaki diğer şüphelilere vermeküzere mühimmat aldıkları, 

Şüpheli Yasin CANDEMİR'in, şüpheliKazım HAMZAÇEBİ'yi, şüphelilerAli SERT, 

İbrahim MERT, Osman TEKE, Burak Han İLGÜN ve Murat GÜLERDİ ile birlikte rastgele 

bir  grup oluşturarak başlarına da uçuş öğretmeni  olan şüpheli  Kara PilotÜsteğmen Serdar 

ERCAN'ın emrine vererek Meydan Harekat bölgesinde görevlendirdiği, 

Şüphelinin, şüpheli Serdar ERCAN'ın özel aracıyla görevlendirildiği bölgeye geldiği, 

Şüphelinin, önce Meydan harekat bölgesinin yan tarafına giderek mevzi aldığı, daha 

sonra, takım komutanının verdiği emir üzerine Kulenin kışlanın iç tarafına bakan yönünde ve 

otopark  yönünde  uzun  namlulu  silahla  beklediği,  daha  sonra  takım  komutanının  verdiği 

talimatı ile nizamiyeye geçtiği, 

Şüphelinin, askeri darbe faaliyeti başladığı saat 22:00 sıralarından sabah saat 06:00 - 

07:00 sıralarına kadar askeri darbeyi sevk ve idare eden şüpheliler tarafından verilen yasadışı 

emir ve talimatları yerine getirdiği,şüphelinin kendisine emir ve talimat yetkisi bulunmayan 

başka bir birlik komutanı olan şüpheli Üsteğmen Serdar ERCAN'den emir ve talimat aldığı, 

Şüphelinin, görev tanımı dışında kendisine ait olmayan uzun namlulu silahla olay 

gecesi farklı bölgelerde kendisine verilen yasadışı emir vetalimatları yerine getirdiği, 

Şüphelinin olay gecesi askeri darbeciler açısından Güvercinlik kışlasının kontrol ve 
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güvenliğini sağladığı, 

Şüphelinin  06:00  sıralarında  askeri  darbe  teşebbüsünü  engellemek  için  Kara 

Havacılık Komutanlığına gelen Jandarma Özel Harekata mensup askerler tarafından teslim 

alındığı, 

Şüphelinin  cep  telefonunda,  tanık  Mehmet  DİKKATLİ'nin  beyanına  göre  isminin 

'Yurtta  Sulh'  olduğu anlaşılan 7.  dönem kursiyer  teğmenlerden oluşan whatsapp grubunun 

kayıtlı  olduğu  ve  askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  üzerine  şüphelinin 

aldığı talimat doğrultusunda bu whatsapp grubuna ilişkin tüm paylaşımları sildiği, 

Şüphelinin ifadesinde, 7. Dönem kursiyerlerden oluşan whatssap grubunun ismini ve 

kimin oluşturduğunu bilmediğini, yaşanan olayların tedirginliği ile grubu sildiğini belirtmiş 

ise de, kişinin kendi dönem arkadaşlarından oluşan whatsapp grubunun ismini bilmemesinin 

hayatın  olağan  akışına  aykırı  olduğu,  bu  whatsapp  grubunda  yasal  emir  ve  talimatlar 

paylaşılmış  ise  kişinin  bu  paylaşımlar  lehine  delil  olacağından  silmemesinin  gerektiği, 

paylaşımların ve whatsapp grubunun silinmesinden bu grupta paylaşılan emir ve talimatların 

yasadışı olduğunun anlaşıldığı, 

Fetullahçı  terör  örgütü  mensuplarının  askeri  darbe  faaliyeti  icrası  sırasında  olay 

gecesi askeri darbe faaliyeti dışında herhangi bir telefon iletişiminde bulunulmamasına dair 

faaliyete katılan askerlere emir ve talimat verdiklerinin değerlendirildiği,  şüphelinin de bu 

emir ve talimata uyarak olay gecesi herhangi bir kimse ile telefon irtibatında bulunmadığı, 

Şüphelinin,  Kara  Havacılık  Komutanlığında  olay  gecesi  gerçekleştirilen  askeri 

hareketliliğin bir askeri darbe girişimi olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için 

kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu olan diğer şüphelilerle fikir ve eylem birlikteliği 

içerisinde  hareket  ettiği,  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  darbe  girişiminin  başarıya 

ulaşması için kendisine verilen yasal olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli Kazım HAMZAÇEBİ'nin, soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı Terör 

Örgütü üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük 

Millet  Meclisini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  kısmen  veya  tamamen  yapmasını 

engellemeye teşebbüs etmek ve Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya 

görevlerini  yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını 

oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-81- Şüpheli Kemal KİRAZLI'nın ( Teğmen ) Eylemleri :

Şüpheli Kemal KİRAZLI 26/07/2016 tarihli ifadesinde; " Ben 2011 yılında Kara 

Harp okuluna girdim ve 2015 yılında mezun olarak kursiyer Tankçı Teğmen olarak göreve 
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başladım.  Ancak  göreve  başlar  başlamaz  Uçak  Helikopter  Pilot  Subay  Temel  Kursuna 

katıldım ve bu kurs yukarıda adresini verdiğim yerde yapılıyor. Ben ve aynı kursa birlikte 

başladığımız  Piyade  Teğmen  Ahmet  Semih  BACANAK  ve  Tankçı  Teğmen  Mustafa 

ÖZKARDEŞLER yapılan bu kurstan elenmiştik yeni görev yerimize tayinimizin çıkmasını 

bekliyorduk.  Ancak  tayinimiz  çıkmadığından  kursa  katılmayıp  gün  içerisinde  mesai 

saatlerinde yine aynı yerde bulunuyorduk. Ben Plan Programlama Şubesinde evrak işleriyle 

ilgili görev yapıyordum. 

15 Temmuz 2016 günü gün içerisinde Bölük Komutanımız Kara Pilot Yüzbaşı Emre 

ERKAN  tüm  kursiyerlere  ve  elenen  biz  üçümüze  de  Tabur  Komutanının  saat:  17.00 

sıralarında bizlerle görüşeceğini söyledi. Kursiyerler ve bizler saat: 17.00’de içtima için üst 

yemekhanede  toplandık.  Saat:  18.00sıralarında  Bölük  Komutanımız  Emre  Yüzbaşı  içtima 

alanına  gelerek,  Tabur  Komutanımızın  Kara  Pilot  Yarbay  Yasin  CANDEMİR’in  Okul 

Komutanımız  Kara  Pilot  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN  ile  toplantıda  olduğunu,  şimdi 

gelemeyeceğini, saat 21.45’de geleceğini,isteyenin o saate kadar ayrılabileceğini veya orada 

bekleyebileceğini, saat: 21.45’te içtima için gazinoda hazır olunması gerektiğini, kursiyerlerin 

de 21.45’de etüt yapacağını söyledi. Ben ve diğer elenen arkadaşlarım Bölük Komutanımızın 

yanına gittik ve kurstan elendiğimiz için etüt yapmasak olmaz mı diye sorduğumuzda, hayır 

siz de geleceksiniz burada olacaksınız, Tabur Komutanı sizinle de görüşecekmiş dedi. Ben 

yemek için arkadaşımla Tabur dışına çıkarak Ankamall AVM’ye geldim ve yemek yedikten 

sonra birliğime gittim ve 21.45 sıralarında Gazinoda içtima için toplandık. 

Biz  gazinoda  beklerken  saat:  22.00  sıralarında  dışarıdan  Tabur  Komutanımızın 

bağırma sesi geldi ve ardından gazinoya geldi. Geldiğinde heyecanlı, korku dolu ve ciddi bir 

tavırla 'arkadaşlar Genelkurmay Başkanlığına terör saldırısı olduğunu, şu an çok kritik, bu  

gece sabaha kadar kimse konuşmasın, gerekirse bu gece ölebileceğiz" dedi. Daha sonra da 

kursiyerlere dönerek üçer ve yedişer kişiler halinde gruplara ayrılmamız emrini verdi. Sonra 

da her gruba bölük içerisinde farklı yerlere gitmeleri için emirler verdi.Tabur Komutanımız 

Yarbay  Yasin  CANDEMİR beni  ve  arkadaşım Tankçı  Teğmen  Müslim  ÇAĞIRICI’yı  bir 

kenara ayırdı ve bize Kara Pilot Yüzbaşı Erdem ARIKAN’ın numarasını verdi ve aramamızı 

emretti.  Başka  arkadaşlarımıza  da  yine  bize  verdiği  gibi  telefon  numaraları  vererek 

aramalarını istiyordu. Ayrıca herkesin de gitmeden önce silah alması için emir verdi. Ben ve 

arkadaşım Müslim orada iken cep telefonunu aradık ancak kendisi  telefonu açmadı.  Daha 

sonra biz de silah deposuna giderek G-3 tüfeği ile 1 adet boş şarjör aldık. Daha sonra Tabur 

Komutanının  odasına  gittiğimizde  kursiyerlerin  hepsine  12  adet  G-3  fişeği  dağıtıldı  ve 

şarjörlerimize doldurduk. Biz Tabur Komutanın odasının önünde beklerken Tabur Komutanı 

sürekli Yüzbaşı Erdem ARIKAN’ın nerede olduğunu soruyordu. Daha sonra biz gazinonun alt 

tarafında bulunan holde beklediğimiz sırada Erdem Yüzbaşı geldi ve bizden kendisine de G-3 
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tüfeği almamızı istedi. Biz yine giderek depodan 1 tane G-3 tüfeği ile 1 tane boş şarjör aldık 

ve yanına gittik silahı kendisine verdik. 

Daha sonra ben, arkadaşım Müslim ile Erdem Yüzbaşının özel kendi aracına bindik, 

araca binince Erdem Yüzbaşı bize bu gece tatbikat olacağını ve eğlenceli olacağını söyledi. 

Aracını hareket ettirerek birliğin içerisinde bulunan camiinin arka tarafında olan Telsiz Park 

olarak adlandırılan alana gittik. Orada aracından indik ve tatbikat olacağını, bizim de burada 

mevzileneceğimizi  söyledi.  Telsiz Park alanından biraz yukarısında bizim mevzi  almamızı 

isteyerek  oraya  gönderdi.  Kendisi  ise  aşağıda  kaldı.  Biz  mevzi  aldıktan  bir  süre  sonra 

bulunduğumuz yere aynı yerde görevli 8-9 er asker daha gelerek onlar da mevzi aldı. Bir süre 

sonra Erdem Yüzbaşı yanımıza gelerek bize kutu ile 20 adet fişek ve 1 adet dolu G-3 şarjörü 

ile su getirip bize verdi. Orada gece boyu bekledik ve üzerimizden gece saatlerinde uçak ve 

helikopterler geçmeye başladı. 

Bulunduğumuz yerden pistin sadece Batı tarafının az bir bölümünü görebiliyorduk. 

Bizim gördüğümüz  alandan  uçak  ile  helikopter  kalkışı  ve  inişi  olmadı.  Diğer  taraflardan 

helikopter  veya  uçak  kalkıp  kalkmadığını  göremedim.  Ben  gece  boyu  cep  telefonumdan 

haberleri takip ettim. Darbenin olduğunu anladığımız gece saatlerinde İstanbul yolunda yoğun 

trafik akışı başlamıştı ve korna sesleri ile yoldan geçen vatandaşlar tarafından bize bağırma 

sesleri  geliyordu.  Kaçacak bir  yerimiz de olmadığından orada beklemeye başladık ve ben 

sabaha karşı orada uyuyakaldım.

Uykumda iken aniden Kobra tipi helikopterin bizim birlik içerisine ateş etmesinin 

sesiyle  uyandım. Bu sırada  diğer  tarafta  bulunan arkadaşım Müslim de yanıma geldi.  Ne 

olduğunu  anlayamadığımız  için  bulunduğumuz  yerden  ayrılarak  az  arka  tarafta  bulunan 

ağaçlık bölgeye saklandık. Kobra helikopter dönüp dönüp aynı noktaya ateş ediyordu. Oradan 

da karşı ateş sesi geliyordu. Bu böyle bir süre devam ettikten sonra bizim birlikten 1 adet 

Cougar kuzey yönüne,  3 adet  Kobra tipi  helikopter  Batı  yönüne doğru kalkarak ayrı  ayrı 

havalanarak oradan ayrıldılar.  Bizim oraya ateş eden kobra helikopterin ne tarafa gittiğini 

görmedim. 

Sabah hava aydınlandıktan sonra bulunduğumuz yerden ayrılarak Erdem Yüzbaşının 

bulunduğu garaj olarak kullanılan yere gittik ve kendisi orada oturuyordu. Biz oraya gittik ve 

beklemeye  başladık.  Biz  kendisine  ne  olduğunu,  helikopterin  bize  ateş  edip  etmediğini 

sorduğumuzda bize değil, yanımızda bulunan Jandarma Kara Havacılık Okulu tarafından giriş 

olduğunu ve  oraya  ateş  açtığını  söyledi.  Erdem Yüzbaşı  birileri  ile  dışarı  çıkarak  telefon 

görüşmesi  yaptı  ama kiminle  görüştüğünü bilmiyorum.  Telefon görüşmesinden sonra bize 

arabaya binin Kurslar Taburuna yani  ilk çıktığımız yere gidiyoruz diyerek birlikte aracına 

bindik  ve  ilk  ayrıldığımız  yere  gittik.  Oraya  gidince  kimsenin  olmadığını  gördük.  Sonra 

Yüzbaşımız bize sivil elbiselerimizi giyinmemizi söyledi. Erdem Yüzbaşı ile birlikte depodan 
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aldığımız  tüfek  ve  fişekleri  Tabur  Komutanının  odasının  önüne  bıraktık,  biz  bırakırken 

komutanın kapı camı sağlamdı. Ben üzerimi giyindikten sonralavaboya girip çıktığımda Tabur 

Komutanın oda kapısının camının kırılmış olduğunu gördüm. Ben ve Müslim silahların orada 

durmasının uygun olmayacağını düşünerek oradan aldık ve depoya götürerek kapısının önüne 

bıraktık. Daha sonra binanın önüne çıktığımızda Erdem Yüzbaşının da üzerini değiştirip sivil 

giyindiğini, panik ve heyecan ile kararsız bir halde sağa sola gittiğini gördüm. Hemen onun 

arabasına bindik ve kendisi yine telefon görüşmesi yapıyordu, sonra bize Fidanlığa gideceğiz 

diyerek aracını oraya sürdü ve oraya gittiğimizde oradaki kapının kilitli olduğunu görünce 

yine  telefon  görüşmesi  yaptı  ve  kapının  kilitli  olduğunu,  sinirli  ve  korku  halinde  telefon 

görüşmesi sırasında Erdem Yüzbaşı konuştuğu kişiye beni burada bıraktınız diye bağırıyordu. 

Daha sonra oradaki kilitli kapıyı açmaya çalıştı ve beylik tabancası ile kilide ateş etti ancak 

kilit açılmadı ve tekrar aracına bindik ve Kurslar Tabur Komutanlığı önüne gelince arkadaşım 

Müslim komutanım biz inebilir miyiz diye sordu ve kendisi tamam diyerek biz araçtan indik. 

Erdem Yüzbaşı ise aracını hareket ettirerek yanımızdan ayrıldı.  Ben ve arkadaşım Müslim 

yürüyerek ana nizamiyeye  gittik  ve oranın askeri  araçlarla  dolu  olduğunu gördük.  Bunun 

üzerine  geri  döndük  ve  Fidanlık  Bölgesine  gittik.  Orada  bulunan  nizamiye  kapısının 

üzerinden  atladık  ve  yaya  olarak  A City  AVM  önüne  bir  yerde  İstanbul  yoluna  çıktık.." 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Müslim  ÇAĞIRICI  28/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Tabur  Komutanı 

ayırdığı grupları, personelin kendi özel araçlarıyla emretmiş olduğu Meydan Harekât Taburu, 

Fidanlık Nizamiye ve 1 nolu Nizamiyeye gitmemizi emretti. Benimle beraber Teğmen Kemal 

KİRAZLI  ile  birlikte  Erdem  Arıkan  Yüzbaşı  bizi  kendi  arabasına  aldı,  arabada  bize 

'Arkadaşlar  heyecanlı  bir  gece  değil  mi' diye  sordu,  biz  cevap  vermeyince  'kendinizi  

kasmayın  tatbikat  var' diye  söyledi  ve  bizi  Kara  Havacılık  Okulu  içinde  bulunan camini 

yanına  getirip,  burada  mevzilendirdi.  Oradan  ayrıldı.  Biz  burada  beklemeye  başladık.  Bu 

arada Erdem Yüzbaşı tekrar yanımıza gelip bize mühimmat verdi. 

Bu  beklememiz  sabaha  kadar  sürdü,  Saat:06:00  civarında  helikopter  geldi  ve 

helikopter pistinin yanında bulunan kule civarına ateş etmeye başladı, biz bu esnada ağaçlık 

bölgeye geçip saklandık, burada Erdem Yüzbaşı cep telefonunuzdan arayıp helikopterin kule 

bölgesine ateş ettiğini söyledim. Bana 'Tamam bende size bakmaya gelmiştim.' diye cevap 

verdi. Yanında bulanan arkadaşım Kemal KİRAZLI bana komutanla bir konuşalım demesi 

üzerine birlikte bulunduğumuz yerde ayrılıp Erdem Yüzbaşının yanına gittik ve olayı anlattık, 

kendisi bize gergin bir şekilde 'Askere değilPolislere ateş ediyorlar'  demesi üzerine biz orada 

beklemeye  başladık.  Akabinde  Erdem  Yüzbaşı  ayrılmaya  karar  verince  bende  Kemal 

KİRAZLI’ya bizde gidelim, deyip oradan Kurs taburuna Erdem Yüzbaşının aracıyla gittik. 
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Kendisine  silahları  ne  yapacağımızı  söyleyince  bize  Tabur  Komutanın  odasının  önüne 

bırakırsınız diye cevap verdi. Sivil elbiselerimizi giymek için odalarımıza gittik, sivillerimi 

hızlı bir şekilde giyip, Erdem Yüzbaşı yanına gittiğimde Erdem Yüzbaşı odasında olmadığını 

gördüm, aşağıdan alt  kattan  ses  gelmesi  üzerine  aşağıya  indiğimde Erdem Yüzbaşı  Tabur 

komutanının odasının kapısını kırmaya çalıştığını gördüm. Kapıyı açamayınca birlikte Erdem 

Yüzbaşının  aracına  gittik.  Erdem  Yüzbaşı  arayla  ilgilenirken  Kemal  KİRAZLI  ve  ben 

silahlarımızı deponun kapısının önüne koyduk. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Erdem ARIKAN 19/07/2016 tarihli ifadesinde; "Aracı Kurs Taburu park 

alanına getirdiğimde Teğmen Kemal KİRAZLI ve Teğmen Müslim ÇAĞIRICI Tabur binası 

girişinde gördüm ve karşılaştık.Teğmenler bana “komutanım Yasin Yarbayım, siz ve bizim 

gece eğitimi için telsiz parkına gitmemizi emretti” dediler. Ellerinde benim için de alınmış bir  

G-3 tüfeği vardı. Bana bu tüfeği verdiler, şarjörü kontrol ettiğimde mermi olmadığını gördüm. 

Onlara şarjörlerinin dolu veya boş olup olmadığını sordum. Boş olduklarını söylediler, hep 

birlikte telsiz parkına benim aracım ile intikal ettik. Ben eğitim amaçlı olduğunu zannettiğim 

faaliyet için kursiyer iki teğmeni ayrı ayrı mevzilendirdim. Kendim de, telsiz parkının sağ 

tarafında bulunan bir sütrenin arkasına geçtim..... Onu bıraktıktan sonra tekrar telsiz parkına 

gittim.  Daha  sonra  Öğrenci  ve  Kurslar  Tabur  Komutanlığında  görevli  teğmen  Kemal 

KİRAZLI ve Teğmen Müslüm ÇAĞIRICI ile  birlikte  otoparkın oradaki  dinlenme yeri  ve 

sundurmada  gizlendik.  1  adet  kobra  tipi  helikopterin  kışla  içerisinde  jandarma  bölgesini 

taradığını fark ettim." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda

15 Temmuz 2016 günü, saat: 21:21'de, Teğmen Kemal KİRAZLI’nın sivil kıyafetli 

olarak Kara Havacılık Subay Temel koğuş kapısından giriş yaptığı,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:07'de, Teğmen Kemal KİRAZLI’nın uçuş kıyafetli, 

Teğmen Mahir  Furkan HASDEMİR’in uçuş kıyafetli  vesilahlı  olarak subay temel  silahlık 

koridorunda görüldükleri,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:09'da, Teğmen Kemal KİRAZLI’nın uçuş kıyafetli 

ve silahlı olarak subay temel silahlık koridorunda görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 07:19'da, Teğmen Müslim ÇAĞIRICI, Teğmen Kemal 

KİRAZLI ve kimliği tespit edilemeyen sivil kıyafetli Honda Civic marka beyaz bir araçla 

Fidanlık  nizamiye  bölgesine  geldiği,  nizamiye  çıkış  kapısını  açmaya  çalıştıkları,  kapı 

açılamayınca araçla kışla içine yöneldiklerinin görüldüğü,
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16  Temmuz  2016  günü,  saat:  07:42'de,  Teğmen  Müslim  ÇAĞIRICI  ve  Teğmen 

Kemal KİRAZLI’nın sivil  kıyafetli  olarak,  Fidanlık nizamiye bölgesine geldiği,  giriş-çıkış 

kapısı üzerinden atlayıp yaya olarakuzaklaştıkları belirtilmiştir. 

Şüpheli Kemal KİRAZLI'nın adına kayıtlı olan / kullanmakta olduğu 0553 232 47 88 

numaralı telefon hattı için Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin 20/10/2016 tarih ve 2016/5362 

D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı  

verilmiştir.

Şüpheli  Kemal KİRAZLI'nın kullanmakta olduğu 0 553 232 47 88 numaralı 

telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe  girişiminde  bulunulan 

15/07/2016 tarihinden şüphelinin cep telefonu ile saat 00:36'dan ertesi gün saat 10:01'e kadar 

herhangi bir telefon irtibatının bulunmadığı, şüphelinin cep telefonunun gece boyunca açık 

olduğu, internet erişiminde bulunduğu anlaşılmıştır. 

Şüpheli Kemal KİRAZLI, 18/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Kemal  KİRAZLI'nın  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

ŞüpheliKemal  KİRAZLI'nın,  Kara  Havacılık  Okul  Komutanlığı  Öğrenci  ve 

Kurslar Tabur Komutanlığında 7. dönem kursiyer teğmen olarak görev yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri dışında başka asker kişilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış 

biçimi ile  birlikte  nazara  alındığında,  şüphelinin  Fetullahçı  Terör  Örgütü üyesi  olduğunun 

anlaşıldığı,

Şüphelinin,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler  tarafından  15/07/2016 

tarihinde  gerçekleştirilecek  askeri  darbe  girişimi  öncesinde,  Subay  Temel  Kurs  Bölük 

Komutanı olan şüpheli Emre ERKAN tarafından 15/07/2016 tarihinde saat 21:30 sıralarında 

kışlada  bulunmaları  talimatı  üzerine  15/07/2016  tarihinde  saat  21:45'de  Güvercinlik 

Kışlasında, toplantı yapılacak yerde tulumlu olarak, hazır vaziyette beklediği, 

Tabur Komutanı Yasin CANDEMİR'in, tüm 7. Dönem Kursiyer Teğmenlere olduğu 

gibi şüpheliye de kapısı kırılmak suretiyle açılan depodan seri numaralarına bakmaksızın G-3 

piyade tüfeği dağıttırdığı,

Şüphelinin, aldığı bu tüfeğin mühimatını ise askeri darbe hazırlığı kapsamında atış 
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eğitimi bahanesiyle alınan ve atış eğitimi iptal edildiği halde iade edilmesi gerekirken iade 

edilmeyerek Tabur Komutanı şüpheli Yasin CANDEMİR'in odasında bulunan mermilerden 

karşıladığı, 

Şüpheli  Yasin  CANDEMİR'in,  şüpheli  Kemal  KİRAZLI'yı,  şüpheli  Müslüm 

ÇAĞIRICI  ile  bir  grup  oluşturarak  başlarına  şüpheli  Erdem  ARIKAN  Yüzbaşıyı  da 

vererekKara  Havacılık  Okulu  içinde  bulunan  caminin  arka  tarafında  Telsiz  Park  alanında 

görevlendirdiği,

Şüphelinin,  Müslim  ÇAĞIRICI  ile  birlikte  depodan  dağıtılan  silahlardan  Erdem 

ARIKAN'ın emri üzerine onun için de 1 tane G-3 tüfeği ile 1 tane boş şarjör aldıkları, silah ve 

şarjörü Erdem ARIKAN'a verdikleri, 

Şüphelinin,  şüpheli  Müslim  ÇAĞIRICI  ile  birlikte  şüpheli  Erdem  ARIKAN 

Yüzbaşıya ait özel araçla görevlendirildikleri bölgeye gittikleri, 

Şüphelinin,  telsiz  park  alanında  şüpheli  Müslim  ÇAĞIRICI  ve  o  bölgede 

görevlendirilen 8-9 erle birlikte mevzilendikleri, 

Şüphelinin,  şüpheli  Erdem ARIKAN'ın sonradan getirdiği  yedek mühimmatlardan 

aldığı, 

Şüphelinin, ilerleyen saatlerde meydana gelen çatışma sesleri üzerine şüpheli Erdem 

ARIKAN'dan çatışmada askerlere  değil  polislere  ateş  edildiği  yönünde bilgi  aldığı,  darbe 

kapsamında görevlendirdiği yere giderek burada kendisine verilen yasadışı emir ve talimatı 

yerine getirmeye devam ederek mevzi almaya devam ettiği, 

Şüphelinin, askeri darbe faaliyeti başladığı saat 22:00 sıralarından sabah saat 06:00 - 

07:00 sıralarına kadar askeri darbeyi sevk ve idare eden şüpheliler tarafından verilen yasadışı 

emir ve talimatları yerine getirdiği, şüphelinin kendisine emir ve talimat yetkisi bulunmayan 

başka bir birlik komutanı olan şüpheli Yüzbaşı Erdem ARIKAN'dan emir ve talimat aldığı, 

Şüphelinin, olay gecesi askeri darbeciler açısından Güvercinlik kışlasının kontrol ve 

güvenliğini sağladığı, 

Askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması ve şüpheli Ünsal ÇOŞKUN'un 

'teğmenler ayrılabilir' talimatı üzerine, şüpheli Erdem ARIKAN ve Müslim ÇAĞIRICI ile 

birlikte, silahlarını depoya bırakarak sivil kıyafetlerini giydikleri, Erdem ARIKAN'ın aracı ile 

Fidanlık  Nizamiyesi  çıkışına  gittikleri,  Fidanlık  Nizamiyesinin  kapısındaki  kilidi  şüpheli 

Erdem ARIKAN'ın  silahla  2  el  ateş  ederek  açmaya  çalıştığı,  açamaması  üzerine  şüpheli 

Kemal KİRAZLI ve Müslim ÇAĞIRICI'nın yaya olarak nizamiye bölgesine gittikleri ancak 

çıkışın  kapatıldığını  anlamaları  üzerine  Fidanlık  Nizamiyeye  giderek  tellerden  atlayıp 

Güvercinlik Kışlasından kaçtıkları, 

Şüphelinin,  cep telefonunda,  tanık Mehmet DİKKATLİ'nin beyanına göre isminin 
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'Yurtta  Sulh'  olduğu anlaşılan 7.  dönem kursiyer  teğmenlerden oluşan whatsapp grubunun 

kayıtlı  olduğu  ve  askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  üzerine  şüphelinin 

aldığı talimat doğrultusunda bu whatsapp grubuna ilişkin tüm paylaşımları sildiği, 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarının  askeri  darbe  faaliyeti  icrası  sırasında  olay 

gecesi askeri darbe faaliyeti dışında herhangi bir telefon iletişiminde bulunulmamasına dair 

faaliyete katılan askerlere emir ve talimat verdiklerinin değerlendirildiği,  şüphelinin de bu 

emir  ve  talimata  uyarak  olay  gecesi  00:36  -  10:01  saatleri  arasında  herhangi  bir  telefon 

iletişiminde bulunmadığının anlaşıldığı, 

Şüphelinin,  Kara  Havacılık  Komutanlığında  olay  gecesi  gerçekleştirilen  askeri 

hareketliliğin bir askeri darbe girişimi olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için 

kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu olan diğer şüphelilerle fikir ve eylem birlikteliği 

içerisinde  hareket  ettiği,  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  darbe  girişiminin  başarıya 

ulaşması için kendisine verilen yasal olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Kemal  KİRAZLI'nın,  soruşturmaya  konu  eylemlerinin,  Silahlı  Terör 

Örgütü üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük 

Millet  Meclisini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  kısmen  veya  tamamen  yapmasını 

engellemeye teşebbüs etmek ve Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya 

görevlerini  yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını 

oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-82- Şüpheli Kemal KOCAASLAN'ın (Yüzbaşı) Eylemleri:

Kemal KOCAASLAN 02/03/2017 tarihli  ifadesinde;  2003 yılında Ankara Kara 

Harp okuldan teğmen olarak mezun olduğunu, 2004 yılında pilotaj kursunu tamamladığını, 

2011  yılına  kadar  Ankara’da  Kara  Havacılık  Komutanlığında  farklı  birliklerde  görev 

yaptığını, 2011-2015 yılları arasında Malatyada görev yaptığını, 2015 yılında tekrar Ankaraya 

tayin olduğunu, halen Kara Havacılık Komutanlığı simülatör ve uçuş eğitim merkezinde uçuş 

öğretmeni  olarak  Yüzbaşı  rütbesiyle  görev  yaptığını,  pilot  kursu,  Kobra  helikopter  kursu, 

öğretmen  kursu  ve  Atak  helikopter  pilot  kursları  aldığını,  iki  kez  Kurmaylık  sınavlarına 

girdiğini ancak kazanamadığını, 05336146658 numaralı Turkcell hattını 2004 yılından beri 

kullanmakta olduğunu, hattın adına kayıtlı  olduğunu, Fetullahçı Terör Örgütü ile Ortaokul 

yıllarında Afyon ilinde arkadaş grupları içerisinde ders çalışma maksatlı tanışmaları olduğunu, 

O zamanlar yani 1993 ortalarından itibaren üniversite öğrencileri olan bu şahısların evlerine 

gidip ders çalıştığını, o zamanlar herhangi bir şekilde dini içerikli bir sohbetin yapılmadığını, 

daha  sonra  1995  yılında  askeri  liseyi  kazandıktan  bir  iki  yıl  sonra  on  beş  tatil  veya  yıl  
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sonlarında  evni  gittiğinde  kendisiyle  irtibata  geçtiklerini,  kendisiyle  irtibata  geçen  şahsın 

Balıkesirli Mehmet veya Mahmut isminde Üniversite öğrencisi birisi olduğunu,1999 yılında 

harp okuluna geçtikten sonra bu kişinin yine kendi evinene gittiği zaman kendisinin birkaç 

kez  Ankara’ya  geldiğinde  görüşmelerinin  olduğunu,  yine  bu  kişiyle  Afyonda  izne  gittiği 

zaman buluşup konuştuklarını, kimi zaman Ankara'da Kızılayda kafede buluştuklarını, 2003 

yılında mezun olduktan sonra bu şahıs ile irtibatını kopartmaya çalıştığını, ancak o zamanlar 

cep telefonu kullanmaya başladığı için bu şahsın kendisini ankesörlü numaralardan aradığını, 

kendisinin  görüşmek  istememesine  rağmen  şahsın  ısrarı  üzerine  nadiren  görüşmelerinin 

devam ettiğini, 2004 yılında Kasım ayında Ankara’da ev tutmak istediği için okuldan tanıdığı 

olan Ali ERCAN ve Taha Fatih ÇELİK birlikte ev tuttukları için geldiğinde kendisine teklif 

ettiklerini kendisi de kabul ettiğini ve Batıkent’te birlikte kalmaya başladığını, iki ay kadar 

burada kaldıktan sonra Küçükesat’a taşındıklarını, burada Ali ERCAN ile tartıştığından dolayı 

kendisi  ayrılıp  Eryaman’da  bir  ev  tuttuğunu,  bunlarla  beraber  kalmakta  iken  daha  önce 

Süleyman isimli şahsı kendisini ismini bilmediği Keçiören’de ikamet eden 30’lu yaşlarda, evli 

bir  şahısla  tanıştırdığını,  bu  kişiyle  üçü  birlikte  bir  kaç  kez  dışarıda  üç  dört  kez  de 

Keçiören’de bu şahsın evinde toplandıklarını, bu toplantılar sırasında dini sohbet edip namaz 

kıldığını, bu şahıs da bazen risale-i nur ve kuran okunduğunu, bu şahsı görse tanıyabileceğini 

ancak bölgeyi bilmediği için evi çıkaramayabileceğini, daha sonra Taha’nın araya girmesiyle 

Ali  ERCAN ile  barıştığını,  2006-2009 yılları  arasında yine üçünün bu şahsın evine gidip 

geldiğini, 2009 yılında Kara Havacılık Komutanlığına geçtikten sonra Ali ve Taha ile mesai 

saatlerinde de görüşmemeye başladığınını, kendisinin fikirlerinin ve yaşam tarzının bu kişilere 

uymadığını, yabancı bir kız arkadaşı bulunduğunu, bunun öğrenilmemesi için aksak taktirde 

kendisinin  cezalandırılacağını  düşüneceği  için  irtibatı  kopardığını,  Ankara'da  kalmak 

istemesine  rağmen  2011  yılında  Malatya'ya  tayin  edilmesi  nedeniyle  de  irtibatını  kestiği, 

2006-2009 yılları arasında Keçiörendeki eve gidip geldiklerinde görse tanıyamayacağı isim 

hatırlamadığı  kendilerinden  sorumlu  bir  ağabeyin  evine  4-5  kez  gidip  geldiklerini,  2009 

yılından  sonra  Ali  ve  Taha'nın  kendisini  çağırmalarına  rağmen  toplantılara  gitmediğini, 

Taha'nın  evine  gittiğinde  bazen  birilerinin  gelip  gittiğini,  Taha  evini  Eryaman'a  taşıyınca 

kendisinin de Varlık mahallesine taşındığını, Malatya'ya tayin olduktan sonra irtibatının iyice 

koptuğunu, Ankara'ya kurs için geldiğinde arkadaş olduklarından dolayı görüşme yaptıklarını, 

herhangi  bir  sohbet  veya  toplantının  olmadığını,  Malatya'da  örgütsel  anlamda  kimsenin 

kendisiyle  irtibata  geçmediğini,  Malatya'dan  Ankara'ya  döndükten  sonra  yine  kimsenini 

kendisiyle irtibat kurmadığını, Ali ve Taha ile sadece arkadaşlık ilişkilerinin devam ettiğini, 

15  Temmuz  2016  tarihinde  normal  mesaisini  yaptığını,  saat  17:00  sıralarında  mesai 

sonrasında  servisle  araca  giderken  servisin  Bahçelievler'de  kaza  yaptığını,  araç  komutanı 

olduğu için karşı tarafın teklifi ile polis çağırdıklarını, bu kaza dolayısıyla olay akşamı bir 
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kısım  yerleri  telefonla  aradığını,  işlemlerini  bitirdikten  sonra  saat  21:00  sıralarında  eve 

gittiğini,  askeri  darbe  girişimini  televizyondan  takip  ettiğini,  cep  telefonunda  bulunan 

whatsapp  haberleşme  programında  kendi  dönemi  pilotlarından  oluşan  40.  Ve  72.  Dönem 

isimli whatsapp gruplarının bulunduğu, bu gruplardan gelen bir listeyi paylaştığını, darbeye 

katılanların isim listesi olan bu listenin Kara Havacılık Komutanlığında hazırlandığını tahmin 

ettiğini, listeyi kendisinin hazırlamadığını, Türk Silahlı Kuvvetler içerisinde Ali ERCAN ve 

Taha Fatih  ÇELİK'in  Fetullahçı  yapı  içerisinde  olduklarını,  Ali  ERCAN'ın kardeşi  Serdar 

ERCAN'ın  da  örgütten  olduğunu  düşündüğünü,  kendisinin  örgüt  ile  bir  alakasının 

bulunmadığını,  geçmişte  bir  irtibatının  bulunduğunu,  kafa  yapısına  ve  fikirlerine  aykırı 

olduğu için ayrıldığını, suçlamaları kabul etmediğini belirtmiştir.

Şüpheli  Taha Fatih  ÇELİK'in 06/09/2016 tarihli  ifadesinde;  "... İfademin son 

bölümünde  Fetullahçı  Terör  Örgütü  ile  irtibatlı  olduğunu belirttiğim şahıslardan Abdullah 

YETİK  ...  Ali  ERCAN,  Kemal  KOCAASLAN  ...  İlkay  ATEŞ'in  bu  örgütle  irtibatlı 

olduklarına dair herhangi bir tereddütüm yoktur. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ali  ERCAN 18/02/2017  tarihli  ifadesinde;  "...  2003-2004 yılları  arası. 

Pilotaj  kursu  bitip  göreve  başladıktan  sonra  2004-2005  yılları  arasında  Dikmen’de  evini 

hatırlamadığım Ufuk isminde Bilgisayar Öğretmeni olarak tahmin ettiğim bir abinin evine 

yine  Taha  Fatih  ÇELİK  ile  gidip  gelmeye  başladım.  Bu  esnada  Taha  Fatih  ÇELİK  ile 

Küçükesat’ta ev tutup birlikte kalmaya başladık bu esnada halen görevde olup olmadığını 

bilmediğim Yüzbaşı Kemal KOCAASLAN bizim yanımıza ev arkadaşı olarak dahil olduktan 

sonra bizimle birlikte oda toplantılara gidip gelmeye başladı ancak Kemal KOCAASLAN ile 

görüştüğüm en son 2016 yılı içerisinde, kendisinin bu örgütten ayrıldığını ve görüşmediğini 

söylemişti." şeklinde beyanda bulunmuştur.

02/03/2017 tarihli  fotoğraf  teşhis  tutanağında, şüpheli  Kemal  KOCAASLAN'a, 

şüpheli Adnan SUBAŞ'ın fotoğrafı gösterildiğinde, Adnan SUBAŞ isimli şahsı daha önce bir 

evde gördüğünü, ancak hangi evde gördüğünü hatırlamadığını, ismini de bilmediğini, daha 

önce gittiği toplantı yapılan evlerden bir tanesinde gördüğünü belirtmiştir. 

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Kemal  KOCAASLAN'ın  eylemleri 

değerlendirildiğinde;
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Şüpheli  Kemal  KOCAASLAN'ın, 1.  Kara  Havacılık  Komutanlığı  Simülatör  ve 

Uçuş Eğitim Merkezinde uçuş öğretmeni olarak Yüzbaşı rütbesiyle görev yaptığı, 

Şüphelinin,  Ankara'da  görev  yaptığı  dönemde  kendisi  gibi  Kara  Havacılık 

Komutanlığında subay olarak görev yapan şüpheli Ali ERCAN ile birlikte Fetullahçı Terör 

Örgütü  yapılanmasında  aynı  hücresel  ağ  içerisinde  faaliyet  gösterdiği,  örgüt  faaliyeti 

içerisinde örgütsel toplantılara katıldığı, 

Şüpheli Kemal KOCAASLAN'ın müdafii katılım ile verdiği suç ikrarı içeren tevilli 

beyanı, şüpheliler Ali ERCAN ve Taha Fatih ÇELİK'in beyanları, teşhis tutanakları birlikte 

gözönünde  bulundurulduğunda  şüpheli  Kemal  KOCAASLAN'ın  Fetullahçı  Terör  Örgütü 

üyesi olduğunun anlaşıldığı, 

Şüpheli  Kemal KOCAASLAN'ın,  soruşturmaya konu eyleminin Fetullahçı Terör 

Örgütü üyesi olmak suçunu oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-83- Şüpheli Kerim Can KAMAN'ın ( Teğmen ) Eylemleri 

Şüpheli Kerim Can KAMAN 28/07/2016 tarihli ifadesinde; " Ben Güvercinlik'te 

bulunan Kara Havacılık Okulunda kursiyer teğmen olarak görev yapmaktayım ve burada kurs 

sürede  yatılı  olarak  kalmaktayım.  15/07/2016  günü  normal  şekilde  saat  08:00'de  kursa 

başladık  aynı  günsaat  17:00  sıralarında  Yüzbaşı  Emre  ERKAN  kursiyerlere  akşam  saat 

21:45'te Tabur komutanı sizinle görüşecek dedi. Ardından biz saat 21:45'te belirtildiği gibi 

gazino bölümü içerisinde üzerimizde kurs kıyafetimiz olan tulum ile toplandık. 

Ardından buraya Kara Pilot Yarbay Yasin CANDEMİR çok heyecanlıve derin derin 

nefes alarak bizim olduğumuz kısma girdi ve bağırarak 'Bu söylediklerim şaka değil kesinlikle  

gerçek  Genelkurmaya  saldırı  var,  başları  alıyorlar  hepinize  gerçek  silah  ve  mühimmat  

dağıtacam kimsenin eli bugün titremesin titrerse debugün titremesin, Genelkurmaydan sonra  

buraya saldıracaklar' dedi.  Ardından aynı  gazino içinde  gruplara  ayırdı  ve bizi  silahların 

olduğu  yere  yönlendirdi  burada  Emre  ERKAN yüzbaşı  bize  G-3 piyade  silahı  dağıttı  ve 

herkes  dışarıya  doğru  dağıldı  en  son  ben  çıkarken  komutanımız  Yüzbaşı  Emre  ERKAN 

burada  sen  bekle  ben  geleceğim  dedi.  Ben  burada  beklerken  arkadaşlarımdan  Mikail 

AYDOĞAN bana mühimmat getirdi ve bunu tabur komutanı Yasin CANDEMİR gönderdi 

dedi ve ben de aldım ve burada beklemeye devam ettim. Bir süre sonra Emre ERKAN ve 

yüzbaşı  Erdem ARIKAN  buraya  geldiler.  Silahlığın  olduğu  kısımdan  6  adet  silah  alarak 

Erdem  ARIKAN'ın  aracına  binip  ayrıldılar  ayrılırken  de  bana  binanın  emniyeti  alması 

söylediler.  Ben de burada  binanın  çevresinde  gezerken Skorsky pilotu  Kara pilot  yüzbaşı 

Cumali BOLAT'ın burada olduğunu üzerinde uçuş kıyafetinin olduğunu gördüm. Ardından 
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ben  binanın  ön  kısmına  geçip  burada  gazinoda  diğer  askerlerin  normal  şeklide  hayatına 

devam ettiğini görünce herhalde tatbikat oluyor diye düşündüm çünkü gündüz diğer birlikten 

arkadaşlar  akşam  tatbikat  olacak  demişlerdi.  Bende  burada  kamelya  kısmına  geçerek 

beklemeye  başladım  burada  sosyal  medyadan  boğazın  askerler  tarafından  kapatıldığını 

gördüm bir anlam veremedim. 

Ardından 02:30 sıralarında YüzbaşıEmre ERKAN isimli bölük komutanı yanımıza 

geldi. Yanımda bulunan Alican KOÇ isimli arkadaşım kendisine  'komutanım sela okunuyor  

milleti sokağa döküyorlar' dedi. Emre ERKAN da 'Dökünce ne olacak sanki' Sonra arkadaşım 

haberler de olanlar hakkında ne düşünüyorsun dedi. Emre ERKAN da 'Haberlere inanmayın 

hepsi yalan çarpıtma dedi' ardından bizim yanımızdan ayrıldı.  Benim bulunduğum yerden 

yakındanki meydandan ışıkları kapalı helikopterlerin kalktığını indiğini görüyordum. Biz de 

burada gün ağarana kadar bekledik. Sabah saat 05:30 sıralarında çatışma seseleri duydum ben 

bu bölgeye uzak olduğum için bir şey görmedim. Bu sırada çatışmanın olduğu taraftan iki 

arkadaşım geldi okul komutanın Teğmenleri  serbest bırakın dediğini öğrendik ve ardından 

binaya  çıkıp  sivillerimizi  giyerek  kendi  araçlarımızla  buradan ayrıldık."  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  İbrahim Furkan GÜLCAN 27/07/2016 tarihli  ifadesinde; "  ...  ve bizi 

rasgele yedişerli ve dörderli gruplara ayırdı, benim ayrıldığım dört kişilik grupta ben Teğmen 

İbrahim Furkan  GÜLCAN,  Teğmen  Çağatay  Talha  ÇOLAKOĞLU ve  Teğmen  Kerimcan 

KAMAN  vardı.  ...  Nizamiyede  Binbaşı  Ertuğrul’u  gördük.  Binbaşı  Ertuğrul'un  yanına 

gittiğimizde bize 'korkmayın, bugünleriçin yetiştirildiniz' dedi ve herkes nizamiyenin önünde 

beklemeye başladık, Teğmen Kerimcan KAMAN depo sorumlusu olarak depo da kaldı ve 

daha önceden depo görevlisi olan Teğmen Galip ŞİMŞEK koşarak nizamiyeye geldi ve bizim 

nizamiye gurubumuz olan dört kişiye katıldı ... Daha sonra teğmen Mikail AYDOĞAN bana 

doğru koşarak tabura gidiyoruz dedi, daha sonra Mikail AYDOĞAN'ın aracına binerek tabur 

binasına gittik, orada bizim gibi kaçan diğer teğmen arkadaşlarımız vardı, orada Kerimcan 

KAMAN’ı  ve  Cihangir  CAN'ı  gördüm,  tabur  binasında  sivil  kıyafetlerimizi  giydik, 

silahlarımızı taburun içine bıraktık ve daha sonra üzerini değiştirenler araçları ile taburdan 

uzaklaştık.." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Çağatay  Taha  ÇOLAKOĞLU  28/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "Benim 

grubumda  Mikail  AYDOĞAN’a  bir  GSM  numarası  verdi  ve  bu  numarayı  arayıp 

komutanınızın  emirlerini  alın  dedi.  Komutanın  kim  olduğunu  söylemedi.  Ben  dörtlü 

grubumdakileri  tanıyordum,  grupta  Mikail  AYDOĞAN,  İbrahim  Furkan  GÜLCAN  ve 

Kerimcan KAMAN vardı. Tabur komutanı şimdi aşağıya inin depodan silahlarınızı alın dedi, 
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bizde aşağıya indiğimizde bölük komutanı Emre ERKAN bizim grubta Kerimcan KAMAN'ı 

tutarak sen burda kal dedi bize daha sonra Galip ŞİMŞEK isimli kursiyeri kattı..." şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Mikail  AYDOĞAN  28/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...bizi  rasgele 

yedişerli ve dörderli gruplara ayırdı, benim ayrıldığım dört kişilik grupta ben teğmen İbrahim 

Furkan GÜLCAN,  teğmen  Çağatay Talha  ÇOLAKOĞLU ve  teğmen  Kerimcan  KAMAN 

vardı. ... Depoya gittiğimde Yüzbaşı Emre ERKAN, Yüzbaşı Erdem ARIKAN ve Teğmen 

Kerimcan KAMAN vardı. Daha sonra Yüzbaşı Emre ERKAN bana oradan rasgele bir silah 

verdi, bu sırada Teğmen Kerimcan KAMAN depo sorumlusu olarak depo da kaldı ve daha 

önceden depo görevlisi olan Teğmen Galip ŞİMŞEK koşarak nizamiyeye geldi..." şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Yasin KÖROĞLU 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " ... Daha sonra aşağıya 

indiğimde  Kerimcan  KAMAN  ile  karşılaştım.  Akabinde  taburun  bahçesinde  bulunan 

kamelyada  Alican  Üsteğmenim,  Kerimcan  Teğmenim ve  ben  birlikte  oturduk.  "  şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Yasin KÖROĞLU 27/07/2016 tarihli ifadesinde; "  Saat 05.30 civarında 

Kerimcan Teğmenle otururken Cihangir CAN ve Fatma İNCİ Teğmen arkadaşlarımızı gördük 

ve bize polislerin birlik içerisine girdiğini, komutanlarımızla çatıştıklarını söylediler. Fatma 

İNCİ  ağlıyordu.  Daha  sonra  Cihangir  ve  Fatma  okul  komutanımızın  Teğmenlerin  serbest 

olduğunu ve birlikten ayrılabileceklerini söylediğinden bahsettiler. Bizde Kerimcan, Cihangir, 

Fatma ve ben nizamiyeden çıkmaya çalıştık.  Bu sıralarda bir  Kobra Helikopteri  polislerin 

birliğe girmiş olduğu yöne doğru sürekli ateş ediyordu. ..." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Alican KOÇ 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " Kurs taburuna ben gittiğimde 

Teğmen Yasin KÖROĞLU ve Teğmen Kerimcan KAMAN oradaydı.  Bir  müddet  üçümüz 

birlikte kamelyada oturduk. ..." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü, saat: 20:21'de, Teğmen Kerimcan KAMAN’ın, subay temel 

koğuşlar bölgesine sivil  kıyafetle geldiği,  daha sonra uçuş kıyafetli  olarak Kara Havacılık 

Subay Temel koğuş kapısından çıkış yaptığı,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  21:38'de,  Teğmen  Mikail  AYDOĞAN  ve  Teğmen 
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Kerimcan KAMAN’ın uçuş kıyafetli olarak Kara Havacılık Subay Temel koğuş kapısından 

çıkış yaptıkları,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:14'de, Teğmen Kerimcan KAMAN’ın uçuş kıyafetli 

olarak subay temel silahlık koridorunda görüldüğü, 

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:45'de, Teğmen Kerimcan KAMAN’ın uçuş kıyafetli 

ve elinde 3 silahla subay temel silahlık koridorunda görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:59'da, Teğmen Kerimcan KAMAN’ın uçuş kıyafetli 

olarak Kara Havacılık Subay Temel koğuş kapısından giriş yaptığı, belirtilmiştir. 

Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  Mali  Suçlarla  Mücadele  Şube  Müdürlüğü'nün 

28/03/2017 tarih ve 342278 Sayılı cevabi yazısında; Şüpheli Kerimcan KAMAN’ın babası 

Murat  KAMAN’ın  İtina  Gıda  İçecek  Vetem.Malz.San.Tic  ve  Paz.A.Ş’de  örgütle  iltisaklı 

şirketde sosyal güvenlik kaydı bulunduğu belirtilmiştir.

Şüpheli Kerim Can KAMAN'ın kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0553 024 21 

60  ve  0538  924  14  32  numaralı  telefon  hattı  için  Ankara  6.  Sulh  Ceza  Hakimliği'nin 

20/10/2016 tarih ve 2016/5361 D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi 

uyarınca iletişim tespiti kararı verilmiştir.

Şüpheli Kerim Can KAMAN'ın kullanmakta olduğu 0553 024 21 60 numaralı 

telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe  girişiminde  bulunulan 

15/07/2016  tarihinde  cep  telefonunun  gece  boyunca  açık  olduğu,  internet  erişiminde 

bulunduğu, şüphelinin cep telefonunun olay gecesinden başlamak üzere sabah 06:00 sıralarına 

kadar  Güvercinlik  kışlasının  bulunduğu  mevkiideki  baz  istasyonlarından  sinyal  verdiği, 

şüphelinin  olay gecesi  askeri  darbe  girişimine  iştirak  eden şüpheliler  Yasin  CANDEMİR, 

Fatma İNCEve Mikail AYDOĞAN ile telefon iletişimi içerisinde olduğu görülmüştür.

Şüpheli Kerim Can KAMAN, 18/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Kerimcan  KAMAN'ın  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Kerimcan  KAMAN'ın,  Kara  Havacılık  Okul  Komutanlığı  Öğrenci  ve 

Kurslar Tabur Komutanlığında 7. dönem kursiyer teğmen olarak görev yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 
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amirleri dışında başka asker kişilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış 

biçimi ile  birlikte  nazara  alındığında,  şüphelinin  Fetullahçı  Terör  Örgütü üyesi  olduğunun 

anlaşıldığı,

Şüphelinin,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler  tarafından  15/07/2016 

tarihinde  gerçekleştirilecek  askeri  darbe  girişimi  öncesinde,  Subay  Temel  Kurs  Bölük 

Komutanı olan şüpheli Emre ERKAN tarafından 15/07/2016 tarihinde saat 21:30 sıralarında 

kışlada  bulunmaları  talimatı  üzerine  15/07/2016  tarihinde  saat  21:45'de  Güvercinlik 

Kışlasında, toplantı yapılacak yerde tulumlu olarak, hazır vaziyette beklediği, 

Tabur Komutanı Yasin CANDEMİR'in, tüm 7. Dönem Kursiyer Teğmenlere olduğu 

gibi şüpheliye de kapısı kırılmak suretiyle açılan depodan seri numaralarına bakmaksızın G-3 

piyade tüfeği dağıttırdığı,

Şüphelinin, aldığı bu tüfeğin mühimatını ise askeri darbe hazırlığı kapsamında atış 

eğitimi bahanesiyle alınan ve atış eğitimi iptal edildiği halde iade edilmesi gerekirken iade 

edilmeyerek Tabur Komutanı şüpheli Yasin CANDEMİR'in odasında bulunan mermilerden 

karşıladığı, 

Şüpheli  Yasin  CANDEMİR'in,  şüpheli  Kerimcan  KAMAN'ı,  şüpheliler  Mikail 

AYDOĞAN, Çağatay Taha ÇOLAKOĞLU, İbrahim Furkan GÜLCAN ile birlikte rastgele bir 

grup  oluşturarak  başlarına  da  şüpheli  Binbaşı  Ertuğrul  ALTUN'u  vererek  İstanbul  yolu 

üzerinde bulunan Ana Nizamiyede nöbet kulübeleri çevresinde görevlendirdiği,

Şüphelinin, Yasin CANDEMİR'in emri ile silah almak üzere depoya gittiği, depoda 

silah dağıtımı işi yapan şüpheli Emre ERKAN'ın kendisine depoda kalması talimatı verdiği, 

bunun üzerine şüphelinin depo kısmında bir süre kaldığı, 

Şüphelinin,  şüpheli  Mikail  AYDOĞAN'ın  getirdiği  mühimmatı  alarak  tüfeğine 

yerleştirdiği, 

Şüphelinin, depoda beklerken oraya silah almaya gelen Erdem ARIKAN'ın talimatı 

ile deponun bulunduğu binanın çevresinde uzun namlulu silahla gezdiği, 

Şüphelinin, askeri darbe faaliyeti başladığı saat 22:00 sıralarından sabah saat 06:00 - 

07:00 sıralarına kadar askeri darbeyi sevk ve idare eden şüpheliler tarafından verilen yasadışı 

emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması, kışlada askeri darbeye yönelik 

faaliyetleri  yönlendirenlerin  Akıncı  üssüne  gitmeleri  ve  şüpheli  Ünsal  ÇOŞKUN'un 

'teğmenler ayrılabilir' talimatı üzerine kıyafetlerini değiştirip silahını bırakarak Güvercinlik 

kışlasından ayrıldığı, 

Şüphelinin,  görev  tanımı  dışında  kendisine  ait  olmayan  silahla  olay  gecesi  eski 

nizamiye bölgesinde kendisine verilen yasadışı emir vetalimatları yerine getirdiği, 
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Şüphelinin, olay gecesi askeri darbeciler açısından Güvercinlik kışlasının kontrol ve 

güvenliğini sağladığı, 

Şüphelinin  cep  telefonunda,  tanık  Mehmet  DİKKATLİ'nin  beyanına  göre  isminin 

'Yurtta  Sulh'  olduğu anlaşılan 7.  dönem kursiyer  teğmenlerden oluşan whatsapp grubunun 

kayıtlı  olduğu  ve  askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  üzerine  şüphelinin 

aldığı talimat doğrultusunda bu whatsapp grubuna ilişkin tüm paylaşımları sildiği, 

Şüphelinin,  Kara  Havacılık  Komutanlığında  olay  gecesi  gerçekleştirilen  askeri 

hareketliliğin bir askeri darbe girişimi olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için 

kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu olan diğer şüphelilerle fikir ve eylem birlikteliği 

içerisinde  hareket  ettiği,  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  darbe  girişiminin  başarıya 

ulaşması için kendisine verilen yasal olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Kerim Can KAMAN'ın,  soruşturmaya  konu eylemlerinin,  Silahlı  Terör 

Örgütü üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük 

Millet  Meclisini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  kısmen  veya  tamamen  yapmasını 

engellemeye teşebbüs etmek ve Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya 

görevlerini  yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını 

oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-84- Şüpheli Korkmaz GÜLAL'in ( Astsubay ) Eylemleri : 

Şüpheli Korkmaz GÜLAL06/12/2016 tarihli ifadesinde; " ... En son 4 yıldır görev 

yapmakta  olduğum  Kara  Kuvvetleri  Astsubaylığı  görevini  yürütmekteydim.  Bu  yaptığım 

görev  Kara  Kuvvetleri  Komutanına  astsubaylarla  ilgili  her  türlü  konuda  danışmanlık 

yapmaktı. Benim görev yaptığım büroda Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahında komuta 

katının alt katındaydı....

Biz  olay günü Kuvvet  Komutanımız  ile  birlikte  İzmir'de  yapılan  Maltepe  Askeri 

Lisesinin mezuniyet töreninde bulunuyorduk. Saat 15:00 gibi askeri uçakla EDOK komutanı 

Kamil BAŞOĞLU ile birlikte Kara Havacılık Güvercinlik alanına iniş yaptık. Ben bizi kuvvet 

karargahına götürecek olan aracın gelmesi için 1 - 1,5 saat kadar Kara Havacılık Karargahının 

sol  tarafında açık alanda,  tek  başıma bekledim. Resmi  araç geldi  ve  ben o araçla  kuvvet 

karargahına gittim. Odamdaki sabit  telefon numarasını arayan numaralara baktığım zaman 

Mehmet  ŞAMCI Binbaşının  beni  aradığını  gördüm.  Dahili  hattan  kendisini  aradım.  Bana 

yanıma gel dedi, bende yalnız başıma Mehmet ŞAMCI Binbaşının tayin dairesinde bulunan 

odasına gittim. Odada Ömer KIZILOVA astsubay vardı. Mehmet ŞAMCI, Ömer KIZILOVA 

ile birlikte bize akşam saat 20:30 - 21:00 sıralarında Suriye harekat maksatlı bir uçuş planı 
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var,  uçuş yapılacak, Kara Havacılığa gidin,  orada Sezgin UYANIK Yarbayı  bulun, onunla 

görüşün dedi. 

Ben  bunun  normal  bir  gece  uçuşu  olduğunu  düşünerekten  Mehmet  ŞAMCI'ya 

herhangi bir soru sormadım. Daha önce uçuş yaptığımız askeri birlikte yapılan uçuş planları 

üzerinebizim bu şekilde uçtuğumuz olmuştur. Ama ilk kez sıralı komutanlarımdan olmayan 

birisinden talimat alarak bu şekilde uçuşa gidecektim. Normalde Mehmet ŞAMCI Binbaşının 

bana emir  ve talimat  verme yetkisi  yoktur.  Zaten kendisi  de Kara Havacılık  Komutanlığı 

personeli  değildir.  Ayrıca  bu  tatbikat  uçuşu  ile  ilgili  ben  sıralı  komutanlarımdan  ve 

amirlerimden hiçkimseye haber vermedim. Normalde vermem gerekiyordu. Bana o gece Kara 

Havacılığa gitmem için verilmiş yazılı bir emir yoktu, Mehmet ŞAMCI'nın sözlü emri üzerine 

ben Kara Havacılık Komutanlığına gittim.

Saat  18:00 sıralarında Ömer KIZILOVA ile  birlikte  karargahtan ayrıldık.  Ömer'in 

kullandığı araç ile evimize gittik. Ömer önce beni Eryaman'da bulunan evime bıraktı, kendisi 

aşağıda beklerken ben eve çıktım, evde 10 - 15 dakika kadar kaldım, uçuş tulumumu aldım, 

Ömer'in arabasının plakası düşmüştü, bu nedenle sorun çıkar diye düşünmüştük, ben kendi 

arabamla, Ömer'de kendi arabasıyla Ömer'in Etimesgutta bulunan evine gittik. Orada Ömer'in 

arabasını bıraktık. Benim arabamla Kara Havacılık Komutanlığına doğru yolaçıktık. Benim 

aracımın plakası 06 BH 4560'dır. Benim aracımı ACity'nin otoparkına bıraktık. Çünkü tatbikat 

gizliydi. Bunun açığa çıkmaması için aracımı karargah binasına getirmedik. A City'de Erkan 

ÇETİN  ile  buluştuk.  Bu  buluşmayı  telefonla  Ömer  KIZILOVA  ayarlamıştı.  Volkan 

TÜRKKORKMAZ  ile  Mustafa  ORMANTEPE'de  A  City'delerdi,  onlarla  birlikte  Erkan 

ÇETİN'in arabasıyla  Kara Havacılığa giriş  yaptık.  Saat 20:00 sıralarıydı.  Doğrudan araçla 

Kara Havacılık Hava Ulaştırma grubunun olduğu yere gittik. Orada ben, Ömer, Volkan ve 

Mustafa araçtan indik. Volkan ve Mustafa taarruz hangarının oraya gittiler. Erkan ise kendi 

birliğine gitti. Bu kişilerle buluştuğumuzda ve araç içerisinde askeri birliğe gelirken aramızda 

gece uçuşu yapılacağı şeklinde konuştuk. Ancak uçuşun mahiyeti konusunda kimsenin haberi 

yoktu. 

Ömer KIZILOVA ile biz, Mehmet ŞAMCI Binbaşının talimatı doğrultusunda Sezgin 

UYANIK  Yarbayın  makam  odasına  gittik.  Gitmeden  önce  Ulaştırma  taburunun  yan 

tarafındaki karargah binasında boş bir odada tulumlarımızı giyindik. Ömer'in giydiği tulumu 

yanında mı getirdiğini, yoksa oradan mı temin ettiğini bilmiyorum. Sezgin UYANIK Yarbay 

odada yalnızdı. Tatbikat maksatlı geldiğimizi söyledik. Mehmet ŞAMCI Binbaşının ismini 

söylemedik. O da bize siz burada biraz bekleyin dedi. 5 - 10 dakika bekledikten sonra Sezgin 

UYANIK Yarbay uçuş olduğunu söyledi. Kendisine neyle uçacağımızı, nereye uçacağımızı, 

görevimizin ne olduğunu sormadık. Bize herhangi bir uçuş emri de göstermedi. Ben Cougar 

teknisyeniyim. Bu nedenle bir Cougar helikopterle uçacağımı biliyordum. Bu emir üzerine biz 
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koşarak  oradan  ayrılıp  ulaştırma  bakım  hangarına  gittik.  Orada  nöbetçi  astsubay  olan 

Sebahattin  ŞAHİN  Astsubay  vardı.  Helikopterler  hangardaydı.  Dışarıda  herhangi  bir 

helikopter  yoktu.  Ömer,  ben  ve  Sebahattin  ŞAHİN  birlikte  2  tane  Cougar  helikopteri 

hangardan uçuş hattı denilen hangarın önüne traktörlerle çekerek çıkardık. Biz üçümüz bu 

helikopterlerin koruma kılıflarını çıkardık. Uçuşa hazır hale getirdik. Bu helikopterler yakıt 

ikmali  yapılmış,  uçuşa  hazır  helikopterlerdi.  Kuyruk  numaralarını  hatırlamıyorum.  Birisi 

ambulans helikopteriydi, öbürü ise arama kurtarma helikopteri idi. dedi

Koşarak pilotlar geldiler, bunlardan Sezgin UYANIK Yarbay ve Deniz ALDEMİR 

Binbaşı benim başında durduğum kuyruk numarasını hatırlamadığım Cougar helikoptere pilot 

olarak bindiler. Onlar helikopteri çalıştırdılar. Biz Ömer ile birlikte bu helikopterlerin çalışma 

sonrası kontrollerini yaptık. Sebahattin ŞAHİN Astsubayda bize bu konuda nöbetçi astsubay 

olduğu için bize yardım etti. Nöbetçi astusay helikopterler harekete geçtiği zaman sağa sola 

hareket vererek kalkış yapacak helikopterleri yönlendirirler. Sebahattin Astsubay da o akşam 

bu yönlendirmeleri de yaptı.  Ben helikopterin kontrollerini yaptıktan sonra, bu helikoptere 

bindim.  Ayrıca  bu  helikoptere  Osman  ÇAYIR Albayda  bindi.  Diğer  Cougar  helikopterin 

teknisyeni  Ömer KIZILOVA'ydı.  Pilotları  ise  bildiğim kadarıyla  Rıza  AKINCI Binbaşıyla 

Zafer DOLU idi.

Güvercinlik'ten  peşpeşe  kalkış  yaptık.  Skorsky  hangarının  orada  bir  hareketlilik 

vardı.  Bizim  bulunduğumuz  helikopter  Güvercinlik'ten  kalkarak  Akıncı'ya  iniş  yaptı. 

Akıncı'da indiğimiz yerde  helikopterler  vardı.  Sezgin  UYANIK, Osman ÇAYIR ve Deniz 

ALDEMİR orada bulunan bir binaya girdiler, biz Ömer ile birlikte helikopterlerin başında 

uçuş  hattında bekledik.  Ben bu arada resmi  cep telefonu hattından eşimi  aradım. O bana 

askeri bir hareketlilik olduğunu söyledi. Sezgin Yarbay ile Deniz ALDEMİR bir saat kadar 

sonra helikopter başına geldiler, uçacağız dediler. Ancak nereye gideceğimizi söylemediler. 

Sonra  onlarla  birlikte  helikoptere  bindik.  Osman  ÇAYIR  Albay  gelmedi.  Ömer 

KIZILOVA'nın  teknisyeni  olduğu  helikopterin  pilotları  da  geldiler,  iki  helikopter  birlikte 

Akıncı'dan kalkış yaptık. Harp okulunun tören alanına iniş yaptık. Techizatlı askerler vardı, 

oradan  10  civarında  asker  bizim  helikoptere  bindi.  Onları  oradan  alıp  Genelkurmay 

Karargahına götürdük. Onları orada Genelkurmay'ın bahçesine indirdik. Sonra tekrar döndük, 

Harp  Okulu'ndan  yine  aynı  şekilde  10  kadar  techizatlı  askeri  aldık,  yine  Genelkurmay 

karargahına götürüp orada indirdik. İniş yaparken helikopterde bir sarsıntı oldu. Oradan kalkış 

yapıp  Kara  Havacılık  Güvercinlik  meydanına  iniş  yaptık.  Helikopter  pilotları  arasındaki 

konuşmaları  ben  duymuyordum.  Helikopterlerin  nereye  uçacağına  dair  talimatı  kimin 

verdiğini  de  bilmiyorum.  Güvercinlik'e  indiğimizde  saat  24:00  sıralarıydı.  Ömer 

KIZILOVA'nın teknisyenliğini yaptığı helikopterde bizimle birlikte Güvercinlige iniş yaptı. 

Helikopteri ben kontrol ettiğimde pal dediğimiz pervane kısmında delik oluştuğunu gördüm. 
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Ömer  ile  birlikte  helikopterlerin  uçamayacağına  karar  verdik.  O  sırada  pilotlar 

odalarındalardı.  Sezgin  Yarbay  bizim  yanımıza  geldiği  zaman  helikopterdeki  sıkıntıyı  ve 

uçamayacağını kendisine söyledik. 

Benim  kullandığım  resmi  cep  telefonu  hattının  internet  paketi  vardı.  O  gece 

watsapptan  olan  biteni  merak  edenlerin  paylaşımları  vardı.Onları  gördüm.  Saat  00:30 

sıralarında askeri  darbe olduğunu hem internetteki  haberlerden hem de helikopterin aldığı 

hasardan  anladım.  Ömer  KIZILOVA Astsubay  bir  ara  nöbetçi  astsubay  olan  Sebahattin 

ŞAHİN  Astsubaya  "bu  birliğin  personeli  biz  miyiz,  biz  neden  uçuyoruz,  söyle  kendi 

personeline gelsinler" dedi. Sebahattin ŞAHİN Astsubayda birliğin personelini aradı ve onları 

birliğe çağırdı. Sonradan duyduğuma göre gelen personel nizamiyeden giriş yapamamış.

Bizim kullandığımız Cougar helikopter hasarlı olduğundan Sezgin UYANIK Yarbay 

başka bir Cougar helikopteri uçuşa hazırlamamızı söyledi. Ömer, ben ve Sebahattin birlikte 

hangardaki  başka  bir  Cougar  helikopteri  uçuş  hattına  çıkardık.  Pallerini  açtık,  uçuşa 

hazırladık. Onun da kuyruk numarasını tam hatırlamıyorum, 10503 olabilir. Sezgin Yarbay 

Sebahattin ŞAHİN Astsubaya kapı makineli tüfeğini getir dedi. O da gidip depodan tüfeği 

getirdi, bana verdi, bende bu tüfeği alıp helikopterin arka tarafına koydum. Monte etmedim. 

Bu helikoptere ben, Sezgin UYANIK Yarbay ve Deniz ALDEMİR Binbaşı bindik. Ben Akıncı 

üssüne  tekrar  döndüğümüz  zannediyordum.  Ancak  farklı  bir  istikamete  gittik.  Sonradan 

öğrendiğime göre Çankırı'da bir yere bir alana iniş yaptık. Orada birileri bekliyordu. Onlar 

helikopter  çalışırken  helikoptere  mühimmat  kasaları  yüklediler.  Helikopterin  kapısını  ben 

açmıştım. Ancak ne ben ne de pilotlar helikopterden aşağıya inmedik. Helikoptere mühimmat 

yükleyen bu kişiler kimler bilmiyorum. Bu mühimmat yükleme işi 3 - 4 dakika kadar sürdü. 

Yaklaşık 30 kasa kadar  helikoptere mühimmat yüklenmişti.  Oradan hareket ederek Akıncı 

üssüne daha önce iniş yatığımız yere iniş yaptık. Saat 05:00 - 06:00 sıralarıydı. Pilotlar tekrar 

daha önce gittikleri binaya gittiler. Ben helikopter başında kaldım. Mühimmat helikopterin 

içerisindeydi.

Güvercinlik'te  helikopter  değişimi  olduğunda  ben  sivil  kıyafetlerimi  yanıma 

almıştım. Akıncı üssünde sivil kıyafetelerimi giydim. Tulumumu da çantaya koydum. Ömer 

KIZILOVA'da Akıncı üssündeydi. Kendisi ile birlikte saat 1 - 2 saat kadar orada bekledik. 

Kaçmanın yollarını aradık. Onun da üzerinde sivil kıyafetler vardı. Onunla birlikte otostop 

yaptık, bir araca bindik. Bu arabayı kimin kullandığını bilmiyorum. Markasını, plakasını da 

hatırlamıyorum. Bu araç Ömer'le bizi Eryaman yakınlarında bir yerde indirdi. Oradan ben 

evime gittim.

Ben olay gecesi eşimle bir  defa görüştüm. Beni  o gece arayanlar oldu ancak hiç 

telefonu  açmadım.  O  gece  hatırladığım  kadarıyla  eşim  dışında  kimse  ile  telefonda 

görüşmedim.  Kullandığım  resmi  cep  telefonu  evimdeydi.  Yaklaşık  10  gün  kadar  önce 
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evimdeki yapılan aramada polis telefonu almış. Üzerimde silah yoktu.

Ben  düşündüğümde  olay  gecesi  ilk  uçtuğumuz  Cougar  helikopterin  kuyruk 

numarasının 10503 olabileceğini fark ettim. İkinci uçtuğumuz Cougar helikopterin kuyruk 

numarası ise 10504 olabilir. Biz bu ikinci helikoptere kapı makinalı tüfeği yanında çelik yelek 

de yükledik. Ancak mermi yoktu. 

Benim teknisyen olarak görev yaptığım ilk helikopterde kapı makinalı tüfeği yoktu. 

İkincisinde  de  ifademde belirttiğim gibi  tüfek  vardı.  Ancak monteli  değildi.  Herhangi  bir 

şekilde benim bulunduğum helikopterlerden herhangi bir yere ateş edilmedi. 

Ben Fetullahçı  terör  örgütü  mensubu değilim.  Bilerek  askeri  darbenin  içinde  yer 

almadım. Kimseye ateş etmedim. Kimseyi öldürmedim." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ömer  KIZILOVA  07/12/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  Saat  18:00 

sıralarında Mehmet ŞAMCI bana ben Kara Havacılığa gideceğim saat 20:00 gibi sizde oraya 

gelin  dedi.  Ayrıca  Mustafa  ORMANTEPE  ve  Volkan  TÜRKKORKMAZ'ın  Etiler  Ordu 

evinde olduğunu, onları da giderken almamızı, A City'den Erkan ÇETİN Başçavuşun bizleri 

alacağını, olabildiğince Kara Havacılığa az araç giriş çıkışı olsun dedi. Bu sırada Korkmaz 

GÜLAL Başçavuşda yanımızdaydı. Aynı şeyleri ona da söyledi.

Saat  19:00  sıralarında  Karargahtan  benim  plakası  olmayan  aracımla  Korkmaz 

GÜLAL  Başçavuş  ile  birlikte  çıktık.  Etiler  Orduevine  gittik.  Yoldayken  ben  Mustafa 

ORMANTEPE'yi  cep  telefonumdan  aradım.  Oraya  gelmekte  olduğumuzu  söyledim.  Biz 

Etiler orduevine vardığımızda onlar kapıda çıkmışlar bizi bekliyorlardı. Mustafa ve Volkan'ı 

benim araca  aldık.  Oradan  İstanbul  yolundan  A City'e  gittik.  Mustafa  ile  Volkan'ı  orada 

indirdik. Korkmaz Başçavuş ile birlikte Eryaman'a onun evine gittik. Ben aşağıda bekledim. 

O evine çıkıp 10 - 15 dakika sonra uçuş tulumu ile geri döndü. O kendi arabasına bindi. Ben 

kendi arabama bindim. İki arabayla Etimesgut'a benim baldızımın bulunduğu adrese gittik. 

Oraya benim arabamı park ettim. Araçta bulunan tulum çantamı alarak Korkmaz'ın arabasına 

bindim. Birlikte A City'nin oraya geldik. Korkmaz'ın arabasını A City otoparkına park ettik. 

Biz  otoparka  gittiğimizde  Mustafa  ORMANTEPE  ve  Volkan  TÜRKKORKMAZ  orada 

bekliyorlardı.  Erkan  ÇETİN  Başçavuşta5  -  10  dakika  sonra  oraya  geldi.  Benim arabayla 

gideceğiz  dedi.  4'ümüz  Erkan  ÇETİN'in  kullandığı  arabaya  bindik.  Kara  Havacılık  Ana 

Nizamiyesinden giriş yaptık. 1. Alayın Karargahına binasına gittik. Erkan Başçavuş bizi orada 

bıraktı. Kendisi Skorsky hangarına gitti. Karargah binasının kapısında hatırladığım kadarıyla 

Yüzbaşı  Taha  Fatih  ÇELİK  vardı.  Kolunda  nöbetçi  kolluğu  vardı.  Ona  tatbikat  için 

geldiğimizi söyledik.  O da buyurun dedi.  Bizi  içeri  aldı.  Pilotların  gazinosuna geçmemizi 

söyledi, biz de oraya geçtik. Biz orada birifing yapılacağını düşünüyorduk. Dördümüz yarım 

saat  kadar  orada  bekledik.  Bu  sırada  üzerimize  tulumlarımızı  giydik.  Bize  herhangi  bir 
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birifing  verilmedi.  Bu  sırada  tekrar  kapıdaki  nöbetçi  Yüzbaşı  yanımıza  geldi.  Bizlere 

arkadaşlar  intibaklı  olduğunuz  hava  aracının  komutanına  gidin  onlar  size  gerekli  talimatı 

verecek onlarla görüşün dedi. Biz de bunun üzerine oradan çıktık. Mustafa ORMANTEPE ile 

Volkan TÜRKKORKMAZ taarruz hangarına gittiler. Biz Korkmaz GÜLAL ile birlikte Hava 

Ulaştırma Grup Komutanlığına gittik.

...  Ben  arama  kurtarma  helikopterinin  yanına  gittim.  Hatırladığım  kadarıyla  bu 

helikopterin kuyruk numarası 10505 idi. Cougar marka idi. Helikopterler hangardaydı. Orada 

bulunan nöbetçi astsubay Sebahattin ŞAHİN'e ben helikopteri sen hangardan çıkar traktörü 

nasıl  kullanacağını bilmiyorum dedim. O da ben de bilmiyorum dedi.  Bunun üzerine ben 

traktöre binip deneme yanılmayla helikopteri çekerek hangarın dışına uçuş hattına çıkardım. 

Bunu  yaparken  bana  Korkmaz  GÜLAL Astsubay  ile  Sebahattin  ŞAHİN  Astsubaylar  da 

yardım ettiler. ...

Önce Sezgin UYANIK Yarbay, Deniz ALDEMİR Binbaşı Osman ÇAYIR Albay ve 

Korkmaz GÜLAL'ın kullandıkları Cougar oradan kalkış yaptı. Arkasından da benim içinde 

bulunduğum ikinci Cougar kalkış yaptı. ....

...  Saat 24:00 -  01:00 sıralarında Zafer DOLU ile Rıza AKINCI Cougarın başına 

geldiler.  Görev olacak dediler.  Helikopteri  çalıştırdılar.  Bende helikoptere  bindim.  Nereye 

gideceğiz  dedim.  Zafer  DOLU bana haber  gelecek  daha  net  haber  yok  dedi.  Korkmaz'ın 

teknisyenliğini yaptığı 10503 kuyruk numaralı Cougarda hazırlık yaptı. İki Cougar helikopter 

olarak kalkış yaptık. Ankara istikametine doğru uçuş yaptık....... Oradan aldığımız askerleri 

Genelkurmay Başkanlığı binasının oraya biryere indirdik. Bu şekilde Harp Okulundan toplam 

iki  kez  Genelkurmay'a  asker  getirdik.  İkinci  dönüşümüzde  yerden  bizim helikoptere  ateş 

edildi. Ben pilotlara "bu nasıl tatbikat, aşağıdan bize ateş ediyorlar" dedim. Onlarda sakin ol,  

herhangi bir sorun yok dediler. Bunun üzerine tekrar harp okuluna gitmedik. Güvercinlik'e 

geri döndük. Korkmaz Başçavuşun bulunduğu helikopter isabet almıştı. Benim cep telefonum 

yanımdaydı.  İnternete  baktığımızda  askeri  darbe  olduğunu  öğrendik.  Saat  o  sırada  03:00 

sıralarıydı.

Güvercinlik'e  indiğimizde  helikopterleri  kontrol  ettik.  Korkmaz  Başçavuşun 

teknisyenliğini yaptığı helikopterin pali  isabet almıştı.  Uçamayacak durumdaydı.  ...  4 tane 

bixiyi iki iki bu helikopter ve benim teknisyenliğimi yaptığımı helikoptere koyduk. Ancak 

monte etmedik. Yarım saat kadar sonra sonradan çıkardığımız Cougar ile Korkmaz GÜLAL, 

Sezgin UYANIK Yarbay ve Deniz ALDEMİR Binbaşı kalkış yaptılar... " şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Kadir BAYRAM 07/12/2016 tarihli  ifadesinde; "  Saat 24:00'den sonra 

jetlerin  uçuştuğunu  gördük.  Benimle  birlikte  helikopterlerin  başında  ...Korkmaz  GÜLAL, 
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Engin GÖZ, Engin SARITAŞ Astsubayları teknisyen olarak gördüm. ... 07:30 - 08:00 gibi 

helikopterlerin bulunduğu yere siyah bir mersedes geldi, içinden Hulusi AKAR Orgeneral ile 

isminin  Mehmet  DİŞLİ  olduğunu  öğrendiğim general  indi.  Uğur  KAPAN  Albay  onların 

yanına gitti. Volkan TÜRKKORKMAZ ile Korkmaz GÜLAL da o araca yakın yerdelerdi." 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Ertan DERİN 07/11/2016 tarihli ifadesinde; "... 16/07/2016 günü sabah 

gün ağarıncaya kadar bu şekilde hiçbir  uçuşa katılmadan geri planda bekledim ve yanıma 

Kıdemli Başçavuş Korkmaz GÜLAL ve Kıdemli Başçavuş Ömer KIZILOVA geldi. Bunların 

bu  saate  kadar  zaman  zaman  Cougar  helikopterleri  ile  uçuşa  katıldıklarını  gördüm.  Ne 

yaptıklarını  sorduğumda  bana  mühimmatgetirdik  bu  üsse,  dedi  ve  geçiştirdiler.  Ben  de 

kendilerine "Bir an önce buradan çıkmamız lazım" dedim. Onlar da bana katıldı.." şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Ahmet YENGİL 26/07/2016 tarihli ifadesinde; " ... Piste döndüğümüzde 

diğer  helikopterlerin  tamamı  halen  pistte  duruyordu.  Ayrıca  2  Adet  Cougar  marka  Hava 

Ulaştırma  Grup  Komutanlığına  ait  helikopterin  piste  iniş  yaptığını  gördüm.  Bunların 

teknisyenleri  Astsubaylar  Korkmaz  GÜLAL  ve  Ömer  KIZILOVA  idi.  Pilotlarının  kim 

olduğunu bilmiyorum. Biz helikopterlerin yanında bekledik." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Osman ONGUN 26/07/2016tarihli  ifadesinde;  "  ...  Sebahattin  ŞAHİN 

bana tabur komutanız Kara Pilot Yarbay Sezgin UYANIK'ın helikopter ile acil uçuşa çıktığını 

söyledi..  ancak  yine  burada  nöbetçi  olan  Sebahattin  ŞAHİN  Başçavuşumdan  bu 

helikopterlerde teknisyen olan Astsubay Ömer KIZILOVA ve yine astsubay başçavuş olan 

Korkmaz isimli soyadını bilmediğim ( Korkmaz GÜLAL ) teknisyenin uçtuğunu öğrendim, bu 

konuyu Sebahattin ŞAHİN nöbetçi astsubayım bilir.

...,  bizde  emre  istinaden  Sebahattin  ŞAHİN  Başçavuş,  Erdal  Başçavuş  ve  ben 

depodan 2 adet bixi silah aldık ve birer tane uçuştan dönen 2 helikopterin içeresine attık, bu 

helikopterlerin kodunu ben bilmem Sebahattin Başçavuş bilir, benim çünkü hangar ve uçuşlar 

ile  bir  alakam  yoktur.  Bu  iki  helikopter  2  adet  bixi  silahı  daha  sonra  tekrar  uçtu,  bu 

helikopterler  ile  uçanların  içerisinde  benim tanıdığım Tabur  Komutanı  Kara  Pilot  Yarbay 

Sezgin  UYANIK,  Kara  Pilot  Yüzbaşı  Zafer  DOLU,  TEKNİSYEN  Başçavuş  Ömer 

KIZILOVA ve teknisyen Korkmaz Başçavuş vardı..... benim bu darbe girişimi olana kadar bu 

olaydan  bilgim  yoktur.  Ben  bu  yaşanan  darbe  girişimi  içerisinde;  ...  Kuvvet  Astsubayı 

Teknisyen  Korkmaz  Başçavuş  (  Korkmaz  GÜLAL  ),  ....  nun  olduğunu  düşünüyorum.  " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 
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Şüpheli  Sebahattin  ŞAHİN  26/07/2016 tarihli  ifadesinde;  "  ...  saat:22:15 

sıralarında  ...  hepsi  tam teçhizat  Uçuşa  hazır  haldelerdi.  10503  kuyruk 

numaralı  helikopteri  Yarbay  Sezgin  UYANIK  kullandı  yanma hangi  pilotu 

aldığını  görmedim  helikopterin  kabin  kısmında  Albay  Osman  ÇAYIR  ve 

kıdemli Başçavuş Korkmaz GÜLAL helikoptere binip hemen uçtular...

.. saat:04:10  sıralarında  birlikte  elektirikler  kesildi  ve  pilotlar  ve 

teknisyenler  olan  10505  numaralı  helikopterde  Yüzbaşı  Zafer  DOLU  ve 

kıdemli başçavuş Ömer KIZILOVA ve içerisinde bilmediğim pilot ile, 10504 

numarada  Yarbay  Sezgin  UYANIK  ve  Başçavuş  Korkmaz  GÜLAL  ve 

görmediğim pilot ile beklemeye başladılar yaklaşık bir saat beklediler bu 

süre  içerisinde  Ömer  KIZILOVA  ve  Korkmaz  GÜLAL’ın  yanına  Astsubay 

Ömer GÜLER ve yanında tanımadığım 5 tane Astsubay ile birlikte geldiler 

bu arada Ömer KIZILOVA’ya nereye gittiklerini sordum bana Genelkurmaya 

personel indirdiklerini söyledi daha sonra 10505 numaralı hava aracı uçuşa 

çıktı  ve  15  dakika  sonra  geri  geldi  daha sonra  Sezgin  UYANIK’ın  pilotu 

olduğun 10504 numaralı helikopter uçuşa çıktı ve geri gelmedi...

Benim  darbe  girişiminde  hiçbir  görev  almadım,  ben  bu  darbe 

girişiminde  ...  Başçavuş  Korkmaz  GÜLAL,  Başçavuş  Ömer  KIZILOVA  nın 

helikopterlerle uçtuğunu ve Başçavuş ÖMER Güler’in de bunların yanına 

gelip  sohbet  ettiğini  gördüm  orada  bu  olaylara  ait  kamera  kayıtları 

mevcuttur.

Şüpheli Emre GÜREL 20/10/2016 tarihli ifadesinde; " Sonradan indiğimiz yerin 

Akıncı üssü olduğunu öğrendim. Orada Korkmaz GÜLER ( Korkmaz GÜLAL), Ergün Yakut 

astsubaylar vardı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ergün  YAKUT  26/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Akıncı  Hava  Üs 

Komutanlığında  ...  Kıdemli  Başçavuş  Korkmaz GÜLAL,  BAŞÇAVUŞ Ömer  KIZILOVA, 

Kıdemli  BaşçavuşSüleyman  Nazif  TÜRKOĞLU  ve  Kıdemli  Başçavuşİlhan 

OCAKCIOĞLU’nu  gördüm.  Gece  boyunca  helikopterler  ve  savaş  uçakları  sürekli  inip 

kalkıyorlardı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Tanık Murat ŞAMA 26/07/2016 tarihli ifadesinde; " Daha sonra karargah binası 

önüne yanımıza iki sivil iki birliğin personelinden pilot Binbaşı geldi. Rıza AKINCI Binbaşı 

ve  Deniz  ALDEMİR  Binbaşıdır.  Deniz  ALDEMİR  l.  Alay  ağır  yük  helikopter  tabur 
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komutanında görevli. Rıza AKINCI kara kuvvetleri tayin dairesi tayin subayı. Bunlar şuanda 

tutukludur.  Teknisyenleri  Korkmaz Gülal başçavuş kuvvet astsubayı,  diğer teknisyen ömer 

KIZILOVA başçavuş tayin dairesinde tayin astsubayıdır. Bunlar bize Sezgin UYANIK Yarbay 

ve  Zafer  DOLU  Yüzbaşıyla  2  adet  Cougar  helikopteri  ile  harpokulundan  Genelkurmay 

başkanhğına personel taşıdıklarını Çankırıdan mühimmat alıp akıncıya götürdüklerini daha 

sonra olay yerinden kendi imkanlarını kullanarak kaçtıklarını, bu olayı da Suriye ile ilgili bir 

mesele  için  uçuşa  çağınldıklarını  ifade  ettiler.  Kendilerine  biz  savcılığa  gönderdik.  Rıza 

AKINCI ve Deniz ALDEMİRteknisyenler Korkmaz GÜLAL,Ömer KIZILOVA bu birliğin 

personeli değildirler. Bu helikoptere binme yetkileri yoktur. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Tanık  Halil  ERYİĞİT  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ... Hangardan  22.30 

sıralarında çıktık, hava ulaştırma hangarına gittik. Bu arada pistte helikopterler çalışıyordu. 

Sebebini  merak  ettik.  Gittiğimizde  nöbetçi  astsubay  bize  tayin  dairesindeki  şuan  tutuklu 

bulunanlar; Kıdemli Başçavuş Ömer KIZILOVA, Korkmaz GÜLAL, Binbaşı Rıza AKINCI, 

Osman ÇAYIR Albayın geldiğini söyledi ve bu kişilerin uçuşa gittiğini söyledi. " şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:27'de, Başçavuş Korkmaz GÜLAL’ın VIP hangar 

girişinde uçuş kıyafetli olarak görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:29'de, Başçavuş Korkmaz GÜLAL ve Albay Osman 

ÇAYIR (uçuş kask çantası ve gece görüş gözlüğü çantalı olarak)’a benzedikleri düşünülen 

şahısların VIP Hangar Apronunda görüldükleri, 

16 Temmuz 2016 günü,  saat:  03:25'de,  Başçavuş Korkmaz GÜLAL ve Başçavuş 

Ömer  KIZILOVA’nın,  Hangar  Nöbetçi  Astsubayı  Üstçavuş  Sebahattin  ŞAHİN ile  birlikte 

aprondan hangara giriş yaptıklarının görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü,  saat:  03:28'de,  Başçavuş Korkmaz GÜLAL ve Başçavuş 

Ömer KIZILOVA’nın, Hangar Nöbetçi Astsubayı Üstçavuş Sebahattin ŞAHİN ile birlikte B-

200 tipi uçağı hangardan apronatraktörle çıkarttıklarının görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 03:42'de, Başçavuş Ömer GÜLER ve Başçavuş Volkan 

TÜRKKORKMAZ’ın  VIPhangarına  giriş  yaptıklarının  görüldüğü,  Başçavuş  Korkmaz 

GÜLAL ve Başçavuş Ömer KIZILOVA’nın, Nöbetçi Astsubay Üstçavuş Sebahattin ŞAHİN 

ile birlikte AS-532 Cougar helikopterini hangardan apronatraktörle çıkarttıklarının görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 04:09'da, Başçavuş Ömer GÜLER, Başçavuş Volkan 
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TÜRKKORKMAZ,  Başçavuş  Korkmaz  GÜLAL,  Başçavuş  Ömer  KIZILOVA ve  Hangar 

Nöbetçi  Astsubayı  Üstçavuş  Sebahattin  ŞAHİN  ile  birlikteVIPhangarında  birlikte 

görüldükleri belirtilmiştir. 

Hava  Ulaştırma  Grup  Komutanlığı  Şehit  Kara  Pilot  Binbaşı  Yaşar  ERİAN 

Bakım  Hangarına  ait  güvenlik  kamera  görüntüleri  üzerinde  Kara  Havacılık 

Komutanlığı  tarafından  yapılan  inceleme  sonucu  düzenlenen  28/07/2016  tarihli 

tutanakta; 

Saat 22:07'de, Başçavuş Ömer KIZILOVA ve Başçavuş Korkmaz GÜLAL veYarbay 

Sezgin UYANIK'ın hangara girdikleri,

Saat  22:10'da,  Başçavuş  Ömer  KIZILOVA  traktörü  sürerek  hangardan  dışarı 

çıkarttığı,  arkasından  Binbaşı  Deniz  ALDEMİR  ve  Başçavuş  Korkmaz  GÜLAL aprona 

çıktıkları,

Saat  22:10'da,  Başçavuş  Ömer  KIZILOVA  traktörü  sürerek  hangardan  dışarı 

çıkarttığı,arkasından  Binbaşı  Deniz  ALDEMİR  ve  Başçavuş  Korkmaz  GÜLAL'in  aprona 

çıktıkları,

Saat 03:05'de, Üstçavuş Sebehattin ŞAHİN, Başçavuş Ömer KIZILOVA ve Başçavuş 

Korkmaz GÜLAL hangar apron kapısından hangara giriş yaptıkları belirtilmiştir.

Şüpheli Korkmaz GÜLAL'in Ankara İli Etimesgut İlçesi Dil Devrimi Caddesi Doğan 

Kaya Sitesi  108/31 adresinde  bulunan evinde 08/11/2016 tarihinde  arama yapılmış  ve bir 

kısım dijital materyale el konulmuştur.

Şüpheli Korkmaz GÜLAL'in kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0535 862 67 

25, 0530 294 63 63, 0541 557 58 40, 0538 057 58 40, 0530 912 92 93, 0530 728 56 42, 0535 

862 67 25 ve 0535 862 57 91 numaralı telefon hattı için Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 

09/12/2016 tarih ve 2016/6423 D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi 

uyarınca iletişim tespiti kararı verimiştir.

Şüpheli  Korkmaz GÜLAL'ın  kullanmakta  olduğu  0530  294  63  63  numaralı 

telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe  girişiminde  bulunulan 

15/07/2016  tarihinde  saat  20:00  sıralarında  telefonun  Güvercinlik  Kışlası  civarındaki  baz 

istasyonlarından  sinyal  verdiği,  daha  sonra  saat  23:00  -  00:55  arasında  Kazan  ilçesinde 

bulunan baz istasyonlarından sinyal verdiği, bu saatten sonra saat 08:09'a kadar herhangi bir 

sinyal vermediği, şüphelinin olay gecesi telefonla kendisini arayanlar olduğunu ancak telefona 

bakmadığına ilişkin ifadesi bu bilgi  ile birlikte değerlendirildiğinde telefonun saat 00:55 - 
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08:09 arasında kapalı olduğunun anlaşıldığı, şüphelinin telefonunun saat08:09'da tekrarKazan 

ilçesindeki baz istasyonlarından sinyal vermeye başladığı görülmüştür. 

ŞüpheliKorkmaz GÜLAL, 17/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Korkmaz  GÜLAL'in  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Korkmaz GÜLAL'in, Kara Kuvvetleri  Komutanlığında Astsubay rütbesi 

ile görev yaptığı,

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri olmayan şüphelilerden emir ve talimatlar alması, görevli olmadığı bir askeri birlikte 

askeri  faaliyette  bulunulması  şeklindeki  örgütsel  davranış  biçimleri  ile  birlikte  gözönünde 

bulundurulduğunda, şüpheli  Korkmaz GÜLAL'in Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğunun 

anlaşıldığı,

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler  tarafından  planlanıp  gerçekleştirilecek 

olan  askeri  darbe  planı  kapsamında  olay  gecesi  Cougar  AS-532  tipi  helikopterlere 

teknisyenlik yapacak personel olarak önceden görevlendirildiği, 

Kendisine emir ve talimat verme yetkisi bulunmayan şüpheli Mehmet ŞAMCI'dan 

aldığı talimat doğrultusunda, olay akşamı Kara Havacılık Komutanlığına geldiği,

Dış birliklerde görev yapan askeri personelin dikkat çekmemek üzere Kara Havacılık 

Komutanlığında görev yapan bir askere ait araçla kışlaya girilmesi örgütsel talimatı üzerine 

olay akşamı kendisiyle fikir ve eylem birliği içerisinde hareket eden şüpheliler Erkan ÇETİN, 

Ömer KIZILOVA, Volkan TÜRKKORKMAZ ve Mustafa ORMANTEPE ile A-City alışveriş 

merkezinde buluştukları, oradan Kara Havacılık Komutanlığında görev yapan şüpheli Erkan 

ÇETİN'e ait araçla Güvercinlik kışlasına giriş yaptıkları, 

Şüphelinin,  sivil  kıyafetli  olarak  Güvercinlik  kışlasına  geldiği,  orada  beraberinde 

getirdiği  uçuş  tulumunu giydiği,  şüphelinin  yanında  uçuş  tulumu getirmesinden kendisine 

askeri darbe kapsamında verilen görevden haberdar olduğunun anlaşıldığı, 

Şüpheli her ne kadar Suriye harekat maksatlı bir uçuş planı olduğunu ve kapsamda 

kendisine  uçuş  yapmak  üzere  olay  akşamı  Kara  Havacılık  Komutanlığına  gelmesi  emri 

verildiğini belirtmiş ise de,  bunun suçu gizlemeye ve suçtan kurtulmaya yönelik savunma 

niteliğinde olduğu, çünkü Türk Silahlı Kuvvetlerinde bu tür harekatlarla ilgili olarak önceden 

planlamalar  yapıldığı,  kimin,  kimlerle,  hangi  helikopterle  uçacağı  şeklinde  planlamalar 
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yapıldığı,  buna  ilişkin  emirlerin  ilgililerine  sıralı  amir  ve  komutanları  tarafından 

bildirilmesinin gerektiği, 

Şüphelinin,  kendisine  emir  ve  talimat  verme  yetkisi  bulunmayan  şüpheli  Sezgin 

UYANIK'dan aldığı emir uyarınca, talimat ve yönergelere aykırı olarak başka bir askeri birlik 

olan Hava Ulaştırma Taburuna ait 10503 ve 10504 kuyruk numaralı Cougar AS-532 tipi genel 

maksat helikopterlerin teknisyenliğini yaptığı,

Askeri  darbe  faaliyetinin  başlaması  üzerine  şüpheli  Sezgin  UYANIK'dan  aldığı 

talimat  doğrultusunda Güvercinlik'te  bulunan 10503 kuyruk numaralı  Cougar  AS-532 tipi 

genel maksat helikopteri uçuşa hazırladığı, pilotluklarını şüpheliler Sezgin UYANIK, Deniz 

ALDEMİR ve Osman ÇAYIR'ın yaptığı bu helikopterle Güvercinlik'den Akıncı Hava Üssüne 

yapılan uçuşa teknisyen olarak katıldığı, 

Şüpheli  Sezgin  UYANIK'dan  aldığı  talimat  uyarıncan  O'nun  ve  şüpheli  Deniz 

ALDEMİR'in pilotluğunu yaptığı aynı helikopterin teknisyenliğini yaparak bu helikopter ile 

Harp  Okulundan  iki  kez  Genelkurmay'a  piyade  silahları  ile  silahlandırılmış  Harp  Okulu 

öğrencilerini  taşıdıkları,  bu helikopterin askeri  darbe girişimine karşı  müdahalede bulunan 

polisler  tarafından  ateş  edilmesi  sonucu  palinden  isabet  alması  üzerine  Güvercinlik 

meydanına iniş yaptıkları, 

Güvercinlik  meydanında  bu  helikopteri  kontrol  ettiğinde  uçamayacak  durumda 

olduğunu  tespit  ettiği  ve  bunu  şüpheli  Sezgin  UYANIK'a  bildirdiği,  ondan  aldığı  talimat 

uyarınca hangarda bulunan 10504 kuyruk numaralı Cougar AS-532 tipi helikopterişüpheliler 

Sebahattin  ŞAHİN  ve  Osman  ONGUN  ile  birlikte  uçuşa  hazırladığı,  şüpheli  Sebahattin 

ŞAHİN'in getirdiği bixi kapı makinalı tüfeğini bu helikoptere yerleştirdiği, bu helikopterle 

aynı  uçuş  ekibi  ile  birlikte  Çankırı'ya  gittikleri,  oradan  aldıkları  mühimmatı  helikopterle 

Akıncı Üssü'ne getirdikleri, 

Şüpheli  Korkmaz  GÜLAL'in  16/07/2016  tarihinde  saat  03:42'de  şüpheliler  Ömer 

KIZILOVA ve  Sebahattin  ŞAHİN  ile  birlikte  AS-532  Cougar  tipi  helikopteri  hangardan 

aprona traktörle çıkardıklarının güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edildiği, 

Şüpheli  Korkmaz  GÜLAL'in  teknisyenliğini  yaptığı  AS  -  532  Cougar  tipi 

helikopterin  pilotluğunu  yapan  şüpheli  Sezgin  UYANIK'ın  cep  telefonunun  15/07/2016 

tarihinde  saat  22:33  -  23:06  zaman  aralığında  Gölbaşı  Mogan  Gölü  civarındaki  baz 

istasyonlarından  sinyal  verdiği,helikopterin  diğer  pilotu  olan  Deniz  ALDEMİR'in  telefon 

bilgileri  incelendiğinde  ise  cep  telefonunun  16/07/2016  tarihinde  saat  00:46'dan  01:22 

sıralarına  kadar  Gölbaşı  Mogan gölü  TÜRKSAT Özel  Kuvvetler  Bölgesinde  bulunan  baz 

istasyonlarından  sinyal  verdiği  birlikte  değerlendirildiğinde,  olay  akşamı  şüphelinin 

teknisyenliğini yaptığı Cougar AS-532 Tipi helikopterle Gölbaşında bulunan Özel Kuvvetler 

Komutanlığı ile TÜRKSAT Uydu Haberleşme Merkezine gerçekleştirilen uçuşa katıldığının 
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anlaşıldığı, 

Askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine, üzerinde bulunan uçuş 

kıyafetlerini çıkarıp sivil kıyafetler giydiği ve şüpheli Ömer KIZILOVA ile birlikte bir araca 

binerek Akıncı Üssü'nden ayrıldıkları, 

Şüphelinin olay akşamı askeri darbe faaliyetinde kullanılan 10503 ve 10504 kuyruk 

numaralı  helikopterlerin  bakım,  yakıt  ikmali  gibi  her  türlü  teknisyenlik  hizmetini 

gerçekleştirdiği,

Şüphelinin, görev yaptığı askeri birlik dışında başka bir askeri birlikte yetkisiz olarak 

faaliyette  bulunduğu,  yetkisiz  olarak  helikopterlere  teknisyenlik  yaptığı  ve  yetkisiz  olarak 

helikopterle uçuş gerçekleştirdiği, 

Şüphelinin,  olay  akşamı  Genelkurmay  Başkanı  tarafından  hava  sahasının  uçuşa 

kapatılmasına ilişkin emir verildiği halde helikopterleri uçuşa hazırladığı ve bu helikopterlerin 

bu yasağa rağmen uçuş gerçekleştirdikleri, 

Fetullahçı  terör  örgütü  mensuplarının  askeri  darbe  faaliyeti  icrası  sırasında  olay 

gecesi askeri darbe faaliyeti dışında herhangi bir telefon iletişiminde bulunulmamasına dair 

faaliyete katılan askerlere emir ve talimat verdiklerinin değerlendirildiği,  şüphelinin de bu 

emir  ve  talimata  uyarak  olay  gecesi  askeri  darbe  faaliyeti  dışında  telefon  iletişiminde 

bulunmadığının anlaşıldığı, 

Şüphelinin, teknisyenliğini yaptığı Cougar AS-532 tipi helikopter ile Gölbaşı Özel 

Kuvvetler  Komutanlığına  ve  TÜRKSAT  Uydu  Haberleşme  Merkezi  bölgesine  uçuş 

gerçekleştirmiş  olması,  bu  helikopterden  silahla  ateş  açılması  sonucu  meydana  geldiği 

değerlendirilen tüm ölüm ve yaralanma eylemlerinden 5237 sayılı TCK 37 maddesi uyarınca 

doğrudan  sorumlu  olduğu,  bu  şekilde  TÜRKSAT  Haberleşme  Merkezinde  yaralanan 

müştekiler Abdullah BULUT, Ahmet SARIKAYA, Ahmet ŞEFLEK, Alaettin ALTINTAŞ, Ali 

BOLAT,  Bayram  İNAÇ,  Bilal  Davut  HASETÇİ,  Mehmet  Cemil  ÖZTEGİL,  Cengiz 

DEĞİRMENCİ, Cengizhan SOLAK, Cenk ŞEN, Eray ÜNLÜ, Erdal SÖĞÜNMEZ, Erkan 

KAYA,  Erol  ÖLÇER,  Fatih  AKSOY,  Fatih  Mehmet  KAYABAŞI,  Fatih  POLAT,  Fatih 

ÜNVER,  Güner  GANİ  ,  Hakan  İLHAN,  Halil  ERSOY,  Hüsamettin  DEMİREL,  Halil 

YEŞİLÇİMEN, Hüseyin TÜRKMEN, İbrahim ATİLA, İsmail AÇIKAL, Kadir KARABIYIK, 

Lokman SONSOY, Mahmut BAŞPINAR, Mehmet BAYAR, Mehmet GÖKSEL, Mehmet Ali 

ORTAYATIRTMACI,  Muhammet  Sait  GÜNEŞ,  Muhammet  Emin  SERGİLİ,  Mustafa 

KARADAYI,  Özcan  ŞEN,  Ramazan  TEKTAŞ,  Serdar  GÖZÜM,  Serkan  BİLEN,  Taha 

TETİK,  Tarık  İNCEDERE,  Tarık  Furkan  ERBAY,  Tayfun  ÖĞÜTLÜ,  Turgay  AYÇİÇEK, 

Üzeyir  YAVUZ  ve  Yasin  Burak  KAYA'ya  karşı  işlenen  kasten  nitelikli  şekilde  insan 

öldürmeye teşebbüs suçlarının doğrudan faili olduğu,

Şüphelinin gerçekleştirilen askeri  hareketliliğin bir askeri  darbe girişimi olduğunu 
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bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu 

olan  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ederek,  askeri  darbe 

girişimininde bulundukları,  askeri  darbe planlaması kapsamında darbe girişiminin başarıya 

ulaşması için kendisine verilen yasal olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Korkmaz  GÜLAL'ın, soruşturmaya  konu  eylemlerinin,  Silahlı  Terör 

Örgütü üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük 

Millet  Meclisini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  kısmen  veya  tamamen  yapmasını 

engellemeye  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya 

görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek, yaralanan her bir 

müşteki için ayrı  ayrı olmak üzere toplam 47 kez nitelikli şekilde kasten insan öldürmeye 

teşebbüs etmek suçlarını oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-85- Şüpheli Mahir Furkan HASDEMİR'in( Teğmen ) Eylemleri :

Şüpheli  Mahir  Furkan  HASDEMİR  28/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Kara 

Havacılık Okul Komutanlığında Kursiyer Teğmenim. 2015 senesinde Kara Kuvvetlerinden 

mezun olduğumuz için ilk senemizde Kursiyer Teğmen olarak görev yaparız. Hafta içi okulda 

yatılı kalmak zorunlu olduğu için olay tarihi olan 15/07/2016 Cuma günü normal mesaimiz 

olan 07:00 - 17:00 saatleri arasında Kara Havacılık Komutanlığındaydım. 17:00 sıralarında 

sivil  kıyafetli  bir  şekilde  içtima alanında  Bölük Komutanı  Yüzbaşı  Emre ERKAN bizleri 

topladı. Bölük Komutanı Yüzbaşı Emre ERKAN bizlere dönerek Tabur Komutanı 2 haftadır 

Kara  Harp  Okulunda  mülakatlarda  olduğu  için  ve  son  hafta  dersleriniz  kötü  gittiği  için 

derslerle  ilgili  sizinle  görüşecek,  isteyen  21:30’da  taburda  olmak  şartıyla  yemek  yemeye 

çıkabilir  dedi.  Bende taburdan dışarı çıktım yemek yedikten sonra 21:30'da taburuma geri 

döndüm.  Bu  sırada  askeri  kamuflajlı  bir  şekilde  içtima  alanında  olma  talimatı  Bölük 

Komutanı Yüzbaşı Emre ERKAN tarafından 7.Dönem Kursiyerlere verildi, ben de 21:35'de 

içtimaya katıldım.

21:45 sıralarında Tabur Komutanı  Yarbay Yasin CANDEMİR yanımıza telaşlı  bir 

şekilde geldi. Bize dönerek herkes söyleyeceklerimi iyi dinlesin, Genelkurmay Başkanlığına 

terör saldırısı  olacak, birliklere  saldırı  olacak dedi  ve bizden birliğin emniyetini almamızı 

istedi.  Sizin  göreviniz  birliğin  emniyetini  almak  dedi.  Bizi  ve  oluşturduğu  grubu  görev 

yerlerine gönderdi. Beni Fidanlık nizamiyeye (beton farikasının olduğu yer) gönderdi. Bizim 

gruba  Fidanlık  nizamiye  de  emrine  gireceğimiz  komutanın  numarasını  vererek  arayın 

komutanınızı oraya gidin dedi. Daha sonra silah deposundan G3 piyade tüfeği aldım Tabur 

Komutanının odasından 12 adet mermi alarak tekrar görev yerime geçtim. Orada Yüzbaşı 
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Serkan YILDIZ ile  buluştuk.  Yüzbaşı  Serkan YILDIZ bize nizamiyenin emniyeti  alacağız 

dedi. 

Bizlerde  22:30  itibariyle  silahlı  bir  şekilde  görev  yerimizde  beklemeye  başladık. 

Askeri kamuflajlı rütbesi albay rütbesi olan ismini bilmediğim daha önce hiç görmeğim birisi 

beyaz Ford Connect marka araçla olduğumuz nizamiyeye gelerek Yüzbaşı Serkan YILDIZ’ı 

yanına  çağırdı.  Size  birazdan  bir  durum vereceğim nizamiyenin  emniyetini  alın  dedi  ve 

ayrıldı.  Ani  Müdahale  Mangası  geldi  ve  bizimle  beraber  nizamiyenin  güvenliğini  almaya 

başladılar.  Askeri  kamuflajlı  rütbesi  albay  rütbesi  olan  ismini  bilmediğim  şahıs  tekrar 

bulunduğumuz nizamiyeye geldi. Herkes Yüzbaşı Serkan YILDIZ’ın emrinde dedi ve gitti. 

Yüzbaşı Serkan YILDIZ bize Tabur Komutanı Yarbay Yasin CANDEMİR'in tüm kursiyerlerin 

telefonlarını kapatmasını emrettiğini söyledi. Ben ve görevlendirilen diğer kursiyerler nöbet 

tutmaya devam ettik. 

16.07.2016  saat  03:00  sıralarında  telefonuma  baktım.  Genelkurmay  Başkanlığına 

saldırı yapıldığını gördüm. Askerin darbe açıklamasını gördüm. Darbecilerin helikopterinin 

düşürüldüğü haberini  gördüm.  O an  ne yapacağımı  bilemedim.  Kimin yanında  olduğumu 

bilemedim. Yüzbaşı Serkan YILDIZ 04:00 sıralarında bize eğer nizamiyeden sızma olursa atış 

serbest dedi. Kime ateş atacağımızı sordum bana dönerek nizamiyeden kim girmeye çalışırsa 

ateş edin dedi.

05:30 sıralarında 9 Nolu Nizamiyeden çatışma sesleri gelmeye başladı, nizamiyedeki 

telsizden sorumlu askere  ne  oluyor  diye  sorduğumda bana polislerin  9  Nolu  Nizamiyeye 

sızmaya  çalıştıklarını  ve  nizamiyedeki  askerlerin  polisle  çatıştığı  söyledi.  Bunun  üzerine 

yanımda bulunan Kursiyer Teğmen Tolgahan AKBOĞA, Kursiyer Teğmen Selim GÖREN, 

Kursiyer Teğmen Hüseyin ZENGİN ile birlikte tabura geri döndük ve silahlarımızı depoya 

teslim ettik.  Daha  sonra  sivil  kıyafetlerimizi  giyerek  Kara  Havacılık  Komutanlığının  ana 

nizamiyesinden dışarı çıktık. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Tolgahan AKBUĞA 28/07/2016 tarihli ifadesinde; "  ... Daha sonra bizi 

dörderli  beşerli  rastgele  gruplara  ayırdı,  benim grubum dört  kişilikti.  Grubumda  Teğmen 

Hüseyin ZENGİN, Mahir Furkan HASDEMİR, Selim GÖREN ve ben bulunuyorduk. Tabur 

komutanımız Yasin CANDEMİR Yarbay depoya gidip silah almamızı emretti.  Daha sonra 

depoya  gittiğimizde  Bölük  Komutanı  Emre  ERKAN  Yüzbaşı  bize  seri  numaralarına 

bakmaksızın bizlere G-3 marka silah verdi. Daha sonra tabur komutanımızın odasının önüne 

geldik  ve  herkese  12'şer  adet  mühimmat  dağıtıldı.  Akabinde  tabur  komutanımız  kendi 

aracımla  diğer  üç  arkadaşımı  da  alıp  Fidanlık  Nizamiyesine  gitmemizi  emretti."  şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 
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Şüpheli  Selim  GÖREN  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  Bizim  grubumuza 

Serkan YILDIZ Yüzbaşının ismini ve telefon numarasını verdi. Benim grubumda Tolgahan 

AKBOĞA,  Hüseyin  ZENGİN, Mahir  Furkan  HASDEMİR  ve  ben  vardım...."  şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü, saat: 21:18'de, Teğmen Mahir Furkan HASDEMİR’in sivil 

kıyafetle  subay  temel  koğuşlar  bölgesine  geldiği,  daha  sonra  uçuş  kıyafetli  olarak  Kara 

Havacılık Subay Temel koğuş kapısından çıkış yaptığı, 

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  22:07'de,  Teğmen  Kemal  KİRAZLI’nın  uçuş 

kıyafetli,Teğmen Mahir Furkan HASDEMİR’in uçuş kıyafetli  vesilahlı  olarak subay temel 

silahlık koridorunda görüldükleri,

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  06:11'de,  Teğmen  Mahir  Furkan  HASDEMİR’in 

Fidanlık nizamiye bölgesinde görüldüğü belirtilmiştir. 

Ankara  Batı  Cumhuriyet  Başsavcılığı  tarafından  26/07/2016  tarihinde  Kara 

Havacılık Komutanlığındayapılan aramada; Kara Havacılık Komutanlığı Nizamiye 1 Nolu 

otoparkında bulunan 38 GJ 538 plakalı Beyaz renkli Ford Focus marka aracı kapısı çilingir 

marifeti ile açıldığında Mahir Furkan HASDEMİR adına Kursiyer kimlik belgesi, 2 adet 1 

dolar ele geçirildiği belirtilmiştir.

Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  Mali  Suçlarla  Mücadele  Şube  Müdürlüğü'nün 

28/03/2017 tarih ve 342278 Sayılı cevabi yazısında; Şüpheli Mahir Furkan HASDEMİR’in 

annesi  İlknur  HASDEMİR’in  Çarşamba  Özel  Sakarya  Eğt.Bas.Dağ.A.Ş  örgütle  iltisaklı 

şirketde sosyal güvenlik kaydı bulunduğu belirtilmiştir.

Şüpheli Mahir Furkan HASDEMİR'in adına kayıtlı olan / kullanmakta olduğu 0553 

202 33 04 numaralı telefon hattı için Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin 20/10/2016 tarih ve 

2016/5360 D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti 

kararı verilmiştir.

Şüpheli  Mahir Furkan HASDEMİR'in  kullanmakta olduğu 0 553 202 33 04 

numaralı  telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe  girişiminde 

bulunulan 15/07/2016 tarihinde saat 21:36'dan itibaren sabah saat 06:37'ye kadar Güvercinlik 

kışlasının  bulunduğu  civardaki  baz  istasyonlarından  sinyal  verdiği,  şüphelinin  cep 

telefonundan 01:04 - 07:18'e kadar herhangi bir telefon irtibatında bulunmadığı, şüphelinin 
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cep telefonunun gece boyunca açık olduğu, internet erişiminde bulunduğu anlaşılmıştır. 

Şüpheli  Mahir  Furkan  HASDEMİR,  18/07/2016  tarihinde  yakalanarak  gözaltına 

alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Mahir  Furkan  HASDEMİR'in  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

ŞüpheliMahir Furkan HASDEMİR'in, Kara Havacılık Okul Komutanlığı Öğrenci 

ve Kurslar Tabur Komutanlığında 7. dönem kursiyer teğmen olarak görev yaptığı,

Şüpheli ifadesinde, Fetullahçı Terör Örgütü ile irtibatı bulunmadığını belirtmiş ise de, 

şüpheliden  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarının  birbirlerini  tanımakta  kullandıkları 

değerlendirilen 1 Amerikan doları banknotu ele geçirildiği, şüphelinin Fetullahçı Terör Örgütü 

üyesi olduğu, 

Şüphelinin,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler  tarafından  15/07/2016 

tarihinde  gerçekleştirilecek  askeri  darbe  girişimi  öncesinde,  Subay  Temel  Kurs  Bölük 

Komutanı olan şüpheli Emre ERKAN tarafından 15/07/2016 tarihinde saat 21:30 sıralarında 

kışlada  bulunmaları  talimatı  üzerine  15/07/2016  tarihinde  saat  21:45'de  Güvercinlik 

Kışlasında, toplantı yapılacak yerde tulumlu olarak, hazır vaziyette beklediği, 

Tabur Komutanı Yasin CANDEMİR'in, tüm 7. Dönem Kursiyer Teğmenlere olduğu 

gibi şüpheliye de kapısı kırılmak suretiyle açılan depodan seri numaralarına bakmaksızın G-3 

piyade tüfeği dağıttırdığı,

Şüphelinin, aldığı bu tüfeğin mühimatını ise askeri darbe hazırlığı kapsamında atış 

eğitimi bahanesiyle alınan ve atış eğitimi iptal edildiği halde iade edilmesi gerekirken iade 

edilmeyerek Tabur Komutanı şüpheli Yasin CANDEMİR'in odasında bulunan mermilerden 

karşıladığı, 

Şüpheli  Yasin  CANDEMİR'in,  şüpheli  Mahir  Furkan  HASDEMİR'i,  şüpheliler 

Tolgahan  AKBUĞA,  Hüseyin  ZENGİN  ve  Selim  GÖREN  ile  birlikte  rastgele  bir  grup 

oluşturarak başlarına da şüpheli  Yüzbaşı  Serkan YILDIZ'ı  da vererek Fidanlık nizamiyesi 

bölgesinde görevlendirdiği, 

Şüphelinin, şüpheli Tolgahan AKBUĞA'nın özel aracı ile diğer şüpheliler ile birlikte 

Fidanlık Nizamiyesine gittikleri, 

Şüpheli Serkan YILDIZ'ın, şüpheliye Fidanlık nizamiyesinden bir sızma olursa atışın 

serbest  olduğu,  nizamiyeden  kim  girmeye  çalışırsa  ateş  edilmesi  gibi  yasadışı  talimatlar 
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verdiği,

Şüphelinin, askeri darbe faaliyeti başladığı saat 22:00 sıralarından sabah saat 06:00 - 

07:00 sıralarına kadar askeri darbeyi sevk ve idare eden şüpheliler tarafından verilen yasadışı 

emir ve talimatları yerine getirdiği,şüphelinin kendisine emir ve talimat yetkisi bulunmayan 

başka bir birlik komutanı olan şüpheli Yüzbaşı Serkan YILDIZ'dan emir ve talimat aldığı, 

Şüphelinin, askeri darbe gecesi görevlendirildiği Fidanlık nizamiyesinin, Güvercinlik 

kışlasına  giriş  ve çıkışların  yapıldığı  kapılardan birisi  olduğu,  şüphelinin  bu bölgede olay 

gecesi silahlı olarak bulunarak kışlanan askeri darbeciler açısından kontrolünü ve güvenliğini 

sağladığı, 

Askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması ve şüpheli Ünsal ÇOŞKUN'un 

'teğmenler ayrılabilir' talimatıyla silahını bırakıp sivil kıyafetlerini giyerek ana nizamiyeden 

çıkış yaparak Güvercinlik kışlasından ayrıldığı, 

Şüphelinin, görev tanımı dışında kendisine ait olmayan silahla olay gecesi Fidanlık 

Nizamiye bölgesinde kendisine verilen yasadışı emir vetalimatları yerine getirdiği, 

Şüphelinin,  cep telefonunda,  tanık Mehmet DİKKATLİ'nin beyanına göre isminin 

'Yurtta  Sulh'  olduğu anlaşılan 7.  dönem kursiyer  teğmenlerden oluşan whatsapp grubunun 

kayıtlı  olduğu  ve  askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  üzerine  şüphelinin 

aldığı talimat doğrultusunda bu whatsapp grubuna ilişkin tüm paylaşımları sildiği, 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarının  askeri  darbe  faaliyeti  icrası  sırasında  olay 

gecesi askeri darbe faaliyeti dışında herhangi bir telefon iletişiminde bulunulmamasına dair 

faaliyete katılan askerlere emir ve talimat verdiklerinin değerlendirildiği,  şüphelinin de bu 

emir  ve  talimata  uyarak  olay  gecesi  01:04  -  07:18  saatleri  arasında  herhangi  bir  telefon 

iletişiminde bulunmadığının anlaşıldığı, 

Şüphelinin,  Kara  Havacılık  Komutanlığında  olay  gecesi  gerçekleştirilen  askeri 

hareketliliğin bir askeri darbe girişimi olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için 

kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu olan diğer şüphelilerle fikir ve eylem birlikteliği 

içerisinde  hareket  ettiği,  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  darbe  girişiminin  başarıya 

ulaşması için kendisine verilen yasal olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Mahir Furkan HASDEMİR'in, soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı 

Terör Örgütü üyesi olmak,Anayasal Düzeni  Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek,  Türkiye 

Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını 

engellemeye teşebbüs etmek ve Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya 

görevlerini  yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını 

oluşturduğu anlaşılmıştır. 
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5-86-Şüpheli   Mahmut ŞAKRAK'ın ( Astsubay Üstçavuş) Eylemleri :

Şüpheli  Mahmut  ŞAKRAK  17/11/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ....2006  yılında 

mezun  olduktan  sonra  yine  Kara  Havacılık  Komutanlığı  1.Kara  Havacılık  Alayı  Bakım 

Taburunda Uçak ve Helikopter teknisyeni olarak göreve başladım. Halen burada Üst Çavuş 

rütbesinde UH-1H teknisyeni olarak çalışmaktayım. 

Ben  bu  konuyla  ilgili  16  Temmuz  2016  tarihinde  Ankara  Adliyesine  giderek 

Cumhuriyet Savcısına 15 Temmuz ile ilgili müşteki sıfatıyla giderek ifademi vermiştim. 15 

Temmuz günü normal rutin mesaime gittim ancak benim 15 temmuz ile ilgili olarak bir ay 

öncesinden  yazılmış  Kara  Havacılık  Komutanlığı  Karargah Emniyet  Nöbetçi  Astsubaylığı 

nöbetim olduğu için saat 08.30 sıralarında nöbeti bir önceki nöbetçiden devir aldım ve rutin 

olarak kışla nöbetçi amirinin yapmış olduğu nöbet toplantısına katıldım, toplantıda herhangi 

bir  anormal  durum yoktu,  rutin  nöbet  faaliyetleri  konuşuldu,  saat  08.45  sıralarında  nöbet 

odama geçtim buradaki nöbet 24 saat esasına göre tutulur ve gün içerisinde normal nöbet 

faaliyetimi icra ettim, iş yerim olan bakım taburu taarruz kısmınahiç gitmedim, hatırladığım 

kadarı ile öğleden sonra Kara kuvvetleri Komutanı Salih Zeki ÇOLAK ve yanında Kolordu 

komutanı  Metin  GÜRAK  ın  geldiğini  ve  yeni  gelen  CH-47  tipi  helikopteri  görmek  için 

hangara gittiğiniziyaret ettiğini biliyorum, saatini tam olarak bilmemekle birlikte yaklaşık bir 

birbuçuk saat sonra hangardan heyet halinde geldiler ve Kuvvet komutanı direk olarak çıkış 

yaptı heyettekiler Kara havacılık komutanının odasının bulunduğu üst kata çıktılar bir saate 

yakın  süre  oturduktan  sonra  Metin  GÜRAK  paşada  birlikten  çıkış  yaptı,  Hakan  ATINÇ 

Paşanın  çıkıp  çıkmadığını  görmedim  ,daha  sonra  yemek  için  Kartalkaya  Yemekhanesine 

gittim  burada  yemek  yedikten  sonra  20:00-20:30  sıralarında  nöbet  yerime  geri  geldim, 

benimle  birlikte  aynı  odada  Kamera  nöbetçi  Astsubayı  Üstçavuş  Abdurrahman  CERİT 

bulunmakta idi. Saat  21.00 sıralarında Kışla Nöbetçi amiri olan Yarbay Özcan KARACAN 

geldi  ve  bizden  bulunduğumuz  yeri  terk  ederek  'terörist  saldırı  var  Fidanlık  nizamiyeye 

takviye  olarak  gidin'  şeklinde  emir  verdi  ben  ve Abdurrahman CERİT gitmek için  ayağa 

kalktığı ancak Özcan KARACAN vazgeçtiğini gerek kalmadı diyerek hızlı adımlarla telaşlı 

şekilde gitti, ben o zaman bunun bir tatbikat olabileceğinin düşünüyordum ancak 15 temmuz 

sonrasında öyle olmadığını anladım.

Saat 21.30-22.00 sıralarında Albay Murat AĞIR yanında Yarbay Yasin CANDEMİR 

ve yanlarında üç teğmen ile birlikte geldiler, Murat AĞIR ve Yasin CANDEMİR ekranlardan 

kameralara baktılar Murat AĞIR terörist faailiyet ihtimalinden dolayı burası güçlendirildi ve 

emir komutanın kendisinde olduğunu söyledi, '  bundan sonra emirlerime uyun uymazsanız 

vur emri var' diyerek bizi tehdit etti, ve bizden yanlarında getirdikleri üç teğmenle birlikte 

kameraları  takip etmemizi  ve birliğe  Polis  yaklaşması  halinde kendisine  haber  vermemizi 
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emretti Murat AĞIR ve Yasin CANDEMİRtelaşlı vaziyette içeri dışarı girip çıkıp kameraları 

ve bizi kontrol ediyorlardı.

Yaklaşık yarım saat sonra Murat AĞIR cep telefonları ile kimseyle görüşmeyin diye 

talimat verdi, bir süre sonrada benim ve diğer astsubay arkadaşın telefonlarını aldı ve kapattı, 

ancak  hatırladığım  kadarı  ile  kendi  telefonunun  şarjı  bittiğinden  ismini  Fatma  olarak 

hatırladığım  yanlarında  birlikte  gelen  bayan  teğmenini  telefonunu  Murat  AĞIR‘ın 

kullandığını hatırlıyorum, yukarıda söylemeyi unuttum bizim yanımıza gelen teğmenler de 

hatırladığım kadarı ile Keleş tüfek vardı bunlara sıra ile bina girişinde silahlı olarak nöbet 

tutturuyorlardı, isini bilmediğim resmi tulumlu kıdemli çavuş rütbesinde bir personeli derdest 

edilmiş şekilde bir albay tarafından getirildi 'bu şahıs gözaltına alındı' diyerek bizim odaya 

getirip koydu ve gitti, bina içerisinde Yarbay Murat BOLAT ve Yarbay Özcan KARACAN’ı 

bir ara gördüm. 16.07.2016 günüsaat 01.00 sıralarında bir adet UH- 1 helikopteri VİP pistine 

iniş yaptı bende ne oluyor diye odadan çıkıp baktığımda helikopterden Okan KOCAKURT’un 

inip binaya girdiğini gördüm bana Hitaben 'helikopterden üç adet mühimmat kutusu indirdim 

onları içeri alın' diye söyledi bende asker yok mu onlar taşısın diye cevap verdim, askerin 

olmadığının ve kamera nöbetçisi ile sen al dile emir vermesi üzerineAbdurrahman CERİT ile 

birlikte üç kutu mühimmatı bina içerisine aldık, bu mühimmatları kışla nöbetçi amiri odasında 

kursiyer  teğmenlerin  tüfek  şarjörlerine  doldurduklarını  gördüm.  Bundan  dolayı  bu 

mühimmatların uzun namlulu tüfek mühimmatı olduğunu anladım. 

Sabah saat 06.00 ya kadar normal rutin nöbet faaliyetinde bulundum sadece sigara 

içmek için dışarı çıkıp giriyordum, 06.00 sıralarında ortamda bir hareketlilik oldu 8-10 kişilik 

bir rütbeli grup üst katta bina çıkışına doğru telaşlı  bir şekilde geldiler bu grup içerisinde 

hatırladığım kadarı ile okul komutanı Ünsal ÇOŞKUN, Astsubay Fatih KARAGÖZ, Özcan 

KARACAN, Yasin CANDEMİR, Murat AĞIR, Okan KOCAKURT olduğunu hatırlıyorum 

kameralar incelendiğinde kimlerin olduğu tam olarak tespit edilebilir. Ben Murat AĞIR'a ne 

olduğunu sordum kendisi bana birliğin saldırıya uğradığını söyledi kendisinde olan bize ait 

telefonlarımızı iade etti  ve silah alarak kendisi  ile  birlikte hareket etmememi emretti,  ben 

almadım  fakat  ikinci  kere  emretmesi  üzerine  ben  odada  bulunan  teğmenlerin  getirdiği 

silahlardan  bir  tanesini  alarak  kapıdan  çıkış  yaptık,  burada  ben  kendisine  birliğe  kimin 

saldırdığının sorduğumda banajandarma saldırdı dedi, bizim görevimiz Ünsal Paşayı korumak 

dedi koşarak gitti, ben de o anda Jandarma bize neden saldırdığına anlam veremediğim için 

anormal  bir  durum olduğunu  anladığımdan  bizim askerimiz  bize  neden  saldırsın  diyerek 

arkasından gitmedim elimdeki silah ile birlikte bina çevresinde ne olup bittiğini anlamak için 

turladım ve arkasından da bina içerisine girdim camdan dışarıya baktığımda AH-1P (Kobra) 

helikopterin  kule  istikametine  atış  yaptığını  ve  silah  seslerini  duydum,  Fatih  KARAGÖZ 

isimli  astsubayında  karargahtan  uçuş  hattına  doğru  gittiğini  gördüm,  ben  elimde  bulunan 
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tüfeğin emniyetini aldıktan sonra odada bir yere koydum ve yanımda bulunan Abdurrahman 

CERİT  ile  birlikte  Jandarmanın  gelmesini  beklerken  Albay  Mehmet  Barış  ÇAYIRLIve 

arkasından  da  Okan  KOCAKURT’un  çıkış  yaptığını  gördüm,bu  şahıslar  çıkarken  'burası 

emniyetli değil burayı terk edin' diyerek ayrıldılar.

Bulunduğumuz yeri  terk edip etmemekte kararsız  kaldık bir  müddet  Jandarmanın 

gelmesini  bekledik ancak gelen giden olmayınca ortamın belirsiz  ve güvensiz  olmasından 

dolayı binayı terk ederek aracım ile saat 08.00 sıralarında nizamiyeden yanımda Abdurrahman 

CERİTÖmer Faruk ALBUNAR ve benim nöbeti devredeceğim erken gelen Soner İYİGÜN ve 

ismini bilmediğim gece bizim odaya getirilen kıdemli çavuş ile birlikte çıkış yaptım.

Yukarıda söylemeyi unuttum saatini hatırlamıyorum bina önünde sigara içmekte iken 

üzerinde uçuş tulumu olan yakasında peçi olmayan kolunda kıdemli Başçavuş rütbesi olan 

elinde bir  şahıs gördüm işyerinde yapılan idari tahkikat sırasında bu şahsı bana gösterilen 

resimlerden Talat URAL isimli okul komutanlığında görevli şahsı gördüm. Bu şahsa neler 

olup  bittiğini  sorduğumda  kendisinin  okul  personeli  olduğunu  uçuş  yaptığını  ve  isabet 

aldıkları için iniş yaptıklarını söylemişti.

Olaylar  sırasında  sürekli  olarak  Murat  AĞIR ve Yasin  CANDEMİR’e neler  olup 

bittiğini sık sık sordum ancak bana biz de bilmiyoruz diyerek geçiştirici cevaplar verdiler. 

Yine Murat AĞIR telefonlarımızı topladığı sırada bizim odada bulunan televizyonu 

kendisi  takip  etti  haberlerde  bogaz  köprüsünün  kapatıldığı  haberleri  geçmekte  idi 

Başbakanımızın  konuşmaya  başlaması  üzerine  kafanız  karışmasın  diyerek  bizim  olayları 

anlamamızı önlemek içintelevizyonu kapattırdı.

Benim bu örgüt ile  herhangi  bir  irtibatım yoktur.Örgüt  içerisinde de herhangi  bir 

konumda değilim, örgütle bağım olmadığı içinde herhangi bir kurs almadım.

Bu  örgütü  15  Temmuz  süreci  sonrasında  basından  takip  ettiğim  kadarı  ile  bilgi 

sahibiyim.  Daha  öncesinde  TSK  içerisinde  bu  örgütün  yerleştiği  hakkında  bilgi  sahibi 

değilim." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  00:15'de,  Kışla  nöbetçi  personelinden  Üstçavuş 

Mahmut  ŞAKRAK’ın  karargah  binası  VIP  apronusağ  kapısından  giriş  yaptığı,  nöbetçi 

amirliğinin karşısındaki odada bir süre bulunduktan sonraaynıçıkıştan ayrıldığı,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 01:10'da, Yarbay Yasin CANDEMİR’in, kışla nöbetçi 

personelinden Üstçavuş Mahmut ŞAKRAK ile birlikte VIP apron sağ tarafına gidip geldikten 

sonra Üstçavuş Abdurrahman CERİT ile Üstçavuş Mahmut ŞAKRAK’ın içi mühimmat dolu 

olduğu düşünülen sandıklarıkışla nöbetçi amirliğine taşıdıkları, daha sonra 2 tane askerin de 
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aynı işlemi yaptığının görüldüğü,

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  03:32'de,  Teğmen  Nuri  YÜKSEL’in,  kışla  nöbetçi 

personelinden  Üstçavuş  Mahmut  ŞAKRAK  ve  Astsubay  Ali  Tunç  AVŞAR  ile  karargah 

binasında birlikte görüldüğü, 

16 Temmuz 2016 günü, saat: 05:55'de, Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Albay Mustafa 

DURMUŞ, Yarbay Yasin CANDEMİR, Albay Hakan Cafer ASLAN, Albay Murat AĞIR ile 

kışla nöbetçilerinden Üstçavuş Mahmut ŞAKRAK’ın silahlı olarak karargah binasından çıkış 

yaptıklarının görüldüğü,

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  06:05'da,  Kışla  nöbetçi  personelinden  Üstçavuş 

Mahmut ŞAKRAK’ın karargah binasında uzun namlulu bir silahla görüldüğü, 

16 Temmuz 2016 günü, saat: 07:28'de, Astusbay Ömer Faruk ALBUNAR, Astsubay 

Ali  Tunç  AVŞAR,  Üstçavuş  Mahmut  ŞAKRAK  ve  Üstçavuş  Abdurrahman  CERİT’in, 

Cumartesi  günü nöbetçi  heyetinden olduğu düşünülen Üstçavuş SonerİYİGÜN ile  birlikte 

karargah binasından çıktıklarının görüldüğü belirtilmiştir. 

Şüpheli Mahmut ŞAKRAK'ıin kullanmakta olduğu / adına kayıtlı 0506 761 36 05, 

0545 514 68 05, 0530 472 74 55 ve 0506 761 36 05 numaralı telefon hattı için Ankara 8. Sulh 

Ceza Hakimliği'nin 30/11/2016 tarih ve 2016/4594 D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 

135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı verimiştir.

Şüpheli Mahmut ŞAKRAK'ın kullanmakta olduğu 0 506 761 36 05 numaralı 

telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe  girişiminde  bulunulan 

15/07/2016  tarihinde  cep  telefonundan  01:46  -  04:30  ve  04:30  -  06:39  saatleri  arasında 

herhangi bir telefon irtibatının olmadığı, GPRS kayıtlarının incelenmesinden şüphelinin 22:40 

- 11:03 saatleri arasında internet bağlantısı erişiminde bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Şüpheli Mahmut ŞAKRAK, 16/11/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Mahmut  ŞAKRAK'ın  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli Mahmut ŞAKRAK'ın, 1. Kara Havacılık Alayı Bakım Taburu Kullanıcısı 

veD/DS  Bakım  Bölüğü  Taaruz  Helikopter  Kullanıcı  Bakım ve  Onarım  D/DS  Takımında 

Bakım Teknisyeni olarak Astsubay Üstçavuş rütbesi ile görev yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 
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amirleri olmayan şüphelilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış biçimi 

ile birlikte nazara alındığında, şüpheli Mahmut ŞAKRAK'ın Fetullahçı Terör Örgütü üyesi 

olduğunun anlaşıldığı,

Şüphelinin, Kara Havacılık Komutanlığı Karargah Binasının 15/07/2016 tarihindeki 

Emniyet Nöbetçi Astsubayı olarakönceden görevlendirildiği, 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensupları  tarafından  planlanan  askeri  darbe  girişimi 

hazırlıkları  aşamasında  Kara Havacılık  Komutanlığı  Güvercinlik  Kışlasının helikopterlerin 

sevk ve idare edildiği askeri birlik olarak belirlendiği, Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının 

15/07/2016  tarihi  gecesinde  gerçekleştirecekleri  askeri  darbe  girişimi  öncesinde  kışlada 

nöbetçi  tüm personeli  değerlendirdikleri,  15/07/2016 tarihi  gecesi  için kışlanın tam olarak 

kontrolünü temin edebilmek amacıyla kendileri ile fikir ve eylem birliği içerisinde olmayan 

nöbetçi  personelin  nöbetini  değiştirdikleri,  kendileri  ile  fikir  ve  eylem birliği  içinde  olan 

nöbetçileri ise nöbetlerine devam etmelerini sağladıkları, bununla birlikte bir kısım personele 

izin vererek evlerine gönderdikleri, yine geceleyin kışlanın girişini araçlarla kapatarak giriş ve 

çıkışı  engelledikleri  bir  bütün  olarak  değerlendirildiğinde,  15/07/2016  tarihi  gecesinde 

Güvercinlik  Kışlasında askeri  darbe girişimine karşı  eylemde bulunabilecek durumda olan 

askeri  personelin  bulunmamasının  sağlandığı,  bu  kapsamda  da  darbe  planlamasını  yapan 

şüphelilerin şüpheli Mahmut ŞAKRAK'ın da olay gününe ilişkin nöbetini değiştirmedikleri, 

şüpheli Taha Fatih ÇELİK 01/09/2016 tarihli ifadesinde; "15/07/2016 günü sabah saat 07:30 

sıralarında  mesaiye  gelerek  08:30  daki  nöbet  toplantısına  katıldım.  O  gün  birinci  Kara  

Havacılık  Alayı  Nöbetçi  Amiri  idim.  Kışla  nöbet  toplantısında  rutin  nöbet  faaliyetleri  

konuşuldu dikkatimi çeken husus o günkü nöbetçi heyetinin daha sonra gördüğüm kadarı ile  

hepsi  bu  faaliyete  iştirak  etmişlerdi."  şeklindeki  beyanlarının  da  bunu  doğrular  nitelikte 

olduğu,bununla  birlikte  her  ne  kadar  şüpheli  Mahmut  ŞAKRAK  nöbetinin  önceden 

belirlendiğini  belirtmiş  ise  de,  askeri  darbe  girişimine  ilişkin  hazırlık  ve  planlama 

toplantılarına  katılan  ve  olay gecesi  de  helikopter  kullandıkları  belirlenen şüpheliler  Taha 

Fatih ÇELİK ve Halil GÜL'ün de olay gününe ilişkin nöbetlerinin önceden belirlendiği, 

Şüphelinin, kendisine emir ve talimat verme yetkisi bulunmayan sıralı komutan ve 

amirlerinden olmayan şüpheliler  Yasin CANDEMİR ve Murat AĞIR'dan, kameraları  takip 

etme ve birliğe polis  yaklaşması  halinde kendilerine  haber  verme emir  ve talimatı  aldığı, 

şüphelinin bu emir ve talimatı yerine getirdiği, 

Olay gecesi askeri darbe kapsamında faaliyette bulunan helikopterlerde kullanılmak 

üzere mühimmat gereksinimi oluştuğunda şüpheliler Anıl KORKMAZ ve Okan KOCAKURT 

tarafından  UH-1  helikopterle  Zırhlı  Birlikler  Komutanlığından  getirilen  helikopter 

mühimmatını,  şüpheli  Mahmut  ŞAKRAK'ın saat  01:10 sıralarında askerlerle  birlikte  kışla 

nöbetçi  amirliğine  taşıdıklarının  şüpheli  ifadesinden  ve  güvenlik  kamerası  görüntüleriyle 
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tespit edildiği, 

Şüpheli her ne kadar ifadesinde 'Kışla Nöbetçi amiri olan Yarbay Özcan KARACAN 

geldi  ve  bizden  bulunduğumuz  yeri  terk  ederek  'terörist  saldırı  var  Fidanlık  nizamiyeye 

takviye  olarak  gidin'  şeklinde  emir  verdi  ben  ve Abdurrahman CERİT gitmek için  ayağa 

kalktığı ancak Özcan KARACAN vazgeçtiğini gerek kalmadı diyerek hızlı adımlarla telaşlı 

şekilde gitti, ben o zaman bunun bir tatbikat olabileceğinin düşünüyordum' şeklinde beyanda 

bulunmuş ise de,  soruşturma dosyasına ekli  Tuğgeneral  Nerim BİTLİSOĞLU, Hava Pilot 

Kurmay  Albay  Oğuz  OKUYUCU  ve  Hava  Personel  Albay  Orhan  GÜRDAL'dan  oluşan 

bilirkişi heyetincedüzenlenen bilirkişi raporunda bilirkişi raporunda "15/07/2016 tarihindeki 

askeri darbe girişimi sırasında gerçekleştirilen faaliyetler içerisinde yer almak, yardım etmek, 

destek olmak veya kolaylaştırmak hiçbir surette eğitim, alarm veya tatbikat gibi kavramlarla 

açıklanamaz"  şeklindeki  tespit  karşısında  şüphelinin  tatbikata  ilişkin  savunmasının  suçtan 

kurtulmaya yönelik olduğu, 

Şüphelinin, sabah saat 05:55 - 05:57 zaman aralığında askeri darbe girişiminin Kara 

Havacılık  kısmını  yöneten  ve  yönlendiren  şüpheliler  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN,  Albay 

Mustafa DURMUŞ, Yarbay Yasin CANDEMİR, Albay Hakan Cafer ASLAN ve Albay Murat 

AĞIR ile birlikte Karargah binası holünde elinde uzun namlulu silah olduğu halde bulunduğu 

ve onlarla birlikte binadan çıkış yaptığının güvenlik kamerası görüntüleri ile tespit edildiği, bu 

birlikteliğin  ise  şüphelinin  bu  şüpheliler  ile  içerisinde  bulunduğu  fikir  ve  eylem birliğini 

gösterdiği, 

Şüphelinin, olay gecesi askeri darbe kapsamında kendisine verilen emir ve talimatları 

yerine getirdiği, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  üzerine  sabah 

saatlerinde kışladan ayrıldığı,

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarının  askeri  darbe  faaliyeti  icrası  sırasında  olay 

gecesi askeri darbe faaliyeti dışında herhangi bir telefon iletişiminde bulunulmamasına dair 

faaliyete katılan askerlere emir ve talimat verdiklerinin değerlendirildiği,  şüphelinin de bu 

emir ve talimata uyarak olay gecesi01:46 - 04:30 ve 04:30 - 06:39 saatleri arasında herhangi  

bir telefon iletişiminde bulunmadığının anlaşıldığı, 

Şüphelinin, Kara Havacılık Komutanlığında gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir 

askeri darbe girişimi olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için Fetullahçı Terör 

örgütü  mensubu  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ettiği, 

şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında  Fetullahçı  Terör  Örgütü 

mensuplarından askeri darbe planlaması kapsamında aldığı yasal olmayan emir ve talimatları 

yerine getirdiği, 

Şüpheli  Mahmut  ŞAKRAK'ın,  soruşturmaya  konu  eylemlerinin,  Silahlı  Terör 
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Örgütü üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük 

Millet  Meclisini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  kısmen  veya  tamamen  yapmasını 

engellemeye  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya 

görevlerini  yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını 

oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-87- Şüpheli Mehmet DEMİRHİSAR'ın ( Yarbay )Eylemleri :

Şüpheli Mehmet DEMİRHİSAR 18/07/2016 tarihli ifadesinde; " ... 1993 

yılında Kara Harp Okuluna girerek buradan da 1997 yılında mezun oldum. 

İzmir, Sarıkamış, Malatya illerinde çeşitli birlik ve kademelerde helikopter 

pilotu olarak görev yaptım. ..

Ben FETÖ/PDY (Fetullahçı  Terör Örgütü)  üyesi  değilim,  isnat  edilen suçlamaları 

kabul etmiyorum, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum.

Ben FETÖ/PDY'yi  (Fetullahçı Terör Örgütünü) basına yansıyan haberlerden takip 

ettiğim kadarıyla bilirim. Öğrenim gördüğüm devlet okulları ile askeriye içerisinde bu örgüte 

müzahir  şahıslardan  görmedim.  Ayrıca  bu  örgütün  toplantılarına  da  kimlerin  katıldığını 

bilmiyorum. Bahsi geçen örgüte ya da başka bir oluşuma maddi yardımda bulunmadım. Bana 

FETÖ/PDY toplantılarına katılmam yönünde herhangi bir davet gelmedi. Bu oluşumda olan 

varsa kimlerin olduğunu bilmiyorum. Benim kesinlikle bu örgütle alakam yoktur.

Bu örgüt ile benim kesinlikle alakam yoktur, darbe teşebbüsünün kim veya kimler 

tarafından nerede ve ne zaman planlandığını bilmiyorum,

Ben Malatya 2.Kara Havacılık Alayında Helikopter Tabur Komutanı olarak görev 

yapıyordum. Benim Ankara Kara Kuvvetleri Komutanlığına 2016 yılı Mayıs ayında atamam 

gerçekleşti.  Bayram sebebi  ile senelik  iznimi de birleştirerek 01/08/2016 tarihinde senelik 

izne  ayrıldım.  Ankara  ilinde  izin  süresinde  ailemle  birlikte  kalacak  ikamet  baktık  ve 

Eryaman’da bir  ev satın aldık.  Eşyalarımı şuan taşıma aşamasındaydım. Malatya’dan izne 

ayrıldığım sırada 15/07/2016 günü yapılacak olan devir teslim töreninin davetiyelerini Ankara 

iline gittiğimi bilmesinden dolayı bana verdi. Bu davetiyeleri Kara Kuvvetleri Karargahına 

vermemi istedi.  Ben de 12 veya 13 temmuz tarihinde bu davetiyeleri  teslim ettim.  Sonra 

iznime devam ettim.

15/07/2016 günü saat  öğlen saatlerinde Kara Havacılık  Kurmay Başkanı  Kurmay 

Yarbay  Mehmet  ŞAHİN  telefondan  beni  arayarak  Ankara  Güvercinlik'te  bulunan  Kara 

Havacılık Komutanlığına gelmemi istedi. Bana telefondan gelme sebebimi söylemedi. Ben de 

işlerimin olduğunu akşam saatlerinde gelebileceğimi  kendisine bildirdim.  Saat  17.00 veya 
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18.00 sıralarında belirtilen yere sivil kıyafetlerimle gittim. Karargah içerisinde bir koşuşturma 

olduğunu gördüm. Kuvvet Komutanımızın burada olmasından dolayı bu kargaşanın olduğunu 

düşündüm. Kuvvet komutanımızın burada olma sebebinin Kara Kuvvetlerine teslim edilen 

CH-47 tipi helikopterlerin teslim alınması töreni sebebi ile olduğunu öğrendim. Bir süre beni 

neden çağırdıkları konusunda muhatap bulamadım. Beni telefondan arayan Mehmet ŞAHİN’i 

de Kuvvet Komutanının bulunduğu bölümde olduğunu gördüğümden arayamadım. Kuvvet 

Komutanımız 21.00 sıralarına kadar karargahtaydı. Kuvvet komutanı ayrıldıktan sonra uçak 

sesleri duymaya başladım.

Yine  bu  sırada  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN’un  üniformalı  ve  belinde  silah  ile 

karargahta talimatlar verdiğini gördüm. Aynı zamanda Kurmay Başkanı Mehmet ŞAHİN’in 

de telefondan bazı yerleri arayarak talimatlar verdiğini duydum. Kendisinin yapmış olduğu 

görüşmelerin bir  kısmında Malatya'dan ve İzmir'den helikopter  gelsin şeklinde sözler  sarf 

ettiğini  duydum.  Kendisinin  bir  takım koordine  yaptığını  anladım.  Saat  22.00  sıralarında 

televizyondan  Boğaziçi  köprüsünün  asker  tarafından  tutulduğunu,  uçakların  şehirlerin 

üzerinden alçak uçuş yaptığını öğrendim. Bununla birlikte askerin darbe yapmaya çalıştığını 

anladım.  Karargahta  elinde  silahlar  olan  askerlerin  sayısının  arttığını  gördüm.  Ben 

karargahtan çıkmak istedim ve nizamiyede giriş ve çıkışların kontrol altında olduğunu, sert 

tedbirlerin alındığını gördüm. Tekrardan karargaha döndüm. Nöbetçi Amirin odasında sabah 

saatlerine kadar bekledim.

Dışarıdan  bir  takım  silah  sesleri  duydum.  Karargahta  silahlandırılan  subay  ve 

astsubayların  helikopter  pistine  yönlendirildiğini  gördüm.  Bu  sırada  beni  de  buraya 

yönlendirdiler.  Çalışmakta olan bir  Skorsky helikopterine binmemi söylediler.  Bana kimin 

söylediğini  tanımadığım için  bilmiyorum.  Skorsky içerisinde  tamamı  rütbeli  9  kişi  vardı. 

Helikopter  içerisinde herhangi bir  konuşma olmadı.  Olsaydı  da helikopter sesinden dolayı 

duyamazdık. Helikopterle birlikte Akıncı Hava üssüne indik. 

Bizimle birlikte 10 taneden fazla helikopter bu üsse indi. İnen kişiler burada herkes 

farklı bir yere dağıldı. Ben bu esnada Hakan EROL isimli Kara Pilot Yarbay rütbesinde görev 

yapan daha önceden kendisini Malatya'dan tanıdığım kişiyi gördüm. 16.07.2016 günü saat 

07.00-  08.00  sıralarında  Akıncı  Hava  üssünden  uçak  ve  helikopterlerin  sürekli  kalktığını 

duydum. Bir iki saat burada Hakan ile bekledik. Bir süre sonra da başka bir uçak piste doğru 

ateş etmeye başladı. Bu uçağın dost uçağı olduğunu düşündüm. Uçaktan atılan bombalardan 

korktuk  ve  etrafa  kaçışmaya  başladık.  Kalabalık  gruptan  koparak  canımızı  kurtarmak 

düşüncesi ile çitlerden atlayarak üssün uçaklar için tahsis edilmiş atış alanını da kat ederek 

boş araziye yöneldik. Bu esnada uçaklardan taarruz ateşi devam ediyordu. Telefonun çekmeye 

başladığı bir yerde sevdiklerimizi arayarak iyi olduğumuzu söyledik. Derhal 156 Jandarma 

Hattını arayarak Akıncı Üssünden uzaklaştığımızı, bizi almalarını istedik. Can güvenliğimin 
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tehlike altında olması sebebi ile yardım amaçlı olarak yapılmış bir aramadır. Bir süre daha boş 

arazide devam ettikten sonra askeri mıntıkadan tamamen uzaklaştık. Bir tane köylü' vatandaş 

ile  karşılaştık.  Şahsa  gördüğümüz  köyün  adının  ne  olduğunu,  yerimizi  tarif  etmek  adına 

sorduk.  Mülk  köyü  olduğunu  öğrenerek  Jandarmaya  tekrar  arayarak  yerimizi  bildirdik. 

Jandarma ve Polis bir süre yanımıza geldiler. Kendilerine kimlik ve silahlarımızı teslim ettik. 

Akabinde Adliyeye intikal ettirildik.

Benim gerçekleştirilen  darbe  girişiminde herhangi  bir  görevim yoktu,  zaten  daha 

öncede belirttiğim gibi  beni  Güvercinlik  Kara Havacılık Karargıhına sebebini  bildirmeden 

çağırdılar. Ben kesinlikle silah kullanmadım. Gerekirse beylik tabancamın balistik incelemesi 

yapılabilir.  Tabancamı  polis  ve  askerlere  rızam  ile  teslim  ettim.  Teslim  olduğum esnada 

herhangi bir zorluk çıkarmadım. Zaten bizi almaları için yerimizi Hakan EROL ile birlikte 

bildirdik.

 

Şüpheli  Talat  URAL  18/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ben  UH  Helikopter  

teknisyeniyim olay tarihinde Harp okulundan Genelkurmayın bahçesine 5 kez 15 er kişi olmak 

üzere  asker  indirdim o sırada  bize ateş  edildi,  ancak buna rağmen kalkış  yaptık ve  ateşe 

karşılık vermedik,başkaca hiç bir yere ve hiç bir kimseye helikopter ile ateş etmedim. Daha 

sonra  Akıncı  üssüne  geri  döndüm  orada  sabaha  karşı  jandarma  genel  komutanlığından 

komutanların geleceği söylenerek oraya kalkış yapmamız istendi. Komutanlığa gittik ancak 

helikopter alanında kimse yoktu geri döndük. ... Benim görevli olduğum helikopterin pilotları 

Halil  GÜL Yarbay ile Yarbay Mehmet DEMİRHİSAR dı.Bulunduğumuz helikopterde ateş 

etme emrini Yarbaylar veriyordu. Ben de emirleri icra ediyordum ancak ben olay gecesi ve 

olay gecesi ertesi günü helikopterden hiç kimseye ateş etmedim. Ayrıca Kazan 4.Ana jet üssü 

( Akıncı ) bulunduğum sırada nizamiyeye helikopterden yada üzerimdeki herhangi bir tüfek 

yada  tabanca  ile  kimseye  ateş  etmedim benim bulunduğum helikopterin  ateşçisi  yoktu.  " 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Gökhan  ÇİÇEK  24/08/2016  tarihli  ifadesinde;  "... Birskorsky 

helikopterine bindim. Benim bindiğim helikopter silahlı bir helikopter olmayıp genel maksat 

helikopteriydi.  Ben  Temelli'deki  yedek  meydan  olan  Ulucan  meydanına  gideceğimi 

zannederken  Akıncı'ya  gittik.  Birinci  pilot  kurmay  Yarbay  Mehmet  DEMİRHİSAR  dı.  " 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  İsmail YOLCU 18/07/2016 tarihli ifadesinde; ".... Bu olay sabaha kadar 

tekrar etti. Burada daha tanıdığım Kara Havacılıkta görevli olarak bildiğim Albay Uğur olarak 

bildiğim  (  Uğur  KAPAN  )  soyismini  şuan  hatırlayamadığım,  nerede  görevli  olduğunu 
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bilmediğim  daha  önce  İzmir  Hava  Alayında  birlikte  çalışmış  olduğum  Albay  Mehmet 

DEMİRHİSAR .... vardı. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Ergün YAKUT 26.07.2016 tarihli  ifadesinde; "  Uçuş hattında curcuna 

şeklinde bir koşturmaca vardı. Planlama yapılmadan kim boş bulduğu helikopteri bulduysa o 

helikoptere  biniyordu.  Bu  esnada  alanda  Kara  Pilot  Yarbay Mehmet  DEMİRHİSAR ...... 

Kıdemli Başçavuş Engin GÖZ vardı. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Hakan EROL 18/07/2016 tarihli ifadesinde; "  ..... ben ağaçlık bölgeye 

girdim 20-30 metre  sonra  Malatyada  2.  Kara  Havacılık  Alayında  birlikte  görev  yaptığım 

Yarbay Mehmet DEMİRHİSAR ile karşılaştım. kendisi sivil kıyafetliydi. O da benim gibi 

saklanıyordu.  Birbirimize  ne  olduğunu  sorduk,  kendisi  bana  izinde  olduğunu  izinden 

çağrıldığını  söyledi,  .....  yakında  bu  uçaklar  bomba  atabilirler  dedik,  ikimiz  birlikte 

uzaklaşmaya başladık. Tel örgülerden atlayarak boş arazide uzaklaşmaya başladık ... yaklaşık 

10 dakika sonra önde jandarma arkadan polisler geldiler, benim ve yanımda bulunan Yarbay 

Mehmet  DEMÎRHİSAR  dan  kimliklerimizi  ve  silahlarımı  alarak  bizi  Sincan  emniyetine 

getirdiler. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Murat  BOLAT  20/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ... Yarbay  Mehmet 

DEMİRHİSAR ve Binbaşı Osman KARACA'nın dauçuş hattında olduğunu gördüm. Daha 

sonra  ben  Skorsky hangarına  gittim ve  orda  bulunan  Başçavuş  Levent  SELAMOĞLU'na 

helikopterler ile kimlerin uçtuğunu sordum.....

...  Karargâhtaki  kurmay  başkanını  odasında  Ünsal  IŞIK  (  Ünsal  ÇOŞKUN  )  , 

Mehmet  ŞAHİN,  Özcan  KARACAN,  Halil  GÜL,  Mustafa  DURMUŞ  ve  Mehmet 

DEMİRSAY'ın  (  Mehmet  DEMİRHİSAR)  olduğunu  gördüm.  Bir  hışımla  "Siz  ne 

yapıyorsunuz? Hani Genelkurmay Başkanı işin başındaydı. Bakın kurtarıldı diyor " dedim ve 

bunun üzerine Albay Mustafa DURMUŞ, Kara Havacılık Komutanı olan Tümgeneral Hakan 

ATINÇ'ı kendisinin tutukladığınıve derdest ettiğini söyledi. "Zamanı gelince de çıkar işimize 

bakarız" dedi." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü, saat: 21:00'de, Yarbay Mehmet DEMİRHİSAR’ın harekat 

merkezi koridoru ve karargah alt katında uçuş kıyafetli olarak görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü, saat:  21:27'de,  Yarbay Mehmet DEMİRHİSAR’ın,  elinde 

uçuş kaskı ve gece görüş gözlüğü ile İstihbarat MEBS Şube koridorundan geçerek Nöbetçi 
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Amirliğine  girdiği,  elindeki  malzemeleri  Nöbetçi  Amirliğine  bırakarakharekat  merkezi 

koridoruna çıktığı, Kurmay Başkanının makam odasına girdiği, sonrasında kask çantası ve sırt 

çantası ile buradan ayrıldığı,

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  03:05'de,  Yarbay  Halil  GÜL ve  Yarbay  Mehmet 

DEMİRHİSAR’ın VIP apron sağ taraftan karargaha giriş  yaptıkları  ve daha sonra harekat 

merkezi koridoruna çıktıklarınıngörüldüğü,

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  04:51'de,  Yarbay  Halil  GÜL,  Yarbay  Mehmet 

DEMİRHİSAR ve Başçavuş Talat URAL’ın harekat merkezi koridorunda görüldüğü,

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  04:55'de,  Yarbay  Halil  GÜL ve  Yarbay  Mehmet 

DEMİRHİSAR'ın VIP Apron sağ kapısından çıkış yaptıklarınıngörüldüğü belirtilmiştir. 

Şüpheli Mehmet Demirhisar'dan elde edilen K40171653C seri numaralı 1 Doların 

adli emanete alınmıştır.

Mali  Suçları  Araştırma Kurulu  Başkanlığı'nca  düzenlenen 14/12/2016 tarihli 

mali analiz raporunda; Mehmet DEMİRHİSAR'ın kardeşi Fatih DEMİRHİSAR'ın 2010/09-

2012/02  döneminde  23/07/2016  tarihli  resmi  gazetede  yayınlanan  667  Sayılı  KHK  ile 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  ile  iltisakı  nedeniyle  kapatılan  Garnet  Tıbbi  ve  Teknis  Sistemler 

A.Ş.'de 2012/12-2016/02 döneminde Asya Katılım Bankası A.Ş.'de çalıştığı belirtilmiştir.

Kara Havacılık Komutanlığı tarafından düzenlenen idari ve disiplin soruşturma 

çizelgesinde;  Mehmet  DEMİRHİSAR'ın,kışlada  görev  yapmamasına  rağmen  faaliyetler 

boyunca  Kurmay  Başkanlığı  odası,  Harekat  Merkezi  ve  Nöbetçi  Amir  odasına  muhtelif 

defalar  ve  zamanlarda  girip  çıktığı,  faaliyetlere  fiilen  iştirak  ettiğinin  tespit  edildiği 

belirtilmiştir. 

Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  Mali  Suçlarla  Mücadele  Şube  Müdürlüğü'nün 

05/04/2017 tarih ve 58604142.59757-(22215).2017/251939 sayılı cevabi yazısında; Şüpheli 

Mehmet  DEMİRHİSAR’ın;  Ankara  Cumhuriyet  Başsavcılığının  2016/180056  sayılı 

soruşturması kapsamında KOM Daire Başkanlığına gönderilen BYLOCK kullanılan cihazlara 

ait  abonelik  bilgilerini  içeren  27.03.2017  günü  saat:  15.38  sıralarında  sistem  üzerinden 

yapılan  sorgulamada;  35782673326@ttnet  ADSL  NO  hattında  Bylock  tespit  edildiği 

belirtilmiştir.

Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  Mali  Suçlarla  Mücadele  Şube  Müdürlüğü'nün 
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28/03/2017 tarih ve 342278 Sayılı  cevabi  yazısında;  Şüpheli  Mehmet DEMİRHİSAR’ın 

babası Cemal İbrahim DEMİRHİSAR’ın, annesi Fatma DEMİRHİSAR’ın ve kardeşleri Büşra 

AKTAY ile  Fatih  DEMİRHİSAR’ın  Bankasya'da  hesaplarının  bulunduğu ve  2014 yılında 

hesap  bakiyelerinde  artışların  olduğu,  kardeşi  Fatih  DEMİRHİSAR’ın  2015/26827  sayılı 

soruşturmadan şüpheli olduğu, ayrıca yine kardeşi Fatih DEMİRHİSAR’ın Garnet Tıbbi Ve 

Teknolojik  Sistemler  A.Ş,  Asya  Katılım  Bankası  Anonim  Şirketi  gibi  örgütle  iltisaklı 

şirketlerde sosyal güvenlik kaydı bulunduğu belirtilmiştir.

Şüpheli Mehmet DEMİRHİSAR'ın kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0505 605 

97 74, 0506 827 12 66, 0533 203 04 65 ve 0532 650 76 31 numaralı telefon hatları için 

Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin 05/12/2016 tarih ve 2016/6339 D. iş sayılı kararı ile 5271 

Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı verilmiştir.

Şüpheli  Mehmet  DEMİRHİSAR'ın  kullanmakta  olduğu  0  505  605  97  74 

numaralı  telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Şüphelinin  14/07/2016 

tarihinde  saat  10:08,  12:15  ve  19:43'te  şüpheli  Mehmet  ŞAHİN  ile,  askeri  darbe 

girişiminde bulunulan 15/07/2016 tarihinde saat 19:04'de şüpheli Halil GÜL ile, saat 21:44'te 

Özel  Kuvvetler  Komutanlığı  adına  kayıtlı0  533  223  89  41  numaralı  telefon  kullanıcısı 

ile,16/07/2016 tarihinde  saat  00:02'te  şüpheli  Ahmet  SEREYİM ile,  saat  04:40'da  şüpheli 

Talat  URAL ile telefon irtibatında bulunduğu, saat 01:58 ve 02:03'te Suzan POLAT adına 

kayıtlı olan ancak Kara Harp Okulunda Albay rütbesiyle görevli olan şüpheli İlhami Polat'ın 

kullandığı değerlendirilen 0 505 400 65 68 numaralı telefon hattını iki kez aradığı, şüphelinin 

cep  telefonunun  15/07/2016  tarihinde  19:04'ten  itibaren  Güvercinlik  kışlasının  bulunduğu 

mevkiideki baz istasyonlarından sinyal verdiği, 23:26'dan itibaren Akıncı Üssünün bulunduğu 

mevkiideki baz istasyonlarından, 02:47'den itibaren Çankaya Güven Hastanesinin bulunduğu 

mevkiideki  baz  istasyonlarından,  03:06'da  Batıkent'teki  baz  istasyonlarından,  04:40'da 

Mustafa  Kemal  Mahallesindeki  baz  istasyonundan,  07:15'den  itibaren  Kazan  ilçesinde 

bulunan baz istasyonlarından sinyal vermeye başladığı anlaşılmıştır. 

Şüpheli  Mehmet  DEMİRHİSAR,  16/07/2016  tarihinde  yakalanarak  gözaltına 

alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Mehmet  DEMİRHİSAR'ın  eylemleri 

değerlendirildiğinde;
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Şüpheli Mehmet DEMİRHİSAR'ın, Malatya 2.Kara Havacılık Alayında Helikopter 

Tabur  Komutanı  olarak  görev  yaparken  Mayıs  ayında  Kara  Kuvvetleri  Komutanlığına 

atandığı ve burada Yarbay rütbesi ile görev yaptığı, 

Şüpheli  Mehmet  DEMİRHİSAR'da,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarının 

birbirlerini  tanımakta  kullandıkları  değerlendirilen  1  amerikan  doları  banknotunun  ele 

geçirilmesi,  şüphelinin  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarının  birbirleriyle  haberleşmekte 

kullandıkları  bylock  isimli  kriptolu  haberleşme  programı  kullandığına  ilişkin  tespit 

tutanağı,şüphelinin askeri  darbe girişimi  hazırlık  toplantılarına katılması,  şüphelinin askeri 

darbe girişimi kapsamındaki faaliyetleri, yine şüphelinin sıralı komutan ve amirleri dışında 

başka asker kişilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış biçimi ile birlikte 

nazara  alındığında,  şüpheli  Mehmet  DEMİRHİSAR'ın  Fetullahçı  Terör  Örgütü  üyesi 

olduğunun anlaşıldığı,

Şüphelinin,  Skorsky  helikopter  pilotu  olduğu,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu 

askerler  tarafından  planlanıp  gerçekleştirilecek  olan  askeri  darbe  planı  kapsamında  olay 

gecesi Skorsky tipi helikopter kullanacak pilot olarakönceden görevlendirildiği,

Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askerler tarafından gerçekleştirilecek askeri darbe 

girişimi için hem sivil mekanlarda hem de askeri birliklerde planlama toplantıları yapıldığı, bu 

kapsamda  Kara  Havacılık  Komutanlığında  şüpheli  Mehmet  ŞAHİN  Yarbay'ın  odasında 

yapılan  darbe  hazırlık  toplantılarına  şüpheliler  Fatih  KARAGÖZ,  Hakan  Cafer 

ARSLAN,Ümran TAŞile birlikte şüpheli Mehmet DEMİRHİSAR'ın da katıldığı, şüphelinin 

askeri darbe girişiminden önceden haberdar olduğu,

Şüphelinin, izinli olmasına ve Kara Havacılık Komutanlığının Güvercinlik Kışlasının 

personeli  olmamasına  rağmen  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamında  Fetullahçı  Terör  Örgütü 

mensubu askerler tarafından kendisine verilecek emir ve talimatları  yerine getirmek üzere 

akşam  saat  18:00  sıralarında  Kara  Havacılık  Komutanlığı  Güvercinlik  kışlasına  sivil 

kıyafetlerle  geldiği,  askeri  darbe  girişimi  sırasında  kendisine  verilen  görevden  haberdar 

olduğu için uçuş kıyafetlerini giydiği, 

Askeri darbe faaliyetinin başlaması üzerine Güvercinlik Kışlasında bulunan pilot ve 

teknisyenlere verilen talimat üzerine şüpheli Mehmet DEMİRHİSAR'ın da şüpheli Gökhan 

ÇİÇEK ile birlikte üzerinde bixi kapı makineli tüfeği ve mühimmat bulunan önceden tüm 

bakımları yapılmış ve uçuşa hazır bir şekilde park alanında bekletilen Skorksy helikoptere 

bindikleri,  bu  helikopterin  teknisyenliğini  yapan  personelin  isminin  belirlenemediği, 

şüphelilerin  Güvercinlik'teki  kuleden  izin  almadan  helikopterle  kalkış  yaptıkları  ve  Hava 

Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Akıncı Hava Üssüne 'yurtta sulh' parolasını kullanarak iniş 

yaptıkları,

Şüphelinin,  Akıncı  Hava Üssünde kendi  sıralı  amir  ve komutanlarından olmayan, 
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askeri darbeciler tarafından Hava Görev Komutanı olarak atanan şüpheli Uğur KAPAN'dan 

aldığı  talimatlar  doğrultusunda  şüpheli  Halil  GÜL  ile  birlikte  kuyruk  numarası  tespit 

edilemeyen Skorsky tipi helikopterle kalkış yaparak Kara Harp Okuluna gittikleri, oradan her 

bir  seferinde  15  silahlı  öğrenciyi  alarak  Genelkurmay  Başkanlığı  bahçesine  taşıdıkları, 

şüphelilerin  toplam bu  şekilde  5  sefer  öğrenci  taşıdıkları,  bu  helikopterin  teknisyenliğini 

şüpheli Talat URAL'ın gerçekleştirdiği, bu silahlı öğrenci taşıma faaliyet sırasında helikoptere 

ateş  açıldığı,  helikopterin  apusundan  isabet  alması  nedeniyle  Güvercinlik  meydanına  iniş 

yaptıkları,  bu  iniş  sonrasında  şüpheli  Mehmet  DEMİRHİSAR'ın  birlikte  uçuş 

gerçekleştirdikleri şüpheliler Halil GÜL ve Talat URAL ile birlikte saat 04:51'de uçuş dönüşü 

Güvercinlik  Kışlası  Harekat  Merkezi  koridorunda  göründüklerinin  güvenlik  kamerası 

görüntüleri ile tespit edildiği, 

Şüpheli Mehmet DEMİRHİSAR'ın kullandığı cep telefonunun olay gecesi 02:47'den 

itibaren Çankaya Güven Hastanesinin bulunduğu mevkiideki baz istasyonlarından 04:40'da 

Mustafa Kemal Mahallesindeki baz istasyonundan sinyal vermesi yine helikopterle birlikte 

uçtukları teknisyen olan şüpheli Talat URAL'ın cep telefonunun olay gecesi saat 03:32 ve 

03:33'de 2 kez Çankaya Köşkünün bulunduğu mevkiideki baz istasyonlarından sinyal vermesi 

birlikte değerlendirildiğinde şüpheliler Mehmet DEMİRHİSAR ve Halil GÜL'ün olay gecesi 

helikopter ile bu bölgeye de uçuş gerçekleştirdiklerinin anlaşıldığı, 

Şüphelinin, olay akşamı belirlenen ve yukarıda belirtilenler dışında gerçekleştirdiği 

başka helikopter uçuşu ya da başka faaliyeti bulunup bulunmadığının soruşturma aşamasında 

belirlenemediği, 

Askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  ve  Akıncı  Hava  Üssünün 

uçaklar  tarafından  bombalanması  üzerine  şüpheli  Mehmet  DEMİRHİSAR'ın,  Malatya'da 

birlikte görev yaptıkları şüpheli Hakan EROL ile birlikte Akıncı Hava Üssünün tellerinden 

atlayarak kaçtıkları, aynı gün jandarma tarafından yakalandıkları, 

Şüphelinin, Helikopter ile kalkış ya da iniş yaparken uçuş kulesinden izin almadığı 

ve bilgi vermediği, helikopter uçuşları için daha önceden verilmiş olan hiç emir ve talimata 

riayet etmediği, pilotluğunu yaptığı bir helikopter ile başka bir kuvvet komutanlığının üssüne 

gittiği,yasal emir ve talimatlar dışında uçuşlar gerçekleştirip kendisine emir ve talimat verme 

yetkisi bulunmayan kişilerden emir ve talimat aldığı,

Şüphelinin, kendi sıralı amir ve komutanlarından olmayan kişilerden yasadışı emir ve 

talimatlar aldığı ve bunları uyguladığı,

Şüphelinin, personeli olmadığı bir askeri birlikteyetkisiz olarak faaliyette bulunduğu, 

yetkisi olmadığı halde helikopter kullandığı, 

Şüphelinin, olay günü gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi 

olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü 
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mensubu olan diğer  şüphelilerle  fikir  ve eylem birlikteliği  içerisinde hareket  ettiği,  askeri 

darbe  girişimininde  bulundukları,  şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarından  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  aldığı  yasal 

olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Mehmet  DEMİRHİSAR'ın,  pilot  olarak  uçuş  gerçekleştirdiği  helikopterin 

polis tarafından atılan ateş sonucu isabet alması, bu helikopterin Genelkurmay Başkanlığı ile 

Kara  Harp  Okulu  arasında  olay  gecesi  faaliyette  bulunması,  bir  kısım  müştekilerin 

Genelkurmay Başkanlığı bahçesinden kalkan helikopterden kendilerine ateş edildiğine ilişkin 

beyanları  birlikte  değerlendirildiğinde  şüpheli  Mehmet  DEMİRHİSAR'ın  Genelkurmay 

Başkanlığı  civarında  helikopterlerden açılan  ateş  sonucu meydana gelen  tüm yaralama ve 

öldürme eylemlerinden 5237 sayılı TCK 37 maddesi uyarınca doğrudan sorumlu olduğu, bu 

şekilde  Genelkurmay  Başkanlığı  Binası  civarında Ali  Mehmet  VUREL,  Beytullah 

YEŞİLAY,  Cengiz  POLAT,  Fuat  BOZKURT,  İbrahim  ATEŞ,  Maktul  Mehmet 

KOCAKAYA,Murat  İNCİ,  Mustafa  KARASAKAL,  Muzaffer  AYDOĞDU,  Osman 

ARSLAN,Osman  EVSAHİBİ,  Özcan  ÖZSOY,Ramazan  KONUŞ,Selim  CANSIZ,  Serhat 

ÖNDER, Suat AKINCI, Suat ALOĞLU, Sultan Selim KARAKOÇ, Uhut Kadir IŞIK, Vedat 

BÜYÜKÖZTAŞ,  Yasin  Naci  AĞAROĞLU,  Yusuf  ÇELİK,  Yusuf  ELİTAŞ'ın 

öldürülmelerinin,

Müştekiler  Abdil  Muhsin  TÜRKMEN,  Abdullah  BAHÇECİ,Abdullah  CANSIZ, 

Abdullah  EROL,  Abdullah  KESKİN,  Abdullah  SEZGİN,  Abdullah  TUNÇEL,  Abdulvahit 

ÖZÇAVUŞ, Abdülkadir KAYAPINAR, Adem ULUTAŞ, Adem DEVECİ, Adem GÜL, Adem 

PARLAK, Adnan CEYLAN, Adnan ODABAŞI, Ahmet ARIK, Ahmet GENÇYİĞİT, Ahmet 

KARACA,  Ahmet  KAĞIZMANLI,  Ahmet  Salih  ÜNAL,  Ahmet  Sefa  KAYA,  Akın 

GÜNBULAK, Alaattin GÜMÜŞHAN, Ali DEMİRDAŞ, Ali  GÖK, Ali Osman KAYA, Ali 

ÖLÇÜCÜ,  Alişan  ÇELİK,  Aslan  ÇİÇEK,  Aydın  GÜLGAN,  Aydoğan  KONDU,  Ayhan 

AKKANAT,  Ayhan  ERTUĞRUL,  Aykut  TÜRKAN,  Aysel  SANCAK,  Barış  YILDIRIM, 

Bayram ÇAYLAK, Bedriye TÜREMİŞ, Berat BOZKURT, Birol ÇEBİ, Birşah YEŞİL, Burak 

BALCI,  Burak DEMİRCİ, Burhan DEMİR, Bülend BARAN, Bülent  DURAK, Bünyamin 

ÖCAL, Büşra ÖZYILMAZ, Büşra SANCAK, Can METİN, Cavit  ÖZTÜRK, Cem Koray 

ACAR, Cengiz ŞAHİN, Cengiz UÇAR, Cesur TEKİN, Çetin ÖZSOY, Dilek BURAN, Durak 

DENİZ, Ekrem ÇAKIR, Emin KARABIYIK, Emine AYDINBELGE, Emine Nur PARLAK, 

Emre KAYA, Enes GÖKGÜL, Engin ZENGİN, Ervil PEHLİVAN, Erdal AÇIKGÖZ, Eren 

TEKİN,  Erhan  ÇAYIR,  Erhan  SÜR,  Ertuğrul  ÇAĞLAYAN,  Esat  Kerim SEÇKİN,  Faruk 

BAŞARAN,  Fatih  GÜRSES,  Fatih  KARATEKİN,  Fatih  KUBULAY,  Fatih  PİRE,  Fazıl 

MACİT, Fazlı ÇİÇEK, Furkan ÖZTÜRK, Furkan SANCAK, Gülay GÜVERCİN, Gülüzar 

DEMİRCİ, Hacı Hasan OCAK, Hacı İhsan CEYLAN, Hacı Rahim ALLI, Hacer KONUŞ, 
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Hakan KARADUMAN, Halil İbrahim BALGAT, Halit AYDOĞDU, Hamza ÇAKALOĞLU, 

Hanifi TÜMER, Harun ÇALI, Harun DOĞAN, Hasan CEYLAN, Hasan DEMİRKAN, Hasan 

KAYNAKCI, Hasan KAZMAZ, Hasan OLKUN, Hasan YAŞAR, Hatice TAVUKCU, Havva 

ŞEN,  Hüseyin  ÇINAR,  Hüseyin  KAYA,  İbrahim  ÇAĞ,  İbrahim  SIĞIN,  İbrahim  Ethem 

TOKATLIOĞLU, İlhan AYDIN, İsa PİRİHAN, İsa SARITEPECİ, İsmail  Samet MUTLU, 

Kaan ŞİMŞEK, Kadir İNCİKUŞU, Kadir TUNÇEL, Kazım ÇAKIR, Kemal TEZER, Kenan 

ARTUĞER, Kenan KONUK, Kerim TAŞKIRAN, Koray DEMİREL, Levent DİNÇ, Mahmut 

GÜRPINAR, Mahmut Mert  KILINÇ, Mehmet AYDINBELGE, Mehmet BACIK, Mehmet 

DALDA, Mehmet Fatih ŞABA, Mehmet Özgür AKKOYUNLU, Mesut TEKİNIŞIK, Metin 

İÇTÜZER, Metin UZUN, Muammer ERKAYA, Muhammed ŞAHBAZ, Muhammet Berdan 

ÖLÇÜCÜ,  Muhammed  Nurullah  TAVUKCU,  Murat  AKGÜL,  Murat  AYKUT,  Murat 

BALGAT,  Murat  ÇETİN,  Murat  DEMİRCİOĞLU,  Mustafa  ATEŞ,  Mustafa  GÜLCAN, 

Mustafa  GÜNEL,  Mustafa  KARKIN,  Mustafa  ÖZYILMAZ,  Mustafa  SEÇKİN,  Mustafa 

SEMERCİ, Mustafa SIRAKAYA, Mustafa YILMAZ, Mücahit GÜNDOĞDU, Nazar IRMAK, 

Necati EKİZ, Necmettin ÇİMEN, Nevzat YAPAN, Nigar SERT, Oğuzhan KONURALP, Okan 

DEMİRCİOĞLU, Oktay ŞENGÜL, Onur Can AÇIKGÖZ, Orhan BURAN, Osman KÖMÜR, 

Ömer Faruk ÇATAL, Ömer Faruk EREN, Ömer Lütfi PEKER, Ramazan GÜNDEŞLİ, Regaip 

YILDIRIM, Salih ATEŞ, Satılmış KOÇAK, Selahattin KARAYEL, Selim YILMAZ, Selim 

ÖZDEMİR, Serdar DUMLUPINAR, Serdar KARATAŞ, Serkan ERAYHAN, Sinan ŞAHİN, 

Şafak ÜLGEN, Şener ŞENER, Şenol YEDİLER, Tahir ŞEKER, Talip TOSUN, Ufuk KAYA, 

Uğur KÖSEOĞLU, Uğur ŞAHAN, Ümit YEŞİLMADEN, Ümüt EKİNCİ, Üveys ÖZCAN, 

Üzeyir  KÜÇÜK,  Yahya  Murat  İMAMOĞLU,  Yasin  DEMİRCİ,  Yasin  GÖKGÖZ,  Yunus 

ÇELİK,  Yusuf  ASLANHAN,  Yusuf  AY,  Yusuf  GÖKDEMİR,  Yusuf  KURT,  Zafer  TAŞ'ın 

öldürülmeye teşebbüs edilmesi eylemlerinin doğrudan faili olduğu,

Şüpheli Mehmet DEMİRHİSAR'ın, soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı Terör 

Örgütü üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük 

Millet  Meclisini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  kısmen  veya  tamamen  yapmasını 

engellemeye  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya 

görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek, 23 kez nitelikli 

şekilde  kasten  insan  öldürmek,  196 kez  nitelikli  şekilde  insan  öldürmeye teşebbüs  etmek 

suçlarını oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-88-Şüpheli   Mehmet KARAKAŞ'ın ( Astsubay Çavuş) Eylemleri :

Şüpheli  Mehmet KARAKAŞ 06/10/2016 tarihli ifadesinde; "  Ben 2013 yılında 
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Balıkesir  astsubay  meslek  yüksek  okulundan  mezun  oldum.  Mezun  olduktan  sonra  Kara 

Havacılık Komutanlığı Hat Bakım Komutanlığında helikopter teknisyeni olarak atandım. Bu 

görevi yaparken 17/07/2016 tarihinde gözaltına alındım. Sonra tutuklandım. 

Ben 15/07/2016 tarihinde Hat Bakım komutanlığında nöbetçi astsubaydım. Benim 

nöbetimde  sonradan  herhangi  bir  değişiklik  olmadı.  Haziran  ayı  sonunda  yapılan  nöbet 

listesinde belirlenen tarihte ve yerde nöbet tuttum. 15/07/2016 tarihinde nöbetçi olmam benim 

insiyatifim ile olmamıştır. dedi.

15/07/2016  tarihinden  önceki  günlerde  görev  yaptığım  askeri  birlikte  rutin  dışı 

herhangi  bir  askeri  hareketlilik  gözlemlemedim.  15/07/2016  tarihinde  normal  mesaimize 

başladık.  Saat  09:00  sıralarında  nöbet  toplantısına  katıldım.  Gökhan  Binbaşı  nöbetçi 

amirimizdi. Benden başka Fatih Astsubay, Burak ÖNAL astsubay ve Ali Kemal Üstteğmen 

vardı.  Bizden  başka  simülatörde  nöbet  tutan  Dursun başçavuş,  emniyet  nöbetçi  astsubayı 

Bilgehan  GÖRGÖZ  de  vardı.  Toplam  8  -  10  kişi  kadardık.  Diğerlerinin  isimlerini 

hatırlamıyorum.

Gökhan Binbaşı nöbet toplantısı sırasında bizlere nöbetimizi vukuatsız bir  şekilde 

tertemiz bitirelim, dikkat edin dedi. Toplantı sırasında Gökhan ÇİÇEK Binbaşı bizlere 'nöbet  

pimi çekilmiş bir bombadır, herkes nöbetini vukuatsız olarak devrettiği sürece o bomba elden  

ele devam eder, biz de nöbetimizi vukuatsız olarak, bombayı patlatmadan devredelim' dedi. 

Ben daha önce Gökhan ÇİÇEK Binbaşı ile nöbet tuttuğumu hatırlamıyorum. O gün 

nöbet tuttuğumuz diğer astsubay ve üstteğmenle hiç nöbet tutmadım.

Benim  nöbet  tanımımda  görevim,  bizim  birlikteki  yaklaşık  50  askerin  yemek, 

mıntıka ve uyku ictimalarını alıp onlarla ilgilenmektir. Ben bu nöbet tanımı içerisinde saat 

19:00 sıralarında askerleri yemeğe götürdüm. Daha sonra yemekten çıkınca onları koğuşlarına 

bıraktım.  Çünkü  bizim  birliğin  yemekhanesi  tadilatta  idi.  Onlar  Okul  Hizmetinin 

yemekhanesinde  yemek  yiyorlardı.  Saat  20:00  sıralarında  hangara  geldim.  Bana  Fatih 

başçavuş kuvvet komutanının hangara uğradığını söyledi. Orada dinlenme odasında birlikte 

oturuyorduk.  Saat  21:30  sıralarında  Ali  Kemal  Üstteğmen  boğaz  köprüsünün  askerlerce 

kapatıldığını söyledi. Bunun üzerine biz oradaki televizyonu açtık. Ve televizyonda da benzer 

haberler vardı. Bunu gördük.

O  akşam  beni  çok  sayıda  telefonla  arayan  kişi  oldu.  Ancak  aralarından  sadece 

babamla  10  dakika  kadar  ve  halam ile  5  dakika  kadar  telefon konuşması  yaptım.  Ayrıca 

İstanbul'daki  devrem  olan  Muhammet  AYDIN  ilene  olup  bittiğini  öğrenmek  için  telefon 

konuşması  yaptım.  O  da  kısa  sürdü.  Bunlar  dışında  başka  kimse  ile  telefon  konuşması 

yapmadığımı  hatırlıyorum.  O akşam kimseyle  telefonda konuşmamamız konusunda kimse 

bize talimat vermedi.

O  sıralarda  dışarıda  kobraların  çalıştığına  dair  helikopter  seslerini  duyduk.  Fatih 
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başçavuş ile birlikte hangardan çıkıp kobraların bulunduğu piste gittik. Bizim hangarda hiçbir 

helikopter yoktu. Piste gittiğimizde taarruz hangarının önünde iki tane pilot gördük. Birisi şu 

an koridorda bulunan Eyüp ÜNAL Binbaşıdır. Diğerini tanımıyorum. Üzerinde hangi birlikten 

çalıştığına dair peçleri yoktu. Fatih Başçavuş oradaki üstteğmen olduğunu tahmin ettiğimiz 

kişiye ne olduğunu sordu. O da biz de bilmiyoruz,  bekliyoruz,  siz burdan uzaklaşın dedi. 

Bizde oradan geri  hangara döndük. Yolda Sebahattin  Astsubayı  gördük. Ona ne olduğunu 

sorduk. O da bize 2 Cougar uçtu dedi. Sonra hangara geldik. Yarım saat, 1 saat sonra darbe 

olduğunu öğrendikten sonra ne yapacağımız konusunda bizden rütbeli olduğu için Ali Kemal 

Üstteğmene sorduk. O bizim nöbetçi subayımızdı. Kendisi nöbetçi amirle görüşmeye çalıştı. 

Ancak  muvaffak  olamadı.  Bize  yapacağımız  şeyin  nöbet  yerlerimizin  emniyetini  almak 

olduğunu ve hiçbir şeye bulaşmadan nöbeti bitireceğimizi söyledi. Sonra birlikte askerlerin 

emniyetini  almak için askerlerin  bulunduğu binaya gittik.  Bir  kısmı gazinoda idi.  Hepsini 

koğuşa  topladık.  İçtimalarını  aldık.  Eksik  yoktu.  Onlara  yat  talimatı  verdik.  Silahlığı 

kitlettirdik. Tekrar hangara geldik.

Hangarda aramızda konuşurken hep beraber olmak, toplu hareket etmek konusunda 

anlaştık. Saat 02:00 - 02:30 sıralarında Ercan URAL ve Taner BEKTAŞ Astsubaylar hangara 

geldiler. Kendilerini kısım amirleri birliğe gelmeleri hususunda talimat verdiğini söylediler. 

Saat 03:00 sıralarında yakınlarda bir patlama oldu ve akabinde de elektrikler gitti. Hangarın 

alarmları  çaldı.  Onları  susturduk.  Hangarın  önüne  doğru  baktığımızda  yandaki  Sahra 

hangarının  nöbetçi  astsubaylarının  bizim  hangarın  yanında  gördük.  Bizde  onların  yanına 

çıktık. Onlarla ne olup bittiği konusunda konuşmaya başladık. Onlarında da ne olup bittiği 

konusunda fikirleri yoktu. Sonra tekrar içeri girdik. Yarım saat bir saat sonra başka bir nöbetçi 

grup hangarın önüne geldi. Onlarla biraz konuştuk. Bunlar tel örgü nöbetçi astsubaylarıymış. 

Tel duvar boyunca nöbet geziyorlarmış. Onlar da ne olup bittiğini bilmiyorlardı. Orada biz 

konuşurken kobraların kulenin olduğu tarafta jandarmaya doğru ateş ettiğini gördük. Ayrıca 

kobranın olduğu tarafta 8 - 10 kadar kamuflajlı askerin kobranın ateş ettiği yöne doğru ateş 

ettiğini gördük. Bundan korkup içeri girdik. Hangarın içerisinden dışarıyı seyretmeye devam 

ettik. Taner Başçavuş olan biteni dışarıda cep telefonu ileçekmeye başladı. Bizde kendisine 

birşey olur diye içeri çağırdık. Sonra nöbet bekleme yeri olan dinlenme kısmına geçtik. Hava 

aydınlanmıştı.  Ben  olanlardan  etkilenmiştim.  Benden  sonra  nöbetçi  olan  Ali  Çetli'yi  saat 

07:00  sıralarında  aradım.  Nöbete  gelip  gelmeyeceğini  sordum.  Bana  yolda  olduğunu  10 

dakikaya geleceğini  söyledi.  Ben kendisinden izin aldım.  Nöbet  listesini  doldurup kendisi 

gelmeden ayrılacağımı söyledim. O da tamam dedi. Nöbeti sözlü olarak devrettikten sonra Ali 

Kemal üstteğmenin yanına gittim. Kendisine "komutanım ben korkuyorum, Fatih başçavuş 

gidecek, onun aracı ile gideyim, zaten nöbeti de telefonla devrettim" dedim. O da tamam dedi. 

Bunun üzerine bizde nizamiyeye gittik. Üzerimizi değiştirdik. Fatih Başçavuş beni aracı ile 
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Çiftlik kavşağında indirdi.

Bizim hangarın gerek içinde gerek dışında güvenlik kameraları vardır. Bu güvenlik 

kameraları  elektrikler  kesilinceye  kadar  kayıt  tutuyor  olmaları  lazım.  Bunlar  incelendiği 

zaman  benim  yukarıda  belirttiğim  hususlar  açıklığa  kavuşacaktır.  Darbeye  herhangi  bir 

şekilde katılmadığım oradan da anlaşılacaktır. 

Ben  Fetullahçı  terör  örgütü  üyesi  değilim.  15/07/2016  tarihinde  gerçekleştirilen 

askeri darbeye herhangi bir şekilde katılmadım. Bu darbede herhangi bir şekilde görev almam 

konusunda sivil ya da asker bir şahıstan talimat almadım." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Ercan URAL 11/10/2016 tarihli ifadesinde; " Bizhangara gidince önce üst 

kat  çıkıp  çantalarımızı  odamıza  bıraktık.  Bu  çantalarda  cüzdan,  sigara,  cep  telefonu  gibi 

eşyalarımız  vardı.  Çantaları  bıraktıktan  sonra  aşağıda  gazinoya  indik.  Oradan  Ali  Kemal 

Üsteğmen,  Fatih  TEKKOL  Astsubay,  Mehmet  KARAKAŞ  astsubay  ve  Burak  ÖNAL 

Astsubay  vardı.  Bize  niye  geldiğimizi  sordular.  Biz  de  nöbetçi  heyetine  takviye  için 

geldiğimizi  söyledik  ve  ne  olup  bittiğini  sorduk.  Onlar  da  bize  askeri  darbe  olduğunu, 

kendilerinin  hiçbir  işe  karışmayacağını  söylediler.  Biz  de  hiçbir  işe  karışmayız  dedik.  " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Burak ÖNAL 18/07/2016 tarihli ifadesinde; " .. Aynı yerde görevli 

olduğum Üsteğmen Ali Kemal, UH Teknisyen Başçavuş Fatih TEKKOL, UH 

Teknisyen Astsubay Çavuş Mehmet KARAKAŞ (soy ismi olabilir) ile hangar 

içerisinde toplandık. Neler oluyor diye birbirimize sorular sorduk. Bir anlam 

çıkartamadık. Askerlerin koğuşuna giderek askerler silahlarını almasın diye 

deponun kilidi alıp askerlerin yatakhaneye intikalini sağladık. İçimizde en 

kıdemli olan Üsteğmen Ali Kemal (soy ismi ÜNAL olabilir) komutanları kendi 

cep telefonlarından aradı  ancak  cevap  alamadı.  O  gün  ki  nöbetçi  amir 

Binbaşı  Gökhan  ÇİÇEK’i  defalarca  aramamıza  rağmen cevap  alamadık." 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Ali Kemal EREN 04/10/2016 tarihli ifadesinde; " .. Biz nöbetimizi bakım 

hangarının  içindeki  odamızda  tutarız.  Benden  başka  hangarda  nöbetçi  astsubayı  Fatih 

TEKKOL,  karargah  bölük  nöbetçi  astsubayı  Mehmet  KARAKAŞ  vardı.  Saat  18:30 

sıralarında henüz birlikten ayrılmamış olan Albay Muzaffer KARTOPU bize Kara Kuvvetleri 

Komutanının  birliğimize  geleceğini  söyledi.  Muzaffer  Albay,  Gökhan  ÇİÇEK,  ben,  Fatih 

TEKKOL ve Mehmet KARAKAŞ ile birlikte hangarın önüne çıkıp komutanımızı beklemeye 

başladık.  Hava  kararmamıştı.  Saat  19:00'a  yaklaşıyordu.  Komutanımız  arabayla  geldi. 
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Yanında  başka  rütbeliler  de  vardı.  Komutanımızı  Muzaffer  Albay  karşıladı.  Ben  de 

yanındaydım. Komutanımız hangarın içine genel olarak baktı. Sonra bir de 1. Alaya bağlı olan 

yan hangara bakmak istedi ve oradan ayrıldı. ....

Bu askerlerden sorumlu olan nöbetçi astsubay Mehmet KARAKAŞ'a sabaha kadar 

askerleri kontrol etmesi talimatı verdim. "Gözün sabaha kadar bu askerlerde olacak" dedim. ... 

Sabah  saat  06:00  sıralarında  yoğun  bir  çatışma  sesleri  duyduk.  Nöbetçi  heyetle  birlikte 

hangarın  önüne çıktık.  Jandarma ve  kule  tarafında  bir  taarruz  helikopterinin  aşağıya  ateş 

ettiğini gördük. Taner Astsubay bu saldırı görüntülerini cep telefonuyla çekti.  Biz saldırıyı 

görünce  tekrar  hangara  girdik.  Nöbet  devir  saatine  kadar  bekledik."  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli Mehmet KARAKAŞ'ın kullanmakta olduğu / adına kayıtlı 0507 876 95 58 

numaralı telefon hattı için Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin 07/10/2016 tarih ve 2016/2535 

D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı  

verimiştir.

Şüpheli Mehmet KARAKAŞ'ın kullanmakta olduğu 0507 876 95 58 numaralı 

telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe  girişiminde  bulunulan 

15/07/2016 tarihinde cep telefonunu gece boyunca açık olduğu, internet erişiminde bulunduğu 

anlaşılmıştır. 

Şüpheli Mehmet KARAKAŞ, 17/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Mehmet  KARAKAŞ'ın  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Mehmet  KARAKAŞ'ın, Kara  Havacılık  Okul  Komutanlığı,  Bakım 

Komutmanlığı  Hat  Bakım  Komutanlığı  Bakım  Birliği  Tekamül  Helikopter  Kısmında 

helikopter teknisyeni olarak Astsubay Çavuş rütbesiyle görev yaptığı, 

Şüphelinin, FetullahçıTerör Örgütü üyesi olduğu, 

Şüphelinin,  Kara  Havacılık  Okul  Bakım  Komutanlığı  Karargah  Bölüğünün 

15/07/2016 tarihindeki nöbetçi astsubayı olarak önceden görevlendirildiği,

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensupları  tarafından  planlanan  askeri  darbe  girişimi 

hazırlıkları  aşamasında  Kara Havacılık  Komutanlığı  Güvercinlik  Kışlasının helikopterlerin 

sevk ve idare edildiği askeri birlik olarak belirlendiği, Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının 

15/07/2016  tarihi  gecesinde  gerçekleştirecekleri  askeri  darbe  girişimi  öncesinde  kışlada 
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nöbetçi  tüm personeli  değerlendirdikleri,  15/07/2016 tarihi  gecesi  için kışlanın tam olarak 

kontrolünü temin edebilmek amacıyla kendileri ile fikir ve eylem birliği içerisinde olmayan 

nöbetçi  personelin  nöbetini  değiştirdikleri,  kendileri  ile  fikir  ve  eylem birliği  içinde  olan 

nöbetçileri ise nöbetlerine devam etmelerini sağladıkları, bununla birlikte bir kısım personele 

izin vererek evlerine gönderdikleri, yine geceleyin kışlanın girişini araçlarla kapatarak giriş ve 

çıkışı  engelledikleri  bir  bütün  olarak  değerlendirildiğinde,  15/07/2016  tarihi  gecesinde 

Güvercinlik  Kışlasında askeri  darbe girişimine karşı  eylemde bulunabilecek durumda olan 

askeri  personelin  bulunmamasının  sağlandığı,  bu  kapsamda  da  darbe  planlamasını  yapan 

şüphelilerin şüpheli Mehmet KARAKAŞ'ın da olay gününe ilişkin nöbetini değiştirmedikleri, 

şüpheli Taha Fatih ÇELİK 01/09/2016 tarihli ifadesinde; "15/07/2016 günü sabah saat 07:30 

sıralarında  mesaiye  gelerek  08:30  daki  nöbet  toplantısına  katıldım.  O  gün  birinci  Kara  

Havacılık  Alayı  Nöbetçi  Amiri  idim.  Kışla  nöbet  toplantısında  rutin  nöbet  faaliyetleri  

konuşuldu dikkatimi çeken husus o günkü nöbetçi heyetinin daha sonra gördüğüm kadarı ile  

hepsi  bu  faaliyete  iştirak  etmişlerdi."  şeklindeki  beyanlarının  da  bunu  doğrular  nitelikte 

olduğu,bununla  birlikte  her  ne  kadar  şüpheli  Mehmet  KARAKAŞ  nöbetinin  önceden 

belirlendiğini  belirtmiş  ise  de,  askeri  darbe  girişimine  ilişkin  hazırlık  ve  planlama 

toplantılarına  katılan  ve  olay gecesi  de  helikopter  kullandıkları  belirlenen şüpheliler  Taha 

Fatih ÇELİK ve Halil GÜL'ün de olay gününe ilişkin nöbetlerinin önceden belirlendiği, 

Olay  günü  sabahında  Güvercinlik  Kışlasında  şüpheliler  Gökhan  ÇİÇEK Binbaşı, 

AliKemal  EREN  Üsteğmen,  Fatih  TEKKOL Astsubay,  Bilgehan  GÖRGÖZ  Astsubay  ve 

Burak  ÖNAL Astsubay  ile  birlikte  nöbet  toplantısı  yaptıkları,  nöbet  toplantısı  sırasında 

şüpheli Gökhan ÇİÇEK'in akşam ki askeri darbe faaliyetini kast edecek şekilde "nöbet pimi  

çekilmiş bir bombadır, herkes nöbetini vukuatsız olarak devrettiği sürece o bomba elden ele  

devam eder, biz de nöbetimizi vukuatsız olarak, bombayı patlatmadan devredelim" dediği, 

Şüphelinin,  olay  gecesi  nöbetçi  olarak  bulunduğu  mevkiinin  askeri  darbeciler 

tarafından  önem  verilen  yerlerden  olduğu,  şüphelinin  burada  askeri  darbe  kapsamında 

kendisine verilen emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  üzerine  sabah 

saatlerinde kışladan ayrıldığı,

Şüphelinin, Kara Havacılık Komutanlığında gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir 

askeri darbe girişimi olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için Fetullahçı Terör 

örgütü  mensubu  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ettiği, 

şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında  Fetullahçı  Terör  Örgütü 

mensuplarından askeri darbe planlaması kapsamında aldığı yasal olmayan emir ve talimatları 

yerine getirdiği, 

Şüpheli  Mehmet  KARAKAŞ'ın, soruşturmaya  konu  eylemlerinin,  Silahlı  Terör 
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Örgütü üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük 

Millet  Meclisini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  kısmen  veya  tamamen  yapmasını 

engellemeye  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya 

görevlerini  yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını 

oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-89-Şüpheli Mehmet KAYA'nın (Astsubay Çavuş ) Eylemleri :

Şüpheli  Mehmet  KAYA  07/11/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ben  2014  yılında 

Balıkesir Astsubay Meslek Yüksekokulundan mezun oldum. 1 yıl Kara Havacılık Okulunda 

eğitim  gördüm.  Daha  sonra  2015  yılında  Kara  Havacılık  Okul  Komutanlığı  Hat  Bakım 

Komutanlığı  Tekamül  Uçuş  hattı  teknisyeni  olarak  görev  yapmaya  başladım.  15/07/2016 

tarihinde de bu görevdeydim. ..

Ben  15/07/2016  tarihinde  Okul  Hizmet  Bölüğü  Bölük  Hizmet  Nöbetçi  astsubayı 

idim.  Bu nöbetim normal  nöbetler  yazılırken  yazılmıştı.  Sonradan herhangi  bir  değişiklik 

olmadı. Gökhan ÇİÇEK'in başkanlığında 15/07/2016 tarihinde sabah saat 09:00 sıralarında 

nöbet  toplantısı  yapıldı.  Hatırladığım  kadarıyla  bu  toplantıda  Dursun  ERGEN,  Fatih 

TEKKOL, Mehmet KARAKAŞ, Gökhan ÇİÇEK, Türker GÖKDEMİR katılmıştı.  Gökhan 

ÇİÇEK  Binbaşı  toplantı  sırasında  bize  nöbetin  vukuatsız  teslimi  konusunda  uyarılarda 

bulundu.  Normal  tuttuğumuz  nöbetlerdeki  olan  konuşmalar  dışında  herhangi  bir  değişik 

konuşma  olmadı.  Bize  paraloyu  ve  işareti  söyledi.  Ancak  şu  an  parolanın  ve  işaretin  ne 

olduğunu hatırlamıyorum.

Okul Hizmet bölüğü bölük hizmet nöbetçi astsubayı nöbeti aslında mesai sonrasında 

saat  17:00'de  başlar.  Bölükteki  askerlerin  içtimasını  yaptırır.  Yemeklerini  yedirir.  Nöbete 

gidecek askerlerin bu görevlerini devam ettirmelerini sağlar. Okul karargah, Okul garajı, 2 

nolu kule, uçuş hattında nöbet tutan askerlerin belirli sürelerle denetimini yapar. Onları gider 

nöbet gittikleri yerlerde denetler. Nöbet defterine imza atar. Ertesi sabah 09:00'da nöbeti bir 

sonraki nöbetçiye teslim eder.

15/07/2016 tarihinde sabah saat 09:00'daki toplantıdan sonra Gökhan ÇİÇEK Binbaşı 

beni cep telefonundan aradı. Uçuş hattına yanıma gel dedi, bende uçuş hattında olduğumu 

söyledim. O benim yanıma geldi, Türker GÖKDEMİR Astsubayda yanımda idi. Bana "gece 

saat 21:00 - 22:00 sıralarında uçuş hattındaki nöbetçi askeri 2 nolu nizamiyede bulunan nöbet 

kulübesine gönder" dedi. Bizde itiraz ettik, o bize "buradaki askerin zaten silahıda yok, Türker 

astsubayda  burada,  bu  askerin  burada  bulunmasına  gerek  yok"  dedi.  Sonrada  yanımızdan 

ayrıldı.
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Akşama  kadar  normal  uçuş  hattındaki  faaliyetlerimize  devam  ettik.  Akşam  saat 

17:00'de mesai bitince ben normal rutin nöbet faaliyetlerini gerçekleştirdim. Mıntıka temizliği 

yaptırdım.  20:30 -  21:00 sıralarında bu iş  bittikten sonra devriye  görevimi yaptım.  Sonra 

tekrar  askerlerin  başına  gittim.  Herhangi  bir  olağanüstü  durum  yoktu.  Sonra  ben  nöbet 

tuttuğum  bölük  astsubayı  nöbetçi  odasına  geçtim.  Bu  bina  Okul  Komutanlığı  binasının 

arkasındaki binadır. 

Ben  Kuvvet  Komutanının  askeri  birliğe  geldiğini  görmedim.  Sonradan  duydum. 

Ancak birlik içerisinde bir makam aracı görmüştüm. Saat 23:00 sıralarında amcam beni cep 

telefonundan  aradı  ve  olaylar  çıktı,  evdeysen  sakın  dışarı  çıkma  dedi.  Ben  de  kendisine 

nöbette olduğumu söyledim, tamam öyleyse dedi. Daha sonra ev arkadaşım ve devrem olan 

astsubay Ahmet  AKYALÇIN ile  konuştum.  O  bana  darbe  olduğunu  söyledi.  Sen  Türker 

GÖKDEMİR Astsubayın yanına git, o sana ne yapacağını söyler, sen acemisin bilmezsin dedi. 

Bende  korktuğumdan  Türker  Astsubayın  yanına  gittim.  O  bana  'okul  ve  kışla  nöbetçi  

amirlerini aradığını, ikisinede ulaşamadım, sen askerlerin başına git, sabaha kadar bir yere  

ayrılma' dedi. Bende oradan ayrıldım. Askerlerin başına gittim. İçtimamı aldım. Herhangi bir 

asker eksiğimiz yoktu. Herkes rutin görevindeydi. 

Ben uçuş hattına gittiğimde çalışan helikopterlerin sesini duymuştum. Ancak zaten 

her gece normal gece uçuşu olur. Bu nedenle helikopterlerin uçuşundan herhangi bir şekilde 

şüphelenmedim.  Ben  saat  02:30'a  kadar  nöbet  tuttuğum yerin  arka  kısmında  bulunan  ve 

askerlerin giriş çıkış yaptıkları kapıda bekledim. Sonra nöbet tutan askerler için devriyeye 

çıktım.  Garaja  gittiğimde  nöbetçi  asker  normal  nöbetini  tutuyordu.  Ancak  elinde  tüfek 

olansilahlı  bir  teğmen vardı.  Ona burada  ne yaptığını  sordum,  o da bana cevap vermedi,  

arkasını dönüp gitti. O sırada beni nizamiye nöbeti astsubayı olan Doğan GÜVEN Astsubay 

cep telefonundan aradı. Skorsky hangarında nöbetçi olan bir astsubaya ulaşamadıklarını, git 

onu bul, bana haber ver dedi. Bende bunun üzerine oradan Skorsky hangarına gittim, kapıları 

kapalı  idi.  Doğan GÜVEN'i tekrar aradım. Ona kapıların kapalı olduğunu söyledim. Daha 

sonra okul binasının önünden nöbetçi astsubay odasına geri döndüm. Korktuğum için diğer 

nöbet yerlerini gezip devriyemi tamamlayamadım. 

Ben gece askeri birlikteki elektriklerin kesilip kesilmediğini hatırlamıyorum. Benim 

nöbet tutuğum yerde elektriklerin kesilmediğini hatırlıyorum. Saat 06:00 sıralarına kadar bu 

şekilde ben nöbetçi  astsubay odasında kaldım. O sıralarda birden dışarıdan helikopter atış 

sesleri  gelmeye  başladı.  Camdan dışarı  baktığımda helikopterin  kuleye  doğru ateş  ettiğini 

gördüm, korktum, tekrar askerlerin başına gittim, saat 08:00 sıralarında benim yerime gelecek 

nöbetçi gelince nöbeti teslim ettim. Sonra da evime gittim. 17/07/2016 tarihinde ifade vermek 

üzere birliğe çağırıldım, daha sonra orada gözaltına alındım. Sonra da tutuklandım.

Ben bizim bölük askerlerin olan Uğur KUVVETLİ'ye "saat: 22.00'dan itibaren uçuş 
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hattında  hiç  bir  nöbetçinin  kalmamasını,  nöbetçinin  3  nolu  kuleye  geçmesi  gerektiğini 

söyledim. Bunu yukarıda belirttiğim gibi Gökhan ÇİÇEK Binbaşının talimatı ile söyledim. 

Biz  Gökhan  ÇİÇEK'e  ne  güvenliği  olduğunu  sorduğumuzda  bize  cevap  vermemişti.  Ben 

sadece Gökhan ÇİÇEK'in bu yöndeki talimatını yerine getirdim.

Beni  olay  günü  saat  16:00  -  17:00  sıralarında  astsubaylardan  birisi  aradı.  Okul 

Komutanına dışarıdan malzeme geleceğini, onu git nizamiyeden karşıla dedi. Ben nizamiyeye 

gittiğimde bir kamyonet gördüm. Kapalı kasa idi. İçeri girmişti. Gökhan ÇİÇEK'de o sırada 

oradaydı.  O  da  gelen  kamyonetle  ilgilenmek  için  oradaydı.  Sonradan  kamyonet  okul 

komutanlığının önüne gitti.  Bizde Gökhan ÇİÇEK ile  birlikte  onun aracı  ile  birlikte  okul 

komutanlığına gittik. Gökhan ÇİÇEK ile birlikte kamyonetten indirilen eşyalara nezaret ettik. 

Kamyonetten  2  tane  masa  indirildi.  Bunlardan  birisi  okul  komutanına  öbürü  de  Kara 

Havacılık  Komutanlığına  götürüldü.  Masalar  kuruldu.  Masaların  dışında  ben  gelen 

kamyonette herhangi bir eşya görmedim. 

Ben Fetullahçı terör örgütü üyesi değilim. 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilmeye 

çalışılan askeri darbeye yönelik herhangi bir etkin eylemde bulunmadım. Ben sadece rutin 

nöbetimi  tuttum.  Suç  oluşturan  herhangi  bir  eylemde  bulunmadım.  Suçlamaları  kabul 

etmiyorum. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Doğan GÜVEN 25/10/2016 tarihli ifadesinde; " 15/07/2016 tarihinde öğle 

sıralarında binbaşı Gökhan ÇİÇEK astsubay Mehmet KAYA ile nizamiyeye yanımıza geldi. O 

gün birliğe masa getirecek mobilyacıların olduğunu, geldiklerinde haberleşmemiz için bizim 

numaralarımızı aldı. Onlar gittikten sonra bir mobilya firması geldi. Ben içeriden gönderilen 

bir  askerle  gelen  aracı  içeri  gönderdim.  Aracın  içerisinde  ne  var  ne  yok  ben  kontrol 

etmemiştim. Çünkü benim görevim değildi. Diğer astsubay ve uzman çavuş yapıyordu. dedi.

Tanık  Uğur KUVVETLİ  26/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ben  Kara  Havacılık 

Komutanlığı Okul Hizmet Bölük Komutanlığında ER olarak görev yaparım.15 Temmuz 2016 

tarihinde 19.00'a kadar silahlık görevlisiydim. Bu süre zarfı içerisinde herhangi bir olaya tanık 

olmadım.  19.00'da  silahlık  nöbetimi  Kerem  DİLBER'e  devrettim.  19.45  içtima  alacağım 

sırada şuan tutuklu bulunan nöbetçi Astsubay Mehmet KAYA bana saat: 22.00'dan itibaren 

uçuş hattında hiç bir nöbetçinin kalmamasını, nöbetçinin 3 nolu kuleye geçmesi gerektiğini 

söyledi.  Bu  durum  benim  tuhafıma  gitmişti  ancak  bir  anlam  veremedim.  Nedenini 

sorduğumda  bana  "güvenlik  arttırımı  sebebiyle"  olduğunu  söyledi."  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli Mehmet KAYA'nın kullanmakta olduğu / adına kayıtlı 0545 450 58 65 ve 
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0538 620 90 15 numaralı telefon hattı için Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin 14/11/2016 

tarih  ve  2016/6079 D.  iş  sayılı  kararı  ile  5271 Sayılı  CMK'nun 135/6.  maddesi  uyarınca 

iletişim tespiti kararı verilmiştir.

Şüpheli  Mehmet  KAYA'nın  kullanmakta  olduğu  0545  450  58  65  numaralı 

telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe  girişiminde  bulunulan 

15/07/2016  tarihinde  şüphelinin  cep  telefonunun  Güvercinlik  Kışlası  civarındaki  baz 

istasyonlarından  sinyalverdiği,  gece  boyunca  açık  olduğu,  internet  erişiminde  bulunduğu 

anlaşılmıştır. 

Şüpheli Mehmet KAYA, 17/11/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Mehmet  KAYA'nın  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli Mehmet KAYA'nın, Kara Havacılık Okul Bakım Komutmanlığı Hat Bakım 

Komutanlığı  Bakım  Birliği  Tekamül  Helikopter  Kısmında  helikopter  teknisyeni  olarak 

Astsubay Çavuş rütbesiyle görev yaptığı, 

Şüphelinin, FetullahçıTerör Örgütü üyesi olduğu, 

Şüphelinin, Kara Havacılık Okul Bakım Komutanlığı Hizmet Bölük Komutanlığının 

15/07/2016 tarihindeki nöbetçi astsubayı olarak önceden görevlendirildiği,

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensupları  tarafından  planlanan  askeri  darbe  girişimi 

hazırlıkları  aşamasında  Kara Havacılık  Komutanlığı  Güvercinlik  Kışlasının helikopterlerin 

sevk ve idare edildiği askeri birlik olarak belirlendiği, Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının 

15/07/2016  tarihi  gecesinde  gerçekleştirecekleri  askeri  darbe  girişimi  öncesinde  kışlada 

nöbetçi  tüm personeli  değerlendirdikleri,  15/07/2016 tarihi  gecesi  için kışlanın tam olarak 

kontrolünü temin edebilmek amacıyla kendileri ile fikir ve eylem birliği içerisinde olmayan 

nöbetçi  personelin  nöbetini  değiştirdikleri,  kendileri  ile  fikir  ve  eylem birliği  içinde  olan 

nöbetçileri ise nöbetlerine devam etmelerini sağladıkları, bununla birlikte bir kısım personele 

izin vererek evlerine gönderdikleri, yine geceleyin kışlanın girişini araçlarla kapatarak giriş ve 

çıkışı  engelledikleri  bir  bütün  olarak  değerlendirildiğinde,  15/07/2016  tarihi  gecesinde 

Güvercinlik  Kışlasında askeri  darbe girişimine karşı  eylemde bulunabilecek durumda olan 

askeri  personelin  bulunmamasının  sağlandığı,  bu  kapsamda  da  darbe  planlamasını  yapan 

şüphelilerin  şüpheli  Mehmet  KAYA'nın  da  olay gününe ilişkin  nöbetini  değiştirmedikleri, 

şüpheli Taha Fatih ÇELİK 01/09/2016 tarihli ifadesinde; "15/07/2016 günü sabah saat 07:30 

sıralarında  mesaiye  gelerek  08:30  daki  nöbet  toplantısına  katıldım.  O  gün  birinci  Kara  
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Havacılık  Alayı  Nöbetçi  Amiri  idim.  Kışla  nöbet  toplantısında  rutin  nöbet  faaliyetleri  

konuşuldu dikkatimi çeken husus o günkü nöbetçi heyetinin daha sonra gördüğüm kadarı ile  

hepsi  bu  faaliyete  iştirak  etmişlerdi."  şeklindeki  beyanlarının  da  bunu  doğrular  nitelikte 

olduğu,bununla birlikte her ne kadar şüpheli Mehmet KAYA nöbetinin önceden belirlendiğini 

belirtmiş ise de, askeri darbe girişimine ilişkin hazırlık ve planlama toplantılarına katılan ve 

olay  gecesi  de  helikopter  kullandıkları  belirlenen  şüpheliler  Taha  Fatih  ÇELİK  ve  Halil 

GÜL'ün de olay gününe ilişkin nöbetlerinin önceden belirlendiği, 

Olay  günü  sabahında  Güvercinlik  Kışlasında  şüpheliler  Gökhan  ÇİÇEK Binbaşı, 

AliKemal  EREN  Üsteğmen,  Mehmet  KARAKAŞ  Astsubay,  Fatih  TEKKOL  Astsubay, 

Bilgehan  GÖRGÖZ  Astsubay  ve  Burak  ÖNAL  Astsubay  ile  birlikte  nöbet  toplantısı 

yaptıkları,  nöbet  toplantısı  sırasında  şüpheli  Gökhan  ÇİÇEK'in  akşam  ki  askeri  darbe 

faaliyetini kast edecek şekilde "nöbet pimi çekilmiş bir bombadır, herkes nöbetini vukuatsız  

olarak devrettiği sürece o bomba elden ele devam eder, biz de nöbetimizi vukuatsız olarak,  

bombayı patlatmadan devredelim" dediği, 

Olay  gecesi  helikopterlerin  kalkış  yapacakları  uçuş  hattıyla  ilgili  olarak  şüpheli 

Gökhan ÇİÇEK'ten "gece saat 21:00 - 22:00 sıralarında uçuş hattındaki nöbetçi askeri 2  

nolu nizamiyede bulunan nöbet kulübesine gönder" şeklinde emir aldığı, bu talimat üzerine 

tanık Uğur KUVVETLİ'ye saat 19:45'te, güvenlik arttırım sebebiyle saat 22.00'den itibaren 

uçuş  hattında  hiç  bir  nöbetçinin  kalmamasını,  orada  bulunan  nöbetçinin  3  nolu  kuleye 

geçmesi  şeklinde  emir  verdiği  ve  bu  emrin  uygulandığı,  olay  gecesi  uçuş  hattında  asker 

olmamasının  temin  edildiği,  bu  şekilde  uçuşların  gerçekleştirileceği  meydanın  askeri 

darbeciler açısından güvenlik ve kontrolünü sağladığı, 

Şüphelinin,  olay  gecesi  nöbetçi  olarak  bulunduğu  mevkiinin  askeri  darbeciler 

tarafından  önem  verilen  yerlerden  olduğu,  şüphelinin  burada  askeri  darbe  kapsamında 

kendisine verilen emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  üzerine  sabah 

saatlerinde kışladan ayrıldığı,

Şüphelinin, Kara Havacılık Komutanlığında gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir 

askeri darbe girişimi olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için Fetullahçı Terör 

örgütü  mensubu  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ettiği, 

şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında  Fetullahçı  Terör  Örgütü 

mensuplarından askeri darbe planlaması kapsamında aldığı yasal olmayan emir ve talimatları 

yerine getirdiği, 

Şüpheli Mehmet KAYA'nın, soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı Terör Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

1721/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını  oluşturduğu 

anlaşılmıştır. 

5-90- Şüpheli Mehmet SÜMER'in (Yüzbaşı ) Eylemleri :

Şüpheli Mehmet SÜMER 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " Ben Güvercinlik kışlası 

içerisinde  bulunan  Harita  Hava  Grup  Komutanlığında  Yüzbaşı  rütbesinde  görev 

yapmaktayım. Burada ki görevim B-200 tipi uçaklarla havadan fotoğraf çekimi yapmaktır. 

15/07/2016  günü  Darbe  olayının  olduğu  gün  saat  08:00  de  işe  gittim.  Ogün  uçuş  görev 

olmadığı için herhangi bir uçuşa katılmadım. Saat 11:00 sıralarında birlik içerisindeki binada 

odamın  bulunduğu  koridorda  gezindiğim  sırada  ,Kara  Havacılık  Karargahı  hareket  şube 

müdürü  olan  Kurmay  Binbaşı  Okan  KOCAKURT  yanıma  geldi.  Kendisi  benim  birinci 

komutanım değildir ancak aynı yerde olduğumuzdan kendisini tanırım çok fazla samimiyetim 

bulunmaz. Kendisi yanıma gelerek bana “Akşam 22:00 den itibaren birliğimize saldırı olması 

yönünde  çok  güçlü  duyum  alındığını,  Emniyet  tedbirlerini  uygulamamız  gerektiğini,  bu 

bilginini çok gizli bir bilgi olduğunu kimseyle paylaşmamamız gerektiğini söyledi. Bana da 

kaza durumunda kullandığımızitfaiye bölgesinin emniyetini almamı söyledi. Ben de kendisine 

inanarak tamam dedim. Görevden saat 17:00 sıralarında çıktım ikametime gittim ardından 

saat 20:30 sıralarında birliye geri döndüm bir saat kadar odamda oyalandıktan sonra itfaiye 

bölgesine doğru gittim. Ben oraya vardığımda Okan KOCAKURT Binbaşı itfaiyeye geldi. 

Bana hitaben bir  nolu  nizamiye  ve  Fidanlık  nizamiyeye  saldırı  olması  durumunda oranın 

tıkanması maksadıyla birer tane itfaiye ile bu bölgenin kapatılmasını isteyerek araçları buraya 

sevk etti ve buradan ayrıldı ve ben kendisin bir daha görmedim. Ardından bizim olduğumuz 

yerden  helikopterlerin  kalktığını  gördüm.  Tahmini  10  S-70  marka  helikopterin  kalktığını 

gördüm.  Ben  burada  beklerken  connect  tipi  beyaz  araçla  Albay  Hakan  Cafer  ARSLAN 

yanıma geldi bana hitaben simülatör binasının arka tarafının emniyetinin alınması gerektiği 

buraya  bir  araç  gönderilmesi  gerekiyor  dedi.  Ben  de  bir  araca  binerek  buraya  gittim. 

Gittiğimde  burda  Kurs  Tabur  Komutanı  Yasin  CANDEMİR'in  burada  olduğunu  gördüm. 

Kendisi  4  kursiyeri  araziye  dolu  G-3  piyade  tüfeği  ile  mevzilendirmişti.  Bana  onların 

mevzilerini  gösterdi  ve  onlarla  birlikte  durmamı  istedi.  Ben  de  burada  birliğinemniyetini 

almakmaksadıylabekledim. Ben burada beklerken 16.07.2016 saat 02:00 sıralarında patlama 

sesleri duyunca ve Jetleruçunca bunun bir darbe olduğunu ve kandırıldığım anladım oandan 

itibaren  nizamiyeler  kapalı  olduğu  ve  helikopterlerin  kontrolsüzce  ateş  ettiğini  ve  birlik 

etrafında devriye atan sivil araçlar olduğundan bulunduğum yerde sabaha kadar hiçbir şey 
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yapmadan  bekledim.  Ortalık  sakinleşince  08:00  sıralarında  sivil  kıyafetlerimi  giyerek 

ikametime gittim " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ahmet  Semih  BACANAK  28/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "Akabinde 

benimde  içinde  olduğum  Teğmen  Emre  NAZLIGÜLOĞLU,  Teğmen  Mustafa 

ÖZKARDEŞLER, Teğmen Volkan CESUR ile birlikte bizden 4 kişilik bir grup oluşturdu ve 

bizi  similatör  binasının  arkasında  bulunan  eski  nizamiyenin  emniyetini  almamız  için 

görevlendirdi. Bizde denilen yere gidip kendimize saklanacak bir sütre bulduk. Bu saklanacak 

yerlerde hepimiz tek başımızaydık ve ben sadece Mustafa ÖZKARDEŞLER’i görüyordum. 

Yaklaşık 1 saat sonra daha önce hiç görmediğim Yüzbaşı Mehmet SÜMER geldi ve bana 

hitaben rütbemi ve isimliğimi söküp cebime koymamı emretti. Arada gelip bulunduğum yeri 

kontrol ediyordu ve nizamiyenin kapısına iki tane Land diye tabir edilen araç koydurdu. Bu 

olaydan sonra terör saldırısı olacağına inanmıştık." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Emre NAZLIGÜL 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " ... Orada Pilot tulumu 

giymiş, isimliğinde Mehmet SÜMER yazılı Yüzbaşı gördüm. Yüzbaşı Mehmet SÜMER’e “ 

Ne oluyor komutanım” diye sorunca kendisi bana “Yasin Yarbayımı gönderdi” diye sordu. 

Evet demem üzerine kendisi bana “ kaç kişisiniz arkadaşların nerede” diye sorunca, bende 4 

kişi  olduğumuzu  ve  arkadaşlarımın  yerlerini  söylenince,  benimle  birlikte  arkadaşlarımın 

yanına  geldi,  bizi  kontrol  ettikten  sonra  yanımızdan  ayrıldı,  biz  beklemeye  devam ettik. 

Mehmet  SÜMER  yüzbaşı  yanımıza  geldi.  Bana  silahımın  dolu  olup  olmadığını  sorması 

üzerine  bende  dolu  komutanım  diye  cevap  verince,  benimle  gel  demesi  üzerine  birlikte 

Similatör binasına giderken bana “Yasin Yarbay banaDursun Başçavuş telefondan dışarıya 

mesaj  atıyormuş,  onun telefonunu al”  dedi.  Binanın kapıları  kitliydi,  arka kapının  camını 

Mehmet  Yüzbaşı  yerde  bulunan  mazgalla  kırdı  ve  içeriyi  kontrol  ettik,  ancak  kimsenin 

olmadığını görünce bana ” Sen yerine git” deyince bende tekrar arkadaşlarımı yanına gittim. 

Saat:  06:30 sıralarında ....  bulunduğum yerden kaçma planları  yapmaya başladım, 

bulunduğum yere yakın bir yerde bulunan araç gittim, amacım aracı çalıştırıp kaçmaktı ancak, 

beni Yüzbaşı Mehmet SÜMER gördü, bana yerime dönmemi söyledi, bende yerime geçtim.." 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Volkan CESUR 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " ....Tabur Komutanı Yasin 

Yarbay bize “ Similasyon binasının arkasındaki eski nizamiyeye gidin” diye emri vermesi 

üzerine bizde oraya gittik. Bu esnada eski nizamiyenin önünde land tipi araçlarla giriş-çıkışı 

kapattılar. Pilot tulumu giymiş, isimliğinde Mehmet SÜMER yazılı Yüzbaşı gördüm. Yüzbaşı 

Mehmet  SÜMER’e  “  Ne  oluyor  komutanım”  diye  sorunca  kendisi  bana  “sadece 
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bekleyeceğiz” dedi.  Bizi  kontrol  etmeye geldiğinde bize hiç  bir  şey söylemeden gitti,  bir 

müddet  bir  süre sonra tekrar  yanımıza  geldi  ve bize “İçeriye  girişlerde  atış  serbest”  diye 

talimat verdi ve yanımızdan ayrıldı. Biz beklemeye devam ettik, Simülatör binasından cam 

kırılma sesleri  duydum, beklemeye devam ettim. Biz beklerken Mehmet SÜMER Yüzbaşı 

beni cep telefonundan arayarak “ Her hangi bir şey var mı diye “ sorunca bende kendisine 

durumun normal olduğunu söyleyip görüşmeyi bitirdim." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Mustafa ÖZKARDEŞLER 28/07/2016 tarihli ifadesinde; " Daha sonra 

yanımıza  kendisini  Kara  Pilot  Yüzbaşı  Mehmet  SÜMER olarak tanıtan  komutan geldi  ve 

bizimle birlikte olacağını söyledi. İletişim kurabilmek için benim telefon numaramı aldı. .... 

Saat 06.30’da yanımıza sivil kıyafetli olan gelen Teğmen İbrahim Furkan GÜLCAN gelerek 

Okul Komutanının emri olduğunu söyleyerek “teğmenler serbestmiş” dedi. Teğmen Furkan’la 

konuştuğumuzu gören Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet SÜMER yanımıza gelerek ne olduğunu 

sorduğunda konuyu anlattım. O da ban “tüfeğini bana bırak da git” diye emir verdi." şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Erdal ÇAKIN 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " Ben 00:00 ile 02:00 arası 

devriye  görevimi  yaptıktan  sonra tekrar  televizyon izlemek için  yanımda bulunan Osman 

Astsubay  ilegazinoya  doğru  giderken  bizim  kullandığımız  binanın  odalarının  birisinin 

kapısının açık içerden ışığın geldiğin gördüm. İçeri baktığımda Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet 

SÜMER in üzerinde uçuş kıyafetinin olduğunu yerde bir adet spor çantasının olduğunu ve 

elinde  tabanca  olduğunu  tabancaya  dolu  şarjör  taktığını  gördüm.  Kendisine  komutanım 

hayırdır sizin bu saatte ne işiniz var burada diye sorduğumda bana soğuk soğuk bakarak bir 

şey  yok  dedi.Normalde  bu  saatte  benden  başka  bir  rütbeli  burada  olmuyordu.  Ardından 

Osman Astsubay ile Mehmet SÜMER in yanından ayrılarak gazinoya giderek televizyondan 

olayları izledik. Bu saatten sonra Mehmet SÜMER in nereye gittiğini bilmiyorum." şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Dursun ERGEN 21/11/2016 tarihli ifadesinde; "  Bu yaşanan olaylardan 

sonra  kamera  görüntülerinden nöbet  tuttuğum binanın B giriş  kapı  camını  kırarak on beş 

dakika  süreyle  içerde  beni  arayan  Yüzbaşı  Mehmet  SÜMER  ve  Teğmen  Emre 

NAZLIGÜLOĞLU’nu  teşhis  ettim.  Bu  şahısların  Teğmen  Faruk  IŞIK’ın  beyanına  göre 

kendilerinden  olmayıp,  dışarıya  bilgi  sızdırdığım  için  beni  öldürmeye  geldiklerini 

öğrendiğimden dolayı ayrıca davacı ve şikayetçiyim," şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Tanık Caner Sırrı  YAVUZ alınan  ifadesinde;  ...kursiyer  Teğmen  ve  Üsteğmen 
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Mehmet SÜMER'in G-3 silahı ile simulatör eğitim bölümünün camlarını kırıp içeride birini 

aradıklarını belirtmiştir.

Tanık EMRAH YAZAR alınan ifadesinde; Yüzbaşı Mehmet SÜMER'in askerlerin 

telefonlarını toplayarak hepsini alarm odasında topladığını belirtmiştir.

Tanık Hüseyin Burak ŞAHİN 26/07/2016 tarihli ifadesinde; " ... Bende nöbetçi 

amir çağırıyor sanarak garajın önüne gittim. Tekmilimi verdim. Yüzbaşı Kara Pilot Mehmet 

SÜMER olduğunu isimliğinden gördüm. Sivil bir araç ile gelmişti. Hyundai Getz marka füme 

renkli bir araçtı. Kendisini daha önce hiç görmemiştim. Kol ambleminde biz peç deriz harita 

hava grup komutanlığı yazıyordu ve bu birlik bizim birliğimiz ile alakası olmayan çok uzakta 

bir birlikti. Askerlere de garaj nöbetçisi vasıtası ile hepiniz toplanın içtima var emri vermiş. 

Askerler toplanırken telefonum çaldı. Ben daha açamadan telefonu elimden aldı. Arayan kim 

diye  sordu.  Arayan  Tolga  ÖZTÜRK  Astsubaydı.  Bizim  takımdaydı.  Ben  daha  önce  onu 

aramıştım.  Daha  dönmemişti.  Onun  için  arıyordu.  Sonra  benim  telefonumu  vermedi  ve 

açtırmadı. hemen sonrada nöbetçi uzman çavuşun telefonunu vermesini istedi ve aldı. Daha 

sonra erlerin de telefonunu istedi ve toplamaya başladı. Biz de neden olduğunu sorduğumuzda 

okul komutanımızın emri dedi. Daha sonra "buranın emir komutası kimde" diye sordu. Ben 

"bende " diye söyledim. " Okul Komutanının emri ile İtfaiye Takımının emir komutası artık 

bende"  diye  söyledi.  Hepimizi  alarm odasına  topladı.  Alarm odasında  telsiz  ve telefonlar 

vardır.  Telsiz  ve  telefonlara  hiç  kimse  bakmayacak  sadece  ben  bakacağım  dedi.  Benim 

telefonumu bu sırada birileri arıyordu ama bu kim diye sorup telefonu açtırmıyordu. Gelen 

mesajlarımı okuyordu. "Hiç kimse soru sorulmasın bütün her şey vatan millet için" diyordu. " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Tanık  Ümit  TOPLU,Kara  Havacılık  Komutanlığı  tarafından  yapılan  idari 

tahkikat kapsamında 09/08/2016 tarihinde verdiği ifadesinde; 15/07/2016 tarihinde Askeri 

İtfaiye ve Kırım Kurtarma Takım Komutanlığında nöbetçi olduğunu, saat 21:45 sıralarında 

garaj  önü  nöbetçisi  yüzbaşının  tüm  personeli  çağırdığının  söylenmesi  üzerine  gittiğini, 

üzerinde  tulum  bulunan  Yüzbaşı  Mehmet  SÜMER'in  kendilerine  Kara  Havacılık  Okul 

Komutanının emri ile itfaiye takımının emir komutasının kendisinde olduğunu söylediğini, 

önce rütbeli  personel ve askerlerden telefonları  topladığını,  Ford yangın söndürme aracını 

Fidanlık  nizamiyesine,  BMC  yangın  söndürme  aracını  kule  bölgesine  gönderdiğini,Land 

Rover Kırım Kurtarma aracını ise Helsim binasına göndermesini kendisine söylediğini, aracı 

oraya  götürdüklerinde  Kırım  Kurtarma  Aracını  Helsim  binasının  arkasındaki  kapalı  giriş 

kapısının oraya park ettiklerini, nizamiyedeki diğer Land Rover Kırım kurtarma aracının da 
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oraya geldiğini, iki aracı aynı şekilde kapıya çektiklerini belirtmiştir. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü, saat:  20:12'de,  Yüzbaşı Mehmet SÜMER’in uçuşkıyafetli 

olarak karargah binasında görüldüğü,

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  00:45'de,  Yüzbaşı  Mehmet  SÜMER’in 

SimülatörleUçuş Eğitim Komutanlığı binasına girmeye çalıştığı, ancak kapıların kilitli olması 

sebebiyle giremediği,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 00:46'da, Yüzbaşı Mehmet SÜMER’in (tabancalı) ve 

Teğmen  Emre  NAZLIGÜLOĞLU’nun  (uzun  namlulu  silah  ile)  SimülatörleUçuş  Eğitim 

Komutanlığı  binasına  girmeye  çalıştıkları,  ancak  kapıların  kilitli  olması  sebebiyle 

giremedikleri,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 00:47'de, Yüzbaşı Mehmet SÜMER ve Teğmen Emre 

NAZLIGÜLOĞLU’nun Simülatörle Uçuş Eğitim Komutanlığı binasına girmeye çalıştıkları, 

ancak kapıların kilitli olması sebebiyle giremedikleri,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 00:49'da, Yüzbaşı Mehmet SÜMER ve Teğmen Emre 

NAZLIGÜLOĞLU’nun SimülatörleUçuş Eğitim Komutanlığı binasına, zemin kuzey kapısı 

camını kırarak girdikleri,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 00:51'de, Yüzbaşı Mehmet SÜMER ve Teğmen Emre 

NAZLIGÜLOĞLU’nun  Simülatörle  Uçuş  EğitimKomutanlığı  binası  zemin  katında 

görüldükleri,

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  00:51'de,  Yüzbaşı  Mehmet  SÜMER’in 

SimülatörleUçuş Eğitim Komutanlığı binasında elinde tabanca ile görüldüğü, 

16 Temmuz 2016 günü, saat: 00:52'de, Yüzbaşı Mehmet SÜMER’in (tabancalı) ve 

Teğmen  Emre  NAZLIGÜLOĞLU’nun  (uzun  namlulu  silahlı)  SimülatörleUçuş  Eğitim 

Komutanlığı binasında görüldükleri,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 00:52'd,e Kr.Plt.Yzb.Mehmet SÜMER’in Simülatörle 

Uçuş  Eğitim Komutanlığı  binası  bodrum katında,  tabancalı  olarak  duvarı  kendisine  siper 

alarak koridoru kontrol ettiği belirtilmiştir. 

HELSİM  binasına  ait  kamera  kayıtlarının  25  Temmuz  2016  tarihinde 

incelenmesi  sonucunda  düzenlenen  tutanakta;  Saat  00:50'de,  Kr.Plt.Yzb.Mehmet 

SÜMER'in,  Teğmen  Emre  NAZLIGÜLOĞLU ile  birlikte  HELSİM binasına  HAVELSAN 

personelinin kullanımına sunulan, binanın kuzeye vespor alanlarına bakan C kapısının camını 
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kırmak suretiyle giriş yaptığı, Kr.Plt.Yzb.Mehmet SÜMER'in palaskalı ve silahlı, isimlik ve 

peçleri  çıkarılmış  olduğu,  Teğmen Emre NAZLIGÜLOĞLU'nun elinde  G-3 Piyade  tüfeği 

olduğu belirtilmiştir. 

Şüpheli  Mehmet  SÜMER'in  kullanmakta  olduğu  /  adına  kayıtlı  0543 534 32 24 

numaralı telefon hattı için Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin 18/10/2016 tarih ve 2016/5132 

D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı  

verilmiştir.

Şüpheli  Mehmet  SÜMER'in  kullanmakta  olduğu  0543  534  32  24  numaralı 

telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe  girişiminde  bulunulan 

15/07/2016  tarihinde  cep  telefonunun  gün  boyu  ve  ertesi  gün  08:00  sıralarına  kadar 

Güvercinlik  Kışlası  civarındaki  baz  istasyonlarından  sinyal  verdiği,  şüphelinin  cep 

telefonunun  gece  boyunca  açık  olduğu,  internet  erişiminde  bulunduğu,şüphelinin  olay 

gecesiaskeri  darbe  girişimine  iştirak  eden  şüpheliler  Okan  KOCAKURT,  Ahmet  Semih 

BACANAK, Mustafa ÖZKARDEŞLER, Volkan CESUR ve Yasin CANDEMİR ile telefon 

iletişimi içerisinde olduğu görülmüştür.

Şüpheli Mehmet SÜMER, 18/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Mehmet  SÜMER'in  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli Mehmet SÜMER'in, Harita Hava Grup Komutanlığında Yüzbaşı rütbesiyle 

görev yaptığı,

Şüphelinin,  askeri  darbe  girişimi  kapsamındaki  faaliyetleri,  yine  şüphelinin  sıralı 

komutan  ve  amirleri  dışında  başka  asker  kişilerden  emir  ve  talimatlar  alması  şeklindeki 

örgütsel davranış biçimi ile birlikte nazara alındığında, şüpheli Mehmet SÜMER'in Fetullahçı 

Terör Örgütü üyesi olduğunun anlaşıldığı,

Şüpheli  Okan  KOCAKURT  Binbaşı'nın,  şüpheli  Mehmet  SÜMER'e  15/07/2016 

tarihinde  askeri  darbe  girişimi  kapsamında  akşam  saat  22:00'de  Güvercinlik  Kışlasında 

bulunması talimatı verdiği,

Kara  Havacılık  Komutanlığının  bağlı  birliklerinden  olmayan  Harita  Hava  Grup 

Komutanlığında görev yapan şüpheli Mehmet SÜMER'in, Fetullahçı Terör Örgütü mensubu 

askerler tarafından planlanıp gerçekleştirilecek askeri darbe kapsamında kendisine verilecek 

1727/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



emir ve talimatları yerine getirmek üzere 15/07/2016 tarihinde saat 20:30 sıralarında görev 

yaptığı Harita Hava Grup Komutanlığı dışında başka bir askeri birlik olan Kara Havacılık 

Komutanlığı'nın bulunduğu Güvercinlik Kışlasına geldiği,

Şüphelinin itfaiye bölgesinde şüpheli Okan KOCAKURT ile buluştuğu, onun talimatı 

ile  itfaiye  takımına  gittiği,  itfaiye  takımında  Meydan  Harekat  Taburu  İtfaiye  Takım 

Komutanlığında astsubay olarak görev yapan Hüseyin Burak ŞAHİN'e takımın komutasının 

Okul  Komutanı'nın  emriyle  kendisinde  olduğunu  söyleyip  askerleri  alarm  odasında 

toplanmasını emrini verdiği, askerlere telsiz ve telefonlara bakılmayacak talimatı verdiği ve 

askerlerin telefonlarını toplattığı, itfaiyede bulunan araçların giriş ve çıkışları kapatmak üzere 

nizamiyelere gönderdikleri,

Şüpheli  Mehmet  SÜMER  itfaiye  takımında  iken  oraya  şüpheli  Hakan  Cafer 

ARSLAN'ın  geldiği  ve  kendisineİstanbul  Yolu  üzerindeki  eskinizamiyede  görevledirildiği 

talimatını verdiği, şüpheli Mehmet SÜMER'in bu talimatı yerine getirmek için bir araca binip 

bu bölgeye gittiği,

Şüpheli  Yasin  CANDEMİR'in  teğmenler  Ahmet  Semih  BACANAK,  Emre 

NAZLIGÜLOĞLU,  Mustafa  ÖZKARDEŞLER  ve  Volkan  CESUR'dan  oluşturduğu  grubu 

similatör  binasının  arkasında  bulunan  ve  kullanılmayan  İstanbul  Yolu  üzerindeki 

eskinizamiyeye gönderdiği, şüpheliler silalı olarak bu bölgeye gittiklerinde şüpheli Mehmet 

SÜMER'in kendilerini Yasin CANDEMİR Yarbay mı gönderdi diye sorduğu evet yanıtı alınca 

kursiyer teğmenleri bölgede mevzilendirdiği,

Şüphelinin, nizamiye kapısına iki tane Land diye tabir edilen araç koydurarak kışlaya 

araç giriş çıkışını engellediği,. 

Şüphelinin,  kursiyer teğmenlere tanınmamaları  ve bilinmemeleri  içinrütbelerini ve 

isimliklerini söküp ceplerine koymaları emrini verdiği,

Şüphelinin, ara ara gelerek mevzilendirdiği kursiyer teğmenleri kontrol ettiği,

Şüpheli Mehmet SÜMER'in olay gecesi saat 00:45 sıralarında mühimmat bulunan 

yerin anahtarını şüpheli Dursun ERGEN'den alabilmek için şüpheli Emre NAZLIGÜLOĞLU 

ile  birlikte  Dursun  ERGEN'in  bulunduğunu  düşündükleri  SimülatörleUçuş  Eğitim 

Komutanlığı  binasına  silahlı  olarak  gittikleri,  kapının  kilitli  olması  nedeniyle  içeri 

giremedikleri, binanın kuzey zemin kapısının camını kırarak içeri girdikleri, Dursun ERGEN'i 

aradıkları  ancak  bulamadıkları  ve  oradan  ayrıldıkları,  bu  durumun  güvenlik  kamera 

görüntüleri ile de tesbit edildiği,

Şüphelinin,  Saat 00:50'de isimliği ve peci sökülmüş vaziyette HELSİM binasında 

görüldüğünün  güvenlik  kamera  görüntüleri  ile  de  tesbit  edildiği,  askeri  darbe  girişimi 

kapsamında  faaliyette  bulunan  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerlerin  büyük  bir 
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kısmının  olay  gecesi  tanınmamak  ve  bilinmemek  için  aldıkları  talimat  doğrultusunda 

pec,isimlik  ve  rütbelerini  sökerek  faaliyette  bulundukları,  şüpheli  Mehmet  SÜMER'in  de 

örgütsel tavır göstererek benzer şekilde davrandığı, 

Şüphelinin  askeri  darbe  gecesi  görevlendirildiği  eski  nizamiyenin,  Güvercinlik 

kışlasına  giriş  ve çıkışların  yapıldığı  yerlerden olduğu,  şüphelinin  bu bölgede olay gecesi 

silahlı  olarak  bulunarak  kışlanan  askeri  darbeciler  açısından  kontrolünü  ve  güvenliğini 

sağladığı, 

Şüphelinin, şüpheli Ünsal ÇOŞKUN'un 'teğmenler ayrılabilir'  talimatı üzerine saat 

07:00 sırlarındaeski nizamiye bölgesinde bulunan kursiyer teğmenleri gönderdiği,

Askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması, kışlada askeri darbeye yönelik 

faaliyetleri  yönlendirenlerin  Akıncı  üssüne  gitmeleriüzerine  şüphelinin  kıyafetlerini 

değiştirerek kışladan ayrıldığı, 

Şüphelinin, sıralı komutan ve amirlerinden olmayan, kendisinin görev yaptığı Harita 

Hava  Grup  Komutanlığı  dışında  başka  bir  askeri  birlikte  görev  yapan  şüpheliler  Okan 

KOCAKURT ve Hakan Cafer  ARSLAN'dan yasadışı  emir  ve  talimat  aldığı,  kendi  askeri 

birliğinde  görev  yapmayan  kursiyer  teğmenlerden  oluşan  şüpheliler  Ahmet  Semih 

BACANAK,  Emre  NAZLIGÜLOĞLU,  Mustafa  ÖZKARDEŞLER  ve  Volkan  CESUR'a 

yasadışı emir ve talimat verdiği,

Şüphelinin, gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi olduğunu 

bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu 

olan  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ettiği,  askeri  darbe 

girişimininde bulundukları, şüphelinin askeri hiyerarşi ve tanımlı görevleri dışında Fetullahçı 

Terör Örgütü mensuplarından askeri darbe planlaması kapsamında aldığı yasal olmayan emir 

ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli Mehmet SÜMER'in, soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı Terör Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek ve  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını  oluşturduğu 

anlaşılmıştır. 

5-91-Şüpheli Mehmet ŞAMCI'nın ( Binbaşı ) Eylemleri :

Şüpheli Mehmet ŞAMCI 05/12/2016 tarihli ifadesinde; " Ben 2000 yılında Harp 
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Okulundan  mezun  oldum....  2015  yılı  KKK  Personel  Başkanlığına  Binbaşı  rütbesi  ile 

atandım.  15/07/2016  tarihi  itibariyle  Kara  Kuvvetleri  Komutanlığı  Tayin  Dairesi  Kara 

Havacılık Komutanlığı Atama Subayı olarak görev yapıyordum. Benden başka bu birimde 

Rıza AKINCI, Ömer KIZILOVA, Ertan DERİN de görev yapıyordu. 

Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nın Isparta'ya taşınması işlemleri vardı. Bunun için 

Ünsal ÇOŞKUN beni 15 Temmuz'un olduğu hafta için Pazartesi - Salı günlerinden birinde 

kullanmakta olduğum 0 312 411 51 75 - 76 numaralı resmi hattan aradı. Bana Cuma günü 

öğleden  sonra  ya  da  mesaiden  sonra  Kara  Havacılık  Okuluna  gelip  okul  komutanlığının 

Isparta'ya taşınma konusunu personelin atamanma boyutuyla görüşmek üzere beni ve Rıza 

AKINCI'yı Kara Havacılık'a çağırdı. Rıza'ya bu görevi ben söyledim. Ben bu konuda kendi 

sıralı  komutanlarımdan  herhangi  birisine  bilgi  vermedim.  Biz  normalde  başka  askeri 

birliklerle  değişik  toplantılar  yaparız.  Bu  toplantılara  giderken  kendi  kısım  amir  ve 

komutanlarımıza bilgi veririz. Ancak somut olayda ben yaz dönemi olması nedeniyle böyle 

bir bilgi verme ihtiyacı hissetmedim. dedi

15/07/2016  tarihinin  olduğu  hafta  içinde  ben  14/07/2016  tarihinde  Özcan 

KARACAN ile telefonda konuştum. Kendisi benden Ahmet SEREYİM'i arayıp 15 Temmuz 

günü Güney ile ilgili bir faaliyet olduğunu söylememi istedi. Bende Ahmet SEREYİM'e bunu 

arayıp söyledim. Ayrıca Yusuf ORHAN ve Ergün YAKUT'u da arayıp onlara Cuma günü 

Suriye  ile  ilgili  bir  faaliyet  olabileceğini  söyleyerek  Cuma  günü  öğleden  sonra  Kara 

Havacılık'a gitmelerini söyledim. dedi

Ben  15/07/2016  tarihinde  saat  20:00  sıralarında  Kara  Havacılık  Komutanlığına 

Temür AYDIN'ın aracı ile gittik. Biz Temür ile Eryaman'da buluşmuştuk. Oradan ben, Temur 

AYDIN ve Rıza AKINCI ile birlikte Temür Aydın'ın aracı ile Kara Havacılık Komutanlığına 

gittik.  Kapıdan girişte  kayıt  tutulup  tutulmadığını  hatırlamıyorum.  Bir  general  olan  Ünsal 

ÇOŞKUN'un  karşısına  çıkacağımız  için  uçuş  tulumumuzun  bulunduğu  hücum  helikopter 

tabur binasına gittik. Üçümüz birlikte üzerimizi değiştirip tulumlarımızı giydik. O sırada uçuş 

hattından bir hareketlilik oldu, ben de tek başıma uçuş hattına gittim. Temür AYDIN ile Rıza 

AKINCI'nın nereye gittiğini bilmiyorum. Uçuş hattı karanlıktı. Bir skorskynin başında binbaşı 

Tekin  TAŞDEMİR'i  gördüm.  Kendisine  ne  olduğunu  sordum.  O da  bana  sabotaj  ihtimali 

olduğunu  ve  bu  nedenle  helikopterlerin  Akıncı  üssüne  götürüleceğini  söyledi.  Tekin 

helikopterin başında yalnız idi bende yalnız kalmasın diye onunla birlikte kuyruk numarasını 

hatırlamadığım skorsky S-70 helikopterine bindim. Helikopterde bizden başka Erkan ÇETİN 

isimli  bir  astsubay  vardı.  Helikopterin  kule  telsiz  konuşmalarını  Tekin  TAŞDEMİR 

gerçekleştirdi. Oradan kalkış yaparak Akıncı üssüne gittik.

Ben daha önce Ankara'da helikopterle bu şekilde Akıncı'ya iniş yapıp yapmadığımızı 

hatırlamıyorum. Ancak Hava Kuvvetlerinin Ankara'daki Etimesgut gibi başka meydanlarına 
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iniş yaptık.

Akıncı'ya indiğimizde bizden önce oraya gelmiş olan başka skorsky helikopterler de 

vardı.  Pilotlar  helikopterlerin  ön  tarafında  toplanmışlardı.  Biz  de  yanlarına  gittik.  Orada 

konuşulanlardan askeri bir darbe girişiminde bulunulduğunu öğrendik. Orada bulunan Uğur 

KAPAN  Albay  askeri  bir  darbe  olduğunu  ve  yapılacak  faaliyetlerle  ilgili  emir 

bekleyeceğimizi söyledi. Orada baraka gibi bir yer vardı biz oraya geçtik ve orada beklemeye 

başladık.  Bizim  uçtuğumuz  helikopterin  kuyruk  numarasının  10997  olup  olmadığını 

hatırlamıyorum.

Bir saat kadar orada bekledikten sonra Tekin TAŞDEMİR Binbaşı görev olduğunu 

söyledi. Birlikte Güvercinlik'ten geldiğimiz skorsky helikoptere bindik. Bizden başka Yakup 

YAYLA Binbaşının da olduğu başka bir  skorsky de bizimle birlikte  havalandı.  Helikopter 

içindeki telsiz konuşmalarından Kara Harp Okuluna gideceğimizi, oradan harbiyelilere alıp 

Etimesgut  havaalanına  götüreceğimiz  emrini  telsizle  bize  Yakup YAYLA Binbaşı  söyledi. 

Helikopterde ben, Tekin TAŞDEMİR ve Erkan ÇETİN birlikte Harp Okuluna gittik. Orada 

tören alanına iniş yaptık. Orada valizleri ile bekleyen kişiler vardı. Bunların bir kısmı sivil, bir 

kısmı  askeri  kıyafetliydi.  Hatırladığım kadarıyla  12  -  13  kişi  kadar  alıp  onları  Etimesgut 

havaalanına götürdük. Orada indirdik. Tekrar Harp Okuluna gittik, yine aynı şekilde orada 

bizi  bekleyen 12 -  13 kadar  kişiyi  alıp  Etimesgut  havaalanına taşıdık.  Bu şekilde toplam 

aralıksız  4  sefer  yaptık.  En  son  seferde  harp  okulundan  aldığımız  kişileri  Etimesgut 

havaalanına indirdikten sonra Akıncı üssüne saat 01:00 - 02:00 sıralarındadöndük.

Benim 2. pilotluğunu yaptığım bu helikopterde kapı makineli  tüfeği vardı.  Ancak 

herhangi  bir  şekilde  kullanılmadı,  ne  ben  ne  de  Tekin  TAŞDEMİR bu  makinali  tüfeğin 

kullanılması konusunda emir vermedik. Helikoptere bu silahı ve mühimmatı kim yükledi ben 

görmedim. Biz helikoptere bindiğimizde bunlar yüklenmiş hazırdı. Ancak bizim bindiğimiz 

helikopter isabet almış, bunu daha sonradan teknisyenimiz kontrolleri sırasında bize söyledi. 

Bu isabiten ne şekilde olduğunu bilmiyorum.

Biz  Akıncı'ya  döndükten  sonra  daha  önceki  beklediğimiz  baraka  şeklindeki  bina 

içinde beklemeye başladık. Bir ara elektrikler kesildi. Biz uyumaya çalıştık. Gün ağardıktan 

sonra  da  taarruz  helikopterleri  de  Akıncı  üssüne  geldi.  İnternetten  takip  edebildiğimiz 

kadarıyla  darbe  girişiminin  başarısız  olduğunu  anlamıştık.  Korkmaya  başladık.  Akıncı 

üssünden ayrılmak için bir çare arıyorduk. O esnada bizim bulunduğumuz yere yakın pisti 

F16 uçakları bombaladı. Bende ayrılmamanın daha güvenli olacağını düşündüm. 

Saat 08:30 - 09:00 sıralarıyla ben uçuş hattından diğerlerinden ayrı bekliyordum. Bir 

mersedes  marka  araç  helikopterlerin  olduğu  yere  hızlıca  geldi.  Araçtan  isminin  sonradan 

Mehmet  DİŞLİ  olduğunuöğrendiğim  bir  general  ile  birlikte  Genel  Kurmay  Başkanımız 

indiler. Mehmet DİŞLİ helikopter hangisi diye yüksek sesle bağırdı.  Bende orada yakında 
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oturan Uğur KAPAN Albaya helikopteri sorduklarını söyledim. O da bunun üzerine hemen 

yanlarına  gitti,  bende  Uğur  KAPAN'ın  arkasından  gittim.  Uğur  KAPAN  Albay  bana 

helikopteri  hazırla  komutanı  götüreceğiz  dedi.  Bende  bunun  üzerine  orada  uçuş  hattında 

bulunan  Kadir  BAYRAM  Astsubaya  seslendim.  O  geldi,  birlikte  helikopteri  çalıştırdık, 

helikoptere Genel Kurmay Başkanımız ve yanındaki Mehmet DİŞLİ General bindiler. Ben 

helikopterin  ikinci  pilotuydum.  Birinci  pilot  ise  Uğur  KAPAN'dı.  Ben  helikopter  içi 

mikrofondan Uğur KAPAN'a kalkış yaparsak bizi vurabilirler dedim. Uğur KAPAN telsizden 

kule ile irtibat kurmak istedi ancak başarılı olamadı. Genel Kurmay başkanı oradan ayrılmak 

istediği için Uğur KAPAN riski üzerine alıp helikopteri kaldırdı. Oradan helikopteri Çankaya 

köşküne  götürdük.  Helikopteri  oradan  indirdik.  Genel  Kurmay  başkanımız  ile  yanındaki 

general  helikopterden  indi.  Mehmet  DİŞLİ  Kadir  BAYRAM'a  Akıncı'ya  geri  dönmemiz 

talimatı vermiş, biz de bunun üzerine aynı helikopterle Akıncı'ya dönerken yolda Etimesgut 

kule  bize  telsizden  çağrı  yaptı.  Onlar  bize  isterseniz  bizim  meydana  inebilirsiniz  diye 

söylediler. Uğur KAPAN ile durumu değerlendirdik. Akıncı karışıktı, oraya gitmek istemedik. 

Helikopteri Etimesgut havaalanına indirdik.

Bizim Genelkurmay Başkanını, götürdüğümüz helikopter skorsky S-70 helikopteri 

idi. Kuyruk numarası 13045 mi değil mi hatırlamıyorum. Bu helikopterde bana ait bir silah 

yoktur. Uğur KAPAN'ın silahı bu helikopterde mi kaldı bilmiyorum.

Biz Etimesgut Havaalanında helikopterden indiğimiz yerde bulunan kulenin orada 

bekledik.  Orada  nöbetçi  astsubaylar  geldi.  2  gün kadar  bizi  bekleme odasında  beklettiler. 

Daha sonra 18/07/2016 tarihinde  sabah erken saatlerde  bizi  Merkez  komutanlığına  teslim 

ettiler. 

Benim olay gecesi üzerimde N16985Z seri numaralı Baretta marka tabanca vardı. Bu 

tabancayı  hiçbir  şekilde kullanmadım. Sırt  çantamın içindeydi.  Bu çantada silahla  birlikte 

Akıncı  üssünde  kaldı.  Telefonum  yanımdaydı.  Bunu  Merkez  komutanlığından  gelen 

görevlilere teslim ettim. O ana kadar kullandım.

Biz Akıncı'dan helikopterle kalktığımızda gideceğimiz yerin koordinatları yoktu. Bu 

nedenle yanlışlıkla başlangıçta Kara Kuvveteri komutanlığı binasına gittik, görev yerinin orası 

olmadığını anladık, bunun üzerine oraya inmeden harp okuluna gittik. 

Ben  Akıncı  üssünde  olay  gecesi  gittiğimizde  Uğur  KAPAN  Albay  Muzaffer 

KARTOPU Albay, Erdoğan ERDEM Albay, Vedat SEVEN Albay, Abdullah ATEŞTEMUR 

Binbaşı, Yakup YAYLA Binbaşı, Ahmet SEREYİM Binbaşı, Deniz ALDEMİR, Zafer DOLU 

Yüzbaşı, Sezgin UYANIK Binbaşı, Halil GÜL Yarbay, Rıza AKINCI Binbaşı, Ali ERCAN 

Binbaşı, Murat KARAKAŞ Binbaşı, Temür AYDIN Binbaşı, Ergün YAKUT Astsubay, Erkan 

ÇETİN  Astsubay,  Ertan  DERİN  Astsubay,  Ömer  KIZILOVA Astsubay,  Kadir  BAYRAM 

Astsubayı orada gördüm. Hangilerinin uçtuğunu hangilerinin uçmadığını bilemiyorum. 
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Olay tarihinde Volkan TÜRKKORKMAZ, Musatfa ORMANTEPE ile birlikte bizim 

karargaha geldiler. Ömer KIZILOVA ile görüştüler. Ben kendilerine sadece merhaba dedim. 

Kendileri ile bunun dışında herhangi bir konuşmamız olmadı. Ancak ben Ömer KIZILOVA'ya 

Suriye  ile  ilgili  bir  toplantı  olacağını  söylemiştim.  Ömer  KIZILOVA  da  Volkan 

TÜRKKORKMAZ'a  söylemiş  olabilir.  Doğrudan  ben  Volkan'a  akşamki  faaliyet  ile  ilgili 

herhangi bir şey söylemedim. 

Ben  14/07/2016  tarihinde  Yusuf  ORHAN'ı  aradım.  15'inde  helikopterle  ilgili  bir 

toplantı olabilir, bu nedele Ergün Yakut astsubayla görüşmesini söyledim. Erkan ÇETİN ile 

görüşmesi gerektiği şeklinde birşey söylediğimi hatırlamıyorum. 

Ben Ergün YAKUT'u telefonla arayıp 15/07/2016 tarihinde Kara Havacılıkta toplantı 

olacağını söylemiştim.

Benim  telefonla  arayıp  15/07/2016  tarihinde  Kara  Havacılıkta  hazır  olmalarını 

söylediğim astsubaylar normalde benim emrimde olan astsubaylar değildir. Ancak bunların 

atamalarını  biz  yapıyoruz.  Bir  gün  önce  Özcan  KARACAN  beni  telefonla  aradı.  Yusuf 

ORHAN ve Ergün YAKUT'a ulaşamadığını, bu kişilere telefonla ulaşıp 15'indeki toplantıyı 

haber vermemi söylediği için ben bu kişileri emrimde olmamasına rağmen telefonla aradım.

Ben Fetullahçı terör örgütü üyesi değilim. Taha Fatih ile herhangi bir askeri birlikte 

birlikte çalışmadık. Beni tanıma imkanı yoktur. 

Ben fetullahçı terör örgütü üyesi değilim. Ersel ERSOY çalıştığım birim itibariyle 

benden şüphelenmiş olabilir. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Rıza  AKINCI  16/07/2016 tarihli  ifadesinde;  "  ..  12/07/2016 

tarihinde Belçika’dayken Binbaşı  Mehmet ŞAMCI beni  telefonla arayarak 

Türkiye’ye dönmem gerektiğini söyledi. Ben de 'çok mu önemli 21’inden sonra  

gelsem  olmaz  mı'  deyince  ısrar  etmeye  başladı.  'Çok  önemli' dedi,  14’ünde 

Türkiye’de olmam gerektiğini söyledi. 'Yanındaki de gelsin' dedi.Yanımdakinden 

kastettiği de birlikte tatil yapacağımız Temür AYDIN’dı. Mehmet ŞAMCI ben 

izine  ayrılmadan  önce  İzmir’de  bayram tatilinde  iken  de  beni  arayarak 

yurtdışı  iznine  çıkmamam  konusunda  telkinde  bulundu.  Ancak  ben 

yaptığım  uçak  bileti  ve  otel  masrafları  nedeniyle  iznimi  iptal 

edemeyeceğimi söyledim. O zaman ısrar etmemişti. 

14/07/2016 tarihinde saat 19:30’da Türkiye’ye giriş yaptım. ... 14/07/2016 tarihinde 

gece  saatlerinde  Ankara’ya  vardım.  Mehmet  ŞAMCI’nın  Eryaman’daki  evine  giderek  ne 

olduğunu sordum. Bana görev olduğunu ama görevin içeriğinin bilinmediğini,  15/07/2016 

tarihinde saat 21:30’da Güvercinlik Hava Ulaştırma Komutanlığında uçuş için hazır olmamı 

söyledi. Mehmet ŞAMCI’nın evinde Binbaşı Ahmet SEREYİM de vardı. Ahmet SEREYİM’e 

1733/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



de aynı şeyleri söylemiş.  Ahmet SEREYİM ile birlikte evden çıktık.  Saat 02:00 sularıydı. 

Ahmet SEREYİM, o gece bende kaldı. 

Ertesi  gün Eryaman’da Temür  AYDIN, Ahmet SEREYİM, Murat  KARAKAŞ ve 

Mehmet  ŞAMCI  ile  birlikte  buluştuk.  Mehmet  ŞAMCI  ve  Murat  KARAKAŞ  sonradan 

gelmişti.  Temür  AYDIN’ın  aracıyla  Kara Havacılık  Komutanlığında  Hv.Ulş.Grup K.lığına 

geldik. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Deniz  ALDEMİR  20/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "...... Ben  bu  ismini 

saydığım şahıslar ile birlikte nöbetçi amirliğinde beklerken kışla nöbetçi amir olan Yarbay 

Özcan KARACAN hava araçlarını Akıncı Hava Üssüne götürmemizi emretti. Bu emir üzerine 

.... Binbaşı Mehmet ŞAMCI skorskyi ... Binbaşı Tekin TAŞDEMİR skorskyi ve ben Cougar 

tipi  malzeme  helikopterini  havalandırarak  Akıncı  ana  jet  üssüne  götürdük  iniş  yaptık." 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Taha Fatih ÇELİK 01/09/2016 tarihli ifadesinde; " ...15 Temmuz gecesi 

uçtuğunu bildiğim kişilerin bu örgütün üyesi olduklarını düşündüğüm şahıslar; ... Mehmet 

ŞAMCI, ... ve ifademde yazdırmış olduğum isimler " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Ali ERCAN 18/02/2017 tarihli ifadesinde; "   ...Yine Akıncı’da; Mehmet 

ŞAMCI ..... Tekin TAŞDEMİR’i gördüm. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Ömer KIZILOVA 07/12/2016 tarihli ifadesinde; "  14/07/2016 tarihinde 

ben Tayin Dairesinde ofis kısmında masamda oturuyordum. Mehmet ŞAMCI Binbaşı benim 

yanıma geldi, yanıma oturdu. Bana Cuma günü ya da başa bir günden için emir geldiğini, 

Suriye'ye  ineceğimizi,  emrin  gizli  olduğunu,  içeriğini  kendisinin  de  bilmediğini,  hazırlıklı 

olmam  gerektiğini,  yanıma  tulumumu,  botlarımı  almamı,  bunları  kimseye  söylememem 

gerektiğini  bana  söyledi.  Bende  Cuma  günü  akşam  itibariyle  yıllık  izne  ayrılacağımı 

belirterek ben gelmesem olmaz mı dedim. O da zaten 2 saatlik bir tatbikat olacak, 2 saat sonra 

gidebilirsin,  zaten  sen  Cougarcısın  senin  uçuşun  bile  olmayabilir  dedi.  Tatbikatın  Kara 

Havacılıkta  olacağını,  kendisinin  de  orada  olacağını  söyledi.  Bu  konuşmaları  bizim 

bulunduğumuz ortamda benden başka duyan olmadı. Çünkü bu konuşmayı bana kısık sesle 

yaptı.  O nedenle  odada  bulunan  başkaları  bu  konuşmayı  duymadı.  Ben  o  gün  Suriye  ve 

tatbikat  konusunu  Mehmet  ŞAMCI  dışında  başka  bir  kişiyle  konuşmadım.  Mehmet 

ŞAMCI'nın evinin nerede olduğunu bilmiyorum. Kendisinin evine gitmedim. Onun evinde 

herhangi bir toplantıya katılmadım.

Ben 17 yıllık  astsubayım bu zamana kadar  Mehmet ŞAMCI Binbaşının belirttiği 
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şekilde bir tatbikata katılmadım. 

Ben  15/07/2016  tarihinde  kişisel  işlerim  nedeniyle  KARANET'de  kayıtlı  olduğu 

şekilde  bir  gün mazeret  izinliydim.  Ancak öğleye  kadar  işlerimi  tamamladım.  Saat  13:00 

sıralarında Ertan DERİN Astsubay beni aradı.  Mehmet ŞAMCI Binbaşı seni çağırıyor gel 

dedi. Bende bunun üzerine kendi aracımla tayin dairesine gittim.

Okul  komutanlığının  Isparta'ya  taşınması  ile  ilgili  tayin  çalışmaları  vardı.  Onları 

tamamladım. Saat 18:00 sıralarında Mehmet ŞAMCI bana ben Kara Havacılık'a gideceğim 

saat  20:00  gibi  sizde  oraya  gelin  dedi.  Ayrıca  Mustafa  ORMANTEPE  ve  Volkan 

TÜRKKORKMAZ'ın Etiler Ordu evinde olduğunu, onları da giderken almamızı, A City'den 

Erkan ÇETİN Başçavuşun bizleri alacağını, olabildiğince Kara Havacılığa az araç giriş çıkışı 

olsun  dedi.  Bu  sırada  Korkmaz  GÜLAL Başçavuşda  yanımızdaydı.  Aynı  şeyleri  ona  da 

söyledi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Yusuf  ORHAN  17/11/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  Beni  14/07/2016 

tarihinde akşam saatlerinde tayin dairesinden Mehmet ŞAMCI Binbaşı beni cep telefonumdan 

aradı. Bana geçmiş olsun dedi, bende şaşırdım, mazeretimi nereden bildiğini sordum, o da 

birliğinden öğrendim dedi. Bana Erkan ÇETİN Astsubay seni arayacak dedi, Erkan ÇETİN 

beni 15 Temmuz'da öğle saatlerinde aradı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Volkan TÜRKKORKMAZ 26/10/2016 tarihli  ifadesinde;  " ...  Oradan 

Mehmet  ŞAMCI  Binbaşıyla  görüşmek  üzere  Kara  Kuvvetleri  Komutanlığı'na  gittik.  Saat 

10:00-10:30  sıralarında  onunla  görüştük.  O  da  bize  'akşam  tatbikat  bitince  sizi  evinize  

göndereceğiz'dedi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ahmet SEREYİM 18/07/2016tarihli  ifadesinde; "  15/07/2016 tarihinde 

sabah saatlerindeKara Kuvvetleri Komutanlığından daha önceden tanıdığım Binbaşı Mehmet 

ŞAMCI aradı, ben o esnada Adapazarı'nda izinde idim. Acilen Ankara'ya gelmem gerektiğini, 

bir uçuş olabileceğini söyledi. Ben ayrıntı sorduğumda, "ayrıntısını söyleyemem, ayrıntısına 

gerek  yok,  Kara  Havacılık  Komutanı  seni  çağırıyor"  dedi.  Aynı  gün  öğlen  saatlerinden 

otobüsle  Ankaraya  geldim.  Eryaman da bir  müddet  dolaştım.  Tekrar  Mehmet  ŞAMCI ile 

görüştüm, beklememi, akşam saat 8 gibi birliğe gelmemi söyledi. " şeklinde, 

27/03/2017 tarihli ifadesinde ise; " Ben 14/07/2016 tarihine Ankara'ya geldiğimde 

Rıza AKINCI'nın evinde kaldım.  Mehmet ŞAMCI'nın evine gitmedik.  Herhangi  bir  darbe 

toplantısına  katılmadım.  Ertesi  günü,  gün  boyu  Rıza  AKINCI  ile  beraberdik.  Akşam 

saatlerinde Mehmet ŞAMCI ile Temür AYDIN ile buluştuk. Ve Temür AYDIN'ın aracı ile saat 

21:00 sıralarında Güvercinlik'e geldik. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 
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Şüpheli  Murat  BOLAT  20/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ... Kendilerine 

'Teknisyenleri ne yapacağız ' diyerek yani skorskylere ve kobralara binecek teknisyelerin ne 

olacağını  sorduğumda  Özcan  KARACAN  bana  dediki  “  taarruz  teknisyenleri  ile  ben 

konuştum . Skorsky teknisyenleri ile de tayin dairesindekiBinbaşı Mehmet ŞAMCI konuştu 

ve halletti diyerek bana elindeki Teknisyen listesini gösterdi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

e 

Şüpheli  Kadir  BAYRAM  07/12/2016  tarihli  ifadesinde;  "  07:30  -  08:00  gibi 

helikopterlerin bulunduğu yere siyah bir mersedes geldi, içinden Hulusi AKAR Orgeneral ile 

isminin  Mehmet  DİŞLİ  olduğunu  öğrendiğim general  indi.  Uğur  KAPAN  Albay  onların 

yanına gitti.  Volkan TÜRKKORKMAZ ile Korkmaz GÜLAL da o araca yakın yerdelerdi. 

Hangi  helikopterin  uçmak  için  müsait  olduğu  soruldu.  Çünkü  helikopterlerin  bir  kısmı 

hasarlıydı.  Ben  benim  gece  boyunca  uçuş  yaptığım  13045  numaralı  helikopterin  müsait 

olduğunu Uğur KAPAN Albaya gösterdim. Ben hemen gidip bu helikopter kapısını açtım. 

Hulusi AKAR Paşada gelip bu helikoptere bindiler. Helikopterin pilotluğunu Uğur KAPAN 

Albay ile Mehmet ŞAMCI Binbaşı yaptılar. Ben bu helikopterin uçuş teknisyeniydim. Hulusi 

AKAR Paşa  ile  Mehmet  DİŞLİ  helikoptere  bindiler.  Helikopterin  üzerinde  bir  F-4  uçağı 

uçuyordu. Bu uçakla Genelkurmay başkanımızın kullandığı Kod5 telsiz koduyla telsiz irtibatı 

kurduk. Oradan kalkarak Çankaya köşküne gittik. Yolda uçuş esnasında Uğur KAPAN Albay 

bana "komutanımıza sor, biz kalalım mı dönelim mi" dedi. Bende bunu Hulusi AKAR Paşaya 

sordum. O da bize helikopterle geri dönün dedi. Biz Çankaya köşkünün helikopter pistine iniş 

yaptık.  Helikopterden  indim.  Kapıyı  açtım.  Komutanımız  indiler.  Oraya  gelen  araçla 

komutanımız  ayrıldılar.  Biz  de  komutanımızın  talimatı  doğrultusunda  oradan  kalktık. 

Normalde Akıncı üssüne gidiyorduk. Yolda Uğur KAPAN Albay Etimesgut'a ineceğiz dedi. 

Oraya iniş yaptık. ..." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ergün  YAKUT  26/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Olayların  yaşandığı 

15/07/2016  günü  senelik  izinde  bulunuyordum  ve  il  dışında  bursa  Karacabey’de  idim. 

14/07/2016  günü  akşam  saatlerinde  Kara  Kuvvetleri  Komutanlığı  Tayin  Dairesi 

Başkanlığında Tayin Subayı  olarak çalışan Kara Pilot  Binbaşı Mehmet ŞAMCI tarafından 

arandım ve kendisi  15/07/2016 günü saat:17:00’dan sonra Kara Havacılık Komutanlığında 

toplantı  olacağını,  benimde  katılmam  gerektiğini,  bu  nedenle  iznimi  kesip  Ankara’ya 

dönmemi, bu konudan birliğimin bilgisi olduğunu söyledi. Bunun üzerine bende 15/07/2016 

günü  saat:15:00  sıralarında  kendi  aracımla  Ankara’ya  döndüm."  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 
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Şüpheli Ertan DERİN 07/11/2016 tarihli ifadesinde; "..Aynı odada görev yaptığım 

2.  Derece  amirim  olan  Binbaşı  Mehmet  ŞAMCI  isimli  şahıs  bana  'Akşam  19:30-20:00 

sıralarında Güvercinlik'te bulunan Kara Havacılık Okulu Komutanlığında ol, burada eğitim  

uçuşu yapılacak, sen de karargah uçucusu personeli olarak katılacaksın' dedi. ... Orada benim 

iş yerimden amirim olan Binbaşı Mehmet ŞAMCI ve daha önceden tanıdığım Binbaşı Tekin 

TAŞDEMİR isimli şahıslar helikopter pilotu olduklarından 5-6 kez helikopterleri kullanarak 

kalkış yaptıklarını gördüm." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Ahmet YENGİL 26/07/2016 tarihli ifadesinde; " .... Saat 21:30 sıralarında 

acil  uçuş  var  herkes  uçuşa  diyerek  bağırma  şeklinde  alarm verildi.  Bende  daha  önceden 

söylendiği gibi iki adet gece görüş gözlüğümü ve kaskımı alarak helikopterin park alanına 

geçtim. Dokuz adet birliğe ait helikopter vardı. Ben piste geldiğimde Pilot Albay Erdoğan 

ERDEM, Pilot Binbaşı Abdullah ATEŞTEMUR helikopteri uçuşa hazırlıyorlardı. Bende bu 

helikoptere  bindim.  Diğer  helikopterlerde  bildiğim  kadarıyla  Teknisyenler  Astsubay  Talat 

URAL,  ..Binbaşı  Mehmet  ŞAPÇI  (  Mehmet  ŞAMCI  )ve  Yarbay  Halil  GÜL  vardı. 

Hangilerinin hangi helikoptere bindiğini bilmiyorum. Kısa sürede hep birlikte havalandık ve 

hep birlikte Akıncı Üst Komutanlığına iniş yaptık." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Serkan NAVRUZ 02/08/2016 tarihli ifadesinde; "... 15/07/2016 günüsaat 

18:00 sıralarında mesaide kalmışken Binbaşı Mehmet ŞAMCI bana toplantı olduğunu söyledi 

ve saat 20:00 sıralarında Kara Havacılık Komutanlığında olmam gerektiğini söyledi. Ben de 

20:00'de oraya gittim." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Ersel  ERSOY Bilgi  Sahibi  olarak alınan 18.07.2016 tarihli  ifadesinde; "  Ben 

yaklaşık 19 yıldır TSK içerisinde görev yapmaktayım. 2005 yıllı yıllarda yeteneği olmayan 

bazı kişilerin pilot ve kurmay olduklarını gördüm. Benden kıdemsiz olan ve benim altımda 

olan kişilerin ödüllendirilerek benim üzerimde yer aldıklarını yaşadım. Tayin Subaylarının üç 

kuşaktır yaklaşık dokuz yıldır Fetö’cü olduklarını şu an itibari ile biliyorum. Bu şahıslar ...  

Binbaşı Mehmet ŞAMCI dır." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Erkan ÇETİN 18/07/2016 tarihli ifadesinde; "  ..  Yarbay Murat BOLAT 

benim arama kurtarma helikopterine geçmemi söyledi,  helikoptere vardığım da pilotlar  da 

gelmişlerdi. Bu sıra diğer 9 helikopter de havalanmaya başlamışlardı, ben helikoptere bindim, 

nereye gideceğimizi sordum, bana pilotbinbaşı Tekin TAŞDEMİR "soru sorma" dedi. Kalkış 

yapıldıktan  sonra  Akıncı'ya  gideceğimizi  öğrendim,  Akıncı'ya  indiğimizde  jetlerin 
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havalandığını gördüm. Birşeylerin ters gittiğini fark ettim, o an toplantıdan farklı bir durum 

olduğunu kavradım. Helikopter  indikten  sonra  pilotlar  ayak üstü  bir  toplantı  yaptılar,  ben 

biraz uzak olduğum için ne konuşulduğunu duymadım, daha sonra Binbaşı Tekin TAŞDEMİR 

ve Binbaşı Mehmet ŞAMCI pilotlar bana uçuşa gidiyoruz dediler, aynı helikoptere bindik. 

Havalandık. Nereye gideceğimizi de bilmiyordum, şehrin üzerinde iken karanlık bir alandan 

asker alacağımız söylendi. İneceğimiz yere yaklaştığımızda helikoptere yerden ateş edildi 

ve helikopter isabet aldı ve biz inemeden yeniden havalandık ve Akıncı üssüne tekrar 

dönüş yaptık, bu helikopter skorski tipi kapı makineli tüfeği dediğimiz bir tüfek taşımaktaydı 

fakat bu tüfek hiç kullanılmadı. Helikopteri Akıncı'da incelediğimizde 8-9 adet mermi giriş 

deliği tespit ettik.Gece saat:03.00 sıralarında tekrar uçuşumuz olduğu söylendi. Yine pilotlar 

Binbaşı Tekin TAŞDEMİR ve Binbaşı Mehmet ŞAMCI'ya nereye gideceğimizi sorduğumda 

kalkış  sırasında  bana  Kara  Harp  Okuluna  gidip  oradan  harbiye  öğrencilerini  alıp 

Etimesgut 11.Hava Ulaştırma Grup Komutanlığına indireceğimiz söylendi. Kara Harp 

Okuluna gittik, öğrenciler ellerinde valizlerle bizleri bekliyorlardı, öğrencileri aldık ve 

helikopterle 11.Hava Ulaştırma Üssüne ulaştık, bu şekilde 3 kez öğrenci taşıdık.  Hava 

aydınlanmak  üzereydeki  yine  Akıncı'dan  uçuşumuz  olduğu  gerekçesiyle  aynı  pilotlarla 

havalandık  Çankaya  Köşkü  yakınlarından  oradaki  askerleri  alarak  Akıncı  üssüne 

getirdik. Saat:10.00 civarlarında başka bir yerlerden jetler geldi ve Akıncı Hava Üssüne ateş 

etmeye başladılar. ." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Korkmaz  GÜLAL 06/12/2016  tarihli  ifadesinde;  "...  Odamdaki  sabit 

telefon  numarasını  arayan  numaralara  baktığım  zaman  Mehmet  ŞAMCI  Binbaşının  beni 

aradığını gördüm. Dahili hattan kendisini aradım. Bana yanıma gel dedi, bende yalnız başıma 

Mehmet  ŞAMCI  Binbaşının  tayin  dairesinde  bulunan  odasına  gittim.  Odada  Ömer 

KIZILOVA astsubay vardı. Mehmet ŞAMCI, Ömer KIZILOVA ile birlikte bize akşam saat 

20:30 - 21:00 sıralarında Suriye harekat maksatlı  bir uçuş planı var, uçuş yapılacak, Kara 

Havacılığa gidin, orada Sezgin UYANIK Yarbayı bulun, onunla görüşün dedi.

Ben  bunun  normal  bir  gece  uçuşu  olduğunu  düşünerekten  Mehmet  ŞAMCI'ya 

herhangi bir soru sormadım. Daha önce uçuş yaptığımız askeri birlikte yapılan uçuş planları 

üzerinebizim bu şekilde uçtuğumuz olmuştur. Ama ilk kez sıralı komutanlarımdan olmayan 

birisinden talimat alarak bu şekilde uçuşa gidecektim. Normalde Mehmet ŞAMCI Binbaşının 

bana emir  ve talimat  verme yetkisi  yoktur.  Zaten kendisi  de Kara Havacılık  Komutanlığı 

personeli  değildir.  Ayrıca  bu  tatbikat  uçuşu  ile  ilgili  ben  sıralı  komutanlarımdan  ve 

amirlerimden hiçkimseye haber vermedim. Normalde vermem gerekiyordu. Bana o gece Kara 

Havacılığa gitmem için verilmiş yazılı bir emir yoktu, Mehmet ŞAMCI'nın sözlü emri üzerine 

ben Kara Havacılık Komutanlığına gittim." şeklinde beyanda bulunmuştur. 
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Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  Mali  Suçlarla  Mücadele  Şube  Müdürlüğü'nün 

28/03/2017 tarih ve 342278 Sayılı cevabi yazısında; Şüpheli Mehmet ŞAMCI’nın babası 

Ahmet ŞAMCI ile annesi Naciye ŞAMCI’nın Bankasya'da hesaplarının bulunduğu ve 2014 

yılında hesap bakiyelerinde artışların olduğu belirtilmiştir.

Şüpheli Mehmet ŞAMCI'nın kullanmakta olduğu / adına kayıtlı 0 505 265 01 73, 

0505  265  01  63  ve  0530  863  66  55  numaralı  telefon  hattı  için  Ankara  5.  Sulh  Ceza 

Hakimliği'nin 05/12/2016 tarih  ve 2016/6334 D. iş  sayılı  kararı  ile 5271 Sayılı  CMK'nun 

135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı verilmiştir.

Şüpheli  Mehmet ŞAMCI'nın  kullanmakta olduğu 0  505 265 01 63 numaralı 

telefon hattının iletişim bilgileri incelendiğinde; Şüphelinin cep telefonundan askeri darbe 

girişiminde bulunulan 15/07/2016 tarihinde saat 18:49'da şüpheli  Sadullah ABRA ile,  saat 

19:07'de şüpheli  Ertan DERİN ile,  saat  22:01, 22:05'de şüpheli  Temur AYDIN ile  telefon 

irtibatı  kurduğu,  şüphelinin  cep  telefonunun aynı  gün saat  22:00'den  itibaren  Güvercinlik 

Kışlasının bulunduğu mevkiideki baz istasyonlarından sinyal verdiği, saat 00:43'ten itibaren 

ise Kazan ilçesinde bulunan baz istasyonlarından sinyal verdiği görülmüştür. 

Şüpheli Mehmet ŞAMCI, 18 /07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Mehmet  ŞAMCI'nın  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli Mehmet ŞAMCI'nın, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Tayin Dairesi Kara 

Havacılık Komutanlığı Atama Subayı olarak Binbaşı rütbesi ile görev yaptığı,

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  askeri  darbe 

toplantılarına katılması,  askeri  darbe sırasında görevlendirilen personelin bir  kısmını darbe 

faaliyetine çağırması,  sıralı  komutan ve amirleri  olmayan şüphelilerden emir  ve talimatlar 

alması şeklindeki örgütsel davranış biçimi, şüpheliler Taha Fatih ÇELİK ve Ersel ERSOY'un 

ifade içerikleri birlikte gözönünde bulundurulduğunda şüpheli Mehmet ŞAMCI'nın Fetullahçı 

Terör Örgütü üyesi olduğunun anlaşıldığı,

Şüpheli  Rıza  AKINCI  16/07/2016 tarihli  ifadesinde;  "  ..  Mehmet 

ŞAMCI ben izine ayrılmadan önce İzmir’de bayram tatilinde iken de beni 

arayarak  yurtdışı  iznine  çıkmamam konusunda telkinde  bulundu.  Ancak 
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ben  yaptığım  uçak  bileti  ve  otel  masrafları  nedeniyle  iznimi  iptal 

edemeyeceğimi  söyledim"  şeklindeki  beyanından  şüpheli  Mehmet 

ŞAMCI'nın, Fetullahçı Terör Örgütü mensupları tarafından planlanan askeri 

darbe  girişiminin  12/07/2016  tarihinde  Fetullah  Gülen  tarafından 

onaylanmadan  önce  askeri  darbe  girişiminden  haberdar  olduğunun 

anlaşıldığı, 

Şüpheli Mehmet ŞAMCI'nın, askeri  darbe hazırlığı kapsamında Skorsky S-70 tipi 

helikopterlere teknisyenlik yapacak Fetullahçı Terör Örgütü mensubu astsubayları belirlediği, 

bu teknisyenlerin 15/07/2016 tarihinde Güvercinlik kışlasında bulunmalarını temin ettiği, bu 

kapsamda  şüpheli  Mehmet  ŞAMCI'nin,  şüpheliler  Yusuf  ÖZCAN,  Yusuf  ORHAN,  Ömer 

KIZILOVA, Ergün YAKUT, Ertan DERİN, Erkan ÇETİN, Serkan NAVRUZ ve Korkmaz 

GÜLAL gibi teknisyenlere doğrudan ya da dolaylı olarak 15/07/2016 tarihi saat 21:00 - 22:00 

sıralarında Kara Havacılık  Komutanlığı  Güvercinlik  Kışlasında bulunmaları  için talimatlar 

verdiği,

Şüphelinin,  ayın  zamanda  Skorsky  S-70  tipi  helikopterleri  kullandığı,  Fetullahçı 

Terör Örgütü mensubu askerler tarafından planlanıp gerçekleştirilecek olan askeri darbe planı 

kapsamında  olay  gecesi  Skorsky  tipi  helikopter  kullanacak  pilot  olarakönceden 

görevlendirildiği,

Şüpheli Mehmet ŞAMCI, 12.07.2016 tarihinde yurt dışında izinde bulunan şüpheli 

Rıza  AKINCI’yıtelefon  ile  aradığı  ve  kendisine  14/07/2016  tarihinde  Türkiye'de  olması 

gerektiği emrini verdiği, bu emri kendisiyle beraber yurtdışında izinde bulunan şüpheli Temür 

AYDIN'a  dailetmesini  söylediği,  bu  emir  üzerine  şüpheliler  Rıza  AKINCI  ve  Temür 

AYDIN'ın izinlerini keserek Türkiye'ye döndükleri ve olay akşamı da askeri darbe girişimi 

faaliyeti kapsamında helikopterle uçuş gerçekleştirdikleri, 

Şüpheli  Mehmet  ŞAMCI'nın,  14/07/2016  tarihinde  evine  gelen  şüpheliler  Rıza 

AKINCI,  Ahmet  SEREYİM'e  askeri  darbe  girişiminden  ve  yapılacak  faaliyetler  hakkında 

bilgi verdiği, 

Şüpheli  Mehmet  ŞAMCI  ifadesinde,  Okul  Komutanlığının  Isparta'ya  taşınma 

konusunu personelin atanma boyutuyla  görüşmek üzere  Rıza AKINCI'yı  Kara Havacılık'a 

çağırdığını belirtimiş ise de, şüpheli Rıza AKINCI Mehmet ŞAMCI’nın Eryaman’daki evinde 

kendilerine  Kara  Havacılık  Komutanlığında  gerçekleştirilecek  olan  görevin  içeriğini 

bilmediğini söylediğini beyan ettiği, 

Şüpheli  Mehmet  ŞAMCI'nın,  15/07/2016  tarihinde  akşam  saatlerinde  şüpheliler 

Temür  AYDIN,  Murat  KARAKAŞ,  Rıza  AKINCI  ve  Ahmet  SEREYİM  ile  buluştukları, 

şüpheli Temür AYDIN'ın aracı ile askeri darbe faaliyeti kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü 

mensubu askerler tarafından kendilerine verilecek emir ve talimatları yerine getirmek üzereı 
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saat 21:00 sıralarında Güvercinlik'te bulunan Kara Havacılık Komutanlığı kışlasına geldikleri, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyetinin  başlaması  üzerine  aldıkları  talimat 

doğrultusundaGüvercinlik'teki  helikopter  park  alanında  bulunan,  önceden  tüm  bakımları 

yapılmış ve uçuşa hazır bir şekilde park alanında bekleyen 10997 kuyruk numaralı, Skorsky 

S-70  tipi  genel  maksat  helikoptere  şüpheli  Tekin  TAŞDEMİR  ile  birlikte  pilot  olarak 

bindikleri,  bu  helikopterin  teknisyenliğini  ise  şüpheli  Erkan  ÇETİN'in  yaptığı,  Skorsky 

helikopterlerin Akıncı Hava Üssü'ne götürülmesi talimatı  verilmesi üzerineşüpheliler  Tekin 

TAŞDEMİR ve Mehmet ŞAMCI'nın Güvercinlik Meydanındaki kuleden izin almadan kalkış 

yaptıkları ve Kazan ilçesinde bulunan Akıncı Hava Üssüne gittikleri,'Yurtta Sulh' parolasını 

kullanarak Akıncı Hava Üssünde daha önceden belirlenmiş olan bir alana iniş yaptıkları, 

Şüphelinin,  Akıncı  Hava Üssünde kendi  sıralı  amir  ve komutanlarından olmayan, 

askeri darbeciler tarafından Hava Görev Komutanı olarak atanan şüpheli Uğur KAPAN'dan 

aldığı talimatlar doğrultusunda aynı uçuş ekibi ve aynı helikopterle kalktıkları, askeri darbe 

girişiminde  görevlendirilen  askerleri  getirmek  üzere  bir  alana  inmek  için  yaklaştıkları, 

helikoptere  ateş  edilip  isabet  alması  nedeniyle  inemeden  yeniden  havalanıp  Akıncı  Hava 

Üssüne döndükleri,

Şüpheliler  Tekin TAŞDEMİR ve Mehmet ŞAMCI'nın,  gece  saat:03.00  sıralarında 

yine  şüpheli  Uğur  KAPAN'dan  aldıkları  talimat  uyarınca  aynı  uçuş  ekibi  ve  aynı 

helikopterileAkıncı  Hava  Meydanından  kalktıkları,  Kara  Harp  Okuluna  giderek  oradan 

aldıkları Hava Harp Okulu öğrencilerini Etimesgut Hava Meydanına taşıdıkları, şüphelilerin 

toplam  4  kez  bu  şekilde  öğrenci  taşıdıkları,  bu  faaliyet  sırasında  helikoptere  polisler 

tarafından ateş açılması nedeniyle helikopterin isabet aldığı, 

Şüpheliler  Tekin TAŞDEMİR ve Mehmet ŞAMCI'nın,  saat  05.00 sıralarında yine 

şüpheli  Uğur  KAPAN'dan  aldıkları  talimat  uyarınca  aynı  uçuş  ekibi  ve  aynı 

helikopterileAkıncı  Hava  Meydanından  kalktıkları,  Çankaya  Köşkü  yakınlarında  bulunan 

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı olduğu değerlendirilen yerden askerleri alarak Akıncı Hava 

Üssüne getirdikleri,

Saat  07:00-08:00  gibi  Akıncı  meydanında  helikopterlerin  bulunduğu  alana 

Genelkurmay  Başkanı  Hulusi  AKAR  ile  şüpheli  Mehmet  DİŞLİ'nin  mercedes  bir  araçla 

geldikleri,  13045  kuyruk  numaralı  helikoptere  bindikleri,  bu  helikoptere  pilot  olarak 

şüpheliler  Uğur  KAPAN  ve  Mehmet  ŞAMCI'nın  teknisyen  olarak  ise  şüpheli  Kadir 

BAYRAM'ın  bindikleri,  helikopterden  kod5  telsiz  koduyla  irtibat  kurularak  Akıncı  Hava 

Üssünden  kalkış  yaptıkları,  bu  helikopterle  şüphelilerin  Genelkurmay  Başkanını  Çankaya 

Köşküne götürdükleri, köşkte bulunan piste iniş yaptıktan sonra şüpheliler Kadir BAYRAM, 

Uğur KAPAN ve Mehmet ŞAMCI'nın aynı helikopterle Etimesgut meydanına indikleri, 

Şüphelinin,  Etimesgut  meydanında  daha  sonra  ilgili  kolluk  birimi  tarafından 
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yakalandığı, 

Şüphelinin,  yukarıda  belirtilenler  dışında  olay  akşamı  gerçekleştirdiği  başka 

helikopter  uçuşu  ya  da  başka  faaliyeti  bulunup  bulunmadığının  soruşturma  aşamasında 

belirlenemediği, 

Şüphelinin, görev yaptığı askeri birlik dışında başka bir askeri birlikte yetkisiz olarak 

faaliyette bulunduğu, yetkisi olmadığı halde helikopter kullandığı, kendisine emir ve talimat 

verme yetkisi bulunmayan asker kişilerden emir ve talimat aldığı, 

Şüphelinin, helikopter ile kalkış ya da iniş yaparken uçuş kulesinden izin almadığı ve 

bilgi  vermediği,  helikopter  uçuşları  için  daha  önceden verilmiş  olan  yasal  hiçbir  emir  ve 

talimata riayet etmediği, pilotluğunu yaptığı bir helikopter ile başka bir kuvvet komutanlığının 

üssüne gittiği,yasal emir ve talimatlar dışında uçuşlar gerçekleştirip kendisine emir ve talimat 

verme yetkisi bulunmayan kişilerden emir ve talimat aldığı,

Şüpheli  Mehmet  ŞAMCI'nın,  olay  gecesi  şüpheli  Tekin  TAŞDEMİR  ile  birlikte 

toplam 4 uçuş gerçekleştirdiğinin belirlendiği,  üzerinde Tekin TAŞDEMİR ibaresi  bulunan 

kask ve matara ileTekin TAŞDEMİR'e ait çantanındeğişik bölgelerinde 10 adet mermi hasarı 

bulunan 10997 kuyruk numaralı S-70 Skorskyhelikopterde ele geçirilmesine göre şüphelilerin 

olay gecesi 10997 kuyruk numaralı  S-70 Skorskyhelikopter ile yukarıda belirtilen uçuşları 

gerçekleştirdiğinin tesbit edildiği,

Şüphelinin, helikopter ile kalkış ya da iniş yaparken uçuş kulesinden izin almadığı ve 

bilgi  vermediği,  helikopter  uçuşları  için  daha  önceden verilmiş  olan  yasal  hiçbir  emir  ve 

talimata riayet etmediği, pilotluğunu yaptığı bir helikopter ile başka bir kuvvet komutanlığının 

üssüne gittiği,yasal emir ve talimatlar dışında uçuşlar gerçekleştirip kendisine emir ve talimat 

verme yetkisi bulunmayan kişilerden emir ve talimat aldığı,

Şüphelinin, olay akşamı Genelkurmay Başkanı tarafından ikinci bir emre kadar bütün 

uçuşların durdurulması emri verildiği halde helikopterle uçuş gerçekleştirerek bu emre karşı 

geldiği, 

Şüphelinin,  aldığı  talimat  doğrultusunda  kullandığı  helikopterin  ışıklarını  kapatıp 

karartma uygulayarak uçtuğu, kalkış ve iniş yaptığı, helikopterle karartmalı şekilde uçarak 

askeri  darbe  girişimine  karşı  gelen  polislerin  silahlarından  çıkacak  mermilerin  hedefi 

olmaktan korunmayı amaçladıkları, 

Şüphelinin, olay gecesi gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi 

olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü 

mensubu olan diğer şüphelilerle fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket ederek, askeri 

darbe  girişimininde  bulundukları,  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  darbe  girişiminin 

başarıya ulaşması için kendisine verilen yasal olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 
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Şüpheli Mehmet ŞAMCI'nın soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı Terör Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını  oluşturduğu 

anlaşılmıştır. 

5-92- Şüpheli Mehmet Barış ÇAYIRLI'nın ( Albay ) Eylemleri :

Şüpheli  Mehmet  Barış  ÇAYIRLI  27/07/2016tarihli  ifadesinde;  "  Yukarıdaki 

bilgiler bana aittir ve doğrudur. Kara Havacılık Komutanlığı Kurumsal Gelişim Şube Proje 

Subayı olarak görev yapmaktayım....

15/07/2016 günü saat:21.15 - 21.30 sıralarında Kara Havacılık Komutanlığı Harekât 

ve  Eğitim  Şube  Müdürü  Binbaşı  Okan  KOCAKURT beni  arayarak  “Komutanım Yarbay 

Mehmet ŞAHİN’in emri ile arıyorum. Genelkurmay Başkanlığı ve diğer büyük karargâhlara 

bir terör saldırısı bekleniyor, tavsiyem beylik tabancanızı da yanınıza alarak birliğe katılın 

dedi.  Yarbayım  şu  anda  komutan  ile  görüşme  halinde  sizlerin  de  mesaiye  katılmanızı 

söylememi emretti" dedi. Ben burada komutandan kastım Kara Havacılık Komutanı olduğunu 

düşünüyorum.  Saldırının  içeriğin  sorduğumda kendisinin  de  detayını  bilmediğini  karargâh 

personelinin çoğunluğunun mesaide olduğunu söyledi. Bende kendilerine hitaben uçak pilotu 

olduğumu  kendilerine  bir  faydam  olmayacağını  neden  çağırdıklarını  tekrar  sorarak  itiraz 

ettim.  Kendisi  de  bana  Mehmet  Yarbay  ile  görüşmem  konusunda  telkinde  bulundu.  Bu 

görüşmeden yaklaşık 5/10 dakika sonra Kurmay Başkanı Yarbay Mehmet ŞAHİN’i arayarak 

durumu sorduğumda Binbaşı Okan KOCAKURT’un söylediklerini tekrar etti. Ben kendisine 

yine işinize yaramam orada ne yapacağım dediğimde,  komutanım en kötü şartlarda haber 

merkezinde bulunursunuz dedi ve telefonu kapattık. Ben birliğime giderken Mehmet Yarbay 

ile  yapmış  olduğum  görüşmenin  sonucunda  yanıma  tabancımı  almamaya  karar  verdim. 

Yaklaşık 5/10 dakika sonra üzerimi değiştirerek sivil kıyafetli olarak evden ayrıldım. Evimin 

KKK’nın  yanında  olduğundan  konu ile  bilgi  almak  için  komutanlık  giriş  nizamiyesinden 

girmeye çalıştığım esnada kapıda bulunan görevliler “komutanım tehdit var girişler yasak” 

diyerek kapıyı kapattılar. Bu yapmış olduğum fiil kamera kayıtlarında mevcuttur. Saat:22.00 

sıralarında komutanlığa giriş yaptım, üzerimi değiştirdikten sonra Kurmay Başkanı Yarbay 

Mehmet  ŞAHİN’i  aradım.  Birliğe  katıldığımı  durumun  ne  olduğunu  ve  ne  yapacağımı 

sordum. O da bana komutanım derhal haber merkezine geçin oradaki arkadaş tecrübesiz dedi.

Bende emir gereği haber merkezine geçtim. Emri yerine getirmemin sebebi adı geçen 
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şahsın Kurmay Başkanı olması hasebiyledir.  Ben odamdan çıkıp haber merkezinin olduğu 

binaya  geldiğimde  binanı  önünde  Yarbay  Yasin  CANDEMİR’in  silahlı  olarak  beklediğin 

gördüm.  Kendisi  ile  konuştum bana  nereye  gittiğimi  sordu.  Bende  haber  merkezine  diye 

cevap verdim. Bu esnada haber merkezi sorumlusu Astsubay Ömer Faruk ALBUNAR yanıma 

gelerek “buyurun komutanım” diyerek beni haber merkezine götürdü. İçeri girdikten sonra 

etrafı kolaçan ettim. Bizden başka telefonlara bakan bir asker ve gelen mesajların dökümünü 

alıp Kurmay Başkanına arzeden bir asker daha vardı. Saat:22.15 sıralarında haber merkezinde 

bulunan televizyondan Boğaz Köprüsünün askerler tarafından kapatıldığı haberlerini gördüm. 

Akabinde  Başbakan  Binali  YILDIRIM’ın  açıklamasını  dinledim.  Açıklamasında  "Durumu 

anlamaya çalışıyoruz. Bu bir başkaldırıdır. Her türlü tedbiri alacağız" dedi. Bu arada dışarıdan 

çalışan helikopterlerin seslerini duydum. Ancak yerin altında olduğum için görmedim. 22.30-

23.00 sıralarında mesajlar gelmeye başladı. İlk gelen mesaj hatırladığım kadarıyla sıkıyönetim 

direktifi  içerikli  olup,  Genelkurmay  Başkanlığı  ve  K.K.K.’dan  geldiğin  hatırlıyorum. 

İçeriğinde T.S.K.’nın yönetime el koyduğunu bildirir yaklaşık 3 sayfalık metin ve bu metnin 

eki  olarak  liste  halinde  üst  rütbeli  personelin  görev  ve sorumluluk alanlarını  bildirir  liste 

vardı.  3.  mesaj  olarak  Malatya  ili  2.Ordu  Komutanlığında  bir  uçağın  göreve  hazır  halde 

bekletildiği,  emir  verilmesi  halinde  kullanılabileceği  yönündeki  mesajdı.  Tam  olarak 

hatırlamamakla birlikte Askeri Hakim ve Savcıların atamalarını yapıldığı bir liste daha geldi. 

Ancak bu listenin ayrı bir emir mi yoksa önceki emir mesajlarının eki olduğunu tam olarak 

hatırlamıyorum. Saat:23.30-24.00 sıralarında ihtiyaç bahanesi ile haber merkezinden çıkarak 

karargâh binasının yan tarafında bulunan lavobaya gittiğimde burada silahlı olarak iki şahıs 

gördüm.  Buradan  karargâh  binasına  geçtiğimde  binanın  girişindeki  sağ  ve  sol  odalarda 

Yüzbaşı  Emre  ERKAN’ı  nöbetçi  amirliğinde  gördüm.  Yanında  yaklaşık  4-5  kişi  vardı. 

Diğerlerini tanımıyorum. Nöbetçi astsubay odasında ve aynı oda içerisinde bulunan görüntü 

izleme merkezinde de 4-5 kişi vardı onları da tanımıyorum. Binanın içerisine girip Kurmay 

Başkanı Yarbay Mehmet ŞAHİN’in 2.kattaki odasına giderken merdivenlerde ve koridorda 

birkaç silahlı astsubay-subay gördüm. Merdivenlerden çıkarken kim olduğunu hatırlamadığım 

birisinin Kara Havacılık Komutanının rehin alındığını  söylediğini duydum. Zaten Kurmay 

Başkanının  odasına  giderken  Kara  Havacılık  Komutanı  Tümgeneral  Hakan  ATINÇ’ın 

odasının  önünden  geçmek  durumundasınız.  Buradan geçerken de  ciddi  bir  tedbir  gördüm 

Okul  Komutanının  emir  astsubayı,  Kara  Havacılık  Komutanının  emir  astsubayı  oradaydı. 

Kurmay Başkanının odasına girdiğimde Disiplin Subayı Hakan ….( Hakan Cafer ARSLAN ) 

ve  birkaç  kişi  daha  vardı.  Kim  olduklarını  hatırlamıyorum.  Kurmay  Başkanına  hitaben 

“Mehmet ne oluyor ne tür bir pisliğin içine bulaştırdın beni” dedim. O da bana yer gösterip 

oturmamı  istedi.  Bana  hitaben  “Komutanım  ben  sizi  anlıyorum.  Bu  Genelkurmay 

Başkanımızın emridir. Bizde bu işi yapacağız. Kara, Deniz, Hava, Jandarma Komutanlıkları 
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hatta Emniyet bile işin içerisinde” dedi. Ben buradan Kara Havacılık Komutanının Binbaşı 

Okan KOCAKURT tarafından derdest edildiğini orada öğrendim. Ancak kimin söylediğini 

hatırlamıyorum.  Sonrasında  haber  merkezine  gittim.  Saat:02.00  sıralarında  tekrar  çıkarak 

karargâh binasına gelirken pilot Yarbay Halil GÜL’ü uçuş kıyafetli olarak gördüm. Nereden 

geldiğini  sorduğumda  uçuştan  deyip  karargâh  binasına  girdi.  Ben  yine  karargah  binasını 

kolaçan  ettim.  Çıkarken  kapının  önünde  Albay  Murat  AĞIR’ı  gördüm.  O  da  karargahın 

önünde  bekliyordu.  Yanına  gittim.  Bir  şeyler  konuştuk  ama  ne  konuştuğumuzu 

hatırlamıyorum bu arada uçak, helikopter sesleri geliyordu. Tekrar haber merkezine girdim. 

Hava aydınlıktan sonra tekrar haber merkezinden çıkıp karargah binasında Kurmay Başkanın 

odasına  gittim.  Odanın  içerisinde  Okul  Komutanı  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN’u Kurmay 

Başkanının  masasının  karşısında  otururken  gördüm.  Ben  de  odanın  içerisinde  beklemeye 

başladım.  Birisi  acele  ile  içeri  girerek  JÖH  Birliklerinin  uçuş  kulesini  ele  geçirdiklerini 

söyledi.  Ben  de  hemen  odadan  çıkarak  haber  merkezine  gittim.  Yaklaşık  5-10  dk  sonra 

helikopter  çalıştırma  sesi  duydum.  Sonrasında  çatışma  sesleri  duymaya  başladım. 

Helikopterden  silah  ateşlendiğini  duydum.  Karargah  binasının  önüne  bir  helikopter  indi. 

Yaklaşık 1-2 dk içerisinde tekrar havalandı. Akabinde haber merkezi nöbetçi astsubayı yanıma 

gelerek komutanım karargahta kimse kalmadı dedi. Ben de haber merkezi ve karargah nöbetçi 

astsubayına  görev  yerlerini  terk  etmemelerini,  gündüz  nöbetçileri  geldiğinde  ayrılmalarını 

söyledim. Sonrasında aracıma binerek ikametime ayrıldım " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Ömer Faruk  ALBUNAR 17/11/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ... Telefonu 

kapatıp  arkamı  döndüğümde kara  pilot  Albay Mehmet  Barış  ÇAYIRLI’yı  tulumlu ve  sırt 

çantalı olarak geldiğini gördüm. Bana 'hayırdır nöbetçimisin sen' diye sordu. Ben de evet diye 

söyleyince;  gel  benle  diye  söylemesi  üzerine  birlikte  aşağıya  Muhabere  merkezine  indik. 

Kontrollü bölge olduğu için içeriye girmesinin yasak olduğunu söyleyince; Kara Havacılık 

Komutanının emridir, birazdan gelecek, denetleme olacak kapıyı aç dedi. Ben de şifreli kapıyı 

açtım, içeriye girdik odaları  dolaştı,  açık olan televizyonu kapattı,  not defterini  çıkartarak 

adımı,  soy adımı,  nereli  olduğumu,  yaşımı sorarak not  tuttu.  Bunun üzerine komutana ne 

olduğunu sorduğumda; yok bir şey,  denetleme var dedi bir süre sonra kapı çaldı, Mehmet 

Barış ÇAYIRLI; açma kapıyı ben açacağım diyerek kim o diye seslendi. Dışarıdan Yarbay 

Yasin  CANDEMİR diye  ses  gelmesi  üzerine  kapıyı  açtığında  Yasin  CANDEMİR  elinde 

tuttuğu G-3 tüfeği ve içerisinde mermi bulunan şarjörü Mehmet Barış ÇAYIRLI’ya verdi. 

Yanlış hatırlamıyorsam Yasin CANDEMİR’in iki omuzunda tüfek verdikten sonra bir sıkıntı 

varmı komutanım diye sordu oda olmadığını söyledi, varmı bir emriniz diye sorarak odadan 

çıktı.  Bu sırada  Muhabere  Merkezindeki  bilgisayara;  Harekat  Yıldırım Emri  düştü  bunun 

üzerine  Mehmet  Barış  ÇAYIRLI  bize  dönerek;  emrime  uymayanı  vururum diye  bana  ve 
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içerdeki askerlere söyledi. Ben de bir şey olup olmadığımı sorduğumda; bir şey yok sadece 

emrime  uyun  diye  karşılık  verdi.  Ben  de;  komutanım mesaj  geldi  diye  söyleyince;  'sen 

bakmayacaksın, ben bakacağım'  diye söyledi. Normalde gelen mesajların ben çıktısını alıp 

askerlerle  işlemini  yapıp  haber  merkezine  gönderiyordum  bu  bana  tuhaf  geldi.  Kendisi 

bilgisayarın üzerinde yazılı olan şifreyle bilgisayarı açtı mesajı okuduktan sonra çıktısını alıp 

ivedi bir şekilde Kurmay Yarbay Mehmet ŞAHİN’e götürmemi söyledi. Bende çıktıyı alarak 

yukarı çıkarken girişte silahlı kursiyer teğmenler beni durdurdu, kim olduğumu sordu. Ben de 

nöbetçi olduğumu Mehmet Barış ÇAYIRLI’nın gönderdiğini söyleyince benim geçmeme izin 

verdiler. Yukarıya çıktım haber merkezine vermem gereken mesajı orada bulunanlar Mehmet 

ŞAHİN’in odasına götürmemi istedikleri için bende odasına gittim, kapı açıktı içerde; Pilot 

Yarbay Özcan KARACAN vardı. Mesajı Mehmet ŞAHİN’e verdim. 

...  saat 03:00-03:30 gibi Mehmet Barış ÇAYIRLI; dua biliyormusun diye sorunca 

bildiğimi söyledim. Oku o zaman diye karşılık verince kime okuyacağım diye sordum, sen 

oku o yerine gider dedikten sonra bana niçin silahımın olmadığını sordu, gerek olmadığını 

söyleyince odadaki askerleri göstererek; güven olmaz askerlere diye karşılık verdi ve gidip 

Mehmet  ŞAHİN’den  silah  almamı  söyledi,  ilk  geldiğinde  isimliğimi  ve  peçlerimi 

söktürmüştü,  Mehmet  ŞAHİN’e  giderek  Mehmet  Barış  ÇAYIRLI’nın  gönderdiğini  silah 

almamı  söylediğini  söyleyince  beni  Kara  Havacılık  Komutanının  emir  astsubayı  Fatih 

KARAGÖZ’e gönderdi. Gittim Mehmet ŞAHİN’in gönderdiğini söyleyince yanındaki dolabı 

açtı  ve  kaleşnikof  silahı  vererek;  sabah  geri  getirmemi  söyledi,  nöbet  yerime  gittiğimde 

Mehmet Barış  ÇAYIRLI radyoyu ayarlamakla uğraşıyordu, kendisine televizyon olduğunu 

sorduğumda; boş ver gerek yok diyerek radyonun sesini kısarak kulağını radyoya dayadı,..... 

Ben  tekrar  nöbet  yerime  gittiğimde  Mehmet  Barış  ÇAYIRLI  odanın  ışıklarını  kapatmış 

oturuyordu bana Mehmet ŞAHİN’i sordu bilmediğimi söyledim bu esnada helikopter sesleri 

geliyordu,  Mehmet  Barış  ÇAYIRLI  aniden  odadan  çıkıp  gitmesi  üzerine  odada  bulunan 

silahları topladıktan sonra odadan çıkarak odayı kilitledim.   " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Mehmet  ŞAHİN 17/11/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ....  Ben olay  akşamı 

Mehmet  Barış  ÇAYIRLI ile  telefonda  konuşmadım.  Kendisine  karargahta  ihtiyacımızm 

olduğu ve haber  merkezine  geçmesi  talimatı  vermedim.  Okan KOCAKURT binbaşıya  da 

dışarıda olan personeli karargahı çağırması konusunda bir talimat vermedim. Kimseyi o gece 

mesaiye çağırmadım. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  İlyas  BARUT  29/11/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Koridora  girdiğimizde 

Ünsal ÇOŞKUN bana git, Mehmet Barış ÇAYIRLI Albay muhabere merkezinde mi ona bak 

yerinde mi, silahı var mı diye sor dedi. Bende aşağıya inip muhabere merkezinin kapısını 
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çaldım, kapıyı Barış Albay açtı, ben Ünsal ÇOŞKUN'un kendisini sorduğunu, silahının olup 

olmadığını sorduğunu söyledim, o da ben görevimin başındayım, silahım var dedi. " şeklinde 

beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Mahmut ŞAKRAK 17/11/2016 tarihli ifadesinde; " .birlikte Jandarmanın 

gelmesini beklerken Albay Mehmet Barış ÇAYIRLI ve arkasından da Okan KOCAKURT’un 

çıkış yaptığını gördüm,bu şahıslar çıkarken 'burası emniyetli değil burayı terk edin' diyerek 

ayrıldılar. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık Altan Alkan SÖZEN 25/07/2016 tarihli ifadesinde; " Pazartesi günü Barış 

ÇAYIRLI nizamiyede teslim olmuştu.  Ben kendisi  ile  görüştüğümde cumadan önceki  salı 

günü Okan KOCAKURT tarafından arandığını ve bu iş için yönlendirildiğini söyledi. Ancak 

bu işin içinde olmak istemediğini kendisine söylediğini ifade etti. Bende bu meselede bize 

neden bilgi vermedin diye azarladım. Bu arada Mehmet ŞAHİN ile de görüştüğünü bu şahsın 

kendisin  tehdit  ettiğini  bu  işin  içinde  yer  almazsan  kendisi  için  iyi  olmayacağı  yönünde 

tehditte bulunduğunu ifade etti. İşin açıkçası ben inanmadım. Ben kendisine daha önceden 

FETÖ  yapılanması  ile  ilgili  bağlantısı  olup  olmadığını  sorduğumda  daha  önceden  bir 

bağlantısının olduğunu söylemişti. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Mehmet ŞAHİN'e ait Kara Havacılık Komutanlığı'nda bulunan odada 

yapılan arama sonucu düzenlenen 22/07/2016 tarihli arama ve el koyma tutanağında; ... 

Kara Havacılık Birliği'nin uydu fotoğrafı, yine aynı uydu fotoğrafı üzerinde kırmızı asetatlı 

kalem ile çeşitli notlar alınmış birliğin uydu fotoğrafı, 4. ve 5. Nöbet kulübelerinin gösterdiği 

değerlendirilen kroki bulunan A4 kağıdı, arkasında "Okul K. Bize eğitim görevi verdi. Sabaha 

kadar görevli kontrol ediyoruz", "Barış Çayırlı + 2 teğmen + Emre Erkan" , "Mete Oğuz 

Yalçın + 5 teğmen" , "fener, düdük, çakı, cherekes, telsiz", "sosyal tesis" ibareleri bulunan 

A4 kağıdı ele geçirilerek muhafaza altına alındığı belirtilmiştir. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:25'de, Albay Barış ÇAYIRLI’nın uçuş kıyafetli ve 

sırt  çantalı,  Yarbay  Yasin  CANDEMİR’in  uçuş  kıyafetli,  tabancalı  ve  sırt  çantalı  ve 

P.Ütğm.Alican  KOÇ’un  uçuş  kıyafetli  ve  uzun  namlulu  silah  ile  karargah  binası  önünde 

görüldüğü, 

15 Temmuz 2016 günü, saat:  22:26'da, haber merkezinin kontrolünü ele geçirdiği 

düşünülen Albay Barış ÇAYIRLI’nın, haber merkezi nöbetçi astsubayı Kıdemli Çavuş Ömer 
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Faruk ALBUNAR ile birlikte uçuş kıyafetli olarak genel evrak kısmı koridorunda görüldüğü,

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  02:18'den,  Albay  Barış  ÇAYIRLI’nın  genel  evrak 

kısmında dolaştığı,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 02:21'de, Albay Barış ÇAYIRLI’ın, uçuş kıyafetli ve 

tabancalı olarak karargah binasına giriş yaptığı ve hemen sonrasında Albay Murat AĞIR ile 

birlikte binadan çıkış yaptığı,

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  06:56'dan,  Albay  Barış  ÇAYIRLI’nın,  karargah 

binasına  giriş  yaptıktan  sonra  sırt  çantasını  alarak  binadan  uzaklaştığının  görüldüğü 

belirtilmiştir. 

Kara Havacılık Komutanlığı  tarafından yapılan idari  soruşturma sonrasında 

düzenlenen "İdari ve Disiplin Soruşturma Heyetinin Olayla İlgili Personel Hakkındaki 

Değerlendirmesi  ve  Kanaati  Çizelgesinde;  Şüpheli  Mehmet  Barış  ÇAYIRLI'nın, 

faaliyetler boyunca Muhabere merkezi, Kurmay Başkanı odası, Harekat Merkezi,  karargah 

önü ve Nöbetçi  Amirliği  odasına muhtelif  defalar  ve zamanlarda girip çıktığı,  faaliyetlere 

fiilen iştirak ettiği, sabah 06.00 civarında Kara Havacılık Komutanlığı karargah binasından 

kaçarken görüldüğü, Darbe Teşebbüsü kapsamında icra edilen faaliyetlere katıldığı kanaatine 

varıldığı,  667  sayılı  Kanun  Hükmünde  Kararname  ile  kamu  görevinden  çıkarıldığı 

belirtilmiştir. 

Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  Mali  Suçlarla  Mücadele  Şube  Müdürlüğü'nün 

28/03/2017 tarih ve 342278 Sayılı cevabi yazısında;  Şüpheli Mehmet Barış ÇAYIRLI’nın 

kardeşi Adil Levent ÇAYIRLI’nın Bankasya'da hesabının bulunduğu ve 2014 yılında hesap 

bakiyesinde artış olduğu belirtilmiştir.

Şüpheli Mehmet Barış ÇAYIRLI'nın kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0505 

572 30 06 numaralı telefon hatı için Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin 20/10/2016 tarih ve 

2016/5359 D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti 

kararı verilmiştir.

Şüpheli  Mehmet  Barış  ÇAYIRLI'nın  kullanmakta  olduğu  0  505  572  30  06 

numaralı  telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe  girişiminde 

bulunulan 15/07/2016 tarihinden şüphelinin cep telefonu ile saat 22:15'den ertesi  gün saat 

07:55'e  kadar  herhangi  bir  telefon  irtibatının  bulunmadığı,  şüphelinin  cep  telefonunun  bu 

saatlerde kapalı olduğu, internet erişiminde de bulunmadığı anlaşılmıştır. 
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Şüpheli  Mehmet  Barış  ÇAYIRLI,  18/07/2016  tarihinde  yakalanarak  gözaltına 

alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Mehmet  Barış  ÇAYIRLI'nın  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Mehmet  Barış  ÇAYIRLI'nın, Kara  Havacılık  Komutanlığı  Denetleme 

Değerlendirme Kaza Kırım, Uçuş ve Yer Emniyeti Başkalığında Eğitim ve Standardizasyon 

Subayı olarak Albay rütbesi ile görev yaptığı,

Tanık Altan Alkan SÖZEN'in 25/07/2016 tarihli ifadesindeki açıklık ile şüphelinin 

olay  gecesi  eylemleri  birlikte  gözönünde  bulundurulduğunda,  şüphelinin  FetullahçıTerör 

Örgütü üyesi olduğu, 

Şüpheli Mehmet ŞAHİN'e ait odada yapılan aramada ele geçirilen notlarda "Barış 

Çayırlı  + 2 teğmen +  Emre Erkan" yazılarının bulunduğu, şüpheli  Mehmet ŞAHİN'in de 

katıldığı askeri darbe toplantıları sırasında alındığı deperlendirilen bu notlardaki yazılardan 

şüpheli  Mehmet  Barış  ÇAYIRLI'ya  askeri  darbe  kapsamında  planlama  yapan  şüpheliler 

tarafından önceden görev verildiğinin belirlendiği,

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler  tarafından  planlanıp  gerçekleştirilecek 

olan  askeri  darbe  planı  kapsamında  olay  gecesi  Kara  Havacılık  Komutanlığı  Muhabere 

Merkezinin kontrolünün sağlamak görevi ileönceden görevlendirildiği,

Askeri darbe girişiminden önceden haberdar olduğu,

Fetullahçı  terör  örgütü  mensubu  askerler  tarafından  planlanıp  gerçekleştirilecek 

askeri darbe kapsamında kendisine verilecek emir ve talimatları yerine getirmek üzere görevli 

olmadığı halde olay tarihinde saat 22:00 sıralarında Kara Havacılık komutanlığına geldiği, 

saat  22:25'te  uçuş  kıyafetli  ve  sırt  çantalı  olarak  şüpheli  Yasin  CANDEMİR  ile  birlikte 

Karargah binasına  girdikleri,karargah binasına  girişlerinin  güvenlik  kamera  görüntüleri  ile 

tesbit edildiği,

Şüphelinin,  Kara  Havacılık  Komutanlığı  Karargah  binasıın  alt  katında  bulunan 

Muhabere  merkezine  gittiği,  olay  akşamı  orada  görevli  bulunan  şüpheli  Ömer  Faruk 

ALBUNAR'a  Muhabere  Merkezinin  emir  komutanısının  kendisinde  olduğunu,  kapıyı 

kendisinden  habersiz  kimseye  açmamasını  emrettiği,  şüpheli  Ömer  Faruk  ALBUNAR'ın 

isimliğini ve pecini söktürdüğü, orada açık bulunan televizyonu kapattığı, kısa bir süre sonra 

şüpheli Yasin CANDEMİR'in getirdiği G-3 piyade tüfeği ve dolu şarjörü aldığı, 

Bir  süre sonra Muhabere Merkezine MEDAS sistemi üzerinden Harekat  Yıldırım 
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emri geldiği, şüpheli Mehmet Barış ÇAYIRLI'nın bilgisayardan bu mesajı okuduktan sonra 

çıktısını aldığı ve ivedi bir şekilde şüpheli Mehmet ŞAHİN'e götürmesi için şüpheli Ömer 

Faruk ALBUNAR'a verdiği, şüpheli Ömer Faruk ALBUNAR'ın da bu mesajı şüpheli Mehmet 

ŞAHİN'e götürüp teslim ettiği, 

Şüphelinin,  saat 03:00 -  03:30 sıralarında şüpheli  Ömer Faruk ALBUNAR'ı  uzun 

namlulu silah alması için şüpheli Mehmet ŞAHİN'e gönderdiği, şüpheli Mehmet ŞAHİN'in de 

şüpheli  Ömer  Faruk  ALBUNAR'ı  şüpheli  Fatih  KARAGÖZ'e  yönlendirdiği,  şüphelinin 

şüpheli Fatih KARAGÖZ'den aldığı kalaşnikof marka tüfek ile tekrar Muhabere Merkezine 

geldiği, 

Şüphelinin,  gece  ilerleyen  saatlerde  Muhabere  Merkezinin  ışıklarını  kapatarak 

beklediği, 

Şüpheli Mehmet Barış ÇAYIRLI Muhabere Merkezinin kontrolünü ele geçirdikten 

sonra şüpheli Ünsal ÇOŞKUN'un şüpheli İlyas BARUT'a "git, Mehmet Barış ÇAYIRLI Albay 

muhabere  merkezinde  mi  ona  bak  yerinde  mi,  silahı  var  mı  sor"  diyerek  onu Muhabere 

Merkezine gönderdiği, şüpheli İlyas BARUT'un Muhabere Merkezine gidip şüpheli Mehmet 

Barış  ÇAYIRLI'ya  Ünsal  ÇOŞKUN'un  kendisini  sorduğunu,  silahının  olup  olmadığını 

sorduğunu  söylediği,  onun  da  'ben  görevimin  başındayım,  silahım  var' dediği,  bu 

konuşmalardan her ne kadar şüpheli Mehmet Barış ÇAYIRLI askeri darbe kapsamındaki emir 

ve talimatı Mehmet ŞAHİN'den almış ise de, şüpheli Ünsal ÇOŞKUN'un da kendisine verilen 

bu görevden haberdar olduğunun anlaşıldığı, 

Askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması, kışlada askeri darbeye yönelik 

faaliyetleri  yönlendirenlerin  Akıncı  üssüne  gitmeleriüzerine  saat  06:56'da  Karargah 

binasından vekışladan ayrıldığı, şüphelinin Karargah binasından çıkışının Güvenlik Kamerası 

görüntüleri ile tespit edildiği, 

Şüphelinin,  Kara  Havacılık  Komutanlığı  Denetleme  Değerlendirme  Kaza  Kırım, 

Uçuş  ve  Yer  Emniyeti  Başkalığında  görev  yapmasına  rağmen kendi  askeri  birimi  dışında 

başka  bir  askeri  birimde  olay  akşamı  faaliyet  gösterdiği,  tanımlı  görev  dışında  faaliyette 

bulunduğu, emir ve talimat verme yetkisi bulunmadığı askerlere yasa dışı emir ve talimatlar 

verdiği, 

Şüphelinin, gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi olduğunu 

bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu 

olan  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ettiği,  askeri  darbe 

girişimininde bulundukları, şüphelinin askeri hiyerarşi ve tanımlı görevleri dışında Fetullahçı 

Terör Örgütü mensuplarından askeri darbe planlaması kapsamında aldığı yasal olmayan emir 

ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Mehmet  Barış  ÇAYIRLI'nın,  soruşturmaya  konu  eylemlerinin,  Silahlı 
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Terör Örgütü üyesi olmak,Anayasal Düzeni  Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek,  Türkiye 

Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını 

engellemeye teşebbüs etmek ve Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya 

görevlerini  yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını 

oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-93- Şüpheli Mehmet Fatih ARMAĞAN'ın (Teğmen) Eylemleri :

Şüpheli  Mehmet  Fatih  ARMAĞAN 27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "Ben Kara 

Havacılık  Okulu  1.Alay  Hafif  Genel  Maksat  Taburunda  Teğmen  rütbesinde  bölük  pilotu 

olarak görev yapmaktayım. 

Ben  olay  günü  yani  12/07/2016  günü  nöbet  görevim  olmamasına  rağmen  alay 

komutan yardımcısı tabur komutanı Yarbay Halil GÜL bana bölük komutanı vasıtasıyla ulaşıp 

orta  taburda  acil  durum  bekleme  nöbetçisi  olduğumu  söyledi.  Bende  bölük  komutanım 

Yüzbaşı Serkan ERTEN’e normalde burada nöbet tutmadığımı ancak tabur komutanının böyle 

bir emri olduğunu söyledim.

15/07/2016  günü  nöbetçi  olduğum  sırada  Yarbay  Halil  GÜL  yanıma  gelerek 

saat:20.00  sıralarında  birlikte  uçacağımızı  söyledi.  Akabinde  helikopter  başına  gittik. 

Numarasını  hatırlamadığım skorsky tipi  helikoptere bindim. Yanıma Kara Havacılık  Daire 

Başkanı olduğunu bildiğim Albay Vedat SEVEN oturdu.

Yarbay  Halil  GÜL  de  başka  bir  helikoptere  bindi.  Biz  Kara  Havacılık 

Komutanlığından 5 helikopter kalkarak Akıncı Birliği’ne iniş yaptık. İniş yaptığımız pistte 

diğer helikopterlerden inen Binbaşı Tekin TAŞDEMİR, Yarbay Ümran TAŞ, Albay Mustafa 

ÇİN, Yarbay Halil GÜL, Albay Uğur KAPAN, Binbaşı Deniz ALDEMİR’i gördüm. Benim 

uçurmuş olduğum helikopter boştu, mühimmat yüklü değildi. Yukarıda isimlerini saydığım 

şahıslar bana oturabileceğimiz bir yer bul diyerek yanlarından gönderdiler. 

Bu  arada  telefonumdan  haberlere  baktım.  İstanbul  boğaz  köprüsünün  askerler 

tarafından kapatıldığı haberini gördüm. Bende yaklaşık 10 dakikalık bir mesafede piste yakın 

olan bir  baraka buldum. Gelip kendilerine söylemek için geri  döndüğümde onlarda berim 

bulunduğum istikamete geliyorlardı. Bulduğum yeri gösterdim. Bana tamam dediler. Albay 

Uğur KAPAN saat:22.00 sıralarında iki adet skorsky helikopteri yönlendirdi. Helikopterlerden 

birini  Genelkurmay  başkanlığına  diğerini  kara  harp  okuluna  gönderdi.  Bundan  önce 

helikopterlerin  hava  hareketliliği  devam  ediyordu.  Bundan  sonra  da  devam  etti. 

Helikopterlerin sevk ve idaresi Albay Uğur KAPAN’daydı. Bundan sonra ben bulunduğum 

barakanın  içerisinde  haberleri  telefonumdan  takip  etmeye  devam  ettim.  Darbe  girişimi 
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olduğunu burada okuduğum haberlerden öğrendim. Bu saatten sonra hiçbir uçuşum olmadı. 

Saat:02.00 sıralarında nizamiyeden silah seslerini  duydum. Saat:04.00 sıralarında uyudum. 

Saat:07.30 sıralarında uyandığımda özel kuvvetler komutanlığından yaklaşık 30-40 personelin 

olduğunu gördüm. Saat 08.00 sıralarında genelkurmay başkanı helikopterlerin bulunduğu batı 

terminalinin  olduğu  yere  geldi.  Genelkurmay  başkanı  üniformalı  olarak  Skorsky  tipi 

helikoptere  binerek  oradan  ayrıldı.  Bu  arada  havada  jetler  uçuyordu.  Jetlerden  bir  tanesi 

bulunduğumuz bölgeye doğru bir atış gerçekleştirdi. Ben bu olaydan sonra oradan kaçarak 

yan tarafta bulunan yoldan geçen askeri bir araca binip, filo gibi bir yere geldim. Buradan 

resmi üniformalı sivil araç içerisinde bir şahıs bana lojmanlar bölgesine kadar gittiğini beni de 

götürebileceğini  söyledi.  Lojmanlar  bölgesine kadar  beraber  gittik.  Buradan araçtan indim 

başka bir sivil araca binerek Ankara merkeze gitmek için nizamiyeden çıktığımızda yaklaşık 

300 metre ileride polisler vardı. Bizleri durdurdular kimlik kontrolü yaptılar. Bende kimliğimi 

göstererek  geçtik.  Bu  araç  ile  Ankara  merkeze  kadar  geldim  ve  sonra  evime  gittim. 

18.07.2016 günü birliğime geldim. Nizamiyeden giriş yaparken görevliler tarafından kontrol 

edilen  isim  listesinde  ismim  olduğundan  dolayı  orada  bulunan  merkez  komutanlığı 

görevlilerine beni teslim ettiler. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Taha Fatih ÇELİK 01/09/2016 tarihli ifadesinde;  "15 Temmuz gecesi uçtuğunu 

bildiğim kişilerin bu örgütün üyesi olduklarını düşündüğüm şahıslar;  Abdullah YETİK ..... 

Rıza AKINCI, Fatih  ARMAĞAN ve ifademde yazdırmış  olduğum isimler  ...... "  şeklinde 

beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Halil GÜL  24/08/2016 tarihli ifadesinde; "  Olay günü benim yanımdaki 

yardımcı  pilotTeğmen  Fatih  isimli  şahıstı.  Soy  ismini  hatırlamıyorum.  Çünkü  benim 

taburumda değildi. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

TanıkKamil  AYDIN  ifadesinde;  olaylardan  sonra  whatsap  üzerinden  yoklama 

yaptığını  Mehmet  Fatih  ARMAN'ın  (  Mehmet  Fatih  ARMAĞAN)  cevap  vermediğini 

belirtmiştir.

Ali Osman DOĞAN şüpheli olarak alınan 02/08/2016 tarihli ifadesinde;"..Ben 

nöbetçiyken çıkışlar başlamıştı. Tabur komutanı emir verdi sen gelmiyor musun dediler ben 

de  nöbetçiyim  dedim.  Ancak  5-6  kişi  hala  kalmıştı.  Teğmen  Mehmet  Fatih  ARMAĞAN 

normalde nöbet grubumuzda olmamasına rağmen benden nöbeti devralacak arkadaş Ahmet 

Evren GÜNEY olmasına rağmen Alay Komutan Yardımcısı emir vermiş ve nöbeti Mehmet 

Fatih ARMAĞAN'ın tutması istenmiş. Ahmet, Mehmet'e sen neden nöbet tutuyorsun demiş. 
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O  da  komutanla  konuşacaklarım  var  demiş.  Ahmet  de  komutana"Mehmet'in  sizinle 

konuşacakları var" deyince "evet ben onunla görüşeceğim Nöbeti o tutacak" demiş. Bu durum 

da  benim garibime  gitmişti.  Saat  16:00  olmasına  rağmen  nöbeti  devralmaya  gelmemişti. 

Nöbetten  de  haberi  olmadığını  nöbetin  nasıl  tutulduğunu  bilmediği  için  ve  hafif  taburda 

olduğundan erken gelmesi gerekirken gelmedi. Benim astım olmasına rağmen bana lakayıt bir 

şekilde 17:30'da gelirim dedi. Ben de Ahmet GÜNEY'e söyledim. O da telefonla arayarak 

Mehmet'i  azarladıo  da  hemen  geldi.  Ben  de  daha  sonra  nöbeti  devrederek  eve  gittim.  " 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık Ahmet  Evren GÜNEY 25/07/2016 tarihli  ifadesinde; "  Ben  Orta  Genel 

Maksat  Hücum  Helikopter  Tabur  komutanlığında  üstteğmen  olarak  görev  yaparım.  Ben 

14/07/2016 günü saat 11.40'da teğmen Mehmet Fatih ARMAN beni arayarak Yarbay Halil 

GÜL ile konuştuğunu cuma günü 2.pilot olarak kendisinin yazılmasın: emrettiğini söyledi. 

Ben de neden olduğunu sordum, kendi aralarında özel bir konu konuşacaklarından bu şekilde 

nöbet  değişikliği  yapacaklarını  söyledi,  bunun  üzerine  ben  Tabur  Komutanı  Yarbay Halil 

GÜL'ü  aradım,  nöbet  değişikliği  ile  bilgi  verdim,  o  da  özel  bir  konu konuşacaklarını  bu 

sebeple  de  nöbeti  değiştirdiklerini  söyledi.  Böylece  15/07/2016  tarihindek  nöbetim  iptal 

olduğu için nöbet tutmadım." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığı  tarafından yapılan idari  soruşturma sonrasında 

düzenlenen "İdari ve Disiplin Soruşturma Heyetinin Olayla İlgili Personel Hakkındaki 

Değerlendirmesi  ve  Kanaati  Çizelgesinde;  Şüpheli  Mehmet  Fatih  ARMAĞAN'ın, 

Üsteğmen  Ahmet  Evren  GÜNEY''in  yerine  Yarbay  Halil  GÜL'ün  emriyle  15/07/2016 

tarihinde  Acil  Durum  Bekleme  nöbeti  yazıldığı,  18  Temmuz  2016  tarihinde  nizamiye 

geldiğinde  yapılan  kontrollerde  Üsteğmen Mustafa  ÖKSÜZ'ün de  bulunduğu ekibe  askeri 

darbe  gecesi  Yarbay Halil  GÜL ile  uçtuğunu,  bir  sorti  uçuş  yaptığını,  Yb.  Halil  GÜL'ün 

kendini Akıncı'ya bırakıp gittiğini, kendinin de Akıncı'dan kaçtığını sözlü olarak beyan ettiği, 

15 Temmuz 2016 gecesi  kullandığı  ve hafta  sonu boyunca üzerinde bulunan Gece Görüş 

Gözlüğünü teslim ettiği, Darbe Teşebbüsü kapsamında icra edilen faaliyetlere katıldığı, 667 

sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkarıldığı belirtilmiştir. 

Şüpheli Mehmet Fatih ARMAĞAN'ın kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0507 

613 06 99 numaralı telefon hattı için Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin30/11/2016 tarih ve 

2016/4562 D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti 

kararı verilmiştir.

Şüpheli  Mehmet  Fatih  ARMAĞAN'ın  kullanmakta  olduğu 0507  613  06  99 
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numaralı  telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Şüphelinin  cep  telefonunun 

15/07/2016 tarihinde saat 11:48'den 21:53 Güvercinlik Kışlasının bulunduğu mevkiideki baz 

istasyonlarından  sinyal  verdiği,  16/07/2016  tarihinde  saat  00:23'den  04:15'e  kadarKazan 

ilçesindeki baz istasyonlarından sinyal verdiği, saat 04:15 ile 11:21 saatleri arasında herhangi 

bir telefon irtibatının bulunmadığı, saat 11:21'de cep telefonunun yine Kazan ilçesindeki baz 

istasyonlarından  sinyal  vermeye  başladığı  ve  17:49'da  Yenimahalle  ilçesinde  bulunan  baz 

istasyonlarından sinyal verdiği anlaşılmıştır. 

Şüpheli  Mehmet  Fatih  ARMAĞAN,  18/07/2016  tarihinde  yakalanarak  gözaltına 

alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Mehmet  Fatih  ARMAĞAN'ın  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli Mehmet Fatih ARMAĞAN'ın, Kara Havacılık Okulu Komutanlığı 1.Alay 

Hafif Genel Maksat Taburunda Teğmen rütbesinde bölük pilotu olarak görev yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri olmayan şüphelilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış biçimi 

ile birlikte nazara alındığında, şüpheli Mehmet Fatih ARMAĞAN'ın Fetullahçı Terör Örgütü 

üyesi olduğunun anlaşıldığı,

Fetullahçı Terör örgütü mensubu askerlerin, darbe planı kapsamında olay gecesi Kara 

Havacılık Komutanlığı Güvercinlik Kışlasının kontrolünü tamamen ele geçirmek için nöbet 

değişiklikleri  yaptıkları,  12/07/2016  tarihinde  şüpheli  Halil  GÜL'ün  talimatı  üzerine 

15/07/2016  tarihinde  acil  durum  bekleme  nöbetçisi  olarak  şüpheli  Mehmet  Fatih 

ARMAĞAN'ın görevlendirildiği, 

Şüphelinin,  Skorsky  helikopter  pilotu  olduğu,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu 

askerler  tarafından  planlanıp  gerçekleştirilecek  olan  askeri  darbe  planı  kapsamında  olay 

gecesi Skorsky marka helikopter kullanacak pilot olarakönceden görevlendirildiği, 

Şüphelinin, askeri darbe girişiminden önceden haberdar olduğu, 

Şüpheli Mehmet Fatih ARMAĞAN'ın askeri darbe faaliyeti kapsamında Fetullahçı 

Terör  Örgütü  mensubu  askerler  tarafından  kendisine  verilecek  emir  ve  talimatları  yerine 

getirmek üzere Güvercinlik kışlasından ayrılmadığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyetinin  başlaması  üzerine  aldıkları  talimat 

doğrultusundaGüvercinlik'te  bulunanönceden  tüm  bakımları  yapılmış  ve  uçuşa  hazır  bir 
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şekilde park alanında bekletilen kuyruk numarası tespit edilemeyen Skorsky S-70 tipi genel 

maksat helikoptere şüpheli Vedat SEVEN ile birlikte pilot olarak bindikleri, bu helikopterin 

teknisyenliğini şüpheli Yusuf ÖZCAN'ın yaptığı, 

Şüphelinin,  şüpheli  Vedat  SEVEN ile  birlikte  üzerinde  bixi  kapı  makineli  tüfeği 

kurulu ve mühimmat bulunan bu helikopter ile Güvercinlik'teki kuleden izin almadan kalkış 

yaptıkları, Kazan ilçesi Akıncı mevkiine bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait Akıncı 

Hava Üssüne 'yurtta sulh' parolasını kullanarak indikleri,

Şüphelinin,  Akıncı  Hava Üssünde kendi  sıralı  amir  ve komutanlarından olmayan, 

askeri darbeciler tarafından Hava Görev Komutanı olarak atanan şüpheli Uğur KAPAN'dan 

aldığı talimatları uyguladığı, 

Şüphelinin, olay akşamı gerçekleştirdiği başka helikopter uçuşu ya da başka faaliyeti 

bulunup bulunmadığının soruşturma aşamasında belirlenemediği, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  ve  Akıncı  Hava 

Üssünün sabah saatlerinde uçaklar tarafından bombalanması üzerine önce lojmanlar bölgesine 

gittiği, oradan da sivil kıyafetlerini giyerek sivil bir araçla Akıncı Hava Üssünden ayrıldığı, 

Şüphelinin, helikopter ile kalkış ya da iniş yaparken uçuş kulesinden izin almadığı ve 

bilgi  vermediği,  helikopter  uçuşları  için  daha  önceden verilmiş  olan  yasal  hiçbir  emir  ve 

talimata riayet etmediği, pilotluğunu yaptığı bir helikopter ile başka bir kuvvet komutanlığının 

üssüne gittiği, yasal emir ve talimatlar dışında uçuşlar gerçekleştirip kendisine emir ve talimat 

verme yetkisi bulunmayan kişilerden emir ve talimat aldığı,

Şüphelinin,  aldığı  talimat  doğrultusunda  kullandığı  helikopterin  ışıklarını  kapatıp 

karartma uygulayarak uçtuğu, kalkış ve iniş yaptığı, helikopterle karartmalı şekilde uçarak 

askeri  darbe  girişimine  karşı  gelen  polislerin  silahlarından  çıkacak  mermilerin  hedefi 

olmaktan korunmayı amaçladıkları, 

Şüphelinin, olay akşamı Genelkurmay Başkanı tarafından ikinci bir emre kadar bütün 

uçuşların durdurulması emri verildiği halde helikopterle uçuş gerçekleştirerek bu emre karşı 

geldiği, 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarının  askeri  darbe  faaliyeti  icrası  sırasında  olay 

gecesi askeri darbe faaliyeti dışında herhangi bir telefon iletişiminde bulunulmamasına dair 

faaliyete katılan askerlere emir ve talimat verdiklerinin değerlendirildiği,  şüphelinin de bu 

emir  ve talimata uyarak 16/07/2016 tarihinde  saat  04:15 ile  11:21 arasında hiçbir  telefon 

irtibatında bulunmadığınınanlaşıldığı, 

Şüphelinin, olay gecesi gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi 

olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü 

mensubu olan diğer şüphelilerle fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket ederek, askeri 
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darbe  girişimininde  bulundukları,  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  darbe  girişiminin 

başarıya ulaşması için kendisine verilen yasal olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Mehmet Fatih  ARMAĞAN'ın,  soruşturmaya  konu eylemlerinin,  Silahlı 

Terör Örgütü üyesi olmak,Anayasal Düzeni  Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek,  Türkiye 

Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını 

engellemeye  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya 

görevlerini  yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını 

oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-94- Şüpheli Mehmet Semih ÜSKAYA'nın ( Binbaşı ) Eylemleri :

Şüpheli Mehmet Semih ÜSKAYA 16/07/2016 tarihli ifadesinde; " Olayın olduğu 

gün  ben  nöbetçiydim.  Daha  doğrusu  ben  Pazar  günü  nöbetim  vardı.  Ancak  eşimin  bir 

akrabasının düğünü olduğu için Cuma günü nöbet tutmam gerekiyordu. Kamil KARAYAVUZ 

Yarbay, " Mehmet KAYA Binbaşının nöbetiyle değiştirmemiz gerekiyor niyesini sorma özel 

bir durum var Cuma günü nöbet tutar mısın" dedi. Benim de işime geldiği için kabul ettim. 

Benim oğlumun konuşma güçlüğü rahatsızlığı vardır, ayrıca eşim de trafik kazasından dolayı 

omuriliğinde  bir  sıkıntı  vardır,  çocuğumu  haftanın  belli  günlerinde  eğitime  götürüyorum, 

Cuma  günü  de  eğitim  günüdür.  Sabahleyin  mesaiye  geldim.  Kara  Pilot  Yarbay  Özcan 

KARACAN  ile  karşılaştım.  Kendisi  benim devremdir.  Aynı  zamanda  Taarruz  Helikopter 

Tabur Komutanıdır. Rutin muhabbet ettik. Akşam yemeğinde buluşmak üzere sözleştik. Öğlen 

12:30’da çocuğumu eğitime götürdüm. 16:45’de mesaiye döndüm. Nöbeti devraldım. Gece 

uçuşunun olmadığı söylendi, daha sonra Kara Kuvvetleri komutanın geleceği söylendi, B-200 

uçağının hazırlanması emri verildi, Albay Murat ŞAMA’ya durumu ilettim. Kara Kuvvetleri 

komutanı geldi, yeni alınan helikopteri görmeye gelmiş. 

Bu  sırada  Genelkurmay  SKHM’den  albay  aradı.  Bütün  uçuşların  iptal  olduğunu 

söyledi, “bir yanlışlık olmasın TMHB (teröristle mücadele harekat bölgesi) dahil mi?" diye 

sordum.  “Evet”  dedi.  Teyit  amaçlı  KKK.lığı  Hareket  merkezini  aradım.  Nöbetçi  teğmen 

bilgisi  olmadığını  söyledi.  15  dakika  sonra  tekrar  arayacağımı  söyledim.  Aradığımda  bir 

yarbay çıktı, “bize de emir geldi” dedi. Bu konunun ciddi olduğunu, yazılı mesaj gerektiğini 

söyledim,  “tamam sen alaylara  haber  ver”  dedi.  Fakat  bu  mesaj  gelmedi.  Alaylara  haber 

verdim.  KKKomutanı  halen  helikopteri  inceliyordu.  Kara  pilot  yarbay  kurmay  başkanı 

Mehmet  ŞAHİN ve  kara  havacılık  komutanı  Hakan ATINÇ’a bilgi  vermeye gittim.  Emir 

astsubayı  Fatih  astsubaya söyledim. Kkkomutanı  gece  uçuşu olup olmadığını  sordu.  Kara 

havacılık komutanı KUTAY programını gerekirse inceleyin dedi. Gözükmediğini söyledim. 
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Bana biraz kızdı.  KUTAY programına uçuş girilmezse kule uçmaya izin vermez. Kuleden 

istememi söylediler. Vardiya nöbetçi subayı kara pilot üsteğmen Anıl KORKMAZ’ın e-posta 

hesabına  kuleden uçuş  bilgileri  geldi.  Müteakiben kkkomutanı  gitti.  B-200 uçağı  hangara 

çekildi, bir süre sonra 4.Kor.Komutanı Korgeneral Metin GÜRAK geldi. Kendisi bir önceki 

kara havacılık komutanıydı. Harekat merkezine geldi. Kendi icraatlarını anlattı ve sonra gitti. 

Saat 20:30-20:40 civarı kara pilot kurmay binbaşı Okan HOŞGÖR (soy ismini tam olarak 

hatırlamıyorum) ( Okan KOCAKURT) geldi. İçeri girdi kapıyı kapattı. Van asayiş kolordu 

komutanının  komuta  kontrol  uçuşu  vardı.  Yüksekova’da  kalmıştı,  özel  izinle  uçuş  açıldı. 

20:40’da Okan binbaşı “komutanım cep telefonunuz varsa almak zorundayım” dedi, “neden” 

diye sordum, “birazdan öğrenirsiniz” dedi, “iyi tamam” dedim soyunma yerinden gösterdim. 

Anıl Üsteğmen geldi, onun da telefonunu aldı. 3 kişi içerde kaldık. 

21:00 gibi çok gizli bir mesajı bir yarbay getirdi. Okan binbaşı bana “komutanım bu 

saatten itibaren sıkıyönetim ilan edilmiştir,  genelkurmay başkanının emirleri doğrultusunda 

hareket  edilecektir,  etmeyenler  hakkında  savaş  kuralları  geçerlidir”  dedi,  “hayırdır  kardeş 

darbe mi oldu” diye sordum, “oldu gibi” dedi. Bir albay daha geldi. Albay ve yarbayın elinde 

silah  ve  mühimmat  vardı,  “var  mı  burada  sıkıntı”  diye  sordu.  Okan  binbaşı  “yok  olursa 

söylerim” dedi.  Çok gizli  emri  görmek istedim.  Okan Binbaşı  “baktınız  ya”  dedi.  Bunun 

kriptolu  gelmesi  lazım dedim.  Okan  Binbaşı  “oraları  karıştırmayın,  acil  bir  mesaj”  dedi. 

Telefonla görüştüğü bir başka yarbay ve albay geldi, onlar da silahlıydı. Peki bizim burada 

görevimiz  ne  olacak  diye  sordum.  Bu  sırada  TRT  spikeri  bir  metin  okuyordu.  Emrin 

içeriğinde  bu  metnin  bir  benzerinin  olduğunu,  askeri  hakim  ve  savcıların  sıkıyönetim 

komutanlığı mahkeme ve savcılıklarına atamalarının yapıldığım, diğer sayfalarda tüm illere 

ait  sıkıyönetim komutanlıklarına  atamanın  yapıldığını,  Büyükşehirlere  birden fazla  kişinin 

atamasının  yapıldığını  gördüm.  Rütbeler  karışıktı,  “okan  biz  burada  ne  yapacağız”  diye 

sordum. Telefonlara bakacaksınız, bizden habersiz telefonlara cevap vermeyeceksiniz dedi. 

Dışarı çıkarken Hakan paşanın durumu nedir diye sorulduğunu duydum. Odasında istirahat 

ediyor veya müdahale edildi dendiğini duydum. Bunu Fatih astsubay söylemişti. Telefonlar 

çalmaya  başladı.  Arayanları  kurmay  başkanına  söyledim.  21:40’dan  itibaren  telefonlar 

yoğunlaştı.  Kara  Havacılık  Okul  Komutanı  Ünsal  paşa  ve  kurmay  başkanı  birlikte  gelip 

durum  normal  mi  gereken  şeyler  yapıldı  mı  diye  sordu.  Hepsi  birden  normal  dediler. 

Helikopterler kalkmaya başladı. Anıl ve bende silah yoktu. Ne şekilde davranacağımı bir türlü 

bilemedim, çok şaşkındım, yalnız kaldığımı hissediyordum. 

Anıl Üsteğmeni uçuşa çağırdılar. Taarruz helikopterleri sürekli kalkıyordu. Bende ne 

olduğunu anlamaya çalışıyordum. Eşimin ve çocuğumun sağlık problemlerini anlatıp bana bir 

şey olursa onlara kim bakacak dedim. Bana silah yok mu diye sordum, güvenimizi kazan 

ondan sonra sana da silah veririz dediler. Anıl uçuştan geldi. Nasıl ortam diye sordum. Çok 
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kötü her yer yanıyor dedi. Okan binbaşı gelip gidiyordu. Sürekli telsiz muhaberesi vardı. Eve 

telefon açmak istedim. Eşimle helalleştim. Bir şeyler yapabilirim düşüncesi ile fırsat buldukça 

sağı solu aradım. Ancak kimse telefonu açmadı. Bazı kişilerin birlikte olmadığını fark edince 

onları  da  çağırın  dedim.  İzin  vermediler.  Beştepe  karargahında  çatışma  çıktığı  söylendi. 

Takviye  helikopter  gönderildi.  Genelkurmay ve  Kara  Kuvvetleri  K.lığından  bazı  personel 

arayıp kurmay başkanı ile konuşmak istedi. Arayan kişilerle kurmay başkanı gayet rahat bir 

şekilde konuştu. Emir komuta silsilesi içerisinde konuşuyorlardı.

Bazı  helikopterlerde  sıkıntı  olduğu  için  takviye  istendi,  Doğubayazıt,  Diyarbakır, 

Siirt,  İstanbul  ve  İzmir’den  helikopter  istendi.  Fakat  gelmedi.  Duyduğum  kadarıyla 

Diyarbakır’da pilotların helikopterlerin kalkması engellenmiş saat 03:00’da lojistik k.lığından 

bir general aradı. Bana çok ağır hakaretlerde bulundu, “neden senden habersiz helikopterler 

kalkıyor”  dedi.  Kendisine  durumumla  ilgili  bazı  şifreler  vermeye  çalıştım.  Ancak 

anlamayarak  bana  daha  çok kızdı.  Telefonu Okan  aldı  ve  suratına  kapattı.  Bundan sonra 

telefona bakma dedi. Birkaç kez daha telefonla görüştüm.

Saat 04:30-05:00 sıralarında uyudum. JÖH geliyor diye haber alındı, herkes silahlı 

olarak aşağıya indi. Ben ne yapacağım diye sordum. Kurmay başkanı biz yapacağımızı yaptık, 

sen ister burada dur, ister kaç dedi. Onlar aşağı indi. Birisi herkes helikoptere dedi. Hepsi 

helikoptere koştu. Devrem Özcan’la karşılaştım. Abi sen gel beni takip et dedi. Takip ederken 

JÖH  personeli  girdi.  Yoğun  ateşe  başladılar.  Biz  piste  çıkmışız,  kendimi  korumak  için 

çimenlik  alana  saklandım.  Devrem  Özcan  oğlum  koş  hadi  koş  dedi.  Arabasına  bindik. 

Fidanlık nizamiyeden araçlarla kaçtılar. Ben de devremin arabası ile dışarı çıktım. Batıkent 

civarında devrem beni bıraktı ve hakkını helal et diyerek gitti, eve gittim. " şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Mehmet  Semih  ÜSKAYA 18/10/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ben  1997 

Yılında  Kara  Harp  Okulu'ndan  mezun  oldum.....  2015  Yılı  Eylül  ayında  Kara  Havacılık 

Komutanlığı Harekat Merkezi Kısım Amirliği emrine atandım.

Ben Kara Havacılık Komutanlığı'na atandıktan sonra ayda 5-6 kez Harekat Merkezi 

Nöbetçi  Amirliği  nöbeti  tutuyordum. Bunun dışında başka bir  yerle ilgili  nöbet tutmadım. 

2016 Yılına ait iznimi kullanmamıştım. 25/07/2016 tarihinden itibaren kullanacaktım.

Ben temmuz ayında 2'sive 11'i olmak üzere iki defa nöbet tuttuğumu hatırlıyorum. 

Ben  normalde  15/07/2016  tarihinde  nöbetçi  değildim.  12/07/2016  tarihinde  saat  17:00 

sıralarında  bizimle  aynı  birimde  görev  yapan  Yarbay  Kamil  KARAYAVUZ  beni  cep 

telefonumdan  aradı  ve  Mehmet  KAYA  Binbaşıya  nöbet  yazılmayacağını,  bu  nedenle 

sıkışıldığını, nöbet tutacak personelin tek ben olduğumu ve 15'inde Harekat Merkezi Nöbetçi 

Amirliği  nöbetini  benim tutmamı  planladıklarını  söyledi.  Ben  de  14  ve  17'sinde  nöbetçi 
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olduğumu,  bu nedenle 15'inde de nöbet  tutamayacağımı söyledim. O da 14 ve 17'sindeki 

nöbetlerini değiştireceğini söyledi. Daha sonra benim nöbetim değiştirildi ve ben 15/07/2016 

tarihinde isteğim dışında nöbetçi oldum.

Kamil Yarbay bu nöbet olayını kesinlikle Mehmet KAYA Binbaşıya söylemememi, 

çünkü kendisiyle ilgili bir mesele olduğunu özellikle hatırlattı. Ben de kendisine ait sorunları 

kısmen bildiğimden tamam tutarım dedim. 

Mehmet KAYA daha önceİzmir'de görev yaparken aşırı dinci faaliyetleri nedeniyle 

soruşturma geçirdiğini biliyordum.

15/07/2016 tarihinde sabah mesaiye geldiğimde devre arkadaşım Kara Pilot Yarbay 

Özcan KARACAN Harekat Merkezi'ne gelerek kendisinin de bugün birinin yerine nöbetçi 

olduğunu  bana  söylemişti.  Ben  niye  diye  sorduğumda  bana,  personel  şube  müdürüyle 

aralarında husumet olduğunu, onun da ilk fırsıtta kendisine bu şekilde nöbet yazdığını söyledi.

Vardiya  nöbetçi  amirleri  nöbete  öğleden  sonra  saat  12:30-13:30  arası  nöbete 

girmektedir. Benim çocuğum konuşma güçlüğü çektiği için kendisi raporlu olup, salı ve cuma 

günleri öğleden sonra özel eğitim görmektedir. 15/07/2016 tarihinde de çocuğumu ben saat 

14:00  ile  16:00  arası  eğitime  götürdüm.  Saat  16:45'te  tekrar  birliğe  döndüm.  Nöbeti 

devralırken önemli bir şey olup olmadığını Kamil yarbaya sordum. Herhangi bir problemin 

olmadığını,  gece  uçuşu  bulunmadığını  söyledi.  Saat  18:00  sıralarında  Özcan  KARACAN 

yarbay ile erbaş/er yemekhanesinde buluştuk. Beraber yemek yedik. Kendisi rahattı. O sırada 

Özcan KARACAN'ı, Yarbay Serdar KONAK cep telefonundan aradı. Yemeğe ben de geleyim 

mi dedi. O da Kuvvet Komutanının birliğe geleceğini, müsait değiliz dedi. Biz daha sonra 

oradan ayrıldık. Ben Harekat Merkezine gittim. Özcan KARACAN nereye gitti bilemiyorum.

Saat  18:30  sıralarında  ben  nöbet  yerim  olan  Harekat  Merkezine  geldim.  Orada 

benden  başka  Üsteğmen  Anıl  KORKMAZ da  vardı.  O  da  bana,  Kuvvet  Komutanımızın 

birliğe  geleceğini  söyledi.  Kuvvet  Komutanımız  saat  19:00-19:30  sıralarında  birliğe  giriş 

yaptı. Komutanımız giriş yapmadan önce Kurmay Başkanı olan Mehmet ŞAHİN Yarbay B-

200 uçağınınVIP'te hazırlanmasını istedi. Ben Murat ŞAMA Albayı aradım. Emri ilettim ve 

bunun takibini Anıl KORKMAZ Üsteğmene verdim. dedi.

Kuvvet  Komutanı  önce  Hakan  ATINÇ Paşanın  makamına  geçtikten  5-10  dakika 

sonra emir astsubayı olan Fatih KARAGÖZ Harekat Merkezine geldi. Bana gece uçuşu olup 

olmadığını  sordu.  Bu  bilginin  acilen  istendiğini  söyledi.  Ben  de  gece  uçuşu  olmadığını 

söyledim. O ayrıldı. Ondan yaklaşık 2-3 dakika sonra yanındaki askerlerden birisi geldi. Aynı 

şeyi sordu. Ben aynı şekilde cevapladım. Sonra gelen bir başka asker benden komutanın gece 

uçuş kartını istediğini söyledi.Asker beni çok sıkıştırdığı için ben o güne ait olmayan başka 

bir günün uçuş kartını verdim. Asker yanımdan uçuş kartıyla ayrıldıktan sonra ben hatamı 

anladım. Düzeltmek için Fatih astsubayın yanına gittim. Ona durumu anlattım.O da durumu 
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Hakan ATINÇ Paşaya ileteceğini söyledi. Ben Harekat Merkezine döndüm.

Ben yukarıda belirttiğim gibi  kasten böyle bir  şey yapmadım. Yanlışlıkla  bir  gün 

öncesine ait  taslak olan gece uçuş kartını  göndermişim. Fark edince bunu Fatih astsubaya 

bildirdim. Ben gece uçuşu olmadığını bildiğim için normalde komutana boş gece uçuş kartı 

göndermem gerekiyordu.  Ben bilgisayarda  kayıtlı  olan  gece  uçuş  kartının  çıktısını  alarak 

içeriğine bakmadan askere vermiştim. Eğer uçuş kartına baksaydım orada uçuş olduğunu ve 

15'ine ait  olmadığını  anlayabilirdim.  Ben asker  gittikten sonra bilgisayara baktıktan sonra 

kendisine verdiğim çıktının ayın 15'ine ait olmadığını anladım.

Aradan 5-10 dk geçtikten  sonra  Hakan ATINÇ Paşa Mehmet  ŞAHİN Yarbay ile 

Harekat Merkezine geldi. Bana "Şu yaptığınız işi doğru düzgün yapın, neden başka güne ait 

uçuş kartı gönderiyorsun" dedi. Tekrar kendisiyle bilgisayardaki KUTAY programından gece 

uçuşlarını sorguladık. Orada da herhangi bir gece uçuşu olmadığını ben komutana gösterdim. 

Komutan ayrıca bir gün öncesine ait kartları istedi. Ancak 14'üne ait uçuş listesi programda 

yoktu. Bunun üzerine "kuleden sorgulayın ve teyit edin" dedi ve ayrıldı. Kuleyle irtibata geçip 

komutanın istediği bilgiyi hazırlaması için Anıl KORKMAZ Üsteğmene talimat verdim.

Ayın 14'üne ilişkin gece uçuş bilgileri geldiğinde 22 tane uçuş olduğunu, bunlardan 

13'ünün  eğitim  uçuşu  olduğunu,  diğer  9'unun  faaliyet  uçuşu  olduğunu  öğrendik.  Bunun 

çıktılarını aldım. Komutana verecektim. Ancak kapıdaki korumaları özel görüşme olduğunu 

söyleyince  kendisine  iletemedim.  Ancak bir  suretini  Fatih  KARAGÖZ Astsubaya verdim. 

Kendisine sözlü olarak da bunu ilettim. Sonra Harekat Merkezine geçtim. Arada bir müsait mi 

diye komutanın makamına geldiğimde oradan ayrıldıklarını ve hangara gittiklerini öğrendim. 

Kurmay Başkanı Mehmet Şahin yarbayın yanına gidip 14'üne ait uçuşa ilişkin kartların bir 

suretini de ona verdim.

O  sırada  Anıl  Üsteğmen  bana  Genelkurmaydan  bir  telefon  geldiğini  ve  tüm 

Türkiye'deki  hava  uçuşlarının  yasaklandığını  söyledi.  Bunun  üzerine  ben  Genelkurmay 

Harekat Merkezini askeri hattan aradım. Orada ismini hatırlamadığım bir albayla görüştüm. O 

da bu bilgiyiteyit etti. Ben kendisinden yazılı bir emir göndermelerini istedim. O da resmi 

emrin  bilahare  gönderileceğini,  acilen  böyle  bir  tedbir  alındığını  söyledi.  Ben daha  sonra 

KKK Harekat Merkezini aradım. Onlara da bu durumu sordum. Telefona bakan teğmen, bu 

konuyla ilgili bir bilgisinin olmadığını söyledi. 5 dakika sonra tekrar aradığımda telefona bir 

yarbay çıktı. O da bana kendilerine böyle sözlü bir emir geldiğini, eğer yazılı bir emir gelirse 

bize  göndereceklerini  söyledi.  Bunun  üzerine  ben  de  bu  emri  bağlı  olan  bütün  Alay 

Komutanlıklarının  Harekat  Merkezlerine  iletmesi  emrini  verdim.  Daha  sonra  Kurmay 

Başkanına bu emri ilettim. O da "gereğini yapın, benim bilgim var" dedi. Biz de telefonla bu 

bildirimi yaptık.

Saat 19:40 sıralarında Malatya'dan gelen 2 atak ve UH1 in Erkilet'ten Güvercinlik'e 
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doğru havalandığını  bana Anıl  Üsteğmen söyledi.  Ben de  Anıl'a  bunun 1.  Alayın vardiya 

nöbetçisine söylemesini ve bu helikopterlerin en yakın yere inmesini söyledim. Anıl da bunu 

1. Alay vardiya nöbetçi subayına telefonla söylediğini bana bildirdi. Ben de bu emrin yerine 

getirildiğini Mehmet ŞAHİN Yarbaya söyledim. Ayrıca 2 tane atak ve 1 tane UH1 in havada 

olduğunu, bunun için de 1. Alaya gerekli talimatın verildiğini söyledim. O da "tamam, bu 

şekilde gereğini yapın" dedi. 

Havada  bulunan  bu  3  helikopterlerin  varış  yerinin  Güvercinlik  olduğunu  ben 

biliyordum.  İlerleyen  zamanda  Anıl  Üsteğmen  bana,  bu  helikopterlerin  Temelli'ye  yakın 

olduklarını ve oraya ineceklerini söyledi, dedi.

Bu helikopterlerin uçuşa devam etmeleri konusunda ben bir emir vermedim. Kimin 

verdiğini bilmiyorum. Pilotların uçuş yasağına rağmen neden buyasağı ihlal ederek Ankara'ya 

geldiklerini bilemiyorum.

Ben bu faaliyetlerden sonra normal rutin hazırlamamız gereken evrakları hazırladık. 

Cerideye bu olan biteni yazdık. Tekrar Hakan ATINÇ Paşa Harekat Merkezine geldi. Gece 

uçuşlarını ve uçuşların kesildiğini sordu. Ben de kendisine bilgileri verdim. Sonra komutan 

çıktı. 10-15 dk sonra Metin GÜRAK Paşayla tekrar Harekat Merkezine geldiler. Saat 20:40 

sıraları olmuştu. Aralarında orada konuştular. Sonra ayrıldılar oradan.

Saat  21:00  sıralarında  Harekat  Eğitim Şube  Müdürü  Binbaşı  Okan  KOCAKURT 

geldi. Biraz aramızda konuştuk. Sonra kapıyı kilitledi. Odaya giriş çıkışın yasak olduğunu 

söyledi. Benim ve odada bulunan üsteğmen Anıl KORKMAZ'ın cep telefonlarını istedi. Biz 

de ne olduğunu sorduk. Bize çok gizli bir olay olduğunu, şimdi söyleyemeyeceğini belirtti. 

Biz de cep telefonlarımızı kendisine verdik. Hatta benim cep telefonum başka bir odadaydı. 

Oradan alıp kendisine verdim. Ayrıca ben de nöbetçi subay telefonu vardı. Onu da verdim. 

Okan KOCAKURT rütbe olarak benden düşüktür. Ancak kendisi kurmay olduğu için benim 

üstüm olur.

Okan KOCAKURT çok gizli bir durum olduğunu bize söylediği için biz bu şekilde 

Anıl Üsteğmen ile birlikte onun istediğini yaptık.

Okan KOCAKURT da bizimle birlikte odaydı. Bir şey bekler gibiydi. 5 dakika sonra 

kapıyı  birisi  çaldı.  Kapı  aralığından Okan KOCAKURT bir  zarf  aldı.  Açtı.  Bize  dönerek 

"Şuanda  Türk  Silahlı  kuvvetleri  yönetime  el  koymuştur  ve  sıkıyönetim  ilan  edilmiştir. 

Buranın emir komutası benim sorumluluğumdadır. Aksi halde duran ve davrananlarla ilgili 

savaş hukuku kuralları uygulanacaktır." dedi. Bu sırada dışarıdan bir gürültü geldi. Ama ne 

olduğunu anlayamadım. Ben de biranda şoka girdim. Ben de emri göreyim dedim. Bana emri 

verdi. Üstünde çok gizli yazıyordu. Ben bu emrin kriptolu gelmesi gerektiğin ve bu emri ilk 

önce  Kara  Havacılık  Komutanının  görmesi  gerektiğini  söyledim.  O da  "galiba  siz  olayın 

farkında  değilsiniz"  dedi.  Benim  gördüğüm  metin  daha  sonradan  TRT'de  okunan  metne 
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benziyordu. Ayrıca 2 tane görevlendirmeye ilişkin eki vardı. Ben askeri hattan Genelkurmay 

harekat  merkezini  aramak  istedim.  Okan  bana  silahını  gösterdi.  "Bu  saatten  sonra  hiçbir 

telefon  bağlantısı  olmayacak,  sadece  gelen  telefonlara  bakacaksınız"  dedi.  Ben  yukarıda 

söylemeyi  unuttum.  Okan  bizim  telefonları  topladıktan  sonra  dışarıdan  birisine  vermişti. 

Kime verdiğini göremedim.

Okan Binbaşı odada bulunan televizyonu açtı. Haberlere baktı. Bu sırada haberlerde 

Boğaziçi  Köprüsü'nün  askerler  tarafından  trafiğe  kapatıldığını  gördüm.  Bu  sırada  aynı 

yöntemle içeri bir daha zarf geldi. Bu zarfa baktı. Bu da aynısıymış dedi. Ben kendisine ne 

yapıyoruz diye hafifçe sarılarak belinde silahı yokladım. Dolu olduğunu anladım. Kurmay 

Başkanına gitmek istediğimi söyledim. O da bana "madem gideceksin, al şu zarfı da götür" 

dedi. ben o zarfı alıp Kurmay Başkanına götürdüm. Odada Kurmay Başkanı Mehmet ŞAHİN, 

Okul  Komutanı  Ünsal  ÇOŞKUN,  Yarbay  Murat  BOLAT,  Yarbay  Özcan  KARACAN 

odadalardı. Benzarfı götürüp Ünsal ÇOŞKUN'a verdim. O da zarfı usulen açtı. O zarftakini 

okurken ben Mehmet ŞAHİN'in yanına yaklaşıp, komutanım ne oluyor diye sordum. O da sus 

diye işaret yaptı. Sonra ben oradan çıktım ve Harekat Merkezine döndüm.

Saat 22:00 sıralarında Temelli'ye inen helikopterlerin ekip komutanı Hakan EROL 

Harekat  Merkezini  aramıştı.  Ben  telefonla  konuştuğumda  bana  Güvercinlik'e  gelip 

gelemeyeceklerini sordu. Ben darbe olduğunu bildiğim için onlara gelmeyin dedim. 

Ben şokta olduğum için o esnada oradan ayrılmaya yönelik olarak herhangi bir şey 

yapmadım. Darbecilerle beraber hareket etmedim.

Odada  ben  Anıl  Üsteğmene  kaş  göz  işareti  yaptım.  O  da  ne  işareti  yaptığımı 

anlamadı. Ben içeri girdiğimde kapıyı açık bırakmıştım. Okan KOCAKURT da odadaydı. Ben 

koridorda Fatih  KARAGÖZ Astsubayın Kurmay Başkanının odasına girerken Güvercinlik 

meydanından birden fazla helikopterin çalışma sesini duydum. Okan binbaşıya uçuşlar yasak 

olmasına  rağmen  helikopterlerin  neden  uçtuğunu  sordum.  O  da  siz  hala  olayın  farkında 

değilsiniz dedi. 

Bu sırada  Fatih  KARAGÖZ Astsubayın  Ünsal  ÇOŞKUN Albaya  Kara  Havacılık 

Komutanının kendisine karşı geldiğini, bu nedenle odasına kilitlediğini söylediğini duydum. 

Bunun  üzerine  ben  olayın  çığırından  çıktığını  anladım  ve  cep  telefonumu  almak  üzere 

Mehmet ŞAHİN Yarbayın odasına gittim. Hem kendi ceptelefonumu hem de Anıl Korkmaz'ın 

cep telefonunu kendisinden aldım. Daha sonra Anıl'ın telefonunu kendisine verdim.

Daha sonra tuvalete gitmek bahanesiyle karargah binasında karşı tarafa gittim. Orada 

düşündüm taşındım. Bir çözüm bulamadım. Tekrar Kurmay Başkanının odasına gittim. Orada 

kendi  aralarında  konuşuyorlardı.  Telefonla  birilerine  emir  talimat  veriyorlardı.  Ortalıkta 

Jandarma  Genel  Komutanlığı'nda  bir  çatışma  ortamı  olduğunu  ve  oraya  müdahale  etmek 

gerektiğini konuşuyorlardı. Ünsal ÇOŞKUN orada Özcan KARACAN'a oraya atış yapmaları 
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talimatını verdi. Ben Özcan KARACAN'a ne olup bittiğini sordum. O da bana " Ne olduğu 

belli  değil  mi,  başımdan git" dedi.  Ben de hemen yan tarafta olan sivil  dinlenme odasına 

gittim. Oradan cep telefonumla eşimi aradım. Kendisine durumu anlattım. Durumu anlattım 

ve dikkatli olmasını söyledim.

Görev yaptığım birlikte ne yapılmış olduğunu fark etmiş olmama rağmen kendimi 

çaresiz  hissettim.  Saat  22:00  sıralarında  aşağı  kata  indim.Kamera  odasına  gittim.  Oradan 

kameraları izledim. Ne olup bittiğini anlamaya çalıştım. Onların da bu darbe olayından haberi 

olduklarını anladım. Onlar da silahlıydı. Daha sonra teğmenlerin olduğu yere gittim. Onlar 

şarjörlere mermi basıyorlardı. Ben kendilerine ne yapıyorsunuz dedim. Onlar da birliğe saldırı 

olacağını, hazırlık yaptıklarını söylediler. Ben kendilerine "haberiniz yok mu, darbe oluyor" 

dedim. Bu teğmenleri tanımıyordum. Daha önceden gördüğüm 2 teğmen vardı. Ayrıca 1 de 

bayan teğmen vardı.

Ben binanın dışına çıkıp jandarma tarafından ayrılmayı düşündüm. O tarafa doğru 

giderken silahlı bir grup gördüm. Bunun üzerine geri döndüm. Tekrar binaya girdim. Kurmay 

başkanının  odasına  geçtim.  Oradan  Genel  Kurmay  Bölgesindeki  bir  faaliyetten 

bahsediyorlardı.  Bu  sırada  oraya  Hakan  Albay  geldi.  Kendisi  okul  çevre  emniyetin 

sağlandığını, gerekli takviyeyi yaptığını, silahları dağıttığını söyledi.

Soruldu:  Bu  Hakan  albay isimli  asker  Hakan  Cafer  ARSLAN mıdır  değil  midir 

bilemiyorum. Ancak siz istihbarat albay dediniz. Muhtemelen o kişidir.

Ben Hakan Cafer ARSLAN'a kendisi  de silahlı olduğu için "komutanım bizesilah 

vermeyecek misiniz" dedim. O da "valla ben bilmem. Bana ne emir verirlerse onu yapıyorum. 

Zaten güvendiğimizkişilere silah veriyoruz, demek ki güven telkin etmemişsiniz" dedi. Ben 

de "beni o zaman neden burada tutuyorsunuz. Ben gideyim" dedim. O da "bu saatten sonra 

kimse  dışarı  çıkamaz"  dedi.  Bu  konuşmalar  aramızda  koridorda  oldu.  Başka  duyan  olup 

olmadığını bilemiyorum.

Ara  ara  sigara  içme  bahanesiyle  dışarı  çıkıp  kaçma  için  fırsat  kolluyordum. 

Dışarıdaki  arabalara bakıyordum. Arabalar  kilitliydi.  Daha sonra  birkaç  defa yine  binanın 

sağına  ve  soluna  dışarı  çıkmak  için  yürümeye  kalkıştım.  Oralarda  da  silahlı  gruplarla 

karşılaştım.

Ben  dışarı  çıkamayınca  tekrar  yukarı  Kurmay  Başkanının  odasına  gittiğimde 

dışarıdaki personelin telefonlarla birliğe çağırdıklarını gördüm.

Arada  telefonumla  Yarbay Murat  KAHRAMAN'ı  aradım.  Ona  durumu  anlatmak 

istedim. Ancak birisi geldi. Bana kimi aradığını sordu. Ben de telefonu geçiştirip kapattım.

Yasin SOYSAÇ Yarbay saat 23:00 sıralarında beni cep telefonumdan aradı. Ne olup 

bittiğini  sordu.  Ben de burasının  karışık  olduğunusöyledim.  Çünkü yanımda başka  kişiler 

vardı. O sırada ben Gölbaşı ve Genelkurmay Başkanlığı bölgesinde çatışma çıktığını duydum. 
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O sırada Ünsal ÇOŞKUN Genelkurmay ve KKK'dan birileriyle telefonda görüşüyordu. Bir 

ara ben Hakan ATIÇ Paşanın odasına girdim. Odada komutan yoktu. Orada bulunan Fatih 

KARAGÖZ bana, komutanın istirahat ettiğini söyledi.

Ben  telefonla  birilerini  aramak  istedim.  Ancak  daha  önce  tanıdığım  Özcan 

KARACAN ve Mehmet ŞAHİN'in darbeci olduğunu öğrenince kimseye güvenemeyeceğini 

anladım. Bu nedenle kimseyi aramadım.

Harekat Merkezinde kırmızı hat dediğimiz direk İhsan UYAR Paşanın odasına bağlı 

bir  hat  vardır.  Bu  telefonu  açtığınızda  direk  orası  çıkar.  Ben  bu  telefonu  açıp  odadaki 

konuşmaları onlara dinletmek istedim. Ancak karşı taraftan sinyal gelmeyince çaktırmadan 

kapattım. Bunu gece boyunca 5-6 kez denedim.

Kurmay Başkanı  Mehmet ŞAHİN Yarbay bana,  Temelli'deki  helikopterlerin  çıkıp 

çıkmadığını sordu. Ben helikopterlerin arızalı olduğunu, istisnai uçuşla geleceğini söyledim.

Saat  22.30  sıralarında  Okan  KOCAKURT bir  yere  uçacağını  söyleyerek  oradan 

ayrıldı. Uzun bir süre ortalıkta yoktu. Sonradan geldi. 23:00 sıralarında Ünsal ÇOŞKUN'un 

Özcan  KARACAN'a  Genelkurmay'ın  bulunduğu  bölgedeki  tepe  lambalı  bütün  araçların 

helikopterlerden  vurulması  emrini  verdiğini  duydum.  Mehmet  ŞAHİN  Yarbay  Ünsal 

ÇOŞKUN arasında, Zırhlı Birlikler Okulundaki tankların zamanında çıkmadığı, Ankara'nın 

İstanbul'a göre faaliyete geç başladığı, İstanbul'un erken başlayarak bu koordineyi bozduğunu, 

Hava Kuvvetlerinde işlerin iyi gittiğini, en iyi uyumun ve en çabuk reaksiyonun havacılar 

tarafından  verildiğini,  Gölbaşı'na  genel  maksat  helikopterle  personel  taşınması  gerektiğini 

konuşmalar geçtiğini bizzat kulaklarımla duydum. Bir ara ikisi birlikte Kurmay Başkanının 

odasına  geçtiler.  Orada  MİT  binasına  ve  emniyet  binasının  ateş  altına  alındığını,  hava 

kuvvetlerine  ait  uçakların  kalktığını,  uçak  pilotları  ile  helikopter  pilotları  arasında  telsiz 

irtibatı  için  kodlama yapıldığını,  1-2 helikopterin  yapılan  faaliyet  sırasında  hasar  aldığına 

ilişkin konuştuklarını duydum.

Daha sonra Anıl  KORKMAZ Üsteğmen bir  gece uçuşundan geldi.  Ben kendisine 

durum nedir dedim. O bana "komutanım her taraf yanıyor" dedi, Bu tür konuşmalar olurken 

aklım hep askeri birlikten kaçmaktaydı. O da korkmuştu. Biraz bekledi. Sonra oradan ayrıldı. 

Saat 02:00 sıralarında tekrar geldi. Biraz durduktan sonra bir daha gitti. Ortalıktan bir daha 

kayboldu. Saat 03:30 da bir daha geldi. Sonra bir daha gitti. Sonrasında da kendisini bir daha 

görmedim.

Kurmay Başkanı Mehmet ŞAHİN'in yakıt ve mühimmat ikmali için Ersel ERSOY 

Binbaşı  ile  Soner  GÖKÇE  Üsteğmeni  telefonla  aradığını,  konuştuğunu  hatırlıyorum. 

Komutanlar kendi aralarında değerlendirme yapıyorlardı. Helikopterler hasarlıydı. Aşağı inip 

kaçmaya yönelik hareketlerde bulundum. Eşimi aradım. Tekrar Harekat Merkezine geldim. 

Orada televizyondan Cumhurbaşkanına yaptığı çağrıyı duydum.
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Ünsal  ÇOŞKUN  ile  Mehmet  ŞAHİN'in  bir  ara  Harekat  Merkezinde  hasar  alan 

helikopterlerden dolayı eksik helikopterleri nasıl takviye edeceklerini konuştuklarını duydum. 

Bana  o  sırada  Ünsal  ÇOŞKUN  özellikle  Doğu  Bölgesinde  görev  yapan  koordinatörlere 

ulaşmamı ve onları kendisiyle görüştürmemi istedi. Ancak ben o gün koordinatör listesinin 

güncellenmediğini, bu nedenle kendilerine ulaşamadığımı söyledim. Bunun üzerine Mehmet 

ŞAHİN'in  KUTAY programına  baktığını  gördüm.  Müteakiben  İzmir  ve  İstanbul'daki  alay 

komutanlarıyla bizleri görüştür dediler. Ben telefonları bu komutanları arıyormuş gibi yaptım. 

Ancak aramadım. Kendilerine de ulaşamadığımı söyledim. Ünsal ÇOŞKUN cep telefonundan 

Siirt  Komando  Tugay  Komutanını  emir  elini  arattırdı.  Onunla  konuşup  konuşmadığını 

bilmiyorum.  Çünkü  devamlı  hareket  halindeydi.  Bir  harekat  Merkezinde  bir  Kurmay 

Başkanının  odasındalardı.  Yine  kendi  aralarında  konuştuklarından  Hakkari'deki 

helikopterlerin  gelmesinin  zor  olduğunu,  Siirt'teki  helikopterlerin  gelebileceğini, 

Diyarbakır'daki helikopter pilotlarının alıkonulduğunu duydum.

Mehmet ŞAHİN Yarbay benden KUTAY programında kayıtlı olan Doğu Bölgesinde 

görev yapan helikopter pilotlarının isim listesini çıkarmamı istedi. Ben de okuyamayacakları 

şekilde 60-70 sayfalık anlamsız bir liste çıkardım ve Mehmet ŞAHİN Yarbaya verdim. O ben 

bundan  birşey  anlamam  dedi.  Kendisi  Harekat  Merkezindeki  bilgisayardan  KUTAY 

programına baktı ve isimleri öğrendi.

Saat  02:00-02:30  sıralarında  lojistik  Komutanlığının  emir  astsubayı  beni  aradı. 

Korgenaralin  benimle  görüşmek  istediğini  söyledi.  Bu  komutanın  ismini  hatırlamıyorum. 

Komutan  öfkeli  bir  şekilde  bana  "Ordu  hiç  kendi  halkınasilah  sıkar  mı,  niye  müdahale 

etmiyorsun" dedi. Ben de kendisine haklı olduğunu, hava araçlarına hiç bir şekilde müdahale 

edemediğimi, buna kulenin izin verdiğini, an itibariyle de kulenin bunu kontrolünün mümkün 

olmadığını,  ele  geçirildiğini,  görevimi  yerine  getiremediğimi  söyledim.  Bu  şekilde  kendi 

durumumu anlatmaya çalıştım. Bu konuşmalar Ünsal ÇOŞKUN'un dikkatini çekmişti. Orada 

bulunan Okan KOCAKURT'a işaret yaptı. O da bana gelip kiminle konuştuğumu sordu. Ben 

de korgeneralimizle konuştuğumu söyledim. Okan telefonu benden aldı. Kendinitakdim etti. 

Sonra telefonu kapattı.

Özcan  KARACAN,  Mehmet  ŞAHİN  ve  Ünsal  ÇOŞKUN  birkaç  kişiyle  birlikte 

helikopterlerin hep birlikte Akıncı üssüne gidip gidemeyeceklerini konuştuklarını duydum. O 

sırada  bir  birliğin  acilen  mühimmat  ihtiyacı  olduğu  söylendi.  Onun  için  de  Çankırı'dan 

mühimmat getirilmesi talimatı verildi.

Ben alınan tüm kararları  ve verilen tüm emirleri  duymadım. Bunların bir  kısmını 

duydum. Onları yukarıda belirttim. Kurmay Başkanı Mehmet ŞAHİN ile biz 2007 Yılında 1 

yıl beraber çalışmıştık. Ondan bana güvenmiş olabilir. Ben onlarla beraber hareket etmedim.

Bu konuşmalar olurken ben genelde Harekat Merkezindeydim. Bazen de yanlarına 
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çağırıyorlardı. Gidiyordum. Kimi zamanları bunları Harekat Merkezinde konuşuyorlardı kimi 

zamanda  ben  yanlarına  gittiğimde  konuşuyorlardı.  Ben  o  yüzden  duyuyordum.  Ayrıca 

Mehmet  ŞAHİN  Yarbayın  odası  Harekat  Merkezine  yakındı.  Konuşmaları  da  o  şekilde 

duyduğum oluyordu.

Saat 03:00 sıralarında Fatih KARAGÖZ Astsubay 5-6 tane telefon şarjı için batarya 

getirdi. Ben bunların bir kısmını komutanlar kullanmasın diye bozdum. Saat 04:00 sıralarında 

Kurmay Başkanı Mehmet ŞAHİN bana "Sen bu zamana kadar boş durdun. Sabaha karşı ben 

seni göndereyim. Çocuğunun durumunu da biliyorum" dedi.  Kendi aralarında yine Akıncı 

üssüne gitmeyi konuştular. Helikopterlerin envanterlerini çıkardılar. Daha önceden saat 23:00 

sıralarında birkaç helikopterin Akıncı Üssüne gittiğini konuşmalardan duymuştum. Bunu da 

belirteyim.

Saat  05:30  sıralarında  jandarma  tarafından  çatışma  sesleri  geldi.  Bunun  üzerine 

herkes  Akıncı'a  gitsin  diye  bir  şey konuşuldu.  Ben soyunma dinlenme odasına  geçtim.  O 

sırada Özcan KARACAN dinlenme odasında beni görünce"Orada ne geziyorsun, gel burada 

öleceksin, beni takip et, sen burada boşuna yanarsın, sen benim arabamla çıkarsın" dedi. Ben 

de silah sesleri arttığı için korktum. İki ateş arasında kalma ihtimalim vardı. Koşarak aşağı 

inerken Fatih Karagöz astsubayı  gördüm.  Fatih  astsubay Mehmet ŞAHİN Yarbaya Hakan 

ATINÇ Paşayı kast ederek "komutanı ne yapacağız" dedi. O da kapısını kilitleyin dedi. Fatih 

astsubay  da  Hakan  Paşanın  kapısının  üstüne  kilitledi.  Ben  oradan  aşağıya  inip  ana  giriş 

kapısına  yönlendiğim  zaman  Özcan  KARACAN  VIP  kapısının  orada  beni  gördü.  Bana 

seslendi ve gel dedi. Kendisini takip etmemi istedi. Koşarak onun odasına doğru gittik.

Sado diye hitap ettikleri birisi jandarma tarafına helikopterden ateş ettiğini gördüm. 

Bu  taarruz  helikopteriydi.  Sado  denilen  kişi  Sadullah  ABRA isimli  subay  mı  değil  mi 

bilemiyorum.  Biz  Özcan  KARACAN'ın  odasına  gittik.  Oradan  kendi  sivil  arabasının 

anahtarını  aldı.  Bana  verdi.  Arabası  çalıştığı  binanın  yan  tarafındaydı.  Ben  bu  aracı 

çalıştırdım.  Fidanlık  Nizamiyesine  doğru  gidiyordum.  Özcan  önüme  çıktı.  Kendisi  şoför 

koltuğuna  geçti.  Fidanlık  Nizamiyesinden  çıktık.  Özcan  beni  Batıkent'te  bulunan  evimin 

yakınlarında bir yere bıraktı. Kendisi de Akıncı'a gideceğini söyleyerek oradan ayrıldı. Daha 

sonra sıralı amirlerimi arayıp ifade vermek için geleceğimi söyleyip, kendi isteğimle ifade 

verdim.

Kamil KARAYAVUZ Yarbayın beni olay gecesi aradığını hatırlamıyorum, Yine gece 

telefonda  kendisiyle  konuştuğumu hatırlamıyorum.  Kendisine  bulunduğum ortamın  yoğun 

olduğunu ve Hakanpaşanın da bizimle beraber olduğunu söylediğimi hatırlamıyorum.

Olay  gecesi  Muslihittin  GENÇOĞLU  Albayın  beni  cep  telefonumdan  aradığını 

hatırlamıyorum.

Saat 19:00 sıralarında Genelkurmaydan tüm Türkiye'deki uçuşların durdurulduğuna 

1766/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



ilişkin emri bana Anıl KORKMAZ Üsteğmen söyledi. Genelkurmay ile telefon konuşmasını o 

yaptı. Ben bunu Anıl'dan duydum. Teyit için Genelkurmayı aradım.

Özcan  KARACAN  benim  çocukluk  arkadaşımdır.  Fetullahçı  olup  olmadığını 

bilmiyorum.  Diğer  darbeye  katılan  askerlerin  de  Fetullahçı  olduklarına  ilişkin  bir  bilgiye 

sahip değilim. Olay akşamı ben kamuflaj  kıyafetimle bulunuyordum. Nöbetimi bu şekilde 

tuttum.  Üzerimde  ne  tabanca  ne  tüfek  herhangi  bir  silah  yoktu.  Kimseye  ateş  etmedim, 

kimseyi herhangi bir silahla tehdit edip korkutmadım.

Ben  Fetullahçı  Terör  Örgütü  üyesi  değilim.  Darbeye  fiilen  katılmadım.  Yukarıda 

belirttiğim şeyler de darbeye fiilen katılmak olarak değerlendirilemez. Ben darbeye katılmam 

konusunda herhangi bir sivil abiden talimat almadım." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  İlyas BARUT 29/11/2016 tarihli ifadesinde; "  ... Sonra yukarı çıkararak 

Ünsal ÇOŞKUN'un yanına gittim, kendisi harekat merkezindeydi. Harekat merkezinde Ünsal 

ÇOŞKUN'dan  başka  Mehmet  Semih  ÜSKAYA Binbaşı,  Anıl  KORKMAZ  Üsteğmen  ve 

tanımadığım sivil kıyafetli birisi de vardı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Ünsal ÇOŞKUN  17/07/2016 tarihli ifadesinde; "  Daha sonra saat 22:00 

gibi kriptolu mesajla Silahlı Kuvvetlerin sıkıyönetim ilan ettiğine dair mesaj geldiği söylendi. 

Göstermiş  olduğunuz  mavi  klasör  dosya  içerisindeki  mesaj  formu  yazan  58285  numaralı 

Hareket Yıldırım isimli Genkur'dan geldiği bildirilen sıkıyönetim direktifi konulu mesaj bize 

de geldi. Bu tür mesajlar bizim genel evrak dediğimiz ve devamlı bir astsubayın beklediği 

bölüme geldi. Bu görevli astsubay ve Semih ÜSTÜNKAYA ( Mehmet Semih ÜSKAYA ) bana 

mesajı getirdiler. Daha sonra ben Kara Kuvvetleri Harekat merkezini aradım.  " şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Murat  BOLAT  20/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  Ama  Kurmay 

Başkanınınodasında,  Kurmay  Başkanı  Mehmet  ŞAHİN,  Okul  KomutanıTuğgenaral  Ünsal 

IŞIK (  Ünsal  ÇOŞKUN )ve eski  kurmay Başkanı  Albay Mustafa DURMUŞ'un olduğunu 

gördüm. ..... Bu esnada elinde sarı bir zarf ile Binbaşı Mehmet Semih ÜSKAYA içeri girdi ve 

sarı zarfı Ünsal'a( Ünsal ÇOŞKUN )verdi. Ünsal zarfı açtı ve "İşte sıkıyönetim emri. Emir 

komuta bende artık buradan çıkamazsın emirlerime uymayanı derdest etme ve vurma yetkim 

var şimdi odana dön ve verilecek emirlere hazır ol" dedi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü, saat: 18:28'de, Yarbay Özcan KARACAN, Yarbay Mehmet 
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ŞAHİN, Binbaşı Mehmet Semih ÜSKAYA, Binbaşı Okan KOCAKURT ve Başçavuş Fatih 

KARAGÖZ’ün Harekat Merkezi Koridorunda görüldükleri,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 05:50'de, Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Albay Mustafa 

DURMUŞ, Başçavuş İlyas BARUT, Yüzbaşı Emre ERKAN, Teğmen Nuri YÜKSEL, Teğmen 

Cihangir CAN, Yarbay Yasin CANDEMİR, Binbaşı Okan KOCAKURT, Albay Hakan Cafer 

ASLAN, Yarbay Özcan KARACAN, Yarbay Mehmet  ŞAHİN ve Binbaşı  Mehmet  Semih 

ÜSKAYA’nın  karargah  binası  giriş  holünde  toplandıkları,  aralarında  değerlendirme 

yaptıklarının görüldüğü,

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  06:02'de,  Yarbay  Özcan  KARACAN  ve  Binbaşı 

Mehmet  Semih  ÜSKAYA  birlikte,  Yarbay  Yasin  CANDEMİR  ve  Başçavuş  Fatih 

KARAGÖZ’ün tek tekVIP Apron sağ kapısından, silahlı olarak, koşarak çıkış yaptıklarının 

görüldüğü, 

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  06:13'de,  Binbaşı  Mehmet  Semih  ÜSKAYA‘nın 

kamuflaj  kıyafetli,  Yarbay  Özcan  KARACAN‘ın  kamuflaj  kıyafetli,  nöbetçi  kolluklu  ve 

elinde  telsiz  ile,  sivil  plakalı  beyaz  Honda CRV markalı  bir  araçla  Fidanlık  nizamiyeden 

çıktıklarının görüldüğü belirtilmiştir. 

Kara Havacılık Komutanlığı Güvercinlik Uçuş Kulesinde bulunan ses kayıtları 

üzerinde bilirkişi tarafından yapılan çözüm tutanakları ve ses teşhis işlemleri sonucu 

düzenlenen 03/01/2017 tarihli bilirkişi raporunda şüpheli Mehmet Semih ÜSKAYA'ya 

ait olduğu değerlendirilen konuşmalar şu şekildedir:

15/07/2016 tarihindesaat 18:42’deki telefon konuşma kaydı;

Ömer DERELİOĞLU : " Üsteğmen Ömer"

M. Semih ÜSKAYA  : " Binbaşı Semih, kardeş bilgi geldi mi 

bilmiyorum ama, bölgedeki bütün uçuşlar iptal kardeş, gece uçuşları dahil tamam mı"

Ömer DERELİOĞLU  : " Meydandaki uçuşlar iptal şu an Temelli’ye 

yönlendirdik. Kayseri’den gelen trafiklerimiz vardı oraya yönlendireceğiz, Temelli dekileri de 

yere indirdik komutanım"

M. Semih ÜSKAYA  : " Gece uçuşu yok zaten doğru mu bugün?"

Ömer DERELİOĞLU : " doğru komutanım"

M. Semih ÜSKAYA  : " Bu gün gece uçuşu yoktu zaten doğrumu "

Ömer DERELİOĞLU : " evet komutanım yok "

15/07/2016 tarihindesaat 22:00’daki telefon konuşma kaydı; 
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M. Semih ÜSKAYA  : " Binbaşı Semih"

Ömer DERELİOĞLU : "Üsteğmen Ömer Komutanım, ee bizle teması olmayan bir 

tane S70 çalıştırdı ama"

Okan KOCAKURT : " kim kim arıyordu "

M. Semih ÜSKAYA  : " Üsteğmen Ömer komutanım "

Okan KOCAKURT : " nereden arıyorsun Ömer "

M. Semih ÜSKAYA  : " 4911 meydan hareket tan komutanım "

Okan KOCAKURT : " tamam Ömer sıkıntı yok bizim bilgimiz dahilinde "

M. Semih ÜSKAYA  : " bilginiz dahilinde, tamam komutanım kuleyle  

teması yok bilginiz olsun"

Okan KOCAKURT : " biliyorum biliyorum komutanımız emir verdi kardeşim"

M. Semih ÜSKAYA  : " tamam komutanım "

15/07/2016 tarihindesaat23:14’deki telefon konuşma kaydı; 

M. Semih ÜSKAYA  : "Binbaşı Semih "

Ünsal ÇOŞKUN : "Ha Semih kolay gelsin "

M. Semih ÜSKAYA  : " ..."

Ünsal ÇOŞKUN : "Semih akaryakıtçıları, tanker şoförlerini çağıralım "

M. Semih ÜSKAYA  : "..." 

Ünsal ÇOŞKUN : " Evet tanker şoförü uzmanlar hemen ivedi gelsinler"

M. Semih ÜSKAYA  : "Tamam komutanım ben iletiyim."

Ünsal ÇOŞKUN : "Onu Memetle bir koordine et, hem bizim bakım grubunun 

ve hemde şeyleri çağırttıralım."

M. Semih ÜSKAYA  : "Tamam komutanım."

15/07/2016 tarihindesaat 23:51’deki telefon konuşma kaydı; 

M. Semih ÜSKAYA  : " Binbaşı Semih"

Oğuz YALÇIN : " Alo, Özcan Yarbay orada mı?"

M. Semih ÜSKAYA  : " Özcan Yarbay telefonla görüşüyor. Buyrun"

Oğuz YALÇIN : "Kobralar yakıt ve mühimmat ikmali için Güvercinlik'e 

geliyor değil mi? Oğuz Albay"

M. Semih ÜSKAYA  : " Ha bi saniye komutanım"
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Özcan KARACAN : " Komutanım"

Şüpheli Mehmet Semih ÜSKAYA tutuklandıktan sonra Ankara 2 Nolu F Tipi Yüksek 

Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildiğinde, üzerinde B184171191C seri numaralı 1 

Amerikan Doları ele geçirilmiş ve adli emanete alınmıştır. 

Kara Havacılık Komutanlığı  tarafından yapılan idari  soruşturma sonrasında 

düzenlenen "İdari ve Disiplin Soruşturma Heyetinin Olayla İlgili Personel Hakkındaki 

Değerlendirmesi ve Kanaati Çizelgesinde; Şüpheli Mehmet Semih ÜSKAYA'nın, Harekat 

Merkezi Nöbetçi  Amiri olarak Kara Havacılık Komutanlığı Harekat Merkezi faaliyetlerine 

katıldığı ve faaliyetler boyunca Harekat Merkezi Nöbetçi Amirliği olarak diğerleriyle birlikte 

hareket ederek fiilen görev aldığı,  o gün gerçekte nöbetçi  Binbaşı Mehmet KAYA olduğu 

halde  nöbet  değişikliği  yapılarak  Mehmet  Semih ÜSKAYA'nın  nöbetçi  olduğunun,  Darbe 

Teşebbüsünde Bulunmak  suçuyla  ilgili  olarak  yapılan  incelemeler  neticesinde  diğerleriyle 

birlikte  hareket  ettiği,  667  sayılı  Kanun  Hükmünde  Kararname  ile  kamu  görevinden 

çıkarıldığı belirtilmiştir. 

Şüpheli Mehmet Semih ÜSKAYA'nın kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0505 

800 11 10, 0539 674 50 45 , 0542 426 26 20 ve 0544 364 87 99numaralı telefon hatları için  

Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin 20/10/2016 tarih ve 2016/5366 D. iş sayılı kararı ile 5271 

Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı verilmiştir.

Şüpheli  Mehmet  Semih  ÜSKAYA'nın  kullanmakta  olduğu  0  505  800  11  10 

numaralı  telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe  girişiminde 

bulunulan 15/07/2016 tarihinde şüphelinin cep telefonunun gece boyunca Güvercinlik kışlası 

civarında bulunan baz istasyonlarından sinyal verdiği, gece boyunca açık olduğu, şüphelinin 

internet erişiminde bulunduğu anlaşılmıştır. 

Şüpheli  Mehmet  Semih  ÜSKAYA,  16/07/2016  tarihinde  yakalanarak  gözaltına 

alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Mehmet  Semih  ÜSKAYA'nın  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Mehmet  Semih  ÜSKAYA'nın, Kara  Havacılık  Komutanlığı  Harekat 
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Merkezi Kısım Amirliği emrinde Binbaşı rütbesiyle görev yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri  olmayan  şüphelilerden  emir  ve  talimatlar  alması  şeklindeki  örgütsel  davranış 

biçimi,şüpheliden Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının birbirlerini tanımakta kullandıkları 

değerlendirilen  1  Amerikan  doları  banknotu  ele  geçirilmesi  birlikte  gözönünde 

bulundurulduğunda şüphelinin Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğunun anlaşıldığı, 

Fetullahçı  Terör örgütü mensubu askerlerin,  askeri  darbe planı  kapsamında askeri 

darbe girişiminde bulunulacak 15/07/2016 tarihinde Kara Havacılık Komutanlığı Güvercinlik 

Kışlasının kontrolünü tamamen ele geçirmek için nöbet değişiklikleri yaptıkları, bu kapsamda 

Türkiye'deki  Kara  Havacılık  uçuşlarını  takip  edildiği  Kara  Havacılık  Harekat  Merkezinin 

15/07/2016  tarihindeki  Nöbetçi  Amiri  Binbaşı  Mehmet  KAYA  iken  12/07/2016 

tarihindenöbetçi  değişikliği  yapılarakbu  nöbet  için  şüpheli  Mehmet  Semih  ÜSKAYA 

binbaşının görevlendirildiği,

15/07/2016 tarihinde askeri hareketliliği ilişkin yapılan ihbar üzerine Genelkurmay 

Başkanı'nın  bütün  uçuşların  ikinci  bir  emre  kadar  durdurulması  emrini  vermekle  birlikte 

yerinde  gerekli  denetimler  yapmak  üzere  Kara  Kuvvetleri  Komutanını  Kara  Havacılık 

Komutanlığı'na gönderdiği, Kara Kuvvetleri Komutanı burada yaptığı denetimlerde harekat 

merkezinden gece uçuşu olup olmadığına ilişkin kayıtları  istediği,  şüpheli  Mehmet Semih 

ÜSKAYA'nın da bir önceki güne ait uçuş kartlarının çıktılarını vererek Kuvvet Komutanını 

yanılttığı, 

Kara  Havacılık  Komutanlığı  Harekat  Merkezine  gelen  Sıkıyönetim  Direktifini 

şüpheli Ünsal ÇOŞKUN'a teslim ettiği, 

Şüphelinin,  askeri darbe faaliyeti  başladıktan sonra askeri  darbe kapsamında Kara 

Havacılık Komutanı olarak görevlendirilen şüpheli Ünsal ÇOŞKUN'dan saat 23:14'de tanker 

şoförü uzmanların gelmeleri  talimatını aldığı,  bu talimat  uyarınca gerekli  emirleri  verdiği, 

şüphelinin, olay gecesi kendisine emir ve talimat verme yetkisi bulunmayan şüpheliler Ünsal 

ÇOŞKUN'dan emir ve talimat aldığı, 

Şüphelinin, yine sıralı komutan ve amirlerinden olmayan ve kendisinden kıdemsiz 

olan  Binbaşı  Okan  KOCAKURT'dan  askeri  darbe  kapsamında  emir  ve  talimatlar  aldığı, 

bunları yerine getirdiği, 

Şüphelinin, askeri darbe girişiminin Kara Havacılık Komutanlığındaki faaliyetlerini 

yöneten ve yönlendiren şüpheliler Kurmay Başkanı Mehmet ŞAHİN, Okul Komutanı Ünsal 

ÇOŞKUN, Albay Oğuz YALÇIN ve Eski Kurmay Başkanı Mustafa DURMUŞ ile olay gecesi 

aynı odalarda ve aynı  ortamda bulunduğu,  bu birlikteliğin ise  şüphelinin bu şüpheliler  ile 

içerisinde bulunduğu fikir ve eylem birliğini gösterdiği, 

Şüphelinin,  askeri  bir  darbegerçekleştirildiğini  bilerek  Kara  Havacılık  harekat 
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merkezinde şüpheliler Kurmay Başkanı Mehmet ŞAHİN, Okul Komutanı Ünsal ÇOŞKUN, 

albay  Oğuz  YALÇIN,  Özcan  KARACAN  yarbay  ve  Eski  Kurmay  Başkanı  Mustafa 

DURMUŞ ile birlikte bulunduğu, onlardan aldığı emir ve talimatları yerine getirdiği,

Jandarma Özel Kuvvetler tarafından askeri darbe girişimine karşı sabah saatlerinde 

Kara  Havacılık  Komutanlığı  kışlasına  operasyona  başlanılması  üzerine  şüpheliler  Ünsal 

ÇOŞKUN,  Mustafa  DURMUŞ,  İlyas  BARUT,  Emre  ERKAN,  Cihangir  CAN,  Yasin 

CANDEMİR, Okan KOCAKURT, Hakan Cafer ARSLAN, Özcan KARACAN ve Mehmet 

ŞAHİN ile birlikte Karargah binası holünde yapılan değerlendirmelere katıldığı,

Şüphelinin,  sabah  saat  06:00'ya  kadar  Kara  Havacılık  Komutanlığı  Harekat 

Merkezinde kaldığı, Güvercinlik Kışlasına jandarmanın operasyon yapması üzerine şüpheli 

Özcan  KARACAN  ile  kışladan  ayrıldıkları,  şüpheli  Özcan  KARACAN'ın  arabasıyla 

kendisini Batıkent'te bulunan evine bıraktığı, 

Şüphelinin, gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi olduğunu 

bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu 

olan  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ettiği,  askeri  darbe 

girişimininde bulundukları, şüphelinin askeri hiyerarşi ve tanımlı görevleri dışında Fetullahçı 

Terör Örgütü mensuplarından askeri darbe planlaması kapsamında aldığı yasal olmayan emir 

ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Mehmet  Semih  ÜSKAYA'nın,  soruşturmaya  konu  eylemlerinin,  Silahlı 

Terör Örgütü üyesi olmak,Anayasal Düzeni  Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek,  Türkiye 

Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını 

engellemeye  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya 

görevlerini  yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını 

oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-95- Şüpheli Memduh KARAGÖL'ün ( Yüzbaşı ) Eylemleri :

Şüpheli Memduh KARAGÖL 18/07/2016 tarihli ifadesinde; "  Malatya, Ankara 

ve tekrar Malatya ilerinde taarruz helikopter pilotu (ateş tim komutanı) görev yaptım

Ben bu konuda bildiklerimi  anlatmak  istiyorum.  Gerçekleştirilen  darbe  girişimini 

yapanların kim veya kimler olduklarını, hangi örgütün yaptığını bilmiyorum ama bu darbe 

sürecinde  başımdan  geçenleri  anlatacak  olursam;  15/07/2016  günü  sabah  görev  yaptığım 

Malatya  2.  Kara  Havacılık  Alay  Komutanlığı  Birlik  Bakım  Tabur  K.lığında  Taarruz 

Helikopter Bakım Onarım Takım Komutanlığında işe geldim. Mart ayında yayınlanan alay 

komutanlıkları  değişiminin  15/07/2016  sabah  saat  dokuzda  yapılacak  törene  katıldım.  Bu 
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törende sancak devir teslimi yapıldı. Kara Pilot Kurmay Albay Mustafa ÖZKAN, Kara Pilot 

Albay Hakan KELEŞ’e teslim etti. Saat 10:30 gibi tören sona erdikten sonra normal mesaiye 

başladık.  Bölük  Komutanım  olan  Kara  Pilot  Binbaşı  Engin  KİLERCİOĞLU  ile  birlikte 

günlük mesai planlaması yaptık.  Kendisi rahatsız olduğu için bakımdan çıkan helikopterin 

tecrübe  uçuşu  için  ben  çıkacaktım.  Öğle  yemeği  vaktinde  Engin  Binbaşı,  Hakan  EROL 

Yarbay ve ben yemek yerken ber telefon geldi, Ankara Kara Havacılık K.lığında Lojistik Şube 

Müdürlüğünde  Plan  Subayı  olan  Akif  Binbaşı  Atak  Helikopterlerinden  iki  tanesinin 

Ankaradaki 1. Kara Havacılık Alay komutanlığının Güvercinlik kışlasına sicil  kayıtları  ile 

birlikte teslim edilmesine yönelik emri KaraNet sistemi üzerinden gönderdiğini söyledi. Engin 

Binbaşım ve Hakan Yarbay emrin imzalanmadığını bu yüzden beklemek zorunda olduğumuzu 

söyledi.  Emri imzalaması gereken kişi  Tümgeneral Hakan ATINÇ olması gerekirken Kara 

Havacılık  Kurmay  Başkanı  Kurmay  Yarbay  Mehmet  ŞAHİN’in  imzaladığını  öğrendim. 

Helikopterin  saat  geç  olduğu  için  ayrıca  Ankara’dan  da  1001  numaralı  Atak  Helikopteri 

getirileceği  için  bunun  Cumartesi  günü  sabah  erken  saatte  gidip  gelmenin  daha  uygun 

olacağını Engin Binbaşım ve Hakan Yarbayıma söyledim. Biz bu konuyu aramızda çözmek 

için  konuşurken Hakan EROL Yarbayım cep telefonundan Ankara  Güvercinlik'te  bulunan 

Birlik Bakım Takım Komutanı Murat POLAT Yarbayı aradı. Kendisine bunun illa bugün mü 

gelmesi gerektiğini sordu ve yarın sabah gelmesinin daha uygun olacağını söyleyince Murat 

POLAT Yarbay haftasonu CH-47 helikopterlerinin devir teslimi olacağından helikopterlerin 

bir an önce gelmesi gerektiğini söyledi. 

Bunun  üzerine  saat  16:30  da  birliğimizde  bulunan  üç  helikopterden  BG-1003 

personeli (Yarbay Hakan EROL, Üsteğmen İrfan KANTARCI), BG-1007 personeli (ben ve 

Üsteğmen Yiğit ÖZDAMAR) ve UH-1 Genel Maksat helikopterde Üsteğmen Emin TÜREL 

ve soyadını hatırlamadığım Cem Üsteğmen ve yine soyismini hatırlamadığım Umut Başçavuş 

ve  yolcu  olarak  Başçavuş  Ömer  SEZEN  vardı.  Saat  18:00  civarında  Kayseri  Erkilet 

Havalimanı askeri alanına indik. Burada ikmal yaptıktan sonra 19:00 da orada görevli olan 

tanımadığım  Havacı  Üsteğmen  rütbesinde  olan  biri  geldi  ve  Ankara  da  helikopteri 

Güvercinlik  yerine  VİP  olduğu  için  Temelli  ye  indirmemiz  gerektiği  yönünde  emir 

geldeiğinisöyledi.  Ben  Mutlu  Üstçavuşumla  Hakan  EROL Yarbayıma  haber  yolladım  ve 

durum ile ilgili  emir vermesini söyledim. Hakan EROL Yarbayım da helikopter motorunu 

çalıştırınca ben de iş aynı şekilde yürüyor diye hareket ettim.

Hareket  ettikten  50  km sonra  306.7  telsiz  frekansından  Ankara  Yıldız  radarı  ile 

temasa geçtim. Süngü 01 kol olarak Erkiletten kalkıp Temelli'ye gittiğimizi söyledim. Birkaç 

dakika sonra Yıldız Radar bize çağrı yaptı. Topelin talimatı ATB Erkilet dedi. Ben bu talimatı 

anlamadığım  için  3  kez  tekrar  ettirdim.  Buradaki  TOPEL  ismi  muhtemelen  İzmit’teki 

RADAR olarak  düşündüm.  Ama  ATB  kısaltmasını  bilmediğimiz  için  açıktan  verilmesini 
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istedim.  Daha  sonra  Yiğit  ÖZDAMAR  isimli  2.  Pilotuma  talimatı  yazdırarak  öğretmen 

pilotlarımızdan kısaltmasının anlamını öğrenmesini istedim. Bunun açıklamasını öğrenmek 

üzere iken YILDIZ RADAR açıktan Erkilet'e  dönmenizi talep ediyoruz dedi.  Ben de Kol 

Liderimiz olan Hakan EROL Yarbayımıza talimatınızı ileteceğim, birlikten bize verilen bir 

emir var, birliğimizden gelen emre göre sizden yeniden talimat alacağım dedim. Hakan EROL 

Yarbayım bana birlikten bize emir verildi.  Temelli'ye ineceğimizi söyledi. Ben de durumu 

YILDIZ Radara ilettim. Eğer herhangi bir talimatınız varsa talimata göre hareket edeceğimizi 

söyledim.  Onlar  da  Temelli'ye  inmemizi  söyleyince  saat  21:00  sıralarında  Temelli’ye  iniş 

yaptık. 

Burada bizimle birlikte Kara Havacılık Okul Komutanlığına bağlı  eğitim uçakları 

vardı. Bu uçakları buraya getiren personeller de bir süre sonra ayrıldı. Hakan EROL Yarbayım 

saat 21:30 sıralarında birlikten ne yapmamız gerektiği konusunda telefon görüşmesi yaptı. 

Atak  Helikopterlerinin  Güvercinlik’e  getirilmesi  hususunda  talimat  aldığını  söyledi.  Biz 

tekrar motor çalıştırdık. 1003 numaralı helikopterde fren sistem ünitesinde yangın çıktığı için 

motor susturduk. Saat 22:00 sıralarında İstanbul’da FSM ve Boğaziçi köprülerinin kapandığın 

görünce olağanüstü bir durum olduğunu düşünerek internet ve tvlerden haber almaya çalıştım. 

Daha  sonra  devrem  Yüzbaşı  Deniz  TEPE  isimli  arkadaşımı  aradım.  Ne  olduğunu 

sorduğumda,  tvlerden  öğreniyorum,  herhangi  bir  bilgim yok  dedi.  Bu  arada  biraz  zaman 

kazanmak ve durumu daha net anlayabilmek için 22:15 gibi yemek söyledik. 15 dakikaya 

yemekler geldi ancak Hakan EROL Yarbayım hadi kalkmamız lazım deyince istem dışı olarak 

görev  yapacaksak  yemeğimizi  yiyip  öyle  kalkalım  dedim.  Hakan  EROL Yarbay  yemek 

sonrası  Güvercinlik'e  değil  de  Akıncı  Hava  Üssüne  gitmemiz  gerektiğini  söyledi.  Biz  bu 

duruma itiraz edince tamam o zaman önce Güvercinlik'e bakalım oradan da Akıncı'ya geçeriz 

dedi. Ben de bu durum üzerine komutanım olağanüstü bir durum olduğu ortada, ikimiz de 

tecrübeli  olduğumuz  için  ve  tek  Atak  Helikopteri  kaldığı  için  ikimizin  birlikte  uçması 

gerektiğini  söyledim.  Kendisi  de  kabul  etti.  Saat  23:00  sıralarında  motor  çalıştırdık,  UH 

Helikopteri ile birlikte Temelli'den kalkış yaptık.

Başkent Üniversitesine yaklaştığımız esnada üzerimizden çok yakın bir mesafeden 

bir JET geçti ve bunun üzerine ani bir alçalma yaptık. Hava İkmal K.lığı üzerine geldiğimizde 

telsiz konuşmalarını duymaya başladık. O esnada sesinden tanıdığım ancak emin olduğum 

Yarbay Özcan KARACAN isimli şahsın sesini duydum. Telsizde havadaki diğer unsurlara 

'onların araçlarına kobra demeyin  akrep deyin polisin  akrebini  vurun,  polisleri  vurun ' 

şeklinde deyince ben şok oldum. Bu sırada Hakan EROL Yarbayıma ne oluyor nedir bu diye 

söylediğimde  kendisi  de  hiçbir  tepki  vermedi,  sadece  inelim  biz  dedi.  Bu  esnada  yine 

kendisini  sesinden tanıdığım Skosky Helikopter  Pilotu olan Yarbay Halil  GÜL telsizden ' 

Beştepe Ve beytepe civarındaki polisleri vurun' diye anons ettiğini duydum (İndikten sonra 
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UH Helikopterden Emin Üsteğmen ile yaptığım konuşmada Yarbay Halil GÜL’ün anonsta 

'süngü-01 kim, kim bunlar onları da vurun' şeklinde anons ettiğini duyduğunu söyledi.) Bu 

anonslardan birkaç dakika sonra Güvercinlik'e indik. Ortalık daha önceki gördüğümden çok 

daha farklıydı. 

Dikkatimi  çeken  3  tane  yakıt  tankerinin  apronda  beklediği  farklı  birliklerden 

teknisyen  ve  pilotların  havaalanında  olduğunu  gördüm.Yarbay  Erdal  BAŞLAR  (Kara 

Kuvvetleri Atak Projesi Subayı) beni apronda karşıladı. 'Hoşgeldiniz hemen helikopterinize  

silah  yükleyin'  deyince  sinirlendim 'ne  mühimmat  yüklemesi,  kim  kime  vuruyor,  bişeyden  

haberim yok'  dedim. Teknisyen arkadaşlarıma ve pilot arkadaşlarıma hiç kimse ayrılmasın, 

hiçbişey de yapmayın, silah yüklemeyin dedim ve içeri geçtim. İçeri geçerken Malatya ilinde 

görevli  olmasına  rağmen  Başçavuş  Volkan  TÜRKKORKMAZ  ve  Başçavuş  Mustafa 

ORMANTEPE’yi gördüm. Hangar kapısında da Kara Pilot Binbaşı Eyüp ÜNAL (Kobra ve 

Atak kullanır),  Kara Pilot  Yarbay İlkay ATEŞ (Süper Kobra kullanır),  Kara Pilot  Kurmay 

Yarbay Murat KARAKAŞ (Kobra kullanır), Kara Piilot Binbaşı Rafet KALAYCI (İzmir de 

görevli-Kobra kullanır), Kara Pilot Yüzbaşı Taha Fatih ÇELİK(Süper Kobra kullanır), Kara 

Pilot  Kurmay Yüzbaşı Hakan SANDIK(Kobra kullanır),  Kara Pilot Kurmay Yüzbaşı İzzet 

ÇAKAN'ı(Kobra  kullanır)  gördüm.  Ne yapıyorsunuz diye  sorduğumda yapıyoruz  bişeyler 

Yarbay Erdal BAŞLAR ve diğerleri sonuna kadar mücadele edeceğiz şeklinde cevap verdiler.

İlk önce bakım subayının odasına gittim. Oda boştu. Ben de oraya Atak Avcı kaskımı 

ve chek listemi ve dizliğimi(uçuş satlerini ve frekansları yazdığımız dizlik üzerinde bulunan 

not  defteri)  bıraktım  ve  Tabur  Komutanının  (Yarbay  Murat  BOLAT)  odasının  ışığının 

yandığını görünce oraya gittim. Odada komutanın yanında Yarbay Hakan EROL da vardı. 

Belinde tabancası ve tulumu olması dikkatimi çekti. Üsteğmenleri göstererek Bu arkadaşlar 

ve bizler tedirginiz ne oluyor bitiyor haberimiz yok diye sorduğumda bana sıkıyönetim ilan 

edildiğini söyledi. Ben de bunun üzerine yasal olup olmadığını anlamak için 'Genelkurmay 

Başkanımızın emri veya haberi var mı' diye sorduğumda bana elini kaldırarak işaret parmağı 

ve  başparmağının  yaklaşık  10  cm civarında  açarak  (benim algılayacağım kadarıyla  2000 

sayfalık bir emrin olduğunu) '  bu kadar emir var ben de hepsini okumadım ama istersen ilk  

sayfasının fotoğrafı var' deyince ben de kalkarak fotoğrafa bakmak için yanına geldiğimde 

bana tam anlamıyla okuyamadığım ve anlamadığım bir yazı gösterdi ve kendisine anladım 

diyerek  yerime  oturdum.  bana  '  bundan  sonra  size  verilen  bütün  emirleri  yapacaksınız  

yapmaz  iseniz  bunun  gereğini  size  yaparım' (bunu  söylerken  de  palaskasındaki  silahını 

düzelterek tehdit  etti)  dedi.  ben de 'emredersiniz'  demek yerine  anladım dedim.  Bu arada 

yarbay Hakan EROL da bana hitaben ' ihtiyaç olursa gerek olursa biz de uçacağız, sen Yiğit  

Üsteğmenle ben de İrfan Üsteğmenle uçarım. siz istirahat edin' Ben Murat BOLAT Yarbaya 

dediklerinin doğru olup olmadığını anlamak adına tv izleyebilirmiyim odanızda dedim. tv de 
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Cumhurbaşkanımız  ve  Başbakanımızın  açıklamalarını  duyunca  darbe  olduğunu  ve  yasal 

dayanağının olmadığını anladım. Hemen eşimi ve ailemi aradım ve dışarıya çıkmamalarını 

söyledim. 

Bu arada Ömer Başçavuş beni aradı ve benim kullandığım Atak helikopterinin isabet 

almış olduğunu ve haberim olup olmadığını sordu. Ben de kendisine haberinin olmadığını ve 

kontrol  etmesini  fakat  dokunmamasını  söyledim.  Engin  Binbaşımı  aradım  ve  Atakların 

gayrıfaal olduğunu söyledim. Daha sonra Atak helikopterinin yanına gittim. Bu arada Engin 

Binbaşı tekrar aradı ve bana hitaben kendini ve ekibini kurtar dedi. Tekrar içeri girince Yarbay 

Hakan EROL'a Komutanım ne yapacağız dediğimde beni şimdi bir toplantıya çağırdılar oraya 

gideceğim. Ben size haber vereceğim dedi. Hiç birşeye dokunmayın dedi. 

Ben  de  Malatya’dan  beraber  geldiğim  ekibimle  birlikte  misafirhaneye  geçerek 

kendimizi emniyete aldık ve sabaha kadar orada kaldık. Sabah 08:30 sıralarında 7 kişi olarak 

nizamiyeden ayrıldık ve dışarıda ayrıldık ve yakınlarımızın evine gittik. Ben Batıkent Turgut 

Özal  Mahallesinde  bulunan  ailemin  yanına  gittim.  Cumartesi  gününü  orada  geçirdim. 

17.07.2016 Pazar günü sabah saat 10:30 sıralarında Malatya’dan Yarbay Adem İZGÜ beni 

arayarak  alay  komutanımızın  Ankara’da  bulunan  helikopterlerin  durumu  hakkında  bilgi 

istediğini  ve  Güvercinlik'e  giderek  kontrol  etmem  gerektiğini  söyledi.  Ben  de  emrin 

doğruluğunu teyit etmek için Engin Binbaşını aradım bir süre sonra teyit ettikten sonra Ömer 

Başçavuş ve Emin Üsteğmeni arayarak birlikte Güvercinlik'e gittik. Orada 1200 dahili telefon 

ile Mehmet KAYA Binbaşı ile görüştüm ve alay komutanının emri ile geldiklerini ve birliğe 

girip  giremeyeceğimizi  sordum.  O  da  Albay Metin  TÜZEL in  geleceğini  ve  kararı  onun 

vereceğini söyledi. Bu arada nizamiyede polisler de vardı. Bir süre sonra Albay Metin TÜZEL 

geldi polislerle görüştü. Daha sonra bizi odasına çağırdı. Polislere hitaben bu arkadaşlar da 

size ifade vrecekler ben bu arkadaşlara kefilim dedi.Ben de o gece yedi kişiydik diğer dört  

arkadaşı  da  çağırayım dedim.  Metin  Albay da  çağır  deyince  diğer  arkadaşları  aradım ve 

onların da gelmesiyle hepimiz birlikte gözaltına alındık.

Halen  Malatya  ilinde  Taarruz  Helikopter  Bakım Onarım Takım Komutanı  olarak 

görev yapıyorum. Darbe teşebbüsü olduğu gün verilen emir üzerine 2 tane Atak helikopterinin 

Ankara iline intikali ve ertesi günü 1001 numaralı Atak Helikopterinin Malatya iline intikali 

için  görevlendirildim.  Ankara’da  bulunduğum  sırada  Güvercinlik  Üssünde  iken  darbe 

olduğunu öğrendim. Burada Yarbay Murat BOLAT tarafından yukarıda da belirttiğim şekilde 

tehdit edilerek her türlü emri yerine getirmem gerektiği, helikoptere mühimmat yükleyerek 

emir  doğrultusunda  hareket  etmem  gerektiği  bildirildi.  Yapılmak  istenen  bu  darbenin 

kanunsuz  olduğunu  anladığım  için  Yarbay  Murat  BOLAT tarafından  verilen  emri  yerine 

getirmedim.  Helikoptere  mühimmat  yüklemesi  yaptırmadım.  Dolayısıyla  darbe  girişimi 

içerisinde  herhangi  bir  yasadışı  tutum  ve  faaliyetim  olmadı.  Kendim  bu  darbe  girişimi 
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içerisinde  olmadığım gibi  mahiyetim altımda  bulunan  ve  Malatya’dan beraber  geldiğimiz 

arkadaşlarımın  da  herhangi  bir  faaliyet  içerisinde  bulunmalarına  engel  oldum."  şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Muhsin  Yiğit  ÖZDAMAR  18/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Emre 

istinaden ben, Üsteğmen İrfan KANTARCI ve Yarbay Hakan EROL uçuş için helikopterlerin 

yanına geçtik. Ben ve Yüzbaşı Memduh KARAGÖL 1007 numaralı Atakhelikopterinde görev 

aldık. ...

Yüzbaşı  Memduh  KARAGÖL  radar  ile  irtibat  kıırup  kol  lideri  Yarbay  Hakan 

EROL’u geri dönüp inmemiz konusunda telsiz aracılığı ile bilgilendirdi. Ancak Yarbay Hakan 

EROL telsiz  aracılığı  ile  bize  hitaben “devam edeceğimizi  Temelli  askeri  meydanına iniş  

yapacağımızı Komutanın bilgisi olduğunu” söyleyerek bu şekilde emir verdi. Temelli askeri 

meydanına iniş yaptık. 

Temelli Meydanında bizi Albay Murat AĞIR ve Binbaşı Tarhan DOĞAN karşıladı. 

Güvercinlik  askeri  hava  alanının  VİP nedeni  ile  hava  sahasının  kapalı  olduğunu  bahane 

ederek helikopterleri Temeli askeri meydanında bırakıp güvercinlik askeri hava limanına araç 

ile  gideceğimizi  söylediler.  Yüzbaşı  Memduh  KARAGÖL  bu  duruma  karşı  çıktı. 

Helikopterlerimiz  burada  ise  bizde  burada  kalacağız  dedi  ve  kalmaya  devam  ettik. 

Telefonuma baktığımda haberleri gördüm. Arkadaşlarımla paylaştım. Temelli askeri üstünde 

kalmaya devam etmek istediğimizi söyledik. Ancak Yarbay Hakan EROL bize hitaben "yeni  

emir  geldi,  derhal  Akıncı  Askeri  Hava  Limanına  inmemiz  gerektiğini"  söyleyerek  kalkış 

yapmamız  için  emir  verdi.  Yarbay  Hakan  EROL  dışındaki  tüm  pilotlar  kalkış 

yapmayacağımızı sözlü olarak belirttik. Buna istinaden Yarbay Hakan EROL" IŞID saldırısı  

olsa uçmayacak mısınız" diye bir şeyler söyleyerek kalkış yapmamız için baskı yaparak emir 

verdi. 

Emir komuta zinciri içinde çalıştığımız için emre uyarak ben ve Yüzbaşı Memduh 

KARAGÖL ile helikopterlere biniş yaptık.

...  Durum  hakkında  bilgi  almak  için  Bakım  Tabur  Komutanı  Yarbay  Murat 

BOLAT’ın  odasına  ben,  Üsteğmen  İrfan  KANTARCI,  Yüzbaşı  Memduh  KARAGÖL, 

Üsteğmen Alaattin Cem ERSÖZ ve Üsteğmen Emin TÜREL ile birlikte gittik. Yarbay Murat 

BOLAT  bize  hitaben  “darbe  olduğunu  tarafımızı  seçmemiz  gerektiğini,  emre  itaatsizlik  

yaparsak tutuklanacağımızı" söyledi. Ben de kendisine “emri kim verdi komutanım” dedim. 

Kendisi bana "emir geldi" dedi.

... Bu hareketlilik üzerine kışladan bir şekilde nasıl çıkarız, uzaklaşırız diye kendi 

aramızda konuştuk. Kartalkaya tesislerine gitmeyi düşündük. Yaklaşık 20 dakika sonra ben, 

İrfan  KANTARCI,  Memduh  KARAGÖL  ve  Yarbay  Hakan  EROL,  Murat  BOLAT'ın 
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odasından çıktık ve dinlenme odasına geçtik.

Bu  oda  içerisindeyken  ben,  İrfan  KANTARCI  ve  Memduh  KARAGÖL Yarbay 

Hakan EROL’a Kartalkaya misafirhanesine gitmek için izin istedik. Kendisi bize "mümkünse 

burada kalın sorun çıkarsa kalkış yapabiliriz” dedi. Tekrar Hakan EROL’un istirahat odasına 

çıktık.  Hakan  EROL'un  telefonu  çaldı.  Telefon  görüşmesinden  sonra  “toplantı  için  beni  

karargaha çağırıyorlar” dedi ve odadan çıktı. Biraraya geldik. Yüzbaşı Memduh KARAGÖL 

Malatya Alay Komutanı  Albay Hakan KELEŞ’i  aradı.  Daha önceden giden arkadaşlardan 

emniyetli olduğunu öğrendiğimiz Kartalkaya tesislerine geçeceğimizi söyledi.

Ben, İrfan KANTARCI, Memduh KARAGÖL, Ömer SEZEN, Mutlu AÇIKGÖZ ile 

birlikte  toplanarak  Kartalkaya  tesislerine  gittik.  Bu esnada Binbaşı  Mehmet  TURGUT ile 

görüştük, illegal faaliyete katıldığını gördüğümüz kişileri ve hiçbir olaya karışmadığımızı bizi 

bir  şekilde buradan çıkartmalarını  talep  ettik.  Kendisi  bize “ tamam arkadaşlar  kendinizi  

emniyete  alın  hiçbir  şekilde olaya karışmayın bir  yolunu bulacağız  size yardım edeceğiz" 

dedi. Bizde Kartalkaya tesislerine geçtik. 

... I adet AS- 532 Cougar,2 Adet AH-1W (kobra), 1 Adet AH-1P (kobra), 1 adet T-

129 (atak)  helikopterlerinin topluca kalkış yaptığını  1 AH-1P Kobra tipi  helikopterin yere 

doğru hedef alarak ateş ettiğini gördüm. Yerden de helikoptere ateş açıldığını duydum. Saat 

08.30 - 09.00 sıralarında Güvercinlik nizamiyesinden yanımda Memduh KARAGÖL, İrfan 

KANTARCI,  Alaattin  Cem ERSUZ,  Emin  TÜREL,  Ömer  SEZEN,  Mutlu  AÇIKGÖZ ile 

birlikte kimliklerimizi nizamiyede göstererek çıkış yaptık." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Mutlu AÇIKGÖZ 18/07/2016 tarihli ifadesinde; " Saat:16:30 sıralarında 

UH-1 Helikopteri ile aprondan kalkıp Atak Helikopterlerinin malzemesini almak için Atak 

helikopterlerinin yanına gittik. Benim bulunduğum helikopterde teknisyen olan Ömer SEZEN 

Başçavuş,  Üsteğmen  Emin  TÜREL,  Üsteğmen  Cem  ERSUZ  ve  yolcu  olarak  Üsteğmen 

Volkan KERİMOĞLU ve teğmen Burak SUBAŞI bulunuyordu. Atak Helikopterlerin birinde 

Yarbay Hakan EROL emrinde Üsteğmen İrfan KANTARCI, diğerinde ise Yüzbaşı Memduh 

KARAGÖL emrinde Üsteğmen Yiğit ÖZDAMAR ile birlikte 2 Atak ve 1 Uh-1 helikopteriyle 

Malatya’dan havalandık. Saat:18:30 sıralarında ikmal için Kayseri’ye iniş yaptık. 

İkmal  yaptıktan  sonra  kalkış  hazırlığı  yaparken  Kayseri’de  görevli  havacı  bir 

Üsteğmen, bizim pilotlarımızın helikopterde olduğu için bana Güvercinlik meydanının kapalı 

olduğunu  bu  durumdan  haberimiz  olup  olmadığını  sordu,  bende  bu  durumu Memduh 

Yüzbaşıya söylediğimde kendisinin haberi olduğunu söyledi bu durumu Ömer Başçavuşa  

ve  diğer  ekibe  söylememi  istedi  bende  tüm  ekibe  bu  durumu  bildirdim.  Daha  sonra 

saat:19:30 sıralarında havalandık. Havadayken Memduh Yüzbaşı radar ile temasa geçti ve bizi 

radar  takip  etmeye  başlamıştı.  Daha  sonra  bize  telsizden  radarın  APT şeklindekapalı  bir 
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talimatı geldiğini, bu talimatın ne anlam ifade ettiğini bilemediğimizden Memduh Yüzbaşı, 

Hakan  EROL Yarbaya  iletti.  Hakan  EROL’da  anlamını  bilmediği  için  radara  sormasını 

emretti. Memduh Yüzbaşı da radarla irtibata geçip APT talimatının ne olduğunu sorduğunda 

mesajın  Kayseri’ye  geri  dönün  talimatı  olduğunu  öğrendik.  Memduh  Yüzbaşı  birkaç  kez 

Hakan  Yarbaya  geri  dönelim  diye  ısrar  etmesine  rağmen  Hakan  Yarbay  Kara  Havacılık 

komutanlığından gelen mesajın Temelli  Meydanına gitmemiz şeklinde olduğunu söylemesi 

üzerine Memduh Yüzbaşı  tekrar radar ile  irtibata  geçerek Temelli'ye geçeceğimizi  söyledi 

radar da tamam Temelli'ye geçin şeklinde anons etti.

...  Saat:03:30  sıralarında  Memduh  Yüzbaşı  Malatya’dan  beraber  geldiğimiz  ekibi 

toplayarak  kendisinin  Malatya  Alay  Komutanımız  ile  görüştüğünü,  Alay  Komutanımız 

kendisinin  dışında  hiç  kimseden  emir  almayacağımızı,  kesinlikle  hiçbir  şekilde  olaylara 

karışmayacağımızı  ve  kendimizi  güvenli  bir  yere  almamız  gerektiği  talimatını  verdiğini 

söyledi.  Bizde  Hakan  Yarbay  hariç  Malatya’dan  gelen  ekip  le  birlikte  Kara  Havacılık 

misafirhanesinde güvenliğimizi alarak beklemeye başladık." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Hakan  EROL  18/07/2016 tarihli  ifadesinde;  "  ... Binbaşı  Engin 

KİLERCİGOĞLU  ile  birlikte  odasına  çağırarak  bize  Ankaradan  3  adet 

helikopterin bakım ve onarım ve eğitim için bugün emir geldiğini söyledi. 

Biz  de  helikopterlerin  hazır  olup  olmadığı  hususunu  bakım  görevlisi 

arkadaşlara sorduk, hazır olmadığını söylediler biz de uzun sürecekse yarın 

sabah götürelim dedik. uçuş planlamalarının yapılması için binbaşı Engin 

KİLERCİOĞLU ile birlikte bizde S3 birimi olarak tabir edilen birime giderek 

bu birimde görevli Binbaşı Yasin APA’ ya ve Üsteğmen Batuhan KAYA’ ya 

aldığımız  emri  ilettik,  burada  birlikte  planlama  yaptık,  burada  bakım 

onarım  ve  eğitim  için  Ankara’  ya  götürülecek  3  helikopterin  pilotunu 

belirledik. Üsteğmen Yiğit  ÖZDAMAR ve Üsteğmen İrfan KANTARCI isimli 

pilotları ben belirledim, Yüzbaşı Memduh KARAGÖL’ü ve 3 teknisyeni Binbaşı 

Engin KİLERCİOĞLU belirledi. 

...17.30  sıralarında  helikopterleri  çalıştırdık,  yarım  saat  içerisinde  kalkış  yaptık, 

bakım ve eğitim için Ankara iline hareket ettik.  19.00 sıralarında telsizle Kayseri  kule ile 

irtibat kurarak yakıt ikmali yapacağımızı söyledik, sorunsuz olarak 19.30 sıralarında Kayseri 

iline  iniş  yaptık,  her  3  helikopter  için  yakıt  ikmali  yapıldı,  20.30  sıralarında  ikmalimiz 

tamamlandı ve kalkış yaptık.

Uçuştaki  en  üst  rütbeli  personel  ben  olduğum  için  diğer  helikopterde  bulunan 

Yüzbaşı  Memduh KARAGÖL'ü radarla  telsiz  irtibatı  görevini  ona verdim,  uçuş  sırasında 

Kayseri' den kalkışımızdan 30-40 dakika sonra Yüzbaşı Memduh KARAGÖL , bizim Ankara 
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Güvercinlik  yerine  Temelli  eğitim  havaalanına  inmemizin  bildirildiğini  söyledi,  ben  de 

gerekçesini  sorduğumda  bana  Güvercinlik  pistinin  inişe  uygun  olmadığı  gerekçesi  ile 

Temelli'ye yönlendirildiğimizi söylerek emriniz nedir diye sordu, ber de emre uyacağımızı 

uçuş  rotasını  buna  göre  düzenlemelerini  söyledim.  Bizi  bu  şekilde  yönlendirmeleri  bize 

olağan geldi.

....Yaklaşık 15- dakika sonra Yarbay Mehmet ŞAHİN beni arayarak arızalı helikopter 

yerinde  kalsın  iki  helikopter  olarak  Güvercinlik'e  gelin  diye  emir  verdi,  bende Üsteğmen 

Emin TÜREL'in kullandığı helikoptere yolcu olarak bindim ve iki hekopter 23.15 sıralarında 

Güvercinliğine gitmek üzere kalktık. Yaklaşık 30 dakika sonra Güvercinlik'e iniş yaptık. Bizi 

bir teknisyen karşıladı, motorları susturduk. Teknisyen bize hangarda beklememizi söyledi. 

Ben,  Yüzbaşı  Memduh  KARAGÖL,  Üsteğmen  Yiğit  ÖZDAMAR,  Üsteğmen  İrfan 

KANTARCI ile birlikte hangara geçtik.

... Hangarda bulunan dinlenme odasına ilk ben gittim, diğerleri arkadan geliyordu, 

Orda televizyonu açtım ve lavaboya geçtim. Tekrar dinlenme odasına geçtiğimde odada kimse 

yoktu.  Koridorda başka bi odanın ışıklarının açık olduğunu gördüm oraya gittim. Yüzbaşı 

Memduh  KARAGÖL,  Üsteğmen  Yiğit  ÖZDAMAR,  Üsteğmen  İrfan  KANTARCI  tabur 

komutanının  odası  olan  bu  odada  oturmaktaydılar.  Birlikte  televizyondan  o  gün  yaşanan 

olayları  izliyorlardı,  bende  yanlarında  onlarla  birlikte  bir  süre  televizyon  izledim,  tabur 

komutanı  odadan  çıktığı  bir  sırada  Yüzbaşı  Memduh  KARAGÖL,  Üstteğmen  Yiğit 

ÖZDAMAR,  Üsttemen  İrfan  KANTARCI  bana  durumun  ne  olduğunu,  ne  olup  bittiğini 

sordular,  bende  durumun  ne  olduğunu  bilmediğimi,  anlamaya  çalıştığımı  söyledim, 

beklemeye devam edecek bakacaz izleyecez dedim, yarım saat sonra kadar Yüzbaşı Memduh 

KARAGÖL,  Üstteğmen Yiğit  ÖZDAMAR, Üsttemen İrfan  KANTARCI bana  komutanım 

dinlenelim  dediler,  ben  de  nerede  dinlenebileceğimizi  sordum.  Bana  koridorun  sonunda 

kanepeli bir oda olduğunu söylediler birlikte oraya geçtik. Yaklaşık 20 dakiki orada birlikte 

oturduk.  Yüzbaşı  Memduh  KARAGÖL,  Üstteğmen  Yiğit  ÖZDAMAR,  Üsttemen  İrfan 

KANTARCI odayla zaman zaman girip çıkıyorlardı...

Ben de ileride bir kamyoncu gördüğümü ona sorup söyleyeceğimi söyledim.telefonu 

kapatmadan kamyoncuya bulunduğumuz yeri sordum onun bana söylediği yerleri telefondaki 

şahsa söyledim, yaklaşık 10 dakika sonra önde jandarma arkadan polisler geldiler, benim ve 

yanımda bulunan Yarbay Mehmet DEMÎRHİSAR dan kimliklerimizi  ve silahlarımı alarak 

bizi Sincan emniyetine getirdiler. Benim ile birlikte güvercinliğine gelen Yüzbaşı Memduh 

KARAGÖL,  Üstteğmen  Yiğit  ÖZDAMAR,  Üstteğmen  İrfan  KANTARCI’yı  bir  daha 

görmedim." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli İrfan KANTARCI 03/11/2016 tarihli ifadesinde; " ... saat 16:50 gibiben 
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Hakan EROL Yarbay ile BG1003 kuyruk numaralı helikoptere, Memduh Yüzbaşı ile Yiğit 

Üsteğmen ise BG-1008 kuyruk numaralı helikopterlere bindik, UH-1 de ise Emin TÜREL 

Üsteğmen birinci pilottu,  ikinci pilot ise Alaattin Cem ERSUZ Üsteğmendi.  Ayrıca UH1'e 

teknisyenler  Ömer  SEZEN,  Mutlu  AÇIKGÖZ  bindi,  ayrıca  Ankara'ya  izne  gittiklerini 

söyleyen Volkan KERİMOĞLU üsteğmen ile tanımadığım bir teğmen daha vardı dedi.

Biz Erkilet'ten kalktığımızda Genelkurmay Başkanının emri ile tüm ülkedeki uçuş 

sahasının  uçuşa  kapatıldığı  bilgisine  sahip  değildik,  normalde  bu  emir  öncelikle  kuleye 

gelirdi, kulede bizim kalkışımıza izin vermezdi, biz normal kalkış müsadesi istedik erkilet'teki 

kulede kalkabilirsiniz diye onay verdi sonra saat 19:30 sıralarında kalkış yaptık, daha önce 

belirlediğimiz rotada 10-15 dakika devam ettikten sonra radarla  temas kurma görevi  olan 

ikinci  helikopterin  birinci  pilotu  Memduh  yüzbaşı  telsizden  Hakan  EROL Yarbay'a  çağrı 

yaptı.  Radarın kendilerine ATB Erkilet  komutu verdiğini  söyledi,  Hakan EROL bunun ne 

anlama geldiğini bilmediğini ve radar'a komutu açık açık söylemesi gerektiğini söyledi, bunun 

üzerine Memduh Yüzbaşı radar ile irtibat kurmuş radar ona açıkca Erkilet'e geri dönüş yapın 

inin  demiş.  Memduh  Yüzbaşıbunu  telsizleHakan  EROL  Yarbay'a  bildirdi  bende  bu 

konuşmaları  duydum,Hakan  Erol'da  Kara  Havacılık  Komutanlığından  emir  aldığını, 

Güvercinlik'te  vip  olduğu  için  oraya  gidemiyeceğimizi  Ulucan'a  ineceğimizi  bundan  kara 

havacılığın bilgisi olduğunu ve bu şekilde radar'a iletmesini söyledi...

Memduh Yüzbaşı bu durumu radara ilettiğini ve rotamızda serbest olduğumuzu  

söylediklerini bize iletti.

...  Biz  inince  onlarda  motorlarını  susturdular,  Memduh  KARAGÖL Yüzbaşı  ne 

olduğunu  sordu  ben  de  arızayı  söyledim.  Bu  sırada  Hakan  Yarbay  cep  telefonu  ile 

konuşuyordu, sonra bize dönerek Güvercinlik'te vip bitmiş oraya geçeceğiz dedi, biz buna da 

karşı çıktık, çünkü helikopterin birisini götüremeyecektik, oda Güvercinlik'teki helikopterin 

feeder arızası varmış dedi, sonrada1003 kuyruk numaralı helikopterin feederini söküp uh1 e 

yükleyin  diye  teknisyenlere  emir  verdi,bunun  üzerine  Memduh  Yüzbaşı  feeder  neden 

arızalandı  atış  mı  yaptı  dedi,  Hakan  EROL'da  ben  bilmiyorum  dedi,  teknisyenler  öbür 

helikopterin feederini sökerken Yiğit Üsteğmenle bana siz UH1 e yolcu olarak binin dedi, biz 

UH1 e bindik, Atak ve UH1 motor çalıştırdı, Atak'da Hakan EROL ile Memduh KARAGÖL 

vardı, UH-1 'in pilotları ise aynıydı...

Güvercinlik'e  helikopterler  iniş  yaptı,indiğimiz  yer  taarruz  hangarının  önüydü biz 

iner inmez bir koşuşturmaca oldu, hemen bir  tanker geldi,  Erdal BAŞLAR Yarbay Hakan 

EROL Yarbay'ı karşıladı, Eyüp ÜNAL, İlkay ATEŞ, Taha Fatih ÇELİK, Rafet KALAYCI, 

yüzbaşı Hakan SANDIK vardı, teknisyenlerde vardı ancak onları tanımıyordum. Ben Hakan 

SANDIK'ı  görünce Memduh KARAGÖL Yüzbaşıya  "komutanım Hakan SANDIK kurmay 

deyil mi akademide olması lazım burada ne işi var " dedim. O da bilmiyorum dedi ve onun 
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yanına doğru gitti, Memduh Yüzbaşı Hakan SANDIK'a ne oluyor nereye uçuyorsunuz dedi, o 

önce cevap vermedi duymamazlıktan geldi, daha sonra kaskını hangarın içerisine koyarken 

silahlı kuvvetler sıkıyönetim ilan etti, yukarıda Murat BOLAT Yarbay var o size bilgi verir 

dedi, 

...  Oradan Hakan EROL Yarbay dan izin alıp Kartalkaya misafir  hanesine gitmek 

istediğimizi söyledik,Hakan EROL UH-1 ekibini gönderdi, bize siz kalın burada dinlenin hala 

belirsizlik var bize görev düşebilir, Atak ekibi burada kalsın dedi.1 saat kadar ben Memduh 

Yüzbaşı, Yiğit Üsteğmen ve teknisyenler Ömer SEZEN ve Mutlu AÇIKGÖZ orada kaldık...

Biz  bakım taburunda  hangar  içerisinde  devamlı  oda  değiştiriyorduk  çünkü  orada 

bulunan  herkeste  silah  vardı  bizde  silah  yoktu,Biz  Yiğit  Üsteğmen  ile  bir  odadaydık, 

elektrikler  kesilince  Memduh  Yüzbaşıyı  bulup  Kartalkaya  misafirhanesine  gidelim 

dedik,Memduh Yüzbaşı bunu Hakan EROL'a söyledi, oda bekleyim dedi, biz ısrar edince beni 

karargahtan  çağırıyorlar  diyerek  telefonuna baktıktan  sonra hangardaki  bulunduğu odadan 

çıktı, Memduh Yüzbaşı teknisyenleri bulup çıkalım, ben onları bulup geleyim ondan sonra 

çıkalım dedi, bu sırada saat 02:-03:00 sıraları idi, dışarıdan atış sesine benzer bir ses geldi 

akabinde  de  elektrikler  gitti,biz  hangarın  kapısında  Memduh  Yüzbaşı  ve  teknisyenlerle 

karşılaştık  ve  birlikte  Kartalkaya'ya  gittik.Orada  girişteki  lobide  yanımızda  bulunan  sırt 

çantamızdaki sivil kıyafetleri giydik, kaçmak için fırsat bekledik, sabaha kadar nizamiyeden 

çıkışın serbest olduğuna dair haber bekledik.

.... Lobide sabaha kadar bekledikten sonra saat 06:00 sıralarında Memduh yüzbaşı 

misafirhaneden dışarı çıktı helikopterlere baktı geri geldi, helikopterlerin motor çalıştırdığını 

ve  kaçtıklarını  söyledi,  biz  bu  arada  bir  kobranın  atış  sesini  duyduk  ,  kobradan  çıkan 

mermilerin  bize  de  zarar  vereceği  düşüncesiyle  en  yakın  odaya  hepimiz  birlikte  girip 

tuvaletinde saklandık. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Alaattin  Cem  ERSUZ  18/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Malatya  da 

bulunan birliğimizden saat:16:51 sıralarında 2 Atak helikopteri ve benim içinde bulunduğum 

UH1  Helikopteri  ilebirlikte  havalandık,  Atak  helikopterlerini  Yarbay  Hakan  EROL (Kol 

Lideri  -  3  Helikopterden  de  sorumlu),  Yüzbaşı  Memduh  KARAGÖL,  Üsteğmen  İrfan 

KANTARCI ve Üsteğmen Muhsin ÖZDAMAR kullanmaktaydı.

...  kendisi  de  bize  bu  şekilde  gezerseniz  darp  edilebilirsiniz  diye  söyledi  ve  bizi 

askeri  araca  bindirerek  Kartalkaya  Misafirhanesine  geri  götürdü,  burada  Malatya  İlinden 

görevli  olarak  birlikte  geldiğimiz  Yüzbaşı  Memduh  KARAGÖL,  Üsteğmen  Yiğit 

ÖZDAMAR,  Üsteğmen  İrfan  KANTARCI,  Üsteğmen  Emin  TÜREL,  Başçavuş  Ömer 

SEZEN,  Üstçavuş  Mutlu  AÇIKGÖZ  ile  buluştuk  ve  operasyon  yapılmasını  ve  bizi 

kurtarmalarını beklemeye başladık.
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...  bende  yanımda  bulunan  Yüzbaşı  Memduh  KARAGÖL,  Üsteğmen  Yiğit 

ÖZDAMAR,  Üsteğmen  İrfan  KANTARCI,  Üsteğmen  Emin  TÜREL,  Başçavuş  Ömer 

SEZEN, Üstçavuş Mutlu AÇIKGÖZ ile birlikte Nizamiyeye doğru yürüdük, burada sadece iki 

asker  kalmıştı,  dışarı  çıkmak istediğimizi  söylediğimizde  bize  zorluk çıkartmadılar,  bende 

yanımdaki arkadaşlarımla birlikte buradan ayrıldım...." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Çağlayan  ÇİMEN  10/08/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ....  Yarbay  Erdal 

BAŞLAR  ile  karşılaştım.  Bana  helikopterin  yanına  gidiyorsan  gece  görüş  gözlüğünün 

kapaklarını  takar  mısın  dedi.  Ve  iki  kapak  verdi.  (  Gece  görüş  gözlüğünün  kapaklarının 

komutanın cebinde olması onun gece görüş gözlüğünü kullandığına işarettir. Dolayısıyla uçuş 

yaptığı anlamına gelir) Ben de gittim kapakları geri taktım. Uçuş hattında iki atak helikopterin 

olduğunu fark ettim. Bizim envanterde 14/07/2016 tarihinde TAİ’den alınan bir Helikopter 

vardı.  İkincisinin  nereden  ve  ne  zaman  geldiğini  bilmiyorum.  Helikopterlerin  arızalarını 

kontrol  ettim.  Birisinin  silahı  arızalanmıştı.  Bir  gariplik  olduğu  için  arızaya  müdahale 

etmedim.  Komutanlara  da  düzelebilecek olduğu halde  burada  müdahale  edemeyiz  dedim. 

Diger Helikopter isabet almıştı mermi hasarı vardı. Nereye Hasar verdiğini bilmediğim için 

ona  da  müdahale  etmedim. Arızaları  gideremeyeceğimi  Yüzbaşı  Memduh  KARAGÖL’e 

ilettim. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Emin  TÜREL  18/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Saat.16:00’a 

kadarhazırlıklarımı yaptım.  Benimle birlikte  2  tane Atak 1 tane benim kullandığım UH-1 

GENEL MAKSAT helikopteri  olmak üzere toplam 3 helikopter  vardı.  1.  Atak helikopteri 

personeli  Yarbay Hakan EROL, Üsteğmen İrfan KANTARCI, 2.Atak helikopteri  personeli 

Yüzbaşı Memduh KARAGÖL, Üstteğmen Yiğit ÖZDAMAR ‘dır. Toplam 3 helikopterde 8 

personel 2 yolcu olmak üzere saat:16:50 sıralarında Malatya Tulga Üssünden kalkış yaptık.

Saat:18:50  sıralarında  yakıt  ikmali  için  Kayseri  Erkilet  hava  üssüne  iniş  yaptık. 

Saat:19:30 sıralarında yakıt ikmali sonrası 3 helikopter ile Ankara Güvercinlik Hava Üssüne 

intikal etmek için kalkış yaptık. Yaklaşık 10-15 dakika sonra radar ile temas sağlayan 2 Atak 

helikopterindeki Yüzbaşı Memduh KARAGÖL radar tarafından üç helikopterin de Kayseri 

Erkilet Meydanına dönmesi gerektiğini söyledi.1. Atak helikopterinde bulunan Yarbay Hakan 

EROL  ısrarla  Ankara  Güvercinlik  Üssüne  gitmemiz  gerektiğini,  Kara  Havacılık 

Komutanlığının  kesin  emri  olduğunu,  radara  iletilmesiniiç  telsiz  konuşmasından  Yüzbaşı 

Memduh  KARAGÖL’e  iletti.Yüzbaşı  Memduh  KARAGÖL  tekrar  radar  ile  irtibata 

geçerekkendilerine emrin geleceğini devam etmemiz gerektiğini söyledi....

Yarbay Hakan EROL’un bulunduğu helikopterin arıza vermesi üzerine diğer 2.Atak 

helikopterine Yarbay Hakan EROL veYüzbaşı Memduh KARAGÖL birlikte geçti. Bu sırada 
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1 arıza yapan helikopterdeki  arıza yapan silahın besleyicisinin sökülmesini  emirini  verdi. 

Teknisyen arkadaşlar bu parçayı söktüler. Daha sonra iki helikopter ile birlikte Güvercinlik 

Hava Üssüne hareket ettik....

Daha sonra iki viski Süper Kobra ve 1 Atak helikopteri de üsten kalkış yaparak 5 

helikopter  hava  üssünden  Akıncı  Üssüne  gittiğini  tahmin  ediyorum.  Daha  sonra  ortamın 

sakinleşmesi  üzerine  saat:08:30  sıralarında  Malatya'dan  gelen  iki  teknisyen  beş  pilot 

Güvercinlik'ten çıkış yaptık ve oradan herkes ayrıldı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ömer SEZEN 18/07/2016 tarihli  ifadesinde;  "Helikopterlerin  bakımını 

saat 16:00 ya kadar sürdürdük. Pilotların gelmesiyle motor çalıştırıldı ve hareket edildi. Ben 2 

Atak Helikopteri ile birlikte hareket eden UH-1 helikopterinde yolcu olarak bulunuyordum. 

Toplam  3  helikopterde  hatırladığım  kadarıyla  Yarbay  Hakan  EROL,  Yüzbaşı  Memduh 

KARAGÖL,  isimlerini  bilmediğim  2  Üstteğmen,  UH-1  Teknisyeni  Astsubay  Mutlu 

AÇIKGÖZ ve yine ismini bilmediğim bir  üsteğmen vardı.  Yaklaşık saat  18:00 sıralarında 

Kayseri Erkilet Havaalanı aiskeri bölgesine indik. ...

Saat  21:00  sıralarında  Temelli'ye  indik.  İniş  yaptıktan  yarım  saat  kadar 

helikopterlerin yakıt ikmalini yaptım ve pilotların bulunduğu içeriye geçtim. Bu arada yemek 

siparişi verdik. Bu sırada Hakan EROL Yarbay Helikopterlerin Akıncı'ya gideceğini söyledi. 

Biz yemek beklerken Hakan EROL Yarbayıma bir msj geldi ve bizi hemen yemek yemeden 

Akıncı'ya  göndermek istedi.  Memduh KARAGÖL Yüzbaşım ne acelemiz  var  yemeğimizi 

yiyelim dedi. Yemekler yendikten sonra hareket hazırlığı için helikopter başına gittik. Pilotlar 

motor  çalıştırınca  1003  numaralı  helikopterde  yangın  çıktı  ve  müdahale  ile  söndürdüm. 

Gerekli yerlere Memduh Yüzbaşı bilgi verdi. Daha sonrasında Hakan EROL Yarbay yanan 

helikopteri bırakarak diğer iki helikopterler ile Güvercinlik'e geçmemizi söyledi. Bu sırada biz 

hazırlık yaparken Hakan EROL Yarbay bana telefondan bir msj göstererek yanan helekopterin 

silah besleyicisini sökerek diğer helikoptere yüklememi söyledi.  Ben bunun için merkezin 

bilgisinin  olması  gerektiğini  söyleyince  "Emir  büyük  yerden sökeceksin"  şeklinde  talimat 

verdi. Mutlu Astsubay ile yaklaşık bir saat süren söküm işleminden sonra silah besleyiciyi 

yanan helikopterden söktük. Pilotlara haber verdim ve Memduh Yüzbaşı ve Hakan EROL 

Yarbay Atak Helikopteiri ile hareket ettiler. Diğer kalan personeller Emin Üsteğmen ve Cem 

Üsteğmenin kullandığı UH-1 helikopteri ile Güvercinlik meydanına intikal ettik. 

Sonrasında  Memduh  KARAGÖL Yüzbaşım  ile  karşılaştım  ve  buradan  ayrılalım 

"burada neler döndüğü belli değil güvenli bir yere geçelim" teklifinde bulundum. ...

Memduh  Yüzbaşım bize  kendisinden  habersiz  Ankarayı  terketmememiz  şeklinde 

verdi.  17.07.2016 günü Memduh  Yüzbaşım beni  arayarak  hem helikopterlerin  kontrolünü 

yapmak  hem  de  yaşananlar  hakkında  tanıklık  yapmak  üzere  buluşup  Güvercinlik'e 
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gideceğimizi  söyledi.  Emek'te  buluşarak  beraber  Güvercinlik'e  gittik.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli Ömer SEZEN 23/12/2016 tarihli ifadesinde; " ... Biz Akıncı hava üssüne 

helikopterlerle  kalkmak  üzere  Temelli'de  hazırlık  yaparken ben  1003  numaralı  Atak 

helikopterin  yakat  ikmalini  yapmıştım.  Hakan  EROL  ile  İrfan  DEĞİRMENCİ  (İrfan 

KANTARCI) Üsteğmen bu helikoptere bindiler. Bende helikopteri kalkış için çalıştıracağım 

sırada  helikopterin  rotorbrak'si  yandığını  fark  ettim.  Hemen  İrfan  Üsteğmene  motoru 

susturmasını söyledim. O da motoru susturdu. Orada bulunan yangın tüpüyle müdahale ettim. 

Helikopteri yanmadan kurtardık. Bu haliyle helikopter uçamayacak durumdaydı. Daha sonra 

orada  bulunan  pilotlar  birileriyle  görüştüler.  Polisteki  ifademde  belirttiğim şekilde  Hakan 

EROL Yarbay bana motoru yanan helikopterin feeder'ını sökmemizi emretti. Feeder dediğimiz 

mekanizma helikopterdeki mühimmatı silaha veren parçadır. Bu parça olmadan helikopterde 

bulunan silah çalışmaz. Ben polis ifademde ayrıntılı olarak belirttiğim şekilde Hakan Yarbayın 

ısrarı ve kendi bölük komutanım Engin KİLERCİOĞLU'nun bilgisi dahilinde 1003 kuyruk 

numaralı helikopterin feederini söktüm. Bunu daha sonra UH1 helikoptere yükledik. Memduh 

KARAGÖL Yüzbaşı ile Hakan EROL Yarbay 1008 numaralı Atak ile önce kalkış yaptılar. 

Arkasından da ben, Mutlu AÇIKGÖZ ile 2 Atak'ın ikinci pilotları UH1 pilotlarının kullandığı 

helikopterle Güvercinlik üssüne hareket ettik. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Volkan  TÜRKKORKMAZ 26/10/2016 tarihli  ifadesinde;  "  O esnada 

oraya Malatya'dan gönderilen Atak lardan birisi ile UH-1 helikopteri geldi, Atak'dan Memduh 

KARAGÖL yüzbaşı, Hakan EROL yarbay indiler. Ben kendilerine hoşgeldiniz dedim, onlar 

hangara  doğru  gittiler.  Ben  uçuş  hattında  kaldım.Ömer  SEZEN  ve  Mutlu  AÇIKGÖZ 

astsubaylar benim yanıma geldiler bana ne oldu diye sordular, bende pilotlardan duyduğum 

şekli ile Genelkurmaya baskın olduğunu söyledim." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Mustafa ORMANTEPE 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " Ben Akşam saat 

20:00  sıralarında  belirtildiği  gibi  Güvercinlik'te  bulunan  Kara  Havacılık  Komutanlığına 

geldim. Ardından görev yerim olan uçuş hattının olduğu kısma geldim burada Bakım Tabur 

komutanı Yarbay Murat BOLAT görevli teknisyenlerin helikopterlere mühimmat yüklemesini 

söyledi .Bizde verilen emri yerine getirdik. Bir Atak helikopterine ben ve yanımda bulunan 

teknisyen  Volkan  TÜRKKORKMAZmühimmat  yüklerken  helikopterde  parça  kırılıp  arıza 

meydana  geldi  ve  bu  helikopterin  silahı  kullanılmaz  hale  gelince  pilotlar  uçmadı.  Bu 

Helikopterde Bulunan Pilotların Yarbay Erdal BAŞLAR ve Binbaşı Eyyup ÜNAL olduğunu 

gördüm.  Daha  sora  Temelli  tarafından  Pilot  yarbay  Hakan  EROL ve  Yüzbaşı  Memduh 
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KARAGÖL tarafından yeni bir Atak helikopteri getirildi veYarbay Erdal BAŞLAR ve Binbaşı 

Eyyup ÜNAL buhelikoptere  bindi  bize hitaben Genelkurmay Basıldı  acil  oraya  gideceğiz 

dedive benden tekrar mühimmat yüklememi istediler bizde yine burada bulunan teknisyenler 

Volkan TÜRKKORKMAZ, Ömer SEZEN, Tamer ÖĞÜT ile birliktebu helikoptere mühimmat 

yükledik ve aynı pilotlar helikopterle saat 23:00 sıralarındauçtular. 15 dk sonra geri döndüler 

ve silah sisteminde arıza olduğunu söylediler ve hemen giderilmesini istediler. Bizde bu sırada 

internette olağan dışı olaylar olduğunu fark edince giderilmesi kolay olan bu arızayı tamir 

etmedik. Pilotlar ısrarla arızanın giderilmesin istese de tamirin yapmadık. Ayrıca son olarak 

uçan bu helikopterin atış yapıp yapmadığını bilmiyorum o an kontrolünü yapamadık. Bu kez 

yine aynı pilotlar ilk arıza yapan helikopterin yedek parçasını bize getirerek tamir edilmesini 

istedi  biz  kolay  olan  bu  arızayı  da  yapılamayacağını  söyleyerek  tamir  etmedi  .  Şunu  da 

belirtmek  istiyorum  mühimmat  yüklediğimiz  iki  atak  helikopteri  Malatyadan  gelen 

helikopterlerdir." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Eyüp  ÜNAL  06/10/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Uçuş  hattında  her 

zamankinden  fazla  pilot  ve  teknisyen  vardı.  Uçuş  hattına  bir  atak  helikopteri  indi. 

Helikopterden Hakan EROL ve Memduh KARAGÖL indiler. Bu helikopterin karşısında da 

UH1 helikopteri indi. Bu helikopterden de İrfan üsteğmen ile bir teğmen indi. Bu teğmenin 

ismi Abdullah olabilir. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Taha  Fatih  ÇELİK  01/09/2016  tarihli  ifadesinde;  "  O  arada  Yarbay 

Özcan  KARACAN  geldi.  Depoda  olan  mühimmatları  araca  yükletmemi  ve  uçuş  hattına 

yollamamı söyledi. O andan itibaren kışla bir anda araç ve personel ile doldu ve Özcan Yarbay 

tarafından faaliyete  başlıyoruz  diye  saat  21:30 sıralarında  emir  verdi.  Ben de kaskımı  ve 

gözlüğümü alarak uçuş hattına geçtim burada Yarbay İlkay ATEŞ ... ve hatırladığım kadarı ile 

Yarbay Hakan EROL, Yüzbaşı Memduh KARAGÖL ve ismini bilmediğim iki Üsteğmen o 

bölgede idi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ömer DERELİOĞLU 10/08/2016 tarihli  ifadesinde;  "  Bende aldığım 

emir  gereği  teknisyenlerime  aynı  emri  vererek  helikopterlerin  hangardan  çıkarmalarını 

emrettim  ve  teknisyenler  tarafından  hangarda  bulunan  4  adet  AH-1W  Süper  Kobra 

helikopteri,  2  adet  AH-1P Kobra  helikopterini  hangarda  çıkardık.  Ayrıca  5.  Ana  Bakım 

Fabrika  Komutanlığından  yine  bakım  tabur  komutanı  Yarbay  Murat  BOLAT’ın  emri  ile 

teknisyenlerin aracılığı ile teslim alarak dışarda hazır bulundurdum. Yine aynı günü Yarbay 

Murat BOLAT ve Taaruz Helikopter Tabur Komutanı Yarbay Özcan KARACAN’ın emri ile 2 

adet  T-129  Atak  Helikopterinin  acilen  gelmesi  için  Malatya  2.  Kara  Havacılık  Alayında 
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görevli  Binbaşı  Engin  KİLERCİOĞLU  ve  yüzbaşı  Memduh  KARAGÖL’ü  telefondan 

zorladır. Ayrıca Atak helikopterlerinin Malatya'dan gelmesi için Kara Havacılık Kurmay 

Başkanlığından resmi yazı yazdırdılar. Bu zorlama sonrası saat: 16.30 sıralarında Malatya’ 

dan  kalkış  yapan  iki  helikopter  Güvercinlik'e  inmeden  doğrudan  Sincan  ilçesi  Temelli 

mevkiinde Ulucan meydanına inmesi için yönlendirmeleri ile bu helikopterler tahminen saat: 

19.15 sıralarında Ulucan meydanına indi. Nöbetçi subay olarak görevim gereği helikopterleri 

takip  etme  sorumluluğu  bende  bulunmaktadır.  Yarbay  Murat  BOLAT  ve  Özcan 

KARACAN’ın Malatya 2. Kara Havacılık Alayında görevli Binbaşı Engin KİLERCİOĞLU 

ile  yaptıkları  telefon  görüşmelerine  birebir  şahit  oldum.  Benimle  birlikte  bu  telefon 

görüşmelerine binbaşı Ersel ERSOY, üsteğmen Soner GÖKÇE ile Binbaşı Suat AKYAZ da 

şahit oldular. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Tanık Hüseyin ARAS 25/07/2016 tarihli ifadesinde;"Zira Güvercinlik'ten gelen bir 

helikopter  olsaydı  bu  kadar  yakıt  almazdı.  Bu  astsubay  da  bana  Malatya'dan  Kayseri'ye 

Kayseri'den de buraya uçtuklarını söyledi. Tanımadığım bir yüzbaşı o sırada yanımıza gelerek 

bu  helikopterlerden  birisi  burada  kalacak  dedi. Yakıt  alan  astsubay  da  bu  helikopteri 

burada patlatırlar dedi. Yüzbaşı da o zaman yapacak bir şey yok dedi. Diğer helikopterlere 

de yakıt ikmali yapıldı. Ben aldıkları yakıt miktarını defterime kaydettim ve imzalarını aldım. 

Defterde şu anda yanımdadır." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Tanık Murat Zafer ARAS 24/07/2016 tarihli ifadesinde; " Bu arada şu hususu da 

belirtmek  istiyorum.  Cuma  günü  Malatya  dan  2  tane  atak  helikopterinin  Kara  Havacılık 

Komutanlığının  emri  ile  yola  çıktıklarını  Malatya  da  görev  yapan  devre  arkadaşımdan 

öğrendim. Gelen 2 atak helikopter Kayseri'de yakıt ikmali  yapıyor. Daha sonra Temelli'de 

bizim  ikinci  bir  yedek  meydanımız  var  oraya  iniyorlar,  beklemeye  geçiyorlar.  Bu  atak 

helikopterlerinde görevli olan ikinci pilotlardan İrfan KANTARCI Üsteğmenin geleceğinden 

bizim haberimiz var. Hatta bizim evimizde kalacaktı. Temelli'de beklerken yanımda bulunan 

Eren  AYDINER  Üsteğmenin  kafede  olduğumuz  sırada  bir  mesaj  geldi.  Mesaj  İrfan 

tarafından gönderilmişti. "Burada ortalık karıştı Akıncı'ya gideceğiz galiba " şeklinde bir 

mesaj göndermişti. Ancak biz daha sonradan şarjı bittiği için kendisine ulaşamadık. " şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

16 Temmuz 2016 günü,  saat:  02:14'de,  Yüzbaşı  Memduh KARAGÖL, Üsteğmen 
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Yiğit ÖZDAMAR veÜsteğmen İrfan KANTARCI olduğu düşünülen şahısların taarruz hangar 

apronunda oturmakta olan pilotların yanına gelerek konuştukları,

16  Temmuz 2016 günü,  saat:  08:19'da,  Yüzbaşı  Memduh  KARAGÖL,  Başçavuş 

Ömer SEZEN, Üstçavuş Mutlu AÇIKGÖZ, Üsteğmen Yiğit  ÖZDAMAR, Üsteğmen İrfan 

KANTARCIoldukları  düşünülen  ve  kimliği  belirlenemeyen  2  şahsın  (muhtemel  2’nci 

Kr.Hvcl.A.K.lığı/MALATYApersoneli)Kara Havacılık Komutanlığı 1 nolu nizamiyeden çıkış 

yaptıkları belirtilmiştir. 

Etimesgut  Hava  Ulaştırma  Grup  Komutanlığı  Birlik  Bakım  Bölük  Hangarında 

bulunan 10503 kuyruk numaralı AS-532 couger tipi helikopter üzerinde 28/07/2016 tarihinde 

Ankara  Batı  Cumhuriyet  Başsavcılığınca  gerekli  incelemeler  yapılmış  ve  buna  dair 

28/07/2016 tarihli olay yeri inceleme, arama ve elkoyma tutanağı düzenlenmiştir. Bu evraka 

ekli  Kara  Havacılık  Komutanlığı  personeli  tarafından  düzenlenen  "tutanaktır"  başlıklı 

mühürlü belgede;21/07/2016 tarihinde taarruz hangarı Takım Komutanı odasındaki sehpanın 

üzerinde Memduh KARAGÖL'ün uçuş kaskı, dizlik ve çeklisti bulunduğu belirtilmiştir.

Şüpheli Memduh KARAGÖL'ün kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0535 335 

17 04 ve 0533 396 80 79 numaralı telefon hatları için Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği'nin 

08/02/2017 tarih ve 2017/879 D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi  

uyarınca iletişim tespiti kararı verilmiştir.

Şüpheli Memduh KARAGÖL'ün kullanmakta olduğu 0533 396 80 79 numaralı 

telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe  girişiminde  bulunulan 

15/07/2016 tarihinde cep telefonunu gece boyunca açık olduğu, internet erişiminde bulunduğu 

anlaşılmıştır. 

Şüpheli Memduh KARAGÖL, 18/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Memduh  KARAGÖL'ün  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli Memduh KARAGÖL'ün,  Malatya 2. Kara Havacılık Alayında helikopter 

pilotu olarak Yüzbaşırütsesiyle görev yaptığı, 

Şüphelinin, askeri darbe faaliyeti kapsamında aşağıda anlatılacak eylemleri birlikte 

nazara alındığında şüpheli Memduh KARAGÖL'ün Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğunun 
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anlaşıldığı, 

Şüphelinin, Atak helikopter pilotu olduğu, Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askerler 

tarafından planlanıp gerçekleştirilecek olan askeri darbe planı kapsamında olay gecesi Atak 

tipihelikopter kullanacak pilot olarakönceden görevlendirildiği,

Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askerler tarafından askeri darbe girişimi sırasındaki 

faaliyetlerde kullanılacak olan helikopter, mühimmat ve personel ile ilgili gerekli planlamalar 

yapıldığı,  bu  kapsamda  Malatya  2.  Kara  Havacılık  Alayından  Atak  helikopterlerinin 

Ankara'ya getirilmesinin de planlandığı, bu helikopterlerin Ankara'ya getirilebilmesi için önce 

şüpheliler  Murat  BOLAT ve  Özcan  KARACAN'ın  Malatya  2.  Kara  Havacılık  Alayında 

görevli Binbaşı Engin KİLERCİOĞLU ve Yüzbaşı Memduh KARAGÖL’ü telefonla arayıp 

zorladıkları ve onları ikna ettikleri, daha sonra şüpheli Okan KOCAKURT'un Pilot Binbaşı 

Mehmet  Akif  BOZKURT tarafından  yazılan  benzer  nitelikteki  bir  yazıyı  bilgisayar  ortak 

ağından aldığı ve bu yazının 6.maddesinde belirtilen hava araçlarının Malatya - Ankara arası 

intikali  için uygun görülen tarihin,  emrin onay kısmının ve dağıtım kısmının değiştirerek, 

karanet ağı evrak yönetim sistemi üzerinden gönderdiği, Kara Havacılık Komutanının bilgisi 

dışında sahte olarak oluşturulmuş bu yazı üzerine şüpheli Memduh KARAGÖL'ün şüpheli 

Muhsin  Yiğit  ÖZDAMAR  ile  1007  kuyruk  numaralı  Atak  helikoptere,  şüpheliler  İrfan 

KANTARCI ve Hakan EROL'un 1003 kuyruk numaralı Atak helikoptere ve şüpheliler Emir 

TÜREL ve  Alaattin  Cem  ERSUZ'un  UH-1  helikoptere  binerek  kol  halinde  15/07/2016 

tarihinde saat 16:30 sıralarında Malatya Tulga meydanından Ankara Güvercinlik Meydanına 

gelmek üzere havalandıkları, uçuş planlarının bu bilgilere göre hazırlandığı, 

Helikopterlerin yakıt  ikmali  için saat 18:30 sıralarında Kayseri  Erkilet  meydanına 

indikleri, bu sırada 15/07/2016 tarihindeki askeri hareketliliğe ilişkin yapılan ihbar üzerine 

Genelkurmay Başkanı'nın bütün uçuşların ikinci bir emre kadar durdurulması emrini verdiği, 

şüpheli  Memduh KARAGÖL'ün de  Erkilet  meydanından helikopterle  kalkmadan önce  bu 

emirden  haberdar  olduğu,  şüpheli  Mutlu  AÇIKGÖZ'ün  18/07/2016  tarihli  ifadesindeki 

'Kayseri’de görevli havacı bir Üsteğmen, bizim pilotlarımızın helikopterde olduğu için bana 

Güvercinlik  meydanının  kapalı  olduğunu  bu  durumdan  haberimiz  olup  olmadığını  sordu, 

bende bu durumu Memduh Yüzbaşıya söylediğimde kendisinin haberi olduğunu söyledi bu  

durumu Ömer Başçavuşa ve diğer  ekibe söylememi istedi  bende tüm ekibe bu durumu  

bildirdim.'  beyanından  da  bunun  açıkca  anlaşıldığı,  Genelkurmay  Başkanının  uçuşların 

durdurulmasına ilişkin emre rağmen şüpheli Memduh KARAGÖL'ün 1007 kuyruk numaralı 

Atak helikopterle Ankara Güvercinlik meydanına gelmek üzere Kayseri Erkilet meydanından 

kalkış yaptığı, 

Helikopterler saat 19:30 sıralarında Erkilet meydanından kalkıp 10 - 15 mil mesafe 

katettikten sonra kuleden kendilerine telsizle RTB koduyla geri dönüp Erkilet meydanına iniş 
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yapmaları  çağrısında  bulunulduğu,  şüphelilerin  bu  çağrıyı  dinlemeyerek  uçuşa  devam 

ettikleri, 

Kara  Havacılık  Komutanlığına  denetim  için  gelmiş  olan  Kuvvet  Komutanının 

Güvercinlik  kışlasında  bulunması  nedeniyle  şüpheli  Hakan  EROL'un  emri  üzerine 

helikopterlerin iniş  meydanının Güvercinlik yerine Temelli  olarak değiştirildiği,  şüphelinin 

yasadışı olan bu iniş meydanının değiştirilmesine ilişkin emri uyguladığı, helikopterlerin saat 

21:00 sıralarında Temelli meydanına indikleri, 

Temelli meydanına iniş yapan 1003 kuyruk numaralı Atak helikopterinrotorbrak'ının 

yanarak gayrifaal durumu geldiği, şüpheli Hakan EROL'un Kara Havacılık Komutanlığında 

askeri darbeyi yönetenlerden aldığı talimatla Güvercinlik Meydanında bulunan feederı bozuk 

başka bir Atak helikoptere monte edilmek üzere 1003 kuyruk numaralı helikopterin feederını 

söktürdüğü  ve  şüpheliler  Emin  TÜREL ve  Alaattin  Cem  ERSUZ'un  kullandıkları  UH-1 

helikoptere  yüklettirdiği,  Malatya'dan  gelen  diğer  personelin  bu  helikoptere  yolcu  olarak 

bindikleri,

Şüpheli  Memduh  KARAGÖL'ün,  şüpheli  Hakan  EROL ile  birlikte  kullandıkları 

1007 kuyruk numaralı Atak helikopter ile şüpheliler Alaattin Cem ERSUZ ve Emin TÜREL'in 

kullandıkları  UH-1  helikopterin  Temelli  meydanından  kalkarak  saat  24:00  sıralarında 

Güvercinlik Meydanına iniş yaptıkları, 

1007 kuyruk numaralı Atak helikopter Güvercinlik meydanına iner inmez, taarruz 

hattında  bulunan  şüpheli  Erdal  BAŞLAR'ın  şüpheli  Memduh  KARAGÖL'e  'Hoşgeldiniz  

hemen helikopterinize silah yükleyin' şeklinde talimat verdiği, orada bulunan teknisyenlerin 

bu helikoptere daha önceden hazırlanmış mühimmattı yükledikleri, şüpheliler Erdal BAŞLAR 

ile  Eyüp  ÜNAL'ın  bu  helikoptere  binerek  kalkış  yaptıkları  ve  Cumhurbaşkanlığı  binası 

bölgesine saldırıda bulundukları, 

Şüpheli  Hakan  EROL'un  Malatya'dan  gelen  ekipten  Atak  helikopter  pilot  ve 

teknisyenleri  olan  şüpheliler  Memduh  KARAGÖL,  Muhsin  Yiğit  ÖZDAMAR,  İrfan 

KANTARCI, Ömer SEZEN ve Mutlu AÇIKGÖZ'e 'Atak ekibi olarak siz burada kalın, bize  

görev düşebilir' diyerek bu şüphelileri bakım hangarında bıraktığı, 

Şüphelinin, olay gecesi askeri darbenin sevk ve idare edildiği askeri birliklerden olan 

Güvercinlik kışlasında sabaha kadar bulunduğu, 

Şüpheli Memduh KARAGÖL'ün olay gecesi saat 02:14 ve 02:20'de uçuş kıyafetli 

olarak  saldırı  helikopterleri  kalkış  yaptıkları  Taarruz  Hangarı  apronunda  bulunduğunun 

güvenlik kamerası görüntüleriyle belirlendiği, 

Askeri  darbe  planlaması  kapsamında  olay  gecesi  faaliyette  bulunacak  Atak 

helikopterler olarak TAİ'den teslim alınan 1001 kuyruk numaralı helikopter ile Malatya'dan 

gelen 1003 ve 1007 kuyruk numaralı  helikopterlerin  belirlendiği,  Atak helikopter  pilotları 
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olarak  da  şüpheliler  Hakan  EROL,  Eyüp  ÜNAL,  Memduh  KARAGÖL,  Muhsin  Yiğit 

ÖZDAMAR  ve  İrfan  KANTARCI'nın  belirlendikleri,  Malatya'dan  gelen  1003  kuyruk 

numaralı Atak helikopterinin rotorbrakının yanarak gayrifaal duruma geldiği, TAİ'den teslim 

alınan Atak helikopterin ise feederının arızalandığı, bu nedenle sadece 1007 kuyruk numaralı 

Atak helikopterin olay gecesi faaaliyetlere katıldığı, bu nedenle Malatya'dan gelen aralarında 

şüpheli Memduh KARAGÖL'ün de bulunduğu şüphelilerin askeri darbe faaliyeti kapsamında 

olay gecesi helikopterlerle herhangi bir saldırı eyleminde bulunamadıkları, 

Askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması, kışlada askeri darbeye yönelik 

faaliyetleri  yöneten  ve  yönlendirenlerin  Akıncı  üssüne  gitmeleri  üzerine  şüpheli  Memduh 

KARAGÖL'ün de 08:00 sıralarında Güvercinlik kışlasından ayrıldığı, 

Şüphelinin  olay  akşamı  yetkisi  olmadığı  halde  Kara  Havacılık  Komutanlığında 

faaliyetlerde bulunduğu, 

Şüphelinin,  olay  akşamı  Genelkurmay  Başkanı  tarafından  hava  sahasının  uçuşa 

kapatılmasına ilişkin emir  verildiği  halde helikopterle  uçuş  gerçekleştirerek bu emre karşı 

geldiği, 

Şüphelinin, olay günü gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi 

olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü 

mensubu olan diğer  şüphelilerle  fikir  ve eylem birlikteliği  içerisinde hareket  ettiği,  askeri 

darbe  girişimininde  bulundukları,  şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarından  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  aldığı  yasal 

olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli Memduh KARAGÖL'ün,  soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı Terör 

Örgütü üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük 

Millet  Meclisini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  kısmen  veya  tamamen  yapmasını 

engellemeye  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya 

görevlerini  yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını 

oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-96- Şüpheli Mikail AYDOĞAN'ın ( Teğmen ) Eylemleri :

Şüpheli Mikail AYDOĞAN 28/07/2016 tarihli ifadesinde; " Halen Kara Havacılık 

Okulunda  eğitim  görmekteyim.  Tabur  Komutanımız  Yarbay  Yasin  CANDEMİR,  Bölük 

Komutanımız  Yüzbaşı  Emre ERKAN, şu  an  takım komutanımız  yeni  atandığı  ve  göreve 

henüz başlamadığı için tanımıyorum. 15/07/2016 tarihinde her zamanki gibi kurs 16:00'da 

bitti. Saat 17:00 sıralarında Bölük Komutanımız olan Yüzbaşı Emre ERKAN yemekhanede 
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topladı, bize hitaben 'Tabur Komutanımız Yarbay Yasin CANDEMİR sizinle görüşecek, şu an  

yoğun olduğu için gelemiyor, 21:45'te tekrar gazinoda toplanılacak' emrini verdi ve oradan 

ayrıldık. Daha sonra 21:45'te bütün 7. Dönem kursiyerler olarak gazinoda toplandık.

Yaklaşık 15-20 dakika sonra, Tabur Komutanımız Yarbay Yasin CANDEMİR panik 

bir halde gazinoya girdi, bu sırada yüzünün renginin solduğunu gördük, o anda gazinoda biz 

30 kişiydik, daha sonra Tabur Komutanımız Yarbay Yasin CANDEMİR bizi etrafına topladı 

ve bize hitaben 'bugün çok önemli ve çok ciddi bir gün, bu işin şakası yok, bugün korkmayın  

bugün  titremeyin,  bugün  hepimiz  öleceğiz,  şimdi  size  gerçek  silah  ve  gerçek  mühimmat  

dağıtılacak,  Genelkurmay Başkanlığına baskın oldu,  iki  noktada çatışmalar devam ediyor,  

ikinci  öncelikli  olarakta  bizim  birliğimize  saldırı  gerçekleştirilmesi  bekleniyor,  birliğimizi  

savunacağız' dedi ve bizi rasgele yedişerli ve dörderli gruplara ayırdı, benim ayrıldığım dört 

kişilik grupta ben, Teğmen İbrahim Furkan GÜLCAN, Teğmen Çağatay Talha ÇOLAKOĞLU 

ve  Teğmen  Kerimcan  KAMAN vardı.  Daha  sonra  Yarbay Yasin  CANDEMİR bize  kışla 

içerisinde özel aracı olan var mı? diye sordu. Bende özel aracımın olduğunu söyledim. Bana 

şu an hatırlamadığım bir cep telefonu numarası verdi ve silahlarımızı alarak nizamiyeye gidin 

dedi.

Daha sonra nizamiyeye giderken Yarbay Yasin CANDEMİR'in bana vermiş olduğu 

numarayı aradım. Bu numaranın daha sonradan soyadını bilmediğim Binbaşı Ertuğrul’a ait 

olduğunu öğrendim. Daha sonra depodan Yüzbaşı Emre ERKAN'dan rastgele silah ve boş 

şarjör  aldık.  Bu  sırada  diğer  arkadaşlarımızdan  tabur  komutanımız  Yarbay  Yasin 

CANDEMİR’in odasından G-3 tüfek mermisi alacağımızı öğrendik. Daha sonraYarbay Yasin 

CANDEMİR’in odasına gittik. Burada Yüzbaşı Emre ERKAN'ın herkese 12 adet G-3 tüfek 

mermisi  dağıttığını  gördük  ve  herkes  12  adet  mermi  aldı,  daha  sonra  herkes  dağıtılan 

mermileri boş şarjörlere bastık ve nizamiyeye doğru gittik. Nizamiyede Binbaşı Ertuğrul’u 

gördük. Binbaşı Ertuğrul'un yanına gittiğimizde bize 'korkmayın, bugünler için yetiştirildiniz' 

dedi.  Ve  herkes  nizamiyenin  önünde  beklemeye  başladı.  Daha  sonra  nizamiyeden  şu  an 

hatırlamadığım bir ardaşım bana fazladan mermi almam için Yarbay Yasin CANDEMİR'in 

yanına  gitmem  gerektiğini  söyledi.  Bende  özel  aracım  ile  tabur  binasının  önüne  gittim. 

Yüzbaşı Emre ERKAN'i orada göremedim ve kendisini telefon ile aradım. Kendisi bana Kara 

Havacılık Komutanlığı binasının önüne gitmemi söyledi. Bende Kara Havacılık Komutanlığı 

binasının önüne giderken yolda albay Murat AĞIR’ı gördüm ve o da benim aracıma bindi. 

Daha sonra Kara Havacılık Komutanlığı binasının önüne Albay Murat AĞIR ile birlikte gittik. 

Albay Murat AĞIR yanımdan ayrıldı  fakat nereye gittiğini bilmiyorum. Daha sonra orada 

bulunan Yarbay Yasin CANDEMİR bana 4 kutu yani 80 adet G3 tüfek mermisi verdi, daha 

sonra  bana  Binbaşı  Ertuğrul'un  tüfeğinin  olmadığını  ve  nizamiyeye  giderken  Binbaşı 

Ertuğrul’a  depodan  bir  tüfek  almamı  söyledi.  Depoya  gittiğimde Yüzbaşı  Emre  ERKAN, 
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Yüzbaşı Erdem ARIKAN ve Teğmen Kerimcan KAMAN vardı. Daha sonra Yüzbaşı Emre 

ERKAN bana oradan rasgele  bir  silah verdi,  bu sırada Teğmen Kerimcan KAMAN depo 

sorumlusu olarak depo da kaldı ve daha önceden depo görevlisi olan Teğmen Galip ŞİMŞEK 

koşarak nizamiyeye geldi ve bizim nizamiye grubumuz olan dört kişiye katıldı. Bende tekrar 

nizamiyeye gittim ve Binbaşı Ertuğrul'a depodan almış olduğum silahı verdim. Daha sonra 

Yarbay Yasin CANDEMİR'in  bana  vermiş  olduğu 4 kutu  merminin  bir  kutusunu Binbaşı 

Ertuğrul'a  verdim,  kalan 3 kutuyu ise diğer  teğmen arkadaşlarla paylaştık.  Daha sonradan 

herkes hatırlamadığım bir rütbeliden fazladan dolu bir şarjör aldı. ...22:45 sıralarında herkes 

nizamiyede dolu şarjör ve tüfekleri ile beklemeye başladılar. Binbaşı Ertuğrul bize hitaben 

'Telefonlarınızla uğraşmayın, telefon gelirse bakmayın' dedi,ama ben telefonuma baktım ve 

gelen mesajlara göre darbe yapanlar, Genelkurmaya saldıranları ile bizim birliğe saldıracak 

kişilerin aynı kişiler olduğu kanaatine vardım.

F-16 jetlerinin seslerini ve helikopterlerin seslerini duyuyorduk, fakat hala bir darbe 

girişiminin olduğunu anlamadık ve bize söylenen Genelkurmaya bir saldırı olduğu ve buraya 

saldıranların bize de saldıracağı yönündeydi. sabah 04:30 ve 05:00 sıralarında nizamiyenin 

önünde  Ertuğrul  Binbaşı  bizi  topladı  ve  artık  hat  düzeninde  bekleyeceğimizi  söyledi.  Bu 

esnada da bize polis gelirse atış serbest emrini verdi. Halk gelirse de havaya ateş açmamızı,  

eğer  halkın  nizamiyeden  içeriye  gelmesi  durumunda  kendisinden  gelecek  olan  emirleri 

beklememizi söyledi. Daha sonra soyadını bilmediği kendisini ve resmini gördüğüm taktirde 

tanıyabileceğim Ertuğrul Binbaşı bizi mevzilere yerleştirdi, bizde kendi aramızda polise mi 

ateş edeceğiz vatandaşa mı? ateş edeceğiz diye konuştuk ve hepimiz birlikte hiç kimseye ateş 

etmeme ve biran önce kaçmaya karar verdik. Ertuğrul Binbaşı polise ateş emri verince bunun 

bir darbe girişimi olduğunu anladım, kışa içerisinden ve dışarısından atış seslerin geldiğini 

duyduk. Ertuğrul Binbaşı, ismini bilmediğim kurmay binbaşı ve rütbesiz kamuflaj kıyafetli 

asker  bir  şahsın panikle  askeri  bir  araca doğru koştuklarını  gördüm. Daha sonra Ertuğrul 

binbaşı teğmenlerde gelsin diyerek kendisini bulunduğu yere çağırdı bende kendisine tabura 

gideceğimi  söyledim  bunun  üzerine  Ertuğrul  binbaşı  sadece  sen  gel  dedi,  bende 

gelmeyeceğimi söyleyerek bu emre uymayarak kendi şahsı aracıma doğru koştuğum esnada 

diğer  arkadaşlarımızı  daçağırdım ve  tabura  gittik,  sivil  kıyafetlerimi  giydik,  silahlarımızı 

taburun içine bıraktık, daha sonra Çağatay Taha ÇOLAKOĞLUve ben araç ile nizamiyeye 

gittik,  nizamiyede  gittiğimizde  teğmenlere  ait  sivil  araçların  nizamiye  girişinde  birikmiş 

olduğunu  bununda  sebebinin  askeriyeninitfaiye  aracının  nizamiye  girişi  çıkısını 

kapatmasından  kaynaklanıyordu,  öndeki  araçlar  itfaiye  aracını  çektirip  yolu  açtılar  bende 

aracımla nizamiyeden çıkarak, Çağatay Taha ÇOLAKOĞLU‘nun Ankara’da bulunan ailesinin 

evine gittik." şeklinde beyanda bulunmuştur. 
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Şüpheli  Çağatay Taha ÇOLAKOĞLU 28/07/2016 tarihli  ifadesinde;  "  Benim 

grubumda  Mikail  AYDOĞAN’a  bir  GSM  numarası  verdi  ve  bu  numarayı  arayıp 

komutanınızın  emirlerini  alın  dedi.  Komutanın  kim  olduğunu  söylemedi.  Ben  dörtlü 

grubumdakileri  tanıyordum,  grupta  Mikail  AYDOĞAN,  İbrahim  Furkan  GÜLCAN  ve 

Kerimcan KAMAN vardı. Tabur komutanı şimdi aşağıya inin depodan silahlarınızı alın dedi, 

bizde aşağıya indiğimizde bölük komutanı Emre ERKAN bizim grubta Kerimcan KAMAN'ı 

tutanak sen burda kal dedi bize daha sonra Galip ŞİMŞEK isimli kursiyeri kattı. Biz silahları 

depodan Emre ERKAN yüzbaşıdan aldık. Ben G-3 marka uzun namlulu tam otomatik 7,62 

çapında bir silah aldım,silahın seri nosunu hatırlamıyorum diğer arkadaşlarımda aynı silahdan 

aldılar.  Depodan  çıktıktan  sonra  yüzbaşı  Emre  ERKAN  bizi  tabur  komutanı  Yasin 

CANDEMİR'in odasına götürdü burada bize yüzbaşı Emre ERKAN 12 adet dolu fişek verdi. 

Diğer arkadaşlarda aynı şekilde aldılar, Galip ŞİMŞEK in kaç mermi aldığını bilmiyorum.

Mikail  AYDOĞAN  verilen  GSM  numarasının  aradı,  bir  şahısla  görüştü  ve 

konuşmadan  sonra  konuştuğu  şahsın  Ertuğrul  Binbaşı  olduğunu  ve  bize  nizamiyede 

beklediğini  söyledi  birlikte  nizamiyeye  arabayla  gittik.  Bizi  Nizamiyede  Ertuğrul  binbaşı 

karşıladı...." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli İbrahim Furkan GÜLCAN 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " ... daha sonra 

biz  orada  beklerken  teğmen  Mikail  AYDOĞAN  tabur  komutanından  4  kutu  G-3  tüfek 

mermisi getirdi ve aramızda dağıttık ,  daha sonradan herkes hatırlamadığım bir rütbeliden 

fazladan dolu bir şarjör aldı. 22:45 sıralarında herkes nizamiyede dolu şarjör ve tüfekleri ile 

beklemeye başladılar. ... Daha sonra teğmen Mikail AYDOĞAN bana doğru koşarak tabura 

gidiyoruz dedi, daha sonra Mikail AYDOĞAN'ın aracına binerek tabur binasına gittik, orada 

bizim gibi kaçan diğer teğmen arkadaşlarımız vardı, orada Kerimcan KAMAN’ı ve Cihangir 

CAN'ı  gördüm,  tabur  binasında  sivil  kıyafetlerimizi  giydik,  silahlarımızı  taburun  içine 

bıraktık ve daha sonra üzerini değiştirenler araçları ile taburdan uzaklaştık " şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Kerim  Can  KAMAN  28/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  Ben  burada 

beklerken  arkadaşlarımdan  Mikail  AYDOĞAN  bana  mühimmat  getirdi  ve  bunu  tabur 

komutanı Yasin CANDEMİR gönderdi dedi ve ben de aldım ve burada beklemeye devam 

ettim. ...." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  20:22'de,  Mu.Teğmen  Mikail  AYDOĞAN  ve 
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Mu.Teğmen Çağatay Taha ÇOLAKOĞLU’nun, sivil kıyafetli olarak Kara Havacılık Subay 

Temel koğuş kapısından giriş yaptıkları,

15 Temmuz 2016 günü, saat:  21:38'de, Mu.Teğmen Mikail  AYDOĞAN ve Topçu 

Teğmen  Kerimcan  KAMAN’ın  uçuş  kıyafetli  olarak  Kara  Havacılık  Subay Temel  koğuş 

kapısından çıkış yaptıkları,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  22:40'da,  Mu.Teğmen  Mikail  AYDOĞAN’ın,  uçuş 

kıyafetli  ve  uzun  namlulu  silahlaKaraHavacılık  Komutanlığı  1  nolu  nizamiye  içerisinde 

görüldüğü, 

15  Temmuz 2016 günü,  saat:  22:43'de,  Mu.  Teğmen Mikail  AYDOĞAN’ın  uçuş 

kıyafetli ve silahlı olarak subay temel silahlık koridorunda görüldüğü, 

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  05:00'de,  Mu.Teğmen  Mikail  AYDOĞAN’ın,  uçuş 

kıyafetli  ve  uzun  namlulu  silahlaKaraHavacılık  Komutanlığı  1  nolu  nizamiye  içerisinde 

görüldüğü belirtilmiştir. 

Şüpheli Mikail AYDOĞAN'ın kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0534 932 21 

61  numaralı  telefon  hattı  için  Ankara  8.  Sulh  Ceza  Hakimliği'nin  30/11/2016  tarih  ve 

2016/4571 D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti 

kararı verilmiştir.

Şüpheli  Mikail  AYDOĞAN'ın  kullanmakta olduğu 0534 932 21 61 numaralı 

telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe  girişiminde  bulunulan 

15/07/2016  tarihinde  şüphelinin  cep  telefonunun  gece  boyunca  açık  olduğu  ve  internet 

erişiminin bulunduğu,  şüphelinin  olay gecesi  şüpheliler  Ertuğrul  ALTUN, İbrahim Furkan 

GÜLCAN, Kerimcan KAMAN ve Yasin CANDEMİR ile  telefon iletişiminde bulunduğu, 

01:51 - 06:10 saatleri arasına ise kimse ile telefon irtibatında bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Şüpheli Mikail AYDOĞAN,18/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Mikail  AYDOĞAN'ın  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli Mikail  AYDOĞAN'ın,  Kara  Havacılık  Okul  Komutanlığı  Öğrenci  ve 

Kurslar Tabur Komutanlığında 7. dönem kursiyer teğmen olarak görev yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri dışında başka asker kişilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış 
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biçimi ile  birlikte  nazara  alındığında,  şüphelinin  Fetullahçı  Terör  Örgütü üyesi  olduğunun 

anlaşıldığı,

Şüphelinin,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler  tarafından  15/07/2016 

tarihinde  gerçekleştirilecek  askeri  darbe  girişimi  öncesinde,  Subay  Temel  Kurs  Bölük 

Komutanı olan şüpheli Emre ERKAN tarafından 15/07/2016 tarihinde saat 21:30 sıralarında 

kışlada  bulunmaları  talimatı  üzerine  15/07/2016  tarihinde  saat  21:45'de  Güvercinlik 

Kışlasında, toplantı yapılacak yerde tulumlu olarak, hazır vaziyette beklediği, 

Tabur Komutanı Yasin CANDEMİR'in, tüm 7. Dönem Kursiyer Teğmenlere olduğu 

gibi şüpheliye de kapısı kırılmak suretiyle açılan depodan seri numaralarına bakmaksızın G-3 

piyade tüfeği dağıttırdığı,

Şüphelinin, aldığı bu tüfeğin mühimatını ise askeri darbe hazırlığı kapsamında atış 

eğitimi bahanesiyle alınan ve atış eğitimi iptal edildiği halde iade edilmesi gerekirken iade 

edilmeyerek Tabur Komutanı şüpheli Yasin CANDEMİR'in odasında bulunan mermilerden 

karşıladığı, 

Şüpheli Yasin CANDEMİR'in, şüpheli Mikail AYDOĞAN'ı, şüpheliler Çağatay Taha 

ÇOLAKOĞLU, İbrahim Furkan GÜLCAN ve Galip ŞİMŞEK ile birlikte rastgele bir grup 

oluşturarak başlarına da şüpheli Binbaşı Ertuğrul ALTUN'u vererek İstanbul yolu üzerinde 

bulunan Ana Nizamiyede nöbet kulubeleri çevresinde görevlendirdiği,

Şüpheli Yasin CANDEMİR'in Ana Nizamiyeye gittiklerinde irtibat numarası olarak 

şüpheli Ertuğrul ALTUN Binbaşının telefon numarasını verdiği, şüpheli Mikail AYDOĞAN'ın 

da Ertuğrul ALTUN ile irtibat kurduğu ve şüphelilerin birlikte şüpheli Mikail AYDOĞAN'ın 

özel aracı ile Ana Nizamiyeye gittikleri, 

Şüpheli Ertuğrul ALTUN'un, şüpheli Mikail AYDOĞAN'ın da aralarında bulunduğu 

Teğmenlere,  bir  şey olursa  müdahale  etmeleri,  gelen  olursa  ateş  etmeleri,polis  gelirseateş 

serbest olduğu ve vurmaları şeklinde talimatlar verdiği, 

Şüphelinin,  Güvercinlik  kışlasının asıl  giriş  çıkış  yeri  olan Ana Nizamiyede uzun 

namlulu silahla mevzi aldığı, kışlaya girmek isteyen ya da kışladan çıkmak isteyenleri şüpheli 

Ertuğrul  ALTUN ile  birlikte  engelledikleri,  bu  şekilde  Ana Nizamiyenin  askeri  darbeciler 

tarafından  kontrolünü  sağladıkları,  polis  müdahalesine  karşı  şüpheli  Ertuğrul  ALTUN'un 

talimatı ile silahlı olarak bir hat oluşturdukları,

Şüpheli  Mikail  AYDOĞAN'ın  verilen  talimat  üzerine  kendi  özel  aracıyla  tabur 

binasında  bulunan  depoya  giderek  rastgele  1  adet  G-3  piyade  tüfeği  ile  ilave  mühimmat 

aldığı,  silahı  şüpheli  Ertuğrul  ALTUN'a  verdiği,  ilave  mühimmatı  ise  Ana  Nizamiyede 

bulunan şüphelilere dağıttığı, 

Şüphelinin, askeri darbe faaliyeti başladığı saat 22:00 sıralarından sabah saat 06:00 - 

1796/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



07:00 sıralarına kadar askeri darbeyi sevk ve idare eden şüpheliler tarafından verilen yasadışı 

emir ve talimatları yerine getirdiği, şüphelinin kendisine emir ve talimat yetkisi bulunmayan 

başka bir birlik komutanı olan şüpheli Ertuğrul ALTUN Binbaşıdan emir ve talimat aldığı, 

Şüphelinin, askeri darbe gecesi görevlendirildiği Ana nizamiyede olay gecesi uzun 

namlulu silahla bulunarak Güvercinlik kışlasının askeri darbeciler açısından kontrolünü ve 

güvenliğini sağladığı, 

Askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması, kışlada askeri darbeye yönelik 

faaliyetleri  yönlendirenlerin  Akıncı  üssüne  gitmeleri  ve  şüpheli  Ünsal  ÇOŞKUN'un 

'teğmenler ayrılabilir' talimatı üzerine şüphelinin silahını bırakıp sivil kıyafetlerini giyerek 

şüpheli Çağatay Taha ÇOLAKOĞLU ile birlikte Güvercinlik kışlasından ayrıldıkları, 

Şüphelinin, görev tanımı dışında kendisine ait olmayan uzun namlulu silahla olay 

gecesi Ana Nizamiye bölgesinde kendisine verilen yasadışı emir vetalimatları yerine getirdiği, 

Şüphelinin,  kendisine emir  ve talimat  verme yetkisi  bulunmayan başka bir  askeri 

birlik komutanından yasadışı emir ve talimat aldığı, 

Şüphelinin,  cep telefonunda,  tanık Mehmet DİKKATLİ'nin beyanına göre isminin 

'Yurtta  Sulh'  olduğu anlaşılan 7.  dönem kursiyer  teğmenlerden oluşan whatsapp grubunun 

kayıtlı  olduğu  ve  askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  üzerine  şüphelinin 

aldığı talimat doğrultusunda bu whatsapp grubuna ilişkin tüm paylaşımları sildiği, 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarının  askeri  darbe  faaliyeti  icrası  sırasında  olay 

gecesi askeri darbe faaliyeti dışında herhangi bir telefon iletişiminde bulunulmamasına dair 

faaliyete katılan askerlere emir ve talimat verdiklerinin değerlendirildiği,  şüphelinin de bu 

emir  ve  talimata  uyarak  olay  gecesi  01:51  -  06:10  saatleri  arasında  herhangi  bir  telefon 

iletişiminde bulunmadığının anlaşıldığı, 

Şüphelinin,  Kara  Havacılık  Komutanlığında  olay  gecesi  gerçekleştirilen  askeri 

hareketliliğin bir askeri darbe girişimi olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için 

kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu olan diğer şüphelilerle fikir ve eylem birlikteliği 

içerisinde  hareket  ettiği,  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  darbe  girişiminin  başarıya 

ulaşması için kendisine verilen yasal olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Mikail  AYDOĞAN'ın,  soruşturmaya  konu  eylemlerinin,  Silahlı  Terör 

Örgütü üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük 

Millet  Meclisini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  kısmen  veya  tamamen  yapmasını 

engellemeye teşebbüs etmek ve Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya 

görevlerini  yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını 

oluşturduğu anlaşılmıştır. 
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5-97- Şüpheli Muhsin Yiğit ÖZDAMAR'ın ( Üsteğmen) Eylemleri :

Şüpheli  Muhsin  Yiğit  ÖZDAMAR  18/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  .....  2012 

atamaları  ile  Manisa  Batı  Kışla  Komutanlığa  atamam  oldu.  6  ay  sonra  Kara  Havacılık 

Kursuna seçildim.  1 yıl  eğitim aldım.  Kara  Pilot  Üsteğmen olarak  mezun oldum.  Mezun 

olduktan  sonra  Malatya  Kara  Havacılık  Alayına  atamam yapıldı.  Halen  aynı  yerde  görev 

yapmaktayım. Atak Helikopter pilotuyum. 

2010 yılında başlayıp 2015 yılında asılsız olduğu ortaya çıkan Askeri casusluk davası 

mağduruyum. Bu soruşturmadan dolayı Malatya 2. Kara Havacılık Alayında oluşturulan heyet 

tarafından yazılı ifadem alındı. O dönemki Alay Komutan Kurmay Albay Mustafa ÖZKAN ve 

İstihbarat Şube Müdürü İstihbarat Yarbay Yıldıray GÖKTAŞ tarafından asılsız iftiralara ve 

baskılara maruz kaldım.

Ergenekon örgütüne üye  olduğum iftirası  ile  hakkımda adli  işlem yapılmıştır.  Bıı 

yapılan baskılar ve mobing FETÖ/PDY terör örgütüne bağlı olmadığımın en büyük kanıtıdır. 

Ben bu zamana kadar FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde bulunmadım. Bulunmadığım için 

sürekli haksız suçlamalara maruz kaldım. 

Ben Siirt  ilinde 2 haftalık  görevdeydim. Ayın 14’ünü 15'  ine  bağlayan gece  saat 

01:30 sıralarında  Siirt  ilinden Atak helikopteri  ile  gelerek Malatya  Askeri  Tulga  kışlasına 

indim. Olayın olduğu Cuma günü görev sonrası istirahatliydirn. Buna rağmen Yarbay Hakan 

EROL  beni  cep  telefonumdan  arayarak  “Tören  için  Ankara  iline  Atak  helikopterinin 

götürüleceğini"  söyleyerek  kışlaya  gelmem  yönünde  emir  verdi.  Ben  komutanımın 

emrineuyarak saat 14.30 sıralarında kışlaya geldim. İlk başta kışla içerisinde bir hareketlilik 

yoktu. Aynı birlikte görev yaptığım Üsteğmen Alaattin Cem ERSUZ arkadaşımın telefonuna 

watsapp yolu ile yazılı  bir  talimat  geldi.  Talimat içeriğinde,  helikopter numaraları,  nereye 

ineceğimiz şeklinde Alay Komutanı Albay Hakan KELEŞ imzalı yazılı emir vardı. Bu emir 

Kara  Havacılık  Uçuş  Takip  Yazılımı  (KUTAY)'da  mevcuttur.  KUTAY  yazılımı  mevcut 

helikopter  ve  uçakların  hangi  personel  ile  hangi  rotada  hangi  saatlerde  ve  amaçlarda 

gideceğinin  belirten  bilgisayar  yazılımıdır.  Bu emir  bulunduğu takdirde  doğru  söylediğim 

anlaşılacaktır.

Emre istinaden ben, Üsteğmen İrfan KANTARCI ve Yarbay Hakan EROL uçuş için 

helikopterlerin  yanına  geçtik.  Ben  ve  Yüzbaşı  Memduh  KARAGÖL  1007  numaralı 

Atakhelikopterinde görev aldık. Üsteğmen İrfan KANTARCI ve Yarbay Hakan EROL diğer 

helikopterde  görev  aldı.  Güvercinlik  için  kalkış  izni  istendi.  Kalkış  yaptıktan  sonra  yakıt 

ikmali için Kayseri Erkilet meydanına indik. Yakıt ikmali yaptıktan sonra Güvercinlik için 

tekrar kalkış yaptık. 10 - 15 mil sonra radardan acilen Erkilet meydanına inmemiz için talimat 

verildi.
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Yüzbaşı  Memduh  KARAGÖL  radar  ile  irtibat  kurup  kol  lideri  Yarbay  Hakan 

EROL’u geri dönüp inmemiz konusunda telsiz aracılığı ile bilgilendirdi. Ancak Yarbay Hakan 

EROL telsiz  aracılığı  ile  bize  hitaben  devam edeceğimizi  Temelli  askeri  meydanına  iniş 

yapacağımızı Komutanın bilgisi olduğunu söyleyerek bu şekilde emir verdi. Temelli askeri 

meydanına iniş yaptık. 

Temelli Meydanında bizi Albay Murat AĞIR ve Binbaşı Tarhan DOĞAN karşıladı. 

Güvercinlik  askeri  hava  alanının  VİP nedeni  ile  hava  sahasının  kapalı  olduğunu  bahane 

ederek helikopterleri Temeli askeri meydanında bırakıp Güvercinlik askeri hava limanına araç 

ile  gideceğimizi  söylediler.  Yüzbaşı  Memduh  KARAGÖL  bu  duruma  karşı  çıktı. 

Helikopterlerimiz  burada  ise  bizde  burada  kalacağız  dedi  ve  kalmaya  devam  ettik. 

Telefonuma baktığımda haberleri gördüm. Arkadaşlarımla paylaştım. Temelli askeri üstünde 

kalmaya devam etmek istediğimizi söyledik. Ancak Yarbay Hakan EROL bize hitaben yeni 

emir geldiğini, derhal Akıncı Askeri Hava Limanına inmemiz gerektiğini söyleyerek kalkış 

yapmamız  için  emir  verdi.  Yarbay  Hakan  EROL  dışındaki  tüm  pilotlar  kalkış 

yapmayacağımızı sözlü olarak belirttik. Buna istinaden Yarbay Hakan EROL 'IŞID saldırısı  

olsa uçmayacak mısınız' diye bir şeyler söyleyerek kalkış yapmamız için baskı yaparak emir 

verdi. 

Emir komuta zinciri içinde çalıştığımız için emre uyarak ben ve Yüzbaşı Memduh 

KARAGÖL ile helikopterlere biniş yaptık.

Üsteğmen  İrfan  KANTARCI  ve  Yarbay  Hakan  EROL  da  kendi  kullandıkları 

helikoptere biniş yaptı. Biz motor çalıştırdık beklemeye başladık. Bir müddet sonra Üsteğmen 

İrfan  KANTARCI  ve  Yarbay Hakan  EROL binmiş  oldukları  helikopterden  indiler.  Bizim 

yanımıza  geldiler.  Bize  hitaben  kullandıkları  helikopterin  ROTOR BRAKE(Fren  Sistemi) 

arızasi  oluğu  ve  çalışmadığını  söylediler.  Bu  söylem  üzerine  motorları  susturduk  ve 

beklemeye başladık.

Bir müddet sonra Yarbay Hakan EROL bize hitaben, emir geldiğini kendi kullanmış 

oldukları  ve arızalı  olarak  belirtikleri  Atak helikopterinden atış  sistemi  ile  ilgili  FEEDER 

(mühimmat  destekleyici)  parçasının  sökülmesi  gerektiğini,  sökülen  parçanın  UH-1 

helikopterine yüklenip Atak helikopteri  eşliğinde Güvercinlik  üstüne götürmemiz yönünde 

emir verdi. Arızalı olduğunu belirtikleri Atak helikopterinden FEEDER parçası teknisyenler 

tarafından söküldü. Parça UH-1 helikopterine yüklendi. 

Kalkış  yapmadan  önce  Atak  helikopterinde  beraber  görevli  Yüzbaşı  Memduh 

KARAGÖL Yarbay Hakan EROL'a dönerek 'komutanım sizle uçalım o zaman' dedi. Bana 

dönerek ' Yiğit bu işin sorumlusu o, sen uçma UH-1' de yolcu olarak gel' dedi.

Belirtmek istediğim iki husus var. Birinci husus; Kalkış yapmak istemediğimiz için 

Üsteğmen  İrfan  KANTARCI  tarafından  ROTOR  BRAKE  (Fren  Sistemi)  kasıtlı  olarak 
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bozulmuş olabilir. Çünkü bu zamana kadar uygulanan emirler gereği taarruz helikopterleri en 

az 2 helikopter olarak kalkış yapmaktadır.İkinci husus ise; Yarbay Hakan EROL’un bu illegal 

faaliyete  destek  vermek  amacı  ile  Ankara  Güvercinlik  üstünde  arızalanan  helikoptere  bu 

parçanın götürülmesi için verdiği emirdir.

Ben UH-1 helikopterine  üsteğmen  İrfan  KANTARCI ile  yolcu  olarak  bindim ve 

kalkış  yaptık.  Güvercinlik  üstüne  iniş  yaptık.Güvercinlik  üstünde  gördüğümüz  manzara 

karşısında şoka girdik. Yarbay Hakan EROL’a neler döndüğünü sorduk. Bilmiyorum dedi. Bu 

esnada uçuş hattında bulunan Yarbay Erdal BAŞLAR Yarbay Hakan EROL’u yanına çağırdı 

ve sessizce bir şeyler konuştular. Ancak ne konuştuklarım duymadım.

Durum hakkında bilgi almak için Bakım Tabur Komutanı Yarbay Murat BOLAT’ın 

odasına ben, Üsteğmen İrfan KANTARCI, Yüzbaşı Memduh KARAGÖL, Üsteğmen Alaattin 

Cem ERSÖZ ve  Üsteğmen  Emin  TÜREL ile  birlikte  gittik.  Yarbay Murat  BOLAT bize 

hitaben  “darbe  olduğunu  tarafımızı  seçmemiz  gerektiğini,  emre  itaatsizlik  yaparsak 

tutuklanacağımızı" söyledi. Ben de kendisine “emri kim verdi komutanım” dedim. Kendisi 

bana "emir geldi" dedi.

Biz istirahat  edeceğiz diyerek Yarbay Murat  BOLAT’ın odasından UH-1 pilotları 

üsteğmen Alaattin Cem ERSÖZ ve Üsteğmen Emin TÜREL çıktı. Sigara içmek için dışarı 

çıktık. Bu esnada illegal yapılanmaya hizmet eden pilotları bir kısmını gördük. Gördüğüm 

pilotlar içerisinde Yarbay Erdal BAŞLAR, Yarbay İkay ATEŞ, Binbaşı Eyüp ÜNAL, Binbaşı 

Ali ERCAN, Yüzbaşı Taha Fatih ÇELİK, Kurmay Yüzbaşı Hakan SANDIK, Binbaşı Rafet 

KALAYCI'nın silahları ile birlikte sürekli uçuşa çıkıp indiğini gördüm.

Bu  hareketlilik  üzerine  kışladan  bir  şekilde  nasıl  çıkarız,  uzaklaşırız  diye  kendi 

aramızda konuştuk. Kartalkaya tesislerine gitmeyi düşündük. Yaklaşık 20 dakika sonra ben, 

İrfan  KANTARCI,  Memduh  KARAGÖL  ve  Yarbay  Hakan  EROL,  Murat  BOLAT'ın 

odasından çıktık ve dinlenme odasına geçtik.

Bu  oda  içerisindeyken  ben,  İrfan  KANTARCI  ve  Memduh  KARAGÖL Yarbay 

Hakan EROL’a Kartalkaya misafirhanesine gitmek için izin istedik. Kendisi bize mümkünse 

burada kalın sorun çıkarsa kalkış yapabiliriz” dedi. Tekrar Hakan EROL’un istirahat odasına 

çıktık.  Hakan  EROL'un  telefonu  çaldı.  Telefon  görüşmesinden  sonra  “toplantı  için  beni 

karargaha çağırıyorlar” dedi ve odadan çıktı. Biraraya geldik. Yüzbaşı Memduh KARAGÖL 

Malatya Alay Komutanı  Albay Hakan KELEŞ’i  aradı.  Daha önceden giden arkadaşlardan 

emniyetli olduğunu öğrendiğimiz Kartalkaya tesislerine geçeceğimizi söyledi.

Ben, İrfan KANTARCI, Memduh KARAGÖL, Ömer SEZEN, Mutlu AÇIKGÖZ ile 

birlikte  toplanarak  Kartalkaya  tesislerine  gittik.  Bu esnada Binbaşı  Mehmet  TURGUT ile 

görüştük, illegal faaliyete katıldığını gördüğümüz kişileri ve hiçbir olaya karışmadığımızı bizi 

bir  şekilde  buradan  çıkartmalarını  talep  ettik.  Kendisi  bize  “  tamam arkadaşlar  kendinizi 
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emniyete alın  hiçbir  şekilde olaya karışmayın bir  yolunu bulacağız size yardım edeceğiz" 

dedi. Bizde Kartalkaya tesislerine geçtik. 

Ben darbe teşebbüsünde bulunmadım. Bulunmadığım gibi bulunanları kendi adıma 

kayıtlı 0 530 309 75 65 numaralı GSM hattımdan 155 polis ihbar hattını arayıp " bulunduğum 

yeri söyleyerek ben askeri personelim bize kobra helikopterlerinden üzerimize ateş ediliyor,  

çatışma  var’ şeklinde  ihbarda  bulundum.  Ayrıca  aynı  GSM numaramdan  gece  yarısından 

sonra  tanıdığım güvendiğim komutanlarım ve  arkadaşlarımı  arayarak  olay  hakkında  bilgi 

verdim ve yardım talebinde bulundum.

Kaçmak için sivil kıyafetlerimi giydim. Aynı şekilde arkadaşlarda sivil kıyafetlerini 

giydi. Saat. 06.00 - 06.30 sıralarına kadar kobra helikopterlerinin kalkış yaptıklarını duydum 

ve gördüm. Hatta Binbaşı Mehmet TURGUT komutanımı bizi kurtarması için aradım.

I adet AS- 532 Cougar,2 Adet AH-1W (kobra), 1 Adet AH-1P (kobra), 1 adet T-129 

(atak) helikopterlerinin topluca kalkış yaptığını 1 AH-1P Kobra tipi helikopterin yere doğru 

hedef alarak ateş ettiğini gördüm. Yerden de helikoptere ateş açıldığını duydum. Saat 08.30 - 

09.00  sıralarında  Güvercinlik  nizamiyesinden  yanımda  Memduh  KARAGÖL,  İrfan 

KANTARCI,  Alaattin  Cem ERSUZ,  Emin  TÜREL,  Ömer  SEZEN,  Mutlu  AÇIKGÖZ ile 

birlikte kimliklerimizi nizamiyede göstererek çıkış yaptık.

Merkez  ordu evine  geçtim.  Başta  Tabur  Komutanı  vekili  Binbaşı  Fatih  YALÇIN 

olmak üzere Watsap tabur grubundan bilgi verdim.

Harp okulundan beri  bu yapı içerisine dahil  olmadığımdan dolayı birçok iftira ve 

baskılara maruz kaldım. Başta Harp Okulundaki bölük komutanım Kara Pilot Kurmay Yarbay 

İsmet  ÇEHRELİ  sürekli  kendilerinden  olmadığım  ve  sicilimi  bozuk  gösterebilmek  için 

disiplin  cezası  verirdi.  Kendilerinden olduğunu tahmin  ettiğimiz  öğrencilerin  sicilnotlarını 

yüksek tuttuklarını, sınav sorularını bir şeklide verdiklerini duydum.

En son çalıştığım birlikte Kara Pilot Albay Murat DAĞLI, Kara Pilot Binbaşı Hakan 

ÇELİK çok yakın arkadaşlardır. Bana karşı bir dönem sürekli psikolojik baskı yaparlardı.

Kara  Pilot  Binbaşı  Tahir  GÜMÜŞAY’ın  çeşitli  baskılarına  maruz  kaldım.  Benim 

Skorsky helikopter kursum çıktı. Alay komutanım Kurmay Albay Mustafa ÖZKAN tarafından 

tebrik  edilmeme  rağmen  ertesi  gün  Tahir  GÜMÜŞAY’ın  Murat  DAĞLI’nın  yanına  çıkıp 

gelmesinden sonra  kursum iptal  edildiği,  yerime  başka  birlikten  bir  personelin  gideceğini 

söylediler.

Belirttiğim gibi ben kendi telefonumdan 155 polis ihbar hattını ve kendi birliğimi 

arayarak  yardım talebinde  bulundum.  Bu kayıtlar  incelendiğinde  doğru  söylediğim ortaya 

çıkacaktır.  Gerekirse  kendi  rızamla  telefonuma  bakabilirsiniz.  Bu  konuşmalar  ve  olaylar 

sırasındaÜsteğmen İrfan KANTARCI benim yanımdaydı. Bizzat şahit oldu.

Üsteğmen Ercan BULAT beni aradı "geçmiş olsun biz de sıkıntılar yaşadık. Yarbay 
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Hakan EROL Siirt  ilinde terörle mücadelede görevli  atak helikopter kolunu olayın olduğu 

gece  çağırdığını  pilotların  silah  zoruyla  gitmesi  yönünde  baskı  yapıldığını"  söyledi. 

Sorulduğunda doğruluğunu teyit edecektir.

Biz Güvercinlik üstüne iniş yaptıktan sonra atak helikopterine mühimmat yükletip 

kalkış kesinlikle yapmadım. Helikopterin de nerede olduğunu kullanıp kullanılmadığını net 

olarak  bilmiyorum.  Ben  hiçbir  zaman  FETÖ/PDY içerisinde  bulunmadım.  Yarbay Hakan 

EROL'un emirlerinin suç teşkil  ettiği  için bu emirleri  yerine getirmedim. Kendi rızam ile 

komutanlarım bilgisi dahilinde yasa dışı bu olayın aydınlatılabilmesi ve bildiklerimi anlatmak 

için  emniyet  güçlerine  teslim  oldum.  Konuya  ilişkin  bütün  bildiklerimi  açıklamaya  adli 

birimlere yardımcı olmaya hazırım. Ben terör örgütleri dışında hiçbir kuruma/kuruluşa/memur 

veya sivil vatandaşa ateş etmedim etmem. 

Esenboğa,  Güvercinlik  Hava  meydanları  ve  306.7  frekanslı  yıldız  radar  görüşme 

kayıtları incelendiğinde ve güvercinlik kalkış noktasındaki kamera kayıtları incelendiğinde, 

telsiz konuşmaları ve atak helikopterlerine kimlerin bindiği ve kullandığı ortaya çıkacaktır. 

Taarruz  helikopterlerinin  1.  pilotları  kendi  kod  isimleri  ile  kullanırlar.  Benim kod  ismim 

yoktur." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Mutlu AÇIKGÖZ 18/07/2016 tarihli ifadesinde; " Saat:16:30 sıralarında 

UH-1 Helikopteri ile aprondan kalkıp Atak Helikopterlerinin malzemesini almak için Atak 

helikopterlerinin yanına gittik. Benim bulunduğum helikopterde teknisyen olan Ömer SEZEN 

Başçavuş,  Üsteğmen  Emin  TÜREL,  Üsteğmen  Cem  ERSUZ  ve  yolcu  olarak  Üsteğmen 

Volkan KERİMOĞLU ve teğmen Burak SUBAŞI bulunuyordu. Atak Helikopterlerin birinde 

Yarbay Hakan EROL emrinde Üsteğmen İrfan KANTARCI, diğerinde ise Yüzbaşı Memduh 

KARAGÖL emrinde Üsteğmen Yiğit ÖZDAMAR ile birlikte 2 Atak ve 1 Uh-1 helikopteriyle 

Malatya’dan havalandık. Saat:18:30 sıralarında ikmal için Kayseri’ye iniş yaptık. " şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Memduh KARAGÖL 18/07/2016 tarihli ifadesinde; " Bunun üzerine saat 

16:30 da birliğimizde bulunan üç helikopterden BG-1003 personeli (Yarbay Hakan EROL, 

Üsteğmen İrfan KANTARCI), BG-1007 personeli (ben ve Üsteğmen Yiğit ÖZDAMAR) ve 

UH-1 genel maksat helikopterde Üsteğmen Emin TÜREL ve soyadını hatırlamadığım Cem 

Üsteğmen ve yine soyismini hatırlamadığım Umut Başçavuş ve yolcu olarak Başçavuş Ömer 

SEZEN vardı. ..

Hareket  ettikten  50  km sonra  306.7  telsiz  frekansından  Ankara  Yıldız  radarı  ile 

temasa geçtim. Süngü 01 kol olarak Erkiletten kalkıp Temelli'ye gittiğimizi söyledim. Birkaç 

dakika sonra Yıldız Radar bize çağrı yaptı. Topelin talimatı ATB Erkilet dedi. Ben bu talimatı 
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anlamadığım  için  3  kez  tekrar  ettirdim.  Buradaki  TOPEL  ismi  muhtemelen  İzmit’teki 

RADAR olarak  düşündüm.  Ama  ATB  kısaltmasını  bilmediğimiz  için  açıktan  verilmesini 

istedim.  Daha  sonra  Yiğit  ÖZDAMAR  isimli  2.  Pilotuma  talimatı  yazdırarak  öğretmen 

pilotlarımızdan kısaltmasının anlamını öğrenmesini istedim. Bunun açıklamasını öğrenmek 

üzere  iken  Yıldız  Radar  açıktan  Erkilet'e  dönmenizi  talep  ediyoruz  dedi.  Ben  de  Kol 

Liderimiz olan Hakan EROL Yarbayımıza talimatınızı ileteceğim, birlikten bize verilen bir 

emir var, birliğimizden gelen emre göre sizden yeniden talimat alacağım dedim. Hakan EROL 

Yarbayım bana birlikten bize emir verildi.  Temelli'ye ineceğimizi söyledi. Ben de durumu 

Yıldız Radara ilettim. Eğer herhangi bir talimatınız varsa talimata göre hareket edeceğimizi 

söyledim.  Onlar  da  Temelli'ye  inmemizi  söyleyince  saat  21:00  sıralarında  Temelli’ye  iniş 

yaptık. 

... Tabur Komutanının (Yarbay Murat BOLAT) odasının ışığının yandığını görünce 

oraya gittim. Odada komutanın yanında Yarbay Hakan EROL da vardı. Belinde tabancası ve 

tulumu olması dikkatimi çekti. Üsteğmenleri göstererek Bu arkadaşlar ve bizler tedirginiz ne 

oluyor bitiyor haberimiz yok diye sorduğumda bana sıkıyönetim ilan edildiğini söyledi. Ben 

de bunun üzerine yasal olup olmadığını anlamak için 'Genelkurmay Başkanımızın emri veya 

haberi  var  mı'  diye  sorduğumda  bana  elini  kaldırarak  işaret  parmağı  ve  başparmağının 

yaklaşık  10  cm civarında  açarak  (benim algılayacağım kadarıyla  2000 sayfalık  bir  emrin 

olduğunu)  '  bu  kadar  emir  var  ben  de  hepsini  okumadım  ama  istersen  ilk  sayfasının  

fotoğrafı var'  deyince ben de kalkarak fotoğrafa bakmak için yanına geldiğimde bana tam 

anlamıyla  okuyamadığım ve  anlamadığım bir  yazı  gösterdi  ve  kendisine  anladım diyerek 

yerime  oturdum.  bana  '  bundan  sonra size  verilen  bütün  emirleri  yapacaksınız  yapmaz  

iseniz bunun gereğini size yaparım'  (bunu söylerken de palaskasındaki silahını düzelterek 

tehdit etti) dedi. ben de 'emredersiniz' demek yerine anladım dedim. Bu arada yarbay Hakan 

EROL da bana hitaben ' ihtiyaç olursa gerek olursa biz de uçacağız, sen Yiğit Üsteğmenle  

ben de İrfan Üsteğmenle uçarım. siz istirahat edin' Ben Murat BOLAT Yarbaya dediklerinin 

doğru olup olmadığını anlamak adına tv izleyebilirmiyim odanızda dedim. " şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  İrfan  KANTARCI  03/11/2016  tarihli  ifadesinde;  " ...  Saat  16:00'da 

helikopter başı yaptık. Atak'lardan birisi bakımdan yeni çıkmıştı bir takım eksiklikleri vardı 

yarım saat kadar o eksikliklerin tamamlanmasını bekledik, tamamlandıktan sonra saat 16:50 

gibiben Hakan EROL Yarbay ile BG1003 kuyruk numaralı helikoptere, Memduh Yüzbaşı ile 

Yiğit  Üsteğmen  ise  BG-1008  kuyruk  numaralı  helikopterlere  bindik,  UH-1  de  ise  Emin 

TÜREL Üsteğmen birinci pilottu, ikinci pilot ise Alaattin Cem ERSUZ Üsteğmendi.

...  Bu  sırada  Hakan  Yarbay  cep  telefonu  ile  konuşuyordu,  sonra  bize  dönerek 
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Güvercinlik'te vip bitmiş oraya geçeceğiz dedi, biz buna da karşı çıktık, çünkü helikopterin 

birisini  götüremeyecektik,  oda  Güvercinlik'teki  helikopterin  feeder  arızası  varmış  dedi, 

sonrada1003 kuyruk numaralı helikopterin feederini söküp uh1 e yükleyin diye teknisyenlere 

emir verdi,bunun üzerine Memduh Yüzbaşı feeder neden arızalandı atış mı yaptı dedi, Hakan 

EROL'da  ben  bilmiyorum  dedi,  teknisyenler  öbür  helikopterin  feederini  sökerken  Yiğit 

Üsteğmenle bana siz UH1 e yolcu olarak binin dedi, biz UH1 e bindik, Atak ve UH1 motor 

çalıştırdı, Atak'da Hakan EROL ile Memduh KARAGÖL vardı, UH1 'in pilotları ise aynıydı.

...  Oradan Hakan EROL Yarbay dan izin alıp Kartalkaya misafir  hanesine gitmek 

istediğimizi söyledik,Hakan EROL UH1 ekibini gönderdi, bize siz kalın burada dinlenin hala 

belirsizlik var bize görev düşebilir, Atak ekibi burada kalsın dedi.1 saat kadar ben Memduh 

Yüzbaşı, Yiğit Üsteğmen ve teknisyenler Ömer SEZEN ve Mutlu AÇIKGÖZ orada kaldık ...

Biz  bakım taburunda  hangar  içerisinde  devamlı  oda  değiştiriyorduk  çünkü  orada 

bulunan  herkeste  silah  vardı  bizde  silah  yoktu.  Biz  Yiğit  Üsteğmen  ile  bir  odadaydık, 

elektrikler  kesilince  Memduh  Yüzbaşıyı  bulup  Kartalkaya  misafirhanesine  gidelim 

dedik,Memduh Yüzbaşı bunu Hakan EROL'a söyledi, oda bekleyim dedi, biz ısrar edince beni 

karargahtan  çağırıyorlar  diyerek  telefonuna baktıktan  sonra hangardaki  bulunduğu odadan 

çıktı, Memduh Yüzbaşı teknisyenleri bulup çıkalım, ben onları bulup geleyim ondan sonra 

çıkalım dedi, bu sırada saat 02:-03:00 sıraları idi, dışarıdan atış sesine benzer bir ses geldi 

akabinde  de  elektrikler  gitti,biz  hangarın  kapısında  Memduh  Yüzbaşı  ve  teknisyenlerle 

karşılaştık  ve  birlikte  Kartalkaya'ya  gittik.Orada  girişteki  lobide  yanımızda  bulunan  sırt 

çantamızdaki sivil kıyafetleri giydik, kaçmak için fırsat bekledik, sabaha kadar nizamiyeden 

çıkışın serbest olduğuna dair haber bekledik dedi.

Saat 05:00 sıralarında Yiğit Üsteğmen cep telefonundan 155 i aradı ve ona içinde 

bulunduğumuz durumu oraya aktardı. Gece boyunca ben kendi komutanlarımdan hiçbirisiyle 

konuşmadım ancak aynı bölükte görev yaptığımız ve benden kıdemli olan Yiğit  üsteğmen 

benim yerime komutanlarımızla konuştu." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Alaattin  Cem  ERSUZ  18/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Malatya'da 

bulunan birliğimizden saat:16:51 sıralarında 2 Atak helikopteri ve benim içinde bulunduğum 

UH1  Helikopteri  ilebirlikte  havalandık,  Atak  helikopterlerini  Yarbay  Hakan  EROL (Kol 

Lideri  -  3  Helikopterden  de  sorumlu),  Yüzbaşı  Memduh  KARAGÖL,  Üsteğmen  İrfan 

KANTARCI  ve  Üsteğmen  Muhsin  ÖZDAMAR  kullanmaktaydı,  benim  birinci  Pilotum 

Üsteğmen Emin TÜREL’di..

...  Yarbay  Hakan  EROL “yukarı  çıkalım  duruma  bir  bakalım”  dedi,  yanımızda 

bulunan görevli bütün arkadaşlar birlikte Tabur Komutanının odasına Yarbay Hakan EROL 

tarafından  götürüldük,  burada  Tabur  Komutanın  Makamında  Yarbay  Murat  BOLAT’ın 
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oturduğunu  gördük,  kendisi  bize  hitaben  Genelkurmaydan  emirler  olduğunu  ve  Kara 

Kuvvetleri  Komutanınında  gün  boyu  burada  bulunduğunu  söyledi,  o  anda  yayın  yapan 

TRT’deki yayını göstererek bize hitaben arkadaşlar darbe oldu siz de ihtiyaç olabilir tarafınızı 

seçin dedi, biz de kendisine bunun bir emri var mı bize emri gösterin diye söylediğimizde, 

bize hitaben tekrar burada emir var tarafınızı seçin yoksa emre itaatsizlikten tutuklanırsınız 

diye  söyledi,  ben  bu  arada  kendisine  bizim  Malatya  ekibi  olduğumuzu  kendi 

komutanlarımızdan emir  almadan herhangi  bir  uçuş  yapmayacağımızı  söyledik,  üsteğmen 

Yiğit ÖZDAMAR bu konu ile ilgili olarak Yarbay Murat BOLAT ile tartışırken bu arada UH1 

birinci pilotu olan Emin TÜREL ile birlikte bir fırsatını bularak buradan çıktık ve Kartalkaya 

Misafirhanesine sığındık.

....  bende  kendi  amirlerimizin  bilgisi  dahilinde  birliği  terk  etmek  istediğimizi 

söyledim, kendisi de bize bu şekilde gezerseniz darp edilebilirsiniz diye söyledi ve bizi askeri 

araca bindirerek Kartalkaya Misafirhanesine geri  götürdü,  burada Malatya İlinden görevli 

olarak  birlikte  geldiğimiz  Yüzbaşı  Memduh  KARAGÖL,  Üsteğmen  Yiğit  ÖZDAMAR, 

Üsteğmen İrfan KANTARCI, Üsteğmen Emin TÜREL, Başçavuş Ömer SEZEN, Üstçavuş 

Mutlu AÇIKGÖZ ile buluştuk ve operasyon yapılmasını ve bizi kurtarmalarını beklemeye 

başladık.

...  hatırladığım  kadarıyla  saat:  06:00  sıralarında  Üsteğmen  Yiğit  ÖZDAMAR’ın 

telefonundan 155 Polis İmdat Hattını arayarak darbe girişimine bulaşmayan ve kendileriyle 

birlikte  olan  Askeri  Personelin  Kartalkaya  misafirhanesinde  beklediğimizi  söyledik...." 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Emin  TÜREL  18/07/2016  tarihli  ifadesinde;  " Saat.16:00’a 

kadarhazırlıklarımı yaptım.  Benimle birlikte  2  tane Atak 1 tane benim kullandığım UH-1 

GENEL MAKSAT helikopteri  olmak üzere toplam 3 helikopter  vardı.  1.  Atak helikopteri 

personeli  Yarbay Hakan EROL, Üsteğmen İrfan KANTARCI, 2.Atak helikopteri  personeli 

Yüzbaşı Memduh KARAGÖL, Üstteğmen Yiğit ÖZDAMAR ‘dır. Toplam 3 helikopterde 8 

personel 2 yolcu olmak üzere saat:16:50 sıralarında Malatya Tulga Üssünden kalkış yaptık.

Saat:18:50  sıralarında  yakıt  ikmali  için  Kayseri  Erkilet  hava  üssüne  iniş  yaptık. 

Saat:19:30 sıralarında yakıt ikmali sonrası 3 helikopter ile Ankara Güvercinlik Hava Üssüne 

intikal etmek için kalkış yaptık. 

...  Güvercinlik  Meydanı  ile  temasa  geçerek  saat:22:00 sıralarında  Ankara Temelli 

Meydanına üç helikopter ile birlikte iniş yaptık. 

...  Yarbay  Hakan  EROL’un  bulunduğu  helikopterin  arıza  vermesi  üzerine  diğer 

2.Atak helikopterine Yarbay Hakan EROL veYüzbaşı Memduh KARAGÖL birlikte geçti. Bu 

sırada 1 arıza yapan helikopterdeki  arıza yapan silahın besleyicisinin sökülmesini  emirini 
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verdi.  Teknisyen  arkadaşlar  bu  parçayı  söktüler.  Daha  sonra  iki  helikopter  ile  birlikte 

Güvercinlik  Hava  Üssüne  hareket  ettik.  ....  Biz  geri  kalan  benle  birlikte  beş  pilot 

teknisyenlerden ayrılarak  hangara  girdik.  Burada  Yarbay Murat  BOLAT bizi  karşıladı.  O 

sırada televizyonda TRT spikeri  darbe bildirisini  okuyordu.Yarbay Murat BOLAT belinde 

silahı ile tehditkar bir şekilde bize dönüp televizyonu göstererek“Ya bizdensiniz, yada emre  

itaatsizlikten hakkınızda işlem yapılacak” dedi. üstteğmen Cem ERSUS ile birlekte odadan 

çıkarak  hemen  hangarı  terk  ettik  ve  misafirhaneye  doğru  geçtik.  Diğer  Atak  helikopteri 

pilotlarını  Yarbay Murat BOLAT odasında tuttu.  Misafirhane geçerken ben ve Üstteğmen 

Cem  ERSUS  Malatya’daki  sıralı  amirlerimize  konuyudetaylı  olarak  bildirdik.  Bölük 

Komutanı Bunbaşı Gürsel ŞAHİN ve Tabur Komutanı Adem İZGÜ bizehiçbir şekilde görev 

almayın, kendinizi emniyetli bir yere atın ve hiç birşeye katılmayın talimatını verdi. Bunun 

üzerine Kartalkaya misafirhanesine gittik. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Hakan EROL 18/07/2016 tarihli ifadesinde; "... burada birlikte planlama 

yaptık, burada bakım onarım ve eğitim için Ankara’ ya götürülecek 3 helikopterin pilotunu 

belirledik. Üsteğmen Yiğit ÖZDAMAR ve Üsteğmen İrfan KANTARCI isimli pilotları ben 

belirledim, Yüzbaşı Memduh KARAGÖL’ ü ve 3 teknisyeni Binbaşı Engin KİLERCİOĞLU 

belirledi. 

...  Üsteğmen  Yiğit  ÖZDAMAR'ın  uçuş  hazırlığı  yapıp  yapmadığını  sorduğumda 

yanında  ve  hazır  olduğunu  söyledi.  Üsteğmen  İrfan  KANTARCI,  Üsteğmen  Yiğit 

ÖZDAMAR  ve  ben  hangara  giderek  helikopterlerin  durumuna  baktık,  teknisyenlerin 

çalıştığını gördük, sonra dinlenme odasında beklmemizi bize haber vereceklerini söylediler, 

yaklaşık  15  dakika  sonra  17.20  sıralarında  helikopterlerin  hazır  olduğunu,  hangardan 

çıkaracaklarını  söylediler,  dışarı  çıktığımızda  hazır  olan  helikopterlere  geçerek  17.30 

sıralarında helikopterleri çalıştırdık, yarım saat içerisinde kalkış yaptık.

...Yaklaşık 15- dakika sonra Yarbay Mehmet ŞAHİN beni arayarak arızalı helikopter 

yerinde  kalsın  iki  helikopter  olarak  Güvercinlik'e  gelin  diye  emir  verdi,  bende Üsteğmen 

Emin TÜREL'in kullandığı helikoptere yolcu olarak bindim ve iki hekopter 23.15 sıralarında 

Güvercinliğine gitmek üzere kalktık. Yaklaşık 30 dakika sonra Güvercinlik'e iniş yaptık. Bizi 

bir teknisyen karşıladı, motorları susturduk. Teknisyen bize hangarda beklememizi söyledi. 

Ben,  Yüzbaşı  Memduh  KARAGÖL, Üsteğmen  Yiğit  ÖZDAMAR,  Üsteğmen  İrfan 

KANTARCI ile birlikte hangara geçtik. Üsteğmen Emin TÜREL ile yine üsteğmen olduğunu 

tahmin ettiğim ancak ismini hatırlamadığım diğer pilotlar teknisyenler ile birlikte helikopterin 

yanında kaldılar.

Hangarda bulunan dinlenme odasına ilk ben gittim, diğerleri arkadan geliyordu, Orda 

televizyonu  açtım ve  lavaboya  geçtim.  Tekrar  dinlenme odasına  geçtiğimde  odada  kimse 
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yoktu.  Koridorda başka bi odanın ışıklarının açık olduğunu gördüm oraya gittim. Yüzbaşı 

Memduh  KARAGÖL,  Üsteğmen  Yiğit  ÖZDAMAR,  Üsteğmen  İrfan  KANTARCI  tabur 

komutanının  odası  olan  bu  odada  oturmaktaydılar.  Birlikte  televizyondan  o  gün  yaşanan 

olayları  izliyorlardı,  bende  yanlarında  onlarla  birlikte  bir  süre  televizyon  izledim,  tabur 

komutanı  odadan  çıktığı  bi  sırada  Yüzbaşı  Memduh  KARAGÖL,  Üstteğmen  Yiğit 

ÖZDAMAR,  Üsttemen  İrfan  KANTARCI  bana  durumun  ne  olduğunu,  ne  olup  bittiğini 

sordular,  bende  durumun  ne  olduğunu  bilmediğimi,  anlamaya  çalıştığımı  söyledim, 

beklemeye devam edecek bakacaz izleyecez dedim, yarım saat sonra kadar Yüzbaşı Memduh 

KARAGÖL,  Üstteğmen Yiğit  ÖZDAMAR, Üsttemen İrfan  KANTARCI bana  komutanım 

dinlenelim  dediler,  ben  de  nerede  dinlenebileceğimizi  sordum.  Bana  koridorun  sonunda 

kanepeli bir oda olduğunu söylediler birlikte oraya geçtik. Yaklaşık 20 dakiki orada birlikte 

oturduk.  Yüzbaşı  Memduh  KARAGÖL,  Üstteğmen  Yiğit  ÖZDAMAR,  Üsttemen  İrfan 

KANTARCI odayla zaman zaman girip çıkıyorlardı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Tanık Hüseyin ARAS 25/07/2016 tarihli ifadesinde;"Zira Güvercinlik'ten gelen bir 

helikopter  olsaydı  bu  kadar  yakıt  almazdı.  Bu  astsubay  da  bana  Malatya'dan  Kayseri'ye 

Kayseri'den de buraya uçtuklarını söyledi. Tanımadığım bir yüzbaşı o sırada yanımıza gelerek 

bu helikopterlerden birisi burada kalacak dedi. Yakıt alan astsubay da bu helikopteri burada 

patlatırlar dedi. Yüzbaşı da o zaman yapacak bir şey yok dedi. Diğer helikopterlere de yakıt 

ikmali yapıldı. Ben aldıkları yakıt miktarını defterime kaydettim ve imzalarını aldım. Defterde 

şu anda yanımdadır. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

16 Temmuz 2016 günü,  saat:  02:14'de,  Yüzbaşı  Memduh KARAGÖL, Üsteğmen 

Yiğit ÖZDAMAR veÜsteğmen İrfan KANTARCI olduğu düşünülen şahısların taarruz hangar 

apronunda oturmakta olan pilotların yanına gelerek konuştukları, 

16 Temmuz 2016 günü, saat: 02:20'de, Üsteğmen Yiğit ÖZDAMAR ve Üsteğmen 

İrfan  KANTARCI  olduğu  düşünülen  şahısların,  uçuş  kıyafetli  olarak  taarruz  hangarı 

apronunda görüldüğü, (aynı iki şahsın Kara Havacılık 1 Nolu nizamiyeden sabah saatlerinde 

çıkış yapan 7 kişilik -muhtemel 2’nci Kr.Hvcl.A.K.lığı/MALATYA personeli- grup içinde de 

olduklarının görüldüğü)

16 Temmuz 2016 günü,  saat:  08:19'da,  Yüzbaşı  Memduh  KARAGÖL,  Başçavuş 

Ömer SEZEN, Üstçavuş Mutlu AÇIKGÖZ, Üsteğmen Yiğit  ÖZDAMAR, Üsteğmen İrfan 

KANTARCI  oldukları  düşünülen  ve  kimliği  belirlenemeyen  2  şahsın  (muhtemel  2’nci 

Kr.Hvcl.A.K.lığı/MALATYApersoneli)Kara Havacılık Komutanlığı 1 nolu nizamiyeden çıkış 
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yaptıkları belirtilmiştir. 

Şüpheli Muhsin Yiğit ÖZDAMAR'ın kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0530 

309 75 65, 0541 456 30 44, 0535 716 0249, 0533 085 57 25 ve 0532 524 70 84 numaralı 

telefon hatları için Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği'nin 08/02/2017 tarih ve 2017/881 D. iş 

sayılı  kararı  ile  5271  Sayılı  CMK'nun  135/6.  maddesi  uyarınca  iletişim  tespiti  kararı 

verilmiştir.

Şüpheli  Muhsin  Yiğit  ÖZDAMAR'ın  kullanmakta  olduğu  0  530  309  75  65 

numaralı  telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe  girişiminde 

bulunulan 15/07/2016 tarihinde cep telefonunu gece boyunca açık olduğu anlaşılmıştır. 

Şüpheli  Muhsin  Yiğit  ÖZDAMAR,  17/07/2016  tarihinde  yakalanarak  gözaltına 

alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Muhsin  Yiğit  ÖZDAMAR'ın  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Muhsin  Yiğit  ÖZDAMAR'ın,  Malatya  2.  Kara  Havacılık  Alayında 

helikopter pilotu olarak Üsteğmenrütsesiyle görev yaptığı, 

Şüphelinin, Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu, 

Şüphelinin, Atak helikopter pilotu olduğu, Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askerler 

tarafından planlanıp gerçekleştirilecek olan askeri darbe planı kapsamında olay gecesi Atak 

tipihelikopter kullanacak pilot olarakönceden görevlendirildiği,

Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askerler tarafından askeri darbe girişimi sırasındaki 

faaliyetlerde kullanılacak olan helikopter, mühimmat ve personel ile ilgili gerekli planlamalar 

yapıldığı,  bu  kapsamda  Malatya  2.  Kara  Havacılık  Alayından  Atak  helikopterlerinin 

Ankara'ya getirilmesinin de planlandığı, bu helikopterlerin Ankara'ya getirilebilmesi için önce 

şüpheliler  Murat  BOLAT ve  Özcan  KARACAN'ın  Malatya  2.  Kara  Havacılık  Alayında 

görevli Binbaşı Engin KİLERCİOĞLU ve Yüzbaşı Memduh KARAGÖL’ü telefonla arayıp 

zorladıkları ve onları ikna ettikleri, daha sonra şüpheli Okan KOCAKURT'un Pilot Binbaşı 

Mehmet  Akif  BOZKURT tarafından  yazılan  benzer  nitelikteki  bir  yazıyı  bilgisayar  ortak 

ağından aldığı ve bu yazının 6.maddesinde belirtilen hava araçlarının Malatya - Ankara arası 

intikali  için uygun görülen tarihin,  emrin onay kısmının ve dağıtım kısmının değiştirerek, 

karanet ağı evrak yönetim sistemi üzerinden gönderdiği, Kara Havacılık Komutanının bilgisi 
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dışında  sahte  olarak  oluşturulmuş  bu  yazı  üzerine  şüpheli  Muhsin  Yiğit  ÖZDAMAR'ın 

şüpheli  Memduh KARAGÖL ile  1007 kuyruk numaralı  Atak helikoptere,  şüpheliler  İrfan 

KANTARCI ve Hakan EROL'un 1003 kuyruk numaralı Atak helikopteri ve şüpheliler Emir 

TÜREL ve  Alaattin  Cem  ERSUZ'un  UH-1  helikoptere  binerek  kol  halinde  15/07/2016 

tarihinde saat 16:30 sıralarında Malatya Tulga meydanından Ankara Güvercinlik Meydanına 

gelmek üzere havalandıkları, uçuş planlarının bu bilgilere göre hazırlandığı, 

Helikopterlerin yakıt  ikmali  için saat 18:30 sıralarında Kayseri  Erkilet  meydanına 

indikleri, bu sırada 15/07/2016 tarihindeki askeri hareketliliğe ilişkin yapılan ihbar üzerine 

Genelkurmay Başkanı'nın bütün uçuşların ikinci bir emre kadar durdurulması emrini verdiği, 

şüpheli Muhsin Yiğit ÖZDAMAR'ın da Erkilet meydanından helikopterle kalkmadan önce bu 

emirden haberdar olduğu, bu uçuşların durdurulmasına ilişkin emre rağmen şüphelinin Atak 

helikopterle Ankara'ya gelmek üzere Kayseri Erkilet meydanından kalkış yaptıkları, 

Helikopterler saat 19:30 sıralarında Erkilet meydanından kalkıp 10 - 15 mil mesafe 

katettikten sonra kuleden kendilerine telsizle RTB koduyla geri dönüp Erkilet meydanına iniş 

yapmaları  çağrısında  bulunulduğu,  şüphelilerin  bu  çağrıyı  dinlemeyerek  uçuşa  devam 

ettikleri, 

Kara  Havacılık  Komutanlığına  denetim  için  gelmiş  olan  Kuvvet  Komutanının 

Güvercinlik  kışlasında  bulunması  nedeniyle  şüpheli  Hakan  EROL'un  emri  üzerine 

helikopterlerin iniş  meydanının Güvercinlik yerine Temelli  olarak değiştirildiği,  şüphelinin 

yasadışı  iniş  meydanının  değiştirilmesine  ilişkin  bu  emri  uyguladığı,  helikopterlerin  saat 

21:00 sıralarında Temelli meydanına indikleri, 

Temelli meydanına iniş yapan 1003 kuyruk numaralı Atak helikopterinrotorbrak'ının 

yanarak gayrifaal durumu geldiği, şüpheli Hakan EROL'un Kara Havacılık Komutanlığında 

askeri darbeyi yönetenlerden aldığı talimatla Güvercinlik Meydanında bulunan feederı bozuk 

başka bir Atak helikoptere monte edilmek üzere 1003 kuyruk numaralı helikopterin feederını 

söktürdüğü  ve  şüpheliler  Emin  TÜREL ve  Alaattin  Cem  ERSUZ'un  kullandıkları  UH-1 

helikoptere  yüklettirdiği,  şüpheli  Muhsin  Yiğit  ÖZDAMAR'ın  da  Malatya'dan  gelen  diğer 

personel ile birlikte bu helikoptere yolcu olarak bindiği, 

Şüpheliler Hakan EROL ve Memduh KARAGÖL'ün kullandıkları Atak helikopter 

ileşüpheliler  Alaattin  Cem  ERSUZ  ve  Emin  TÜREL'in  kullandıkları  UH-1 

helikopterinTemelli meydanından kalkarak saat 24:00 sıralarında Güvercinlik Meydanına iniş 

yaptıkları, 

1007  kuyruk  numaralı  Atak  helikopter  Güvercinlik  meydanına  iner  inmez,  daha 

önceden hazırlanmış mühimmatın bu helikoptere yüklendiği, şüpheliler Erdal BAŞLAR ile 

Eyüp ÜNAL'ın bu helikoptere binerek kalkış yaptıkları ve Cumhurbaşkanlığı binası bölgesine 

saldırıda bulundukları, 
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Şüpheli  Hakan  EROL'un  Malatya'dan  gelen  ekipten  Atak  helikopter  pilot  ve 

teknisyenleri  olan  şüpheliler  Memduh  KARAGÖL,  Muhsin  Yiğit  ÖZDAMAR,  İrfan 

KANTARCI,Ömer SEZEN ve Mutlu AÇIKGÖZ'e 'Atak ekibi olarak siz burada kalın, bize  

görev düşebilir' diyerek bu şüphelileri bakım hangarında bıraktığı, 

Şüphelinin olay gecesi askeri darbenin sevk ve idare edildiği askeri birliklerden olan 

Güvercinlik kışlasında sabaha kadar bulunduğu, 

Şüpheli  Muhsin  Yiğit  ÖZDAMAR'ın  olay  gecesi  saat  02:14  ve  02:20'de  uçuş 

kıyafetli  olarak  saldırı  helikopterleri  kalkış  yaptıkları  Taarruz  Hangarı  apronunda 

bulunduğunun güvenlik kamerası görüntüleriyle belirlendiği, 

Askeri  darbe  planlaması  kapsamında  olay  gecesi  faaliyette  bulunacak  Atak 

helikopterler olarak TAİ'den teslim alınna 1001 kuyruk numaralı helikopter ile Malatya'dan 

gelen 1003 ve 1007 kuyruk numaralı  helikopterlerin  belirlendiği,  Atak helikopter  pilotları 

olarak  da  şüpheliler  Hakan  EROL,  Eyüp  ÜNAL,  Memduh  KARAGÖL,  Muhsin  Yiğit 

ÖZDAMAR  ve  İrfan  KANTARCI'nın  belirlendikleri,  Malatya'dan  gelen  1003  kuyruk 

numaralı Atak helikopterinin rotorbrakının yanarak gayrifaal duruma geldiği, TAİ'den teslim 

alınan Atak helikopterin ise feederının arızalandığı, bu nedenle sadece 1007 kuyruk numaralı 

Atak helikopterin olay gecesi faaaliyetlere katıldığı, bu nedenle Malatya'dan gelen aralarında 

şüpheli  Muhsin  Yiğit  ÖZDAMAR'ın  da  bulunduğu  şüphelilerin  askeri  darbe  faaliyeti 

kapsamında olay gecesi helikopterlerle herhangi bir saldırı eyleminde bulunamadıkları, 

Askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması, kışlada askeri darbeye yönelik 

faaliyetleri yöneten ve yönlendirenlerin Akıncı üssüne gitmeleri üzerine şüphelinin de 08:00 

sıralarında Güvercinlik kışlasından ayrıldığı, 

Şüphelinin  olay  akşamı  yetkisi  olmadığı  halde  Kara  Havacılık  Komutanlığında 

faaliyetlerde bulunduğu, 

Şüphelinin,  olay  akşamı  Genelkurmay  Başkanı  tarafından  hava  sahasının  uçuşa 

kapatılmasına ilişkin emir  verildiği  halde helikopterle  uçuş  gerçekleştirerek bu emre karşı 

geldiği, 

Şüphelinin, olay günü gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi 

olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü 

mensubu olan diğer  şüphelilerle  fikir  ve eylem birlikteliği  içerisinde hareket  ettiği,  askeri 

darbe  girişimininde  bulundukları,  şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarından  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  aldığı  yasal 

olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Muhsin  Yiğit  ÖZDAMAR'ın,  soruşturmaya  konu  eylemlerinin,  Silahlı 

Terör Örgütü üyesi olmak,Anayasal Düzeni  Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek,  Türkiye 

Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını 
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engellemeye  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya 

görevlerini  yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını 

oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-98- Şüpheli Muhterem YAMAN'ın ( Teğmen ) Eylemleri :

Şüpheli Muhterem YAMAN 28/07/2016 tarihli ifadesinde; "  Ben Güvercinlik'te 

bulunan Kara Havacılık Okulunda kursiyer teğmen olarak görev yapmaktayım ve burada kurs 

sürede  yatılı  olarak  kalmaktayım.  15/07/2016  günü  normal  şekilde  saat  08:00  de  kursa 

başladık aynı günsaat 17:00 sıralarında YüzbaşıEmre ERKAN kursiyerlere Akşam saat 21:45 

te  Tabur  komutanı  sizinle  görüşecek  dedi.  Ardından  biz  saat  21:45  te  belirtildiği  gibi 

Kütüphane içerisinde üzerimizde kurs kıyafetimiz olan tulum ile toplandık. 

Ardından buraya  Kara  Pilot  Yarbay Yasin  CANDEMİR çok heyecanlıve  terli  bir 

şekilde bizim olduğumuz kısma girdi ve bağırarak 'Bugün çok önemli bir görev icra edeceğiz  

Genelkurmay ve Kuvvet komutanlıklarına saldırı var burası da öncelikli bir birlik olduğu için  

buranın  emniyetini  biz  sağlayacağız  kesinlikle  kimse  telefonların  açmıyor  açanları  vatan  

haini ilan ederim' dedi. Daha öncesinde diğer birliklerden de öğrendiğimiz kadarıyla tatbikat 

olacağı  duyumu  aldığımızdan  bunun  bir  tatbikat  gereği  olduğunu  düşündük  ancak 

Komutanımız  Yasin  CANDEMİRciddi  ciddi  bağırıp  çağırmaya  devam  ederek  bize  silah 

dağıtılması emrini verdi. Burada bulunan Emre ERKAN yüzbaşı bize G-3 piyade silahı dağıttı 

ve Yasin CANDEMİR kendi odasında bulunan mühimmattan bizlere dağıttı. 

Ardından  bizleri  grup  grup  bulunduğumuz  birliğin  çevre  nizamiyelerin  emniyet 

amaçlı dağıttılar. Biz buralarda sabaha kadar silahlı olarak bekledik. Biz burada beklerken 

televizyon  ve  telefonlardan  darbe  olduğunu  ve  bu  darbeyi  Fethullahçı  Terör  Örgütün 

gerçekleştirdiğini  görünce  biz  bu  örgütün  kendi  bulunduğumuz  alanı  ele  geçireceğini 

düşünerek  burada  beklediğimiz  sandık.  Ardından  yine  televizyondan  1.  Ordu  Komutanın 

birliklerinize dönün şeklindeki çağrısını görünce ve bizde zaten birliğimiz de olduğumuzdan 

hiçbir şüpheye düşmedim. Ben burada beklerken bizim bulunduğumuz alana 16.07.2016 günü 

saat 04:00 sıralarında bir skorski helikopterin indiğini ve içinde bulunan pilotların inerek Okul 

komutanlığı binasına gittiğini gördüm. 

Saat  06:00  sıralarında  ben  pistin  çevresinde  beklerken  arkadaşlarımdan  biri  bana 

Emre  ERKAN  isimli  komutanımızın  beyaz  ısuzu  bir  araçla  birliğimize  saldırı  olduğunu 

söyledi ve komutanımız Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN'un o tarafa koştuğunu görünce bizde o 

yöne doğru mevzi aldık ve kademe kademe ilerledik. Burada bizimle birlikte Albay Murat 

AĞIR ,Okul komutanımızın ismini bilmediğim yaveri, Albay Mustafa DURMUŞ'un burada 
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bulunduğunu ve karşı yöne doğru ateş ettiklerini ve yine havada bulunan bir helikopterin karşı 

yöne doğru ateş ettiğini gördüm. Ben geride olduğum için kimin kime ateş ettiğini görmedim. 

Ardından Okul Komutanımız Ünsal ÇOŞKUN'un emriylegeri çekildik ve burada bulunan bir 

helikopterle 13 kişi Akıncı üssüne götürüldük. Biz Akıncı üssüne gittiğimizde burada birçok 

yerden  gelen  askerlerin  bulunduğunu  gördüm.  Burada  isimlerini  sökülmüş  beş  veya  altı 

Albayın konuşmalarında  'Polis  gelsin MİT gelsin Jandarma gelsin Ölene kadar çatışalım' 

diye konuştuklarını duydum. Ancak yüzlerine çok dikkat etmediğimden görsem tanıyamam. 

Ben bu konuşmaları duyunca bu grubun Paralelci olduğunu anladım. 

Ben  de  yanımdaki  arkadaşlarla  biz  polise  mi  sıkacağız  böyle  şerefsizlik  olmaz 

diyerek buradan kaçmayı düşündük ve yanımda bulunan Ömer Faruk TÜRKMENile birlikte 

Akıncı  üssünün  arka  kısımdan  kaçtık  kaçarken  üzerimizde  silah  ve  mühimmatı  kimse 

kullanmasın diyeayrı ayrı yere attık...." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Bilal BOZDUĞAN 28/07/2016 tarihli ifadesinde; " Akabinde bizi dörderli 

beşerli  gruplara  rastgele  ayırdı  ve  başımıza  üst  rütbeli  birisini  görevlendirdi.  Beni  Bölük 

Komutanı  Emre  ERKAN Yüzbaşının  yanına  verdi.Daha  sonra  bizlere  mühimmat  ve  seri 

numaralarına  bakılmaksızın  G3  marka  verdiler.  Bölük  Komutanı  Emre  ERKAN  Yüzbaşı 

arabası  ile  beni  ve  diğer  kursiyer  arkadaşlarım  olan  Muhterem  YAMAN,  Ömer  Faruk 

TÜRKMEN,  İrfan  OKUMUŞ,  Emre  TEMİZKAN’ı  uçuş  hattına  götürdü.  Hepimize  belli 

yerleri göstererek görev almamızı emretti ve biz terör saldırısı olacağını sanıyorduk. 

....  Bir  UH-1 Helikopterine  kadar  geri  çekildik  ve  okul  komutanı  bulunduğumuz 

yerin  güvenliğini  Akıncı  Üssünün  sağlayacağını  söyledi  ve  yine  kendisinin  emriyle 

helikoptere bindik. Helikopterde Kara Pilot Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Kara Pilot Albay 

Murat  AĞIR,  Kara  Pilot  Albay  Mustafa  DURMUŞ,  Kara  Pilot  Kurmay  Yarbay  Yasin 

CANDEMİR, Okul Komutanının yaveri ismini bilmediğim Astsubay, yine ismini bilmediğim 

bir  Binbaşı,  iki  tane  er  ve  kursiyer  arkadaşlarımdan  Muhterem  YAMAN,  Ömer  Faruk 

TÜRKMEN,  Nuri  YÜKSEL  ve  ben  bulunuyorduk.  Normal  şartlarda  bu  kadar  kişi  bu 

helikopter için fazlaydı.Helikopteri okul komutanı Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN kullanıyordu 

ve  kendisi  bizimde  canımızı  tehlikeye  atarak,  helikopteri  zemine  sürterek  kalkış  yaptı. 

Buradan Akıncı Üssüne gittik. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Burak  Han  İLGÜN  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  Daha  sonra 

helikopter havalandı ve bir müddet uçtuktan sonra bir yere indi ve buranın Akıncı Hava Üssü 

olduğunu öğrendik.Burada en az 10 adet her çeşit helikopter vardı. Yaklaşık 20-30 tane rütbeli 

pilot,  özel  kuvvetler  personeli  vardı.  Toplamda  70-80  personel  vardı.  Buradaki  tanıdığım 

kişiler Uçak Kurul Başkanı Murat AĞIR Albay, .. Muhterem YAMAN, Nuri YÜKSEL, Bilal 
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BOZDAĞ vardı. .." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli İrfan OKUMUŞ 28/07/2016 tarihli ifadesinde; " Daha sonra kendisini üç 

haftadır göremediğimiz Tabur Komutanı Yarbay Yasin CANDEMİR ... Ardından bizi gruplara 

ayırdı,  Başımızda  Bölük komutanımız  Yüzbaşı  Emre  ERKAN vardı  takım da  ben,  Ömer 

Faruk TÜRKMEN, Bilal BOZDUĞAN, Muhterem YAMAN bulunuyorduk. Daha sonra Tabur 

komutanı Yasin CANDEMİR bize  'Herkes depoya insin ve silah alsın' dedi. Bizde hemen 

depoya indik gelişi güzel oradan G-3 marka silah ve birer tane boş şarjör aldık.

....  Saat:05:00-  05:30  sıralarında  gün  doğuyordu  Ömer  Faruk  telefonla  aradı  ve 

aşağıya inmemi söyledi. Aşağıya indiğim sırada tahmini 500 metre batı yönünden yoğun bir 

şekilde  silah  sesleri  duyduk.  Diğer  arkadaşları  silah  sesinin  geldiği  yöne  doğru  koşarken 

gördük. Bunun üzerine hangarın yanındaki bir  konteynırın arkasına sekebilecek bir  mermi 

isabet etmesin diye siper aldım Ömer Faruk TÜRKMEN’in de bu silah sesinin geldiği yöne 

doğru gittiğini  gördüm. Yanında Bilal  BOZDUĞAN ve Muhterem YAMAN da vardı.  Bu 

sıralarda  Bölük  Komutanım  Yüzbaşı  Emre  ERKAN  yanına  geldi 'Komutanım  ne  oluyor  

kiminle çatışıyoruz' dedim o da bana 'Polis özel harekat olabileceğini onların içerisinde böyle  

bir grup olabileceğini' söyledi. Ben de kendisine 'Komutanım ben polise ateş etmem silahımı  

bırakmaya gidiyorum' dedim o da bana bir şey demedi." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Nuri  YÜKSEL  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Akıncı Üssüne 

indiğimizde orası  çok kalabalıktı  ve 700-800 kişi  vardı.  Orada her birlikten birileri  vardı. 

Burada tanıdıklarım ... Muhterem YAMAN, Bilal BOZDOĞAN, Murat GÜLERDİ, İbrahim 

MERT'ti...." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Ömer Faruk TÜRKMEN 28/07/2016 tarihli ifadesinde; " Bizim grubta 

Teğmen arkadaşlarım Emre TEMİZKAN, Bilal  BOZDOĞAN ( Bilal  BOZDUĞAN), İrfan 

OKUMUŞ, Muhterem YAMAN ve ben vardık. Bölük komutanımızın Hundai marka, beyaz 

renkli özel arabasına 5 kişi bindik. Görev yerimiz uçuş hattı dedi. Güvercinlik içerisinde Uçuş 

hattına geçmeden önceki tel örgüler içerisinde aracı durdurarak, bizleri aşağı indirdi, bizleri 

dağıtarak, pist alanına kimseyi geçirmememiz talimatını verdi....

...  Üstümüzden kobra helikopter ateş etmeye başladı.  Benim yanıma arkadaşlarım 

Nuri  YÜKSEL, Bilal  BOZDUĞAN, Muhterem YAMANile Tabur Komutanı  Yarbay Yasin 

CANDEMİR gelip mevzi aldılar. O sırada bizim elimizdede G-3 silahlar vardı. Daha sonra 

Cougar  Helikopter  kulenin  ön  tarafına  inip,  kulede  bulunan  arkadaşlarım  Osman  TEKE, 

İbrahim MERT , Burak Han İLGÜN , Murat GÜLERDİ ile yanlarında tanımadığım kişileri 

helikoptere alıp oradan uzaklaştı. 
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...  Çoğu arkadaşta  yere  doğru fırlattı,  ben o sırada  silahımı  da toprağa gömdüm. 

Diğer arkadaşlarımda ağaçların arkasına attı. Tel örgülerden kaçtık, ilerde bir köy vardı, oraya 

doğru yürümeye başladık, arkadaşlar ayrıldık, ben Muhterem ile yola devam ettik..." şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü, saat: 21:34'de, Piyade Teğmen Muhterem YAMAN’ın sivil 

kıyafetle  subay  temel  koğuşlar  bölgesine  geldiği,  daha  sonra  uçuş  kıyafetli  olarak  Kara 

Havacılık Subay Temel koğuş kapısından çıkış yaptığı,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:09'da, Piyade Teğmen Ahmet Semih BACANAK ve 

Piyade Teğmen Muhterem YAMAN’ın uçuş kıyafetli ve silahlı olarak subay temel silahlık 

koridorunda görüldüğü belirtilmiştir. 

Şüpheli Muhterem YAMAN'ın kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0543 335 58 

11  numaralı  telefon  hattı  için  Ankara  8.  Sulh  Ceza  Hakimliği'nin  30/11/2016  tarih  ve 

2016/4572 D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti 

kararı verilmiştir.

Şüpheli  Muhterem  YAMAN'ın  kullanmakta  olduğu  0543  335  58  11numaralı 

telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde; GPRS  bağlantılarına  göre,  şüphelinin 

askeri  darbe  girişiminde  bulunulan  15/07/2016  tarihinde  saat  17:21  sıralarına  kadar  cep 

telefonunun Güvercinlik Kışlası civarındaki baz istasyonlarından sinyal verdiği, daha sonraki 

saatlerde  Yenimahalle  ve  Demetevler  Mahallesinde  bulunan  baz  istasyonlarından  sinyal 

verdiği,saat  21:00'de  tekrar  Güvercinlik  Kışlası  civarındaki  baz  istasyonlarından  sinyal 

verdiği,  şüphelinin  cep  telefonundan  23:48  -  03:50  saatleri  arasında  kimse  ile  telefon 

görüşmesi  yapmadığı,  sabah saatlerinede  06:34'den saat  13:21'e  kadar  herhangi  bir  sinyal 

vermediği,  13:21  itibariyle  telefonun  Demetevler  semtinde  bulunan  baz  istasyonlarından 

sinyal verdiği anlaşılmıştır. 

Şüpheli Muhterem YAMAN,18/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Muhterem  YAMAN'ın  eylemleri 

değerlendirildiğinde;
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Şüpheli  Muhterem  YAMAN'ın,  Kara  Havacılık  Okul  Komutanlığı  Öğrenci  ve 

Kurslar Tabur Komutanlığında 7. dönem kursiyer teğmen olarak görev yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri dışında başka asker kişilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış 

biçimi ile  birlikte  nazara  alındığında,  şüphelinin  Fetullahçı  Terör  Örgütü üyesi  olduğunun 

anlaşıldığı,

Şüphelinin,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler  tarafından  15/07/2016 

tarihinde  gerçekleştirilecek  askeri  darbe  girişimi  öncesinde,  Subay  Temel  Kurs  Bölük 

Komutanı olan şüpheli Emre ERKAN tarafından 15/07/2016 tarihinde saat 21:30 sıralarında 

kışlada bulunmaları talimatı üzerine 15/07/2016 tarihinde saat 21:00 sıralarında Güvercinlik 

Kışlasına geldiği,tulumunu giydiği ve hazır beklediği, 

Tabur Komutanı Yasin CANDEMİR'in, tüm 7. Dönem Kursiyer Teğmenlere olduğu 

gibi şüpheliye de kapısı kırılmak suretiyle açılan depodan seri numaralarına bakmaksızın G-3 

piyade tüfeği dağıttırdığı,

Şüphelinin, aldığı bu tüfeğin mühimatını ise askeri darbe hazırlığı kapsamında atış 

eğitimi bahanesiyle alınan ve atış eğitimi iptal edildiği halde iade edilmesi gerekirken iade 

edilmeyerek Tabur Komutanı şüpheli Yasin CANDEMİR'in odasında bulunan mermilerden 

karşıladığı, 

Şüpheli  Yasin  CANDEMİR'in,  şüpheli  Muhterem  YAMAN'ı,  şüpheliler  Bilal 

BOZDUĞAN, Ömer Faruk TÜRKMEN, İrfan OKUMUŞ ve Emre TEMİZKAN ile birlikte 

rastgele bir grup oluşturarak başlarına da şüpheli Emre ERKAN Yüzbaşıyı da vererek uçuş 

hattında görevlendirdiği,

Bölük Komutanı şüpheli Emre ERKAN yüzbaşının özel aracı ile görevlendirildiği 

uçuş hattına gittikleri, 

Şüpheli Emre ERKAN'ın kendisine uçuş hattına kimseyi almaması yönünde talimat 

verdiği,

Şüphelinin, uçuş hattında olay gecesi uzun namlulu silahla bulunduğu, 

Şüphelinin, askeri darbe faaliyeti başladığı saat 22:00 sıralarından sabah saat 06:00 - 

07:00 sıralarına kadar askeri darbeyi sevk ve idare eden şüpheliler tarafından verilen yasadışı 

emir ve talimatları yerine getirdiği,

Jandarma Özel  Kuvvetler  tarafından askeri  darbe girişimine  karşı  Kara Havacılık 

Komutanlığı kışlasına operasyona başlanılması üzerine sabah saat 06:30 - 07:00 sıralarında 

şüphelinin,  şüpheli  Yasin  CANDEMİR  ile  birlikte  kuleye  doğru  gittiği  ve  elinde  silahla 

şüpheliler  Ünsal ÇOŞKUN, Murat AĞIR, Mustafa DURMUŞ, Yasin CANDEMİRve diğer 

kursiyer Teğmenler ile birlikte mevzii aldığı, 
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Şüpheli  Ersel  ERSOY'un  10/08/2016  tarihli  ifadesindeki  '....Bu  esnada  taarruz  

helikopteri AH-1 P birlik içerisine ateş etmeye başladı, bulunduğumuz bölgeye mermilerin  

düşmesi üzerine, orta tabur bölgesine gittik. Kursiyer teğmenlerin ateş ederek kule tarafına  

gittiklerini  gördüm.' şeklindeki  beyanından,  şüphelinin  de  askeri  darbe  girişimine  karşı 

operasyonda bulunan Jandarma Özel Kuvvetlere silahla ateş ettiğinin anlaşıldığı, 

Askeri  darbecilerin  verdikleri  Güvercinlik'ten  Akıncı'ya  tahliye  emri  üzerine 

şüphelinin, şüpheli Ünsal ÇOŞKUN'un kullandığı UH-1 helikoptere Murat AĞIR, Mustafa 

DURMUŞ, Yasin CANDEMİR, İlyas BARUT, Ertuğrul ALTUN, Bilal BOZDUĞAN, Ömer 

Faruk TÜRKMEN ve Nuri YÜKSEL ile birlikte binerek Akıncı üssüne gittikleri, 

Şüphelinin Güvercinlik kışlasından seri numaralarına bakılmaksızın aldığı kendine 

zimmetli olmayan G-3 tüfeği de Akıncı üssüne götürdüğü,

Şüphelinin, Akıncı Hava Üssünde askeri darbe kapsamında faaliyette bulunan diğer 

şüpheliler ile birlikte bulunduğu, askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması ve üssün 

uçaklar tarafından bombalanması üzerine şüpheli Ömer Faruk TÜRKMENile birlikte Akıncı 

Askeri Üssünden kaçtıkları, 

Şüphelinin, Güvercinlik kışlasından getirdiği tüfeğini Akıncı üssüne attığı, 

Şüphelinin, görev tanımı dışında kendisine ait olmayan silahla olay gecesi uçuş hattı 

bölgesinde kendisine verilen yasadışı emir vetalimatları yerine getirdiği, olay gecesi askeri 

darbecilerin  kullandıkları  helikopterlerin  kalktıkları  uçuş  hattının  darbeciler  açısından 

güvenliğini sağladığı, 

Şüphelinin  cep  telefonunda,  tanık  Mehmet  DİKKATLİ'nin  beyanına  göre  isminin 

'Yurtta  Sulh'  olduğu anlaşılan 7.  dönem kursiyer  teğmenlerden oluşan whatsapp grubunun 

kayıtlı  olduğu  ve  askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  üzerine  şüphelinin 

aldığı talimat doğrultusunda bu whatsapp grubuna ilişkin tüm paylaşımları sildiği, 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarının  askeri  darbe  faaliyeti  icrası  sırasında  olay 

gecesi askeri darbe faaliyeti dışında herhangi bir telefon iletişiminde bulunulmamasına dair 

faaliyete katılan askerlere emir ve talimat verdiklerinin değerlendirildiği,  şüphelinin de bu 

emir  ve  talimata  uyarak  olay  gecesi  23:48  -  03:50  saatleri  arasında  herhangi  bir  telefon 

iletişiminde bulunmadığının anlaşıldığı, 

Şüphelinin,  Kara  Havacılık  Komutanlığında  olay  gecesi  gerçekleştirilen  askeri 

hareketliliğin bir askeri darbe girişimi olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için 

kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu olan diğer şüphelilerle fikir ve eylem birlikteliği 

içerisinde  hareket  ettiği,  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  darbe  girişiminin  başarıya 

ulaşması için kendisine verilen yasal olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Muhterem  YAMAN'ın, soruşturmaya  konu  eylemlerinin,  Silahlı  Terör 

Örgütü üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük 
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Millet  Meclisini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  kısmen  veya  tamamen  yapmasını 

engellemeye teşebbüs etmek ve Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya 

görevlerini  yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını 

oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-99- Şüpheli Murat BOLAT'ın ( Yarbay ) Eylemleri :

Şüpheli  Murat  BOLAT  16/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ben  Bakım  Tabur 

Komutanıyım, yeni helikopter alımı (CH47) yapılmıştı. Kara Kuvvetleri Komutanının görme 

ihtimali  olduğu,  Cuma veya cumartesi  günü hazırlıklı  olmam gerektiği  söylendi.  Kurmay 

Başkanı  Mehmet  ŞAHİN saat  18:00-18:30  arası  Kara  Kuvvetleri  komutanının  geleceğini 

söyledi.  Kuvvet Komutanı kurmay başkanı Metin GÜRAK paşa birliğimize geldiler.  Kara 

Havacılık Komutanı  Tümgeneral  Hakan ATINÇ ve Alay Komutanı  kara pilot  albay Feyzi 

OKAN ile birlikte helikopteri komutanımıza tanıttık. Uzun uzadıya bir tanıtım yaptık. Kuvvet 

Komutanı ilginç bir şekilde gece uçuşu ile ilgili bir takım sorular sormaya başladı. Gece uçuşu 

izninin nasıl  verildiğini,  kimin yetkisinde olduğunun, kaç helikopterin kalkabildiğim, emir 

almadan  ve  kulenin  izni  olmadan  uçuş  yapılıp  yapılmayacağını,  başkasının  mesela 

jandarmaların  bu  helikopterle  uçup  uçamayacağını  sordu.  Bu soruları  sorması  benim çok 

garibime gitmişti.  Alay komutan yardımcısı Halil GÜL Yarbay Kuvvet Komutanı gittikten 

sonra  beni  karargaha  çağırdı,  Özcan  KARACAN  Yarbay  da  vardı.  Birliğimize  eylem 

olabileceğini, helikopterlerin bu durumda tahliye edileceğini, odaların anahtarlarının üzerinde 

olması gerektiğini söyledi. Halil Yarbay odaların anahtarlarının üzerinde olmasını sabahtan 

beri  söylüyordu.  Whatsapp  mesajlarıyla  bu  husus  tespit  edilebilir.  O  an  için  anahtarların 

üzerinde durmasını çok anlayamamıştım. Ama garibime gitmişti. Sonradan silah deposunun 

rahatlıkla açılabilmesi amacıyla bu emri verdiğini anladım. 

Odama  21:30  arası  giderken  bir  Skorsky  helikopterinin  çalışma  sesini  duydum. 

Kimin  çalıştırdığını  anlamak  için  helikopterin  önündeki  binaya  doğru  gittim.  Bizim 

birliğimizde  görevli  olmayan  asıl  birliği  okul  komutanlığı  olan  kara  pilot  Albay  Uğur 

KAPAN’ın olduğunu gördüm. Kendisinin bizim helikopterleri kullanma yetkisi yoktur, ayrıca 

Kara Havacılık Daire Başkanı kara pilot Albay Vedat SEVEN’i de gördüm. Onun da bizim 

helikopterleri kullanma yetkisi yoktur. Uçuşları takip eden vardiya subayı kara pilot üsteğmen 

Ömer DERELİOĞLU’na ne olduğunu sordum. Biz de bilmiyoruz komutanım dedi. Kuleyle 

temas kurmadan helikopterler kalkış yaptılar. 9 helikopterin hepsinin gittiğini gördüm. Daha 

sonra  kobralar  çalıştı.  Koşarak oraya  doğru gittim.  Yarbay Özcan KARACAN’ın pilotları 

sevk ettiğini  gördüm. Kara pilot  binbaşı  Sadullah ABRA, Kara pilot  yarbay İlker  ATEŞ’i 
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helikopterlere  giderken  gördüm.  Kara  Pilot  Yarbay  ve  Albay  Erdal  BAŞLAR’ı  atak 

helikopterine giderken gördüm. Özcan Yarbaya ne olduğunu sordum. Helikopterleri tahliye 

ediyoruz,  Akıncı'ya  gidecekler  dedi.  Ekibi  nasıl  topladın,  mühimmatsız  mı  gidecekler, 

Temelli’de mi yükleme yapacaklar diye sordum. Bak burada yükleme yapıyorlar diye cevap 

verdi.  Olaylardan işkillendim. Feyzi  Albayı  aradım,  ulaşamadım F-16’lar  uçmaya başladı. 

Skorskyler uçunca yardımcım kara pilot Binbaşı Ersel ERSOY beni aradı. Gelelim mi diye 

sordu, biraz durun dedim. Koşarak karargaha gittim. Kurmay başkanının odasının kapısında 

Ünsal paşa ve kurmay başkanı vardı. P.Bnb. Mehmet Semih ÜSKAYA sarı zarf getirdi. Zarfı 

açtılar. Ünsal paşa sıkıyönetim emri geldi, bundan sonra verdiğimiz emirleri yapmayan emre 

itaatsizlikte ısrar suçu işler. Derdest edilir, hatta vurulur dedi. Kara havacılık komutanı var, 

nerde dedim. Kuvvet komutanının yanında olduğunu, emir komutanın kendisinde olduğunu 

söyledi.  Emrin  fotoğrafını  çekmek  istedim.  Ünsal  paşa  helikopterlerin  ilk  sortilerini 

tamamladığını  mühimmat  ve  yakıt  işini  kendilerinin  hallettiğini,  bundan  sonraki  bakım 

onarım faaliyetlerinin  devamı  için  yeterli  miktarda  personeli  mesaiye  çağırmamı  söyledi. 

Emrin ilk sayfasının resmini çektim. Yolda astsubay çavuş ve teğmenleri ellerinde silahlarla 

gezerken gördüm. Bana nereye gittiğimi sordular. Davranışlarından tedirgin oldum. Yardımcı 

Ersel  Binbaşıyı  arayıp  yeterli  personel  ile  gelmesini  söyledim.  Televizyonu  açtım, 

Malatya’dan gelen Temelli’de bulunan atak pilotları yanıma geldi. Durum nedir, bildiğiniz bir 

şey var mı diye sordular. Bunlardan kara pilot üsteğmen Memduh KARAGÖL’ü tanıyorum, 

diğerlerini  tanımıyorum.  Bende anlamaya  çalıştığımı,  emir  olduğunu,  Ünsal  paşanın  bana 

söylediklerini onlara aktardım. Kol lideri Hakan EROL Yarbayı sordum. Geldiğini söylediler. 

Kara pilot binbaşı Ertuğrul ALTUN beni aradı. Senin adamların geldi, bunlar senin adamların 

mı diye sordu. Sen nizamiyede ne yapıyorsun dedi. Burayı tutuyorum dedi. O zaman yine 

işkillendim. Yardımcıma durumu anlattım.  Alay komutanını  aradık,  ulaşamadık.  Bu sırada 

kara  pilot  binbaşı  Rafet  KALAYCI  (soy  isminden  emin  değilim)  geldi.  Onun  da  uçuş 

kıyafetleri üzerindeydi, onun uçup uçmadığını bilmiyorum. 

Ersel Binbaşı geldi. MİT’in bombalandığını söyledi, yanlışlık olabileceğini söyledim. 

Emniyet  civarına  bomba  düştüğünü,  camların  sallanmasından  dolayı  anladım.  Ünsal  paşa 

telefon  ile  arayıp  Genelkurmaya  saldırı  olduğunu,  yeteri  kadar  mühimmat  alınması  için 

Etimesgut’a  gidilmesi  gerektiğini,  UHT1 ile  gidilmesi  gerektiğini  söyledi.  Bu sıkıyönetim 

emri mi, yapmazsak emre itaatsizlik olur mu diye sordum, olur tabi dedi. Ersel ile birbirimize 

baktık.  Ersel  emirse  ben  gideyim  dedi.  Ersel,  Soner  GÖKÇE  üsteğmen  ile  Etimesgut’a 

mühimmat  almaya  gitti.  Televizyon  izlemeye  çalıştım.  Gelen  giden  çok  oluyordu. 

Gelmemelerini söyledim. Sonra helikopter ikmallerinin benim birliğim üzerinden yapılması 

gerekirken  bypass  nedeniyle  iyice  işkillenmeye  başladım.  Karargaha  gittim.  Bu  sırada 

Genelkurmay  başkanının  kurtarıldığı  haberini  televizyonda  gördüm,  iyice  şüphelendim. 
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Yarbay Halil  GÜL’ün birliğe dönüş yaptığını  kullanmış olduğu helikopterin hasar aldığını 

söyledi.  Bu  dışında  yurt  dışında  olduğunu  bildiğim  kurmay  albay  Mustafa  DURMUŞ’u 

gördüm. Kurmay başkanı Mehmet ŞAHİN ve Yarbay Özcan KARACAN’ı gördüm. Özcan 

elindeki telsiz ile muhabere yapıyordu, size ateş edeni vur dediğini duydum. Ünsal paşaya 

Hakan paşanın nerede olduğunu sordum. Ben çevremde delikanlı olarak tanınırım. Halil GÜL 

vay şakül düştü dedi. Ünsal paşa da moral bozacaksan defol git dedi. Disiplin subayı albay 

geldi. Ona komutanım ne yapacağız diye sordu. Genelkurmayın emri ise uyacağız, biz askeriz 

dedi.  Onun  da  kandırılmış  olduğunu  düşünüyorum.  Mesaj  emriyle  gelen  atama  listelerini 

gördüm. Hulusi  AKAR’ın karşısı  boştu.  Niye  boş  diye sordum. Kurmay başkanı  Mehmet 

ŞAHİN  adam  kendini  mi  atayacak  dedi.  Whatsappn  gruba  bu  bizim  mücadelemiz  değil 

kaçabilen kaçsın şeklinde mesaj çektim. Ben, Ersel, Ömer DERELİOĞLU ve Soner GÖKÇE 

birlikte kaçmanın yollarını  aramaya başladık F16 yakınımızda bomba atıyordu.  Kara pilot 

yarbay Erdal BAŞLAR’ı gördüm. Ne yapıyorsun diye sordum. Dalga geçer vaziyette at, vur,  

öğün dedi. F16 bombalarından kaçmak için Ersel ile birlikte telefonlarımızı açmadık. Saat 

03:00  gibi  bizden  ümitlerini  kestiler.  Halil  yarbayın  getirmiş  olduğu  skorskyi  gördüm, 

dağılmış vaziyetteydi. Skorsky hangarlarının nöbetçileri başçavuş Levent SELAMOĞLU ve 

Başçavuş Yusuf PİŞDAL’ı gördüm. Ne olduğunu sordum. JÖH’ler taarruza geçti, teğmenler 

karşılık veriyordu. Yarbay İlkay ATEŞ biz Akıncı'ya gidiyoruz, tahliye oluyoruz, gelmeyen 

telef  olur  dedi.  JÖH’ler  püskürtüldü.  Fidanlık  nizamiyeyi  zorlamaya  karar  verdik.  Sivil 

elbiseler  ile  nizamiyeden  çıktık.  Evden  alay  komutanını  aradım,  önce  ulaşamadım.  Daha 

sonra kendisine ulaştım. Olayları anlattım. Birliğe dönmek istediğimi söyledim ve birliğime 

geri geldim " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Murat BOLAT 20/07/2016 tarihli ifadesinde; " FETÖ terör yapılanması 

hakkında  bilgim vardır.bu  bilgileri  ben  size  sistematik  bir  şekilde  anlatacağım.  Ben 1991 

yılında üniversite sınavına hazırlanırken Samsun Sakarya dersanesine gidiyordum. Fetullah 

GÜLENCİ cemaate ait olduğunu biliyordum. Bu dersane başarılı olduğu ve başarılı olduğu 

için  herkes  gibi  bende  bu  dershaneye  gittim.  1991  yılında  İTÜ  elektrik  ve  elektronik 

bölümünü kazanıncadershanedeki Fizik öğretmeni olan soyadını bilmediğim Sami öğretmen 

bana "İstanbul ilinde kalacak yerin yoksa seni bizim arkadaşların yanına göndereyim onların 

evinde kal" dedi. Benimde ve ailemin de maddi durumu kötü olduğu için bu teklif cazip geldi 

İstanbul iline giderek üniversiteye başladım ve cemaat öğrencilerinin kaldığı ve cemaat evi 

olarak bilinen evinde kaldım. Bu evde 4 kişi vardı. Bu evde soyadını bilmediğim Osman, 

Hakan İsmet ve ben kalıyordum. Normal olarak üniversiteme devam ediyordum. Bu esnada 

da tekrardan üniversite sınavlarına hazırlanıyordum. Amacım Boğaziçi üniversitesine ve Kara 

Harp Okuluna girmekti.Kaldığım öğrenci evinin hiyerarşi içerisindeki ağabeyi Hakan isimli 
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şahıstı. Bu öğrenci evinde Fetullah GÜLEN’e ait kitaplar okutulurdu. Bana zor gelen uzun 

namaz kılmalarıydı ben de kaçıyordum. Ben 1992 yılında tekrar sınavlara hazırlanarak Kara 

Harp Okulu sınavlarını kazandım. Bu evde bulunan ve evin ağabeyi olan Hakan isimli şahıs 

irtibatımızı kesmeyelim dedi. Ve beni Halit isimli bir şahısla tanıştırdı ama bu Halit isimli  

şahsın gerçek ismini yaklaşık 15 yıl sonra televizyondanÖmer CAMCI olarak öğrendim.Ben 

harp okuluna girdikten sonra 1992 yılında girdiğimde Ömer CAMCIile beni kaldığım öğrenci 

evinin ağabeyi  beni tanıştırmıştı.  Kara Harp Okulundan 1996 yılında mezun oldum. Daha 

sonra  Ömer  CAMCI beni  piyade  okulda  okuduğum sırada  birkaç  öğrenci  ile  tanıştıdı.  O 

öğrenciler şu andaFetullah GÜLENCİ olan,şu anda Albay rütbesinde olanBahadır ERDEMLİ 

pilot Yarbay Hakan EROL,Piyade yarbay Feyzullah YENİTEPE'dir. Tanıştırdıktan sonra bana 

Ömer CAMCI isimli şahıs bu isimlerini söylediğim öğrencilerle hareket etmemi söyledi. 

Ama ben bu isimlerini söylediği rütbeli personellerle takılmadım herhangi bir cemaat 

evine gitmedim.  Pilot Yarbay Hakan EROL,Piyade Yarbay Feyzullah YENİTEPE bana 

1997  yılındaFetullah  GÜLEN’i  ziyarete  gideceklerini  söyledi  ve  benimde  gelmemi 

istediler ancak ben kabul etmedim ve gitmedim. Yani ben onlardan elimden geldiği kadar 

uzak  durmaya  çalışıyordum  ancak  piyade  okulundan  arkadaşlarımolduğuiçin  normal 

arkadaşlığımı devam ettirdim. 1997 yılındaKara Havacılık Okuluna pilotaj  kursuna geldik. 

Yukarıda rütbe isimlerini söylediğim kişiler de bu kursa geldiler. Kursun bitmesine yakın şuan 

evli  bulunduğum  eşim  olan  aynı  zamanda  Bahadır  ERDEMLİ’nin  kuzeni  ile  tanıştım. 

Evlenmeye karar verdiğimizde kuzeni cemaatçi olmadığı için evliliğimize karşı çıktı, bunun 

nedeni ise beni de cemaatçi gördükleri için usulen beni cemaatin içinden bir kızla evledirmek 

istiyorlardı.  Ben  de  buna  karşı  çıktım  ve  şuan  ki  eşimle  evlendim.  Ben  Bahadır 

ERDEMLİ’nin  ısrarlarına  rağmen  cemaatçi  bir  kızla  evlenmediğim için  Harp  Akademisi 

sınavlarına  girdiğimde kazanamayacağımı  ve  kurmay olamayacağımı  söyledi.  Daha sonda 

Harp  Akademisi  sınavlarına  girmek  için  hazırlık  yaptım.  Ben  hazırlanırken  Bahadır 

ERDEMLİ  veşu  anda  Viyana’da  kurmay  Albay  olan  Murat  ŞENGÖZ'ün  evinde  Harp 

akademisi  sınavlarına  hazırlanıyorlardı.  Bende  ders  çalışmak  amacıyla  bunların  yanına 

katılmak istedim. Ama Bahadır ERDEMLİ ve Murat ŞENGÖZ güvenilir değilsin (Cemaatten 

evlenmediğim ve cemaate yakın durmadığım için) dedi. Ben de sınava girmedim ondan sonra 

da onlarla irtibatı kestim. 

Cemaatle daha sonra tekrar irtibatım 2009 yılındadevrem olanYüzbaşı Hakan EROL 

cemaatten  çok  uzaklaştığımı  ve  tekrar  seni  birisiyle  tanıştırmak  istiyorum  dedi.  Bende 

tanışırım konuşurum ama cemaatle organik bir işe girmem yani onların dediği kitabı, onların 

kıldığı şeklinde namazı, himmet adı altında para vermeyi vs kabul etmem dedim. O da bana 

sadece  çay  içeceklerini  söyledi.  Yüzbaşı  Hakan  EROL’a  beraber  adını  bilmediğim  ama 

edebiyat  Öğretmeni  olarak  tanıttığı  kişiyle  Ankara/Demetevler’deki  evinde  bir  iki  defa 
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Türkiye’deki gündemleri ile ilgili görüştük. 2009 yılında Afganistan’a görevli olarak gittim 6 

ay sonra Türkiye’ye dönerek Malatya'da göreve başladım. 2011yılı sonu 2012 yılı başı gibi 

rütbesi Binbaşı Oğuz YALÇIN bana üstü kapalı olarak seninle tanışmak isteyen bir arkadaşım 

var dedi ve bu kişi beni telefonla birkaç gün sonra aradı. "Telefon numarını Binbaşı Oğuz'dan 

aldım sizle buluşalım" dedi.Aynı gün buluşarak evine gittik. Kendisi Çocuk Uzmanı Doç Dr 

Ahmet KABADAĞ veya KARADAĞ olduğunu öğrendim, kendisinin evine gittik. Normal 

sohbet  ettik  daha  sonra  birkaç  defa  evine  gittim  Ramazan  veya  Kurban  Bayramı  öncesi 

olabilir hatırlayamıyorum. Benden sohbet esnasında konuyufakir öğrencilere yardım amaçlı 

benden para  talep  etti,  bende  bu konulara  girmeyelim bu tür  yardımları  fakir  olan  yakın 

akrabalarıma yapıyorum dedim. 

2013 yılında  Ankara’ya  Kara  Kuvvetleri  Komutanlığı  Karargahı’na  tayinim çıktı. 

Buraya geldikten sonrada Cematçi olduğunu zannettiğim numaralar beni aradı ama içlerinden 

Öğretmen  olduğunu  zannettiğim  İbrahim  ileYenikent'teki  evinde  bir  iki  defa  Türkiye’nin 

gündemiyle  alakalı  sohbet  ettik  daha  sonrada  bu  şahısla  bir  daha  görüşmedim.  Cemaatle 

ilişkim  muhabbetinden  zevk  aldığım  insanlar  boyutunda  oldu  kesinlikle  organik  bir  bağ 

kurmadım.  Para  alışverişi,  herhangi  bir  taahhüt  vaat  vermedim de  almadım da.  Mesleki 

kariyerim ve mali kayıtlarım telefon kayıtlarımdan da rahatlıkla da görülebilir.

Yukarıdaki  söyledim gibi  1.  Kara Havacılık  Alayı  Bakım Tabur Komutanı  olarak 

Güvercinlik  üssünde  görev  yapmaktayım.  Darbe  girişi  ile  ilgili  olarak;  bildiklerimi 

gördüklerimi  ve  şahit  olduklarımı  kronolojik  olarak  anlatacağım.  Ben  19  Haziran  2016 

tarihinde Lice’ye dönüşüm den sonra bayram iznine ayrıldım. 1 Temmuz-16 Temmuz arası 

izne ayrıldım. Ayrıldığım gece Alay Komutanı Albay Fevzi OKKA ( İdris Feyzi OKAN ) beni 

aradı ve TSK yeni almakta olduğu CH-47( Yük Helikopteri) 13 Temmuzda İzmir limanına 

ineceğini ve helikopterin yeniden tahliyesi, uçuş safhasında getirilmesi ve Ankara iline intikal 

ettirilmesini bana ihtiyacının olabileceğini ve izne gitmememi söyledi. Ben de tatili ailecek 

planladığımı iptal edemeyeceğimi helikopterin geliş tarihinde direk Antalya’dan İzmir’e yolcu 

uçağıyla giderek karşılayabileceğimi söyledim ve izne ayrıldım. 

8  Temmuz  2016  günüAlay  Komutan  Yardımcısı  Yarbay  Halil  GÜL  beni 

telefonlaaradı  ve  ivedi  dönmem  gerektiğini  söyledi.  Ben  de  bu  konuyu  konuştuğumu 

whatsapp grubundan konuyu takip ettiğimi yardımcım Binbaşı Ersel ERSOY’un konuya vakıf 

olduğunu söyledim ve gelmeyi ret ettim. Ancak ogün vedevamında Alay Komutan Yardımcısı 

Yarbay Halil GÜL ısrarla beni arayarakbana mutlaka ihtiyacının olduğunu söyledi sonra beni 

telefondan  Face  Time(  Görüntülü  Arama)  arayarak  sus  işareti  yaparak  dudak  hareketleri 

ile"Konu çok ciddi" dedi bende elimle "nedir" diye sordum oda bana 9 mm çapında mermi 

gösterdi.  Hiç  bir  şey söylemeden de  telefonu kapattı.  O zaman ciddi  birşeyler  anlatmaya 

çalıştığını  anladım.  Tatil  programımın  iptal  durumunun  olmayacağıve  12  Temmuz  2016 
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Pazartesi gününe kadar gelemeyeceğimi kendisine söyledim ve telefonu kapattım. 

12  Temmuz  2016  günü  Anadolu  Jetle  neler  olduğunu  öğrenmek  için  Ankara’ya 

geldim. 13 Temmuz 2016 günü mesaiye gelirken Saat:07:45 civarı Alay Komutan Yardımcısı 

Yarbay Halil GÜL beni telefonlaaradı , Yarbay Özcan KARACAN ile birlikte Taarruz Komuta 

Birliğinde beni beklediğini söyledi. Üstümü değiştirip gittim. Masada beraber oturuyorlardı. 

"Ne dir konu" diye sordum. Alay Komutan Yardımcısı Yarbay Halil GÜL"Sence ne olabilir" 

dedi. "Valla bu kadar ciddi olduğuna göre şaka ile darbe filan mı yapıyorsunuz" dedim o da 

"Aynen öyle"  dedi.Odada bulunan Yarbay Özcan KARACAN banahitaben "Sarardı Yunan 

Heykeli gibi adam" dedi. Ben hala bu konuda ciddi olabileceklerini düşünmedim " Ee nasıl 

olacak" dedim. Onlar da "Sen şimdi olacağını bil daha sonra bilirsin sen şimdi İzmir’e gitme" 

dedi. Ama ben İzmir’e görevlendirmeme gittim.

14/07/2016  günü  saat  17:30  da  CH-47‘yi  benim  kullandığım  skorskynin 

eskortluğunda ABD’li pilotlar getirdi. Her iki helikopteri Güvercinlik üssüne indirdik.

Her iki helikopteri Güvercinlik üssüne indirdik. Alay Komutan Yardımcısı Yarbay 

Halil  GÜL ve  Yarbay  Özcan  KARACAN’ın  odaya  beni  çağırmaları  üzerine  gittim  ben 

kendilerine "Ne yapıyorsunuz" diye sordum onlarda bana yapılacak olan darbeyi kast ederek 

"Pilotların  ve  teknisyenlerin  hazır  olduklarını"  söylediler  ben  de  bunun  üzerine  hava 

araçlarının yani saldırı helikopterlerin için mühimmatı nasıl temin edeceklerini sorduğumda 

bu ikisi bana saldırı helikopterleri için mühimmat meselesini hallettiklerini söylediler. Bende 

bu darbenin tarihini sorduğumda kendileri bana yarın akşam yani 15 temmuz 2016 tarihinde 

olacağını  söylediler.  Bende bu esnada kendilerine "Skorskyler  için mühimmat olarak Bixi 

mühimmatı mı alacaksınız" diye sorduğumda onlarda bana "Kara Havacılık Okul komutanı 

olan Tuğgeneral  Ünsal  IŞIK'ın (  Ünsal  ÇOŞKUN )  darbe günü Kara Havacılığın başında 

olacağını ve mühimmat işini deÜnsal IŞIK'ın ( Ünsal ÇOŞKUN ) halledeceğini söylediler. 

Ben deAlay Komutan Yardımcısı Yarbay Halil GÜL Ve Yarbay Özcan KARACAN benden ne 

istediklerini  sordumda bu şahıslar  benden üç şey istediler  bunlardan birincisi  Ankara  Mit 

başkanlığına  bir  hava  indirme  hareketinin  yapılacağını  ve  bu  indirme  harekâtında  benim 

yapmamı istediler. Bende bufiili uçuuş görevini kabul etmediğimi söylemem üzerine bunlarda 

bana  bir  uçuş  listesi  yani  darbe  günü  skorksy  helikopterlerle  uçacakların  listesini  elinde 

tutanak banagösterdi bende görebildiğim kadarı ile bu listede, Kara Havacılık Daire Başkanı 

Albay Vedat SEVEN ,Kara Kuvvetleri Denetleme Başkanlığında Albay İsmail YOLCU, Kara 

Havacılık Okul Komutanlığından Albay Uğur KAPAN, Yarbay Halil GÜL, Binbaşı Yakup 

YAYLA, Binbaşı Temür AYDIN, Binbaşı Ahmet SERİN (Ahmet SEREYİM), Binbaşı Gürçay 

BAYLAR,  Yarbay  Mustafa  ÇİN,  Yarbay  Erdoğan  ERDEM  (  Kara  Havacılık  Okul 

Komutanlığı), Albay Gökhan Lütfü REYHAN, Binbaşı Tekin TAŞDEMİR, Binbaşı Osman 

KARACAN (Yük Helikopter Taburu), Binbaşı Abdullah ATEŞTEMUR'un isimlerini bu liste 
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skorkileri kullanacak şahıslar olarak gözlerimle gördüm.

Alay  Komutan  Yardımcısı  Yarbay  Halil  GÜL  ve  Yarbay  Özcan  KARACAN'ın 

benden  ikinci  istekleri  ise  darbenin  yapılacağğı  15  Temmuz  günü  helikopterleri  dışarda 

bırakmamı  söylediler.  (  normalde  helikopterler  Hangarlarında  durur)  Ben  de  kendilerine 

dedikleri gibi helikopterleri dışarda bırakacağımı söyledim. Alay Komutan Yardımcısı Yarbay 

Halil  GÜLve  Yarbay Özcan  KARACAN'ın  benden  üçüncü  istekleri  ise  iki  tane  Skorsky 

helikoptere hızlı indirme teşkilatı kurmamı istedi. Yani bu hızlı indirmeni açılımı helikopter 

havadayken içindeki personelin iple yere iniş yapmasıdır. Ben de bir tane Skorkyde hızlı iniş 

teşkilatının  olduğunu  ve  birinde  bu  teşkilatı  kuracağımı  söyledim.  Ben  de  kendilerine 

teknisyenleri  ne yapacağız diyerek yani  skorskylere ve kobralara binecek teknisyelerin ne 

olacağını  sorduğumda  Özcan  KARACAN  bana  dediki  '  taaaruz  teknisyenleri  ile  ben  

konuştum . Skorski teknisyenleri ile de tain dairesindekibinbaşı Mehmet ŞAMCI konuştu ve  

halletti' diyerek bana elindeki teknisyen listesini gösterdi gördüğüm listede taarruz yani saldırı 

helikopteri  teknisyenleri  olarak  gördüğüm  şahıslar  ise,  Başçavuş  Nazif  TÜRKOĞLU  , 

Başçavuş  Engin  SARITAŞ,  Başçavuş  Ömer  (  Ömer  GÜLER),  Üstçavuş  Resul 

BARDAKKAYA isimli şahıslardı. 

Skorsky  teknisyenleri  olarak  listede  gördüklerim  ise  ,  Başçavuş  Erkan  ÇETİN, 

Başçavuş Ergün YAKUT,Başçavuş Engin GÖZ isimli şahıslardı. 

Yarbay Halil GÜL'e bu darbenin nasıl yapılacağını sorduğumda, Yarbay Halil GÜL 

ve Yarbay Özcan KARACAN kısa bir tereddüt yaşadıktan sonra birbirlerine bakarak beni kast 

edip bunu da götürelim diyerek benim akşam 19:00 - 20:00 saatlerinde Nizamiyede olmamı 

söyleyerek  benide  toplantıya  götüreceklerini  söylediler.  Ben  de  bu  konuşmalardan  sonra 

bunların yanından ayrıldım. 

Daha  sonra  bu  Alay  Komutan  Yardımcısı  Yarbay  Halil  GÜL ve  Yarbay  Özcan 

KARACAN  ile  Kara  Havacılık  Komutanlığının  Ankara  yönündeki  OPET  benzinliğinde 

buluştuk.  Yanlarında  ise  Kara  Havacılık  Harekat  Eğitim  Şube  Müdürü  Binbaşı  Okan 

KOCAKURT da vardı. İki araç halinde Ankara istikametine seyir haline geçtik daha sonra 

bizim bu sivil  araçlara bir  araç daha katıldı.  Tam olarak açık adres bilgilerini  bilmediğim 

Ostim semti  olarak  hatırladığım yere  giderek  orda bulunan bir  sitenin  içine  girdik  ve bu 

sitedeki bir daireye hep birlikte çıktık. Bu dairenin içine Alay Komutan Yardımcısı Yarbay 

Halil  GÜL,  Yarbay  Özcan  KARACAN,  ben,  Okan  KOCAKURT  ile  birlikte  girdik. 

Girdiğimiz  evde isimlerini  bilmediğim ama asker  olduğu belli  olan  tahminime göre  Özel 

Kuvvetlerden olan 4 kişi daha vardı. Bu kişiler ile birlikte bir odaya girdik. Diğer odalarda da 

insanların olabileceğini düşündüm. Odaya girdikten sonra Halil Yarbay bana sen otur bir çay 

iç biz son koordinasyonu yapacağız dediler. Ve konuşmaya başladılar benim şahit olduğum 

konuşmaları size başlıklar halinde söyleyeceğim.
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1-  Cumhurbaşkanının  alınması  :  Cumhurbaşkanının  İstanbul  ilinde  alınması 

planlanmış.  Ama  Cumhurbaşkanı  Marmaris’e  gidince  bu  plan  bozulmuş.  Plana  göre 

İstanbul'da Cumhurbaşkanını SAT /SAS komandoları alacakmış ve bu ekipte belliymiş. Ama 

Cumhurbaşkanı Marmaris'e gidince plan değişmiş ama Cumhurbaşkanı alacak olan SAS/SAT 

kadrosu  değişmemiş  yeni  planı  ise  odada  bulunanlar  şu  şekilde  planladılar.  SAS/SAT 

komandoları  İstanbul’daki  kışlalarından silah depolarından silah çaldıktan sonraİstanbul'da 

bulunan 4. Kara Havacılık Skorskyleri ileİzmir Çiğli'ye gideceklerini söylediler ve 3. Kara 

Havacılık Alayından 3 Cougar personel taşıyan helikopterin debu ekiple Çiğli'de buluşacağı 

ve ayrıca Çiğli'deki 3 Cougarında bu ekibe dahil olacağı yani 3 Skorsky 6 Cougar ile bir 

filo oluşacağı söylendi ve toplam 80-90 kişilik bir gücün oluşturulacağı söylendi. Yani 80-

90 kişilik bir ekip ile Marmaris'e Cumhurbaşkanı almaya gideceklerini yani Cumhurbaşkanı 

kaldığı otelden bir şekilde rehin alarak Milas üzerinden Çiğili'ye getireceklerini söylediler. Ve 

akabinde  Cumhurbaşkanının  yerinin  tespit  edilememesi  halinde  gerekirse 

Amerikalılardan yer tespiti ve net konum tespiti ile ilgili olarak yardım alabileceklerini 

ve ayrıca 3-4 kişilik sivil kıyafetli bir ekibin Cumhurbaşkanı takip ettiklerini söylediler.  

Cumhurbaşkanı Milas'dan rehin aldıktan Skorsky ile taşınacaktı.  Bu esnada da Skorskynin 

yakıt  ikmali  Milas'da  yapılacaktı.  Ama  eğer  karşı  bir  operasyon  olması  durumu 

konuşulduğunda  ise  özel  kuvvetlerden  olduğunu  tahmin  ettiğim  ismini  bilmediğim  ama 

görürsem tanıyabileceğimşahıs karşı bir operasyon olması durumunda Cumhurbaşkanı 

kimsenin ellerinden alamayacağını söyledi. Ben de bu konuşmalardan Cumhurbaşkanı 

kurtarmak  için  yapılacak  bir  operasyonda  bizim  başarısız  olmamız  durumunda 

Cumhurbaşkanı rehin alan ekibin Cumhurbaşkanı öldüreceğini anladım.  Bu planları biz 

14/07/2016 tarihinde gece saatlerinde konuştuk.  Yapılan bu plan uygulamaya 16.07.2016 

günü gece 03:00 da devreye girecekti yani darbenin başlangıcı 16 Temmuz gece 03:00 da 

olacaktı. Her şey eş zamanlı başlayacaktı. Bu konuşmalarda Cumhurbaşkanı İzmir Çiğli'ye 

götürülecekti.  Bu  esnada  Binbaşı  Okan  KOCAKURT  özel  kuvvetçi  olduğunu 

düşündüğüm  şahsa  Çiğli'den  sonra  Cumhurbaşkanının  nereye  götürüleceğini  sordu 

ama  bi  özel  kuvvetçi  şahıs  Okan  KOCAKURT'a  orasını  karıştırma  diyerek  bilgi 

vermedi. İzmir ilindeki Cougarların  pilotları  ise bildiklerim Albay Zeki GÖÇMEN Albay 

Murat DAĞLI, Yarbay Murat BAĞ olduğu söylendi.

2-  MİT  ve  MİT  Başkanı  Hakan  FİDAN'a  yapılacak  Operasyon  :  Mit 

BaşkanıHakan  FİDAN  Yenimahalle'de  MİT  Lojmanlarındaki  batıtarafındaki  villasından 

alınacaktı.Bunun içinde 1 Skorsky ve 2 Cougar ile personel MİT'in içine indirilecek ve bu 

ekip Hakan FİDAN'ı ikametinden alacaktı. Ama Hakan FİDAN'ın ikametinin bahçe kapısının 

2  metrelik  demir  kapı  olduğunu  ve  bu  demir  kapıyıdasaldırı  helikopteri  olan  kobranın 

vuracağını  kapı  açıldıktan  sonrada  indirilen  ekibin  Hakan  FİDAN’ı  rehin  alınacağı  planı 
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yapıldı.  Eğer  MİT  içerisinde  karşı  bir  operasyon  yapılırsa  kobranın  bunları  da  vuracağı 

söylendi.

3- İçişleri Bakanı Efkan ALA‘nın alınması : İçişleri bakanı Efkan ALA‘nın tespit 

edilen 2 ikameti için karadan müdahale edilerek yaya olarak ikametlerine yaklaşılacak ikamet 

nöbetçileri etkisiz hale getirilecek ve gerekirse silahlı çatışmaya girilerek Efkan ALA alınacak 

4-  Başbakan  Binali  YILDIRIM’a  yapılacak  operasyon  :  Başbakan  Binalı 

YILDIRIM’ın  alınması  için  Başbakanlık  Konutuna  karadan  girilecekgerekirse  çatışmaya 

girerek Başbakan alınacak ama bu planın detayları konuşulmadı. Tahminime göre bu planın 

detayları daha önceden planlanmış.

Benim şahit olduğum bu planlar Kara Havacılık Komutanlığını ilgilendiren planlardı. 

Ama Hava Kuvvetlerinin planlarından haberim yoktu. Bu şekilde konuşmalar olduktan sonra 

Alay Komutan Yardımcısı  Yarbay Halil  GÜL ,  Yarbay Özcan KARACAN, ben ve  Okan 

KOCAKURT bu ikametten ayrıldık. Ayrılırken Ben Halil Yarbaya "Bu planın uygulanması 

Cumhurbaşkanının alınmasına bağlı ise bu plan yürümez" dedim. Halil Yarbay da bana "Ben 

de bu planın yürümeyeceğinin farkındayım ama Allah bize yardım edecek" dedi. Ben de Halil 

Yarbaya bu darbenin başında kim ve kimler  var dediğimde Genelkurmay Başkanı bu işin 

başındadır  dedi.  Halil  Yarbay banan en kansız plan olduğunu eğer Cumhurbaşkanını 

alamayacakları takdire Hava Kuvvetlerinin bu ülkeyi yerle bir edeceklerini söylediler. 

Bu şekilde dağılarak herkes evine gitti. 

15 temmuz 2016 gün mesaimebiraz geç gittim. Uzun zamandır birliğimde olmadığım 

için birliğimi dolaştım. Daha sonra Yarbay Halil GÜL bana alay komutanı Feyzi OKAN’ın 

da bu darbenin içerisinde olacağını ama bu olaydan haberi yokmuş gibi davranacağını 

evine gideceğini ve telefonunu kapatacağının söyledi. Bunları yaparken akşam saat:18.00 

olmuştu. 

Tam mesaiden çıkıp evime gideceğim esnada Kara Havacılık Kurmay Başkanı olan 

Yarbay Mehmet  ŞAHİN beni  aradı  ve  bana  Kara  Kuvvetleri  Komutanın  birliğimize  yeni 

katılan  CH-47  tipi  helikopteri  incelemeye  geleceğini  söyleyerek  bu  helikopterin  başına 

gitmemi söyledi. Ben de bunun üzerine helikopter teknisyeni Resul BARDAKKAYA, Binbaşı 

Deniz ALDEMİR, Binbaşı Tekin TAŞDEMİR’i helikopterin başına çağırdım. Ve helikopterin 

başında buluştuk. Helikopterin başında beklerken Alay Komutanı Albay Fevzi OKAN ( İdris 

Feyzi OKAN )koşarak yanımıza geldi, panik halinde 'Arkadaşlar ne oluyor Kara Kuvvetleri  

Komutanı  yanında  savcı  ile  geldi.  Gece  uçuşlarını  sorguluyor.  Hava  sahası  kapatılmış  

Malatya’dan gelen atak helikopteri kolu, Temelli’de eğitim yapan okul komutanlığının hava  

araçları motor susturmuş. Neler oluyor.' dedi. 

Bu  esnada  daOrgeneral  Salih  Zeki  ÇOLAK,  Kara  Kuvvetleri  Kurmay 

BaşkanıOrgeneral  İhsan  UYAR  4.  Kolordu  Komutanı  Korgeneral  Metin  GÜRAK,  Kara 
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Havacılık Komutanı Tümgeneral Hakan ATINÇ,Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral 

Ünsal IŞIK( Ünsal ÇOŞKUN ) benim bulunduğum CH-47 tipi helikopterin yanına gelerek 

yaklaşık1,5 saat bilgi aldı. Bu esnada Kara Kuvvetleri Komutanı orda bulunan bizlere gece 

uçuşları hakkında ayrıntılı – gece uçuşunu kim yapar, kayıtları varmıdır, en çok kaç helikopter 

yapar,  bu gece uçuş  varmı,  jandarma sizin helikopterinizle  uçabilir  mi  – şeklinde şüpheli 

sorular sordu. Bizde bunlara olması gerektiği gibi cevaplar verdik. Daha sonra biz birbirimize 

bakarak bu olayın deşifre olduğunu düşündük. Bu esnada Kara Kuvvetleri Komutanı alay 

binasının  yanında  çay  içerken  ,  Halil  GÜL  Yarbay  beni  karargaha  çağırdı  hadi 

başlıyoruz diyerek gitti. 

Bu esnada helikopter sesleri gelmeye başladı, bende helikopterlerin seslerini geldiği 

yere  uçuş  hattına  doğru  gittim.  Yarbay  Mehmet  DEMİRHİSAR  ve  Binbaşı  Osman 

KARACA'nın dauçuş hattında olduğunu gördüm. Daha sonra ben Skorsky hangarına gittim 

ve  orda  bulunan  Başçavuş  Levent  SELAMOĞLU'na  helikopterler  ile  kimlerin  uçtuğunu 

sordum.  O  da  bana  helikopterlerin  Başteknisyen  Engin  GÖZ'ü  gördüğünü  söyledi.  Zaten 

teknisyen  Erkan  ÇETİN'i  de  ben  görmüştüm.  Bu  esnada  da  diğer  taraftada  kobra 

helikopterlerinin çalıştığını gördüm ve o tarafa doğru gittim. 

Kobra helikopterlerinin başında Taarruz Tabur Komutanı olan ve aynı zamanda kışla 

nöbetçi amiri olan Yarbay ÖZCAN KARACAN'ın orda olduğunu gördüm. Bu arada kobra tipi 

saldırı  helikopterlerine mühimmatları  yükleniyordu.Özcan KARACAN'a  nereye  gittiklerini 

sordum Akıncı  Hava Üssüne gittiklerini  söylediler.  Bu saldırı  helikopterlerine  mühimmatı 

tahminime  göre  Merkez  komutanlığı  vasıtası  ile  geldiğini  düşünüyorum.  Çünkü  Merkez 

Komutanlığını iki tane Land Rover tipi aracı orda duruyordu. Ben size şimdi orada bulunan ve 

helikopterler ile havalanan personelin isimlerini söyleyeceğim. Başçavuş Nazif TÜRKOĞLU, 

Başçavuş  Engin  SARITAŞ,  Başçavuş  Ömer  (  Ömer  GÜLER),  Üstçavuş  Resul 

BARDAKKAYA isimli  şahıslardı.  Başçavuş  Ömer'e  bu  mühimmatı  kimin  getirdiğini  ve 

verdiğini sorduğumda bana Cevap vermeden uzaklaştı. 

Size taarruz tipi helikopterleri havalandırdıklarını gördüğüm pilotları söyleyeceğim, 

Binbaşı Sadullah ABRA( kobra helikopteri ), Yarbay Murat KARAKAŞ ( kobra helikopteri), 

Binbaşı  İlkay  ATEŞ  (  Süper  Kobra  helikopteri  ),  Binbaşı  Ali  ERCAN  (Süper  Kobra 

helikopteri  ),  BinbaşıTaha Fatih ÇELİK(Süper  Kobra helikopteri),  Yarbay Erdal BAŞLAR 

(Kobra) helikopterlerini Güvercinlik üssündün kaldırdılar. 

Ben  daha  sonra  karargah  binasına  gittiğimde  karargah  binasında  Kara  Havacılık 

Komutanının  odasında  olmadığını  gördüm.  Ama  Kurmay  Başkanının  odasında,  Kurmay 

Başkanı Mehmet ŞAHİN, Okul Komutanı Tuğgenaral Ünsal IŞIK ( Ünsal ÇOŞKUN ) ve eski 

kurmay Başkanı Albay Mustafa DURMUŞ'un olduğunu gördüm. Ben bunlara hitaben "Ne 

oluyor darbeye başladınız mı , darbe açığa mı çıktı, kaçıyor musunuz" diye sorduğumdaÜnsal 
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IŞIK ( Ünsal ÇOŞKUN ) "  Darbenin planlandığı gibi gittiğini" söyledi. Ben de "Bu saatte  

belirlenen hedeflerin hiç birisini alamazsınız halk direnir çok kan dökülür"dedim. Bu esnada 

benim bu söylediklerim üzerine Kurmay Başkanı Mehmet ŞAHİN bana hitaben "Dönmek yok 

sen ne diyorsun. Gerekirse Hava Kuvvetleri bu ülkeyi yarın yerle bir eder" dedi. Bu esnada 

elinde  sarı  bir  zarf  ile  Binbaşı  Mehmet  Semih ÜSKAYA içeri  girdi  ve  sarı  zarfı  Ünsal'a 

( Ünsal ÇOŞKUN ) verdi. Ünsal zarfı açtı ve "İşte sıkıyönetim emri. Emir komuta bende artık  

buradan çıkamazsın emirlerime uymayanı derdest etme ve vurma yetkim var şimdi odana dön  

ve verilecek emirlere hazır ol" dedi. Ben odadan çıkarken Disiplin subayı olan Taner Albayı 

(Hakan Cafer ARSLAN) gördüm ve durumu anlattım. Kendisi de bana "emirlere uyacaksın" 

dedi. Bu esnada Temelli'den gelen 2 atak helikopterin üç pilotu benim odama geldi durum 

nedir dediler bende cep telefonumla çektiğim sıkıyönetim emrini kendilerine gösterdim ve 

bende bu durumu anlamaya çalıştığımı söyledim. Biraz önce beni arayan ve bana bağlı olan 

personel  benim  emrimle  birliğimize  geldiler.  Ama  tamamı  gelemedi.  Amacım  havalanan 

helikopterlere bakım ve kurtarma faaliyetiyaptırmaktı. 

Bu arada Ünsal ( Ünsal ÇOŞKUN ) 1 UH-1 helikopterini kaldırıp Zırhlı Birlikler 

Komutanlığını  göndermemi  ve  oradan  verilecek  mühimmatı  getirtmemi  isteyerek 

Genelkurmay  Başkanlığına  saldırı  olduğunu  söyledi.Ben  de  bunun  üzerine  Binbaşı  Ersel 

ERSOY'u görevlendirerek Zırhlı Birliklere giderek mühimmat getirmesini söyledim ve Ersel 

de UH-1 ile havalanarak Zırhlı birliklere gitti. 

Ben  de  televizyon  izlemeye  başladım ve  televizyondan  Genelkurmay Başkanının 

kurtarıldığı haberine duyunca benim kafamda şimşekler çaktı bu darbe olayının FETÖ'nün bir 

operasyonu olduğunu anladım ve tekrardan karargâhıma döndüm.

Karargâhtaki kurmay başkanını odasında Ünsal IŞIK ( Ünsal ÇOŞKUN ) , Mehmet 

ŞAHİN,  Özcan  KARACAN,  Halil  GÜL,  Mustafa  DURMUŞ  ve  Mehmet  DEMİRSAY'ın 

( Mehmet DEMİRHİSAR) olduğunu gördüm. Bir hışımla "Siz ne yapıyorsunuz? Hani Genel  

Kurmay  Başkanı  işin  başındaydı.  Bakın  kurtarıldı  diyor "dedim ve  bunun  üzerine  Albay 

Mustafa DURMUŞ, Kara Havacılık Komutanı olan Tümgeneral Hakan ATINÇ'ı kendisinin 

tutukladığınıve derdest ettiğini söyledi. Zamanı gelince de çıkar işimize bakarız. Dedi.Ben 

orda bulunan herkese böyle bir saçma operasyonun içerisinde olmayacağımı söyledim. Halil 

GÜL bana hitaben "Ne oldu korktun mu?" dedi.Ben de kendisine bir şey demedim. Bu esnada 

da  Yarbay  Özcan  KARACAN  telsizden  bizden  olmayan  herkesi  vurun  talimatını 

veriyordu. Orda  bulunan  herkes  insanları  öldürmekten  normal  bir  işmiş  gibi 

bahsediyordu. Bende bunlara restimi çekerek isterseniz beni vurun isterseniz beni derdest 

edin diyerekodadan çıktım.Ben hemen bakır  Tabur Komutanlığı  Whatsapp grubuna aynen 

şunu yazdım "darbeyi kast ederek sakın bizden kimse bu işe karışmasın bu bizim savaşımız  

değil” şeklinde mesaj gönderdim. Bu esnada mühimmat taşıma görevi verdim. Binbaşı Ersel'e 
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"Hemen geri dönüş yap" dedim kendisi de bana Güvercinlik'te yerde olduğunu söyledi. Ben 

de kendisine "Hemen motor sustur getirdiğin mühimmatı kimseye verme" dedim. Ersel  de 

tamam dedi.Bölük komutanı olan Yüzbaşı Nuri OSMANCIOĞLU'nu aradım ve hiçbir şeye 

karışmayın bizi kandırdılar kaçabilirseniz kaçın dedim.

Odama  girdiğimde  Yarbay  Erdal  BAŞLAR  geldi  ve  kendisine  ne  yapıyorsunuz 

dedim.Kendisi de bana lakayt bir tavırla 'At, vur Öğün' dedi. Bu esnada yanıma bana bağlı 

teknisyenler  geldi.  Bende  kendilerine  kaçın  kurtulun  dedim.  Ama  bu  esnada  kursiyer 

teğmenler  ve  teknisyen  kursundaki  Astsubayların  silahlı  bir  vaziyette  devriye  gezdiğini 

gördüm.Bu esnada sabah olmuştu ve ortalık aydınlanmıştı.  JÖH timleri ile kışla içerisinde 

nöbet  tutan  kursiyer  teğmenler  ve  teknisyen  kursundaki  Astsubayların  silahlı  çatışmaya 

girdiklerini  gördüm.  Kışla  içerisinden  havalanan  bir  kobranın  JÖH'lere  karşı  ateş  ettiğini 

gördüm.Bu arada İlkay ATEŞ hep birlikte Akıncı'ya gidelim dedi ve karşıda bulunan birkaç 

helikopteri kaldırarak darbenin komuta kademesindeki liderleri Akıncı üssüne götürdü.

Saldırıyakatılan helikopterlerin büyük bir kısmı isabet almıştı ve bunun için zorunlu 

iniş yapmıştı yani vurulan helikopterlerin tekrar kalkarak savaşması mümkün değildi. Biz de 

darbecilerin kışlayı yani Güvercinlik'i terk etmesiüzerine sivil kıyafetlerimizi giyerek Ersel’in 

ve benim sivil aracım ile Güvercinlik'ten kaçtık ve ben kendi evime gittim.Alay komutanı 

olan  Albay  Fevzi  OKAN'ı(  İdris  Feyzi  OKAN  )  aradım  ve  kendisine  olan  olayları 

anlattım ve kendisi  bana Alaya gideceğini  söyledi.  Ama bu arada kendisi  bana gece 

boyunca  telefonunun  kapalı  kaldığını  söyledi.Duruma  göre  beni  tekrar  alaya 

çağıracağını söyledi. Bir süre sonra beni aradı ve hasar tespiti için beni alaya çağırdı. Ben de 

alaya gittim veKara Havacılık Komutanı Tümgeneral Hakan ATINÇ'ı gördümve kendisi bana 

görevlendirilen savcıya  ifade vermem gerektiğini  söyleyerek beni  Güvercinlik  içerisindeki 

savcıya gönderdi ve savcı benim ifademi basit bir şekilde aldı ve beni şu an bulunduğum bu 

yere sevk etti. Ben bu darbe girişiminde kesinlikle helikopter kullanmadım ve kimseye ateş 

etmedim. Yukarda size söylemeyi unuttum. Bize her hangi bir kamu kuruluşundan desteğin 

olmayacağı en baştan söylenmişti. 

Ben  bütün  bildiklerimi  size  çok  samimi  bir  şekilde  anlattım.  Benim  bu  olaylar 

hakkında  bildiklerim  ve  gördüklerim  bunlardan  ibarettir.  Bu  darbe  girişimi  ordu 

içerisindekiFETÖ  yapılanmasına  bağlı  olanbir  kesimin  girişimidir.  Böyle  bir  olayda 

bulunduğum  için  pişmanım.  Bu  olay  hakkında  bildiklerimi  size  tam  ve  eksiksiz  olarak 

anlattım.  Etkin  pişmanlık  hükümlerinden  yararlanmak istiyorum.  Bu FETÖ nün tamamen 

çökertilmesi  için  benden  istenilecek  olan  ve  şu  anda  aklıma  gelmeyen  bilgileri  ve  ordu 

içerisindeFETÖ yapılanması hakkındaki daha derin olan bilgileri ilerleyen aşamalarda ilgili 

yerlere  aktaracağım.  Bu  darbenin  başarılı  olmamasında  ki  en  büyük  etken  bu  darbe 

girişiminin  planlanan  16.07.2016  günü  saat  03:00  da  değil  de  15/07/2016  günü  akşam 
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saatlerinde bir şekilde başlamasıdır.Şu anda aklımda olanları size söyledim. Üzerime atılı olan 

ve benim anlattıklarımın dışında bulunan suçlamaları  kabul etmiyorum." şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Ömer DERELİOĞLU 10/08/2016 tarihli  ifadesinde;  " Nöbetçi  olarak 

görev yaptığım günü saat: 12.30 sıralarında taarruz helikopter hangarı içerisinde bakım taburu 

komutan  yardımcısı  Binbaşı  Ersel  ERSOY ve  bakım taburu  harekat  subayı  Binbaşı  Suat 

AKYAZ’ın olduğu ortamda bakım tabur komutanı Yarbay Murat BOLAT bana “hangarda 

bulanan  bütün  helikopterlerini  AKKA  (Yurt  Dışından  Bu  anlaşmaya  üye  ülkelerin  

birbirlerinin silahlarının ve araçlarının sayımı müsadesini sağlayan anlaşma) anlaşmasının  

maksadı ile dışarı çıkarmamı"emretti. 

Bende  aldığım  emir  gereği  teknisyenlerime  aynı  emri  vererek  helikopterlerin 

hangardan çıkarmalarını emrettim ve teknisyenler tarafından hangarda bulunan 4 adet AH-1W 

Süper Kobra helikopteri, 2 adet AH-1P Kobra helikopterini hangarda çıkardık. Ayrıca 5. Ana 

Bakım Fabrika Komutanlığından yine bakım tabur komutanı Yarbay Murat BOLAT’ın emri 

ile  teknisyenlerin  aracılığı  ile  teslim  alarak  dışarda  hazır  bulundurdum.  Yine  aynı  günü 

Yarbay  Murat  BOLAT  ve  Taarruz  Helikopter  Tabur  Komutanı  Yarbay  Özcan 

KARACAN’ın emri ile 2 adet T-129 Atak Helikopterinin acilen gelmesi için Malatya 2. 

Kara  Havacılık  Alayında  görevli Binbaşı  Engin  KİLERCİOĞLU  ve  Yüzbaşı  Memduh 

KARAGÖL’ü telefondan zorladır. Ayrıca Atak helikopterlerinin Malatya'dan gelmesi için 

Kara Havacılık Kurmay Başkanlığından resmi yazı yazdırdılar. Bu zorlama sonrası saat: 

16.30 sıralarında Malatya’dan kalkış yapan iki helikopter Güvercinlik'e inmeden doğrudan 

Sincan  ilçesi  Temelli  mevkiinde  Ulucan  meydanına  inmesi  için  yönlendirmeleri  ile  bu 

helikopterler tahminen saat: 19.15 sıralarında Ulucan meydanına indi. Nöbetçi subay olarak 

görevim gereği helikopterleri takip etme sorumluluğu bende bulunmaktadır. Yarbay  Murat 

BOLAT ve Özcan KARACAN’ın Malatya 2. Kara Havacılık Alayında görevli Binbaşı Engin 

KİLERCİOĞLU ile yaptıkları telefon görüşmelerine birebir şahit oldum. Benimle birlikte bu 

telefon  görüşmelerine  binbaşı  Ersel  ERSOY,  üsteğmen  Soner  GÖKÇE  ile  Binbaşı  Suat 

AKYAZ da şahit oldular. 

...Taarruz hangarına ulaştığımda iki (2) adet AH-1W Süper Kobra ve iki (2) adet AH-

1P kobra  helikopterinin  apronda  motor  çalıştırdığını  gördüm.  Bunun  üzerine  acil  olarak 

aprona koştum. Bakım tabur komutanı Yarbay Murat BOLAT beni hangarın içinde durdurup 

önüme geçerek “ Genel Kurmay Başkanlığının Basıldığını, Bir yolcu uçağının kaçırıldığını,  

Güvercinlik meydanına bu yolcu uçağı ile saldırı yapılacağı istihbaratı bulunduğu için bu  

helikopterlerin Akıncı Meydanına acil olarak götürüleceğini bu sebeple kaskımı giyip hemen  

gelmemi”  söyledi.  Ben  odamdan  çıkıp  kaskımı  alıp  gelene  kadar  helikopterlerin  kalkmış 
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olduğunu  gördüm.  Yarbay  Murat  BOLAT bana  hitaben  sana  gerek  kalmadı  dedi.  Bende 

kendisine  apronda  çalışmadan  bekleyen  diğer  helikopterler  ne  olacak  diye  sordum.  Bu 

helikopteri  ben  tek  başıma  Akıncı  üssüne  götürebilirim  dedim.  O  da  bana  tamam gerek 

kalmadı,  yukarı  çık odanda bekle dedi.  Odama çıkıp ihtiyaç  için lavobaya gittiğimde cep 

telefonumdan beni Yarbay Murat BOLAT’ın iki kez aradığını gördüm. Murat BOLAT’ın 

odasına  geçerek  komutanım  beni  aramışsınız,  neden  aradınız  diye  sorduğumda  bana 

seferberlik ilan edildiğini, bütün bakım taburunda görev yapan subayları ve helikopter başına 

beşer  teknisyen  aramamı  ve  mesaiye  gelmelerini  emrettiğini  söylememi  emretti.  Ben  de 

seferberliği  kimin  ilan  ettiğini,  ne  yapacağımızı,  olayın  detaylarını  sorduğumda,  cep 

telefonundan  seferberlik  emri  olduğunu  iddia  ettiği  bir  emrin  fotoğrafını  gösterdi.  "Ben 

askerim  verilen  emirlere  itaat  edeceğim,  sen  emre  itaatsizlik  mi  edeceksin"  diyerek  elini 

silahına attı. 

Bunun  üzerine  bende  bakım komutanlığında  görev  yapan  Binbaşı  Suat  AKYAZ, 

Yüzbaşı  Veysel  ERDOĞAN, Üstteğmen Soner  GÖKÇE,  Yüzbaşı  Nuri  OSMANCIOĞLU, 

Yüzbaşı  Serhan AFACAN, Astsubay Başçavuş Tamer ÖĞÜT ve Yüzbaşı  Sinan ASLAN’ı 

arayarak tabur  komutanı  Yarbay Murat  BOLAT’ın emrini  ilettim.  Bu arada Yarbay Murat 

BOLAT’ın odasında beni Hakkari Kol lideri Binbaşı Fatih TİFTİK arayarak nöbetçiymişsin 

Süper Kobralarda kim uçuyor. Çabuk bana söyle dedi. Süper Kobralarla uçanlardan Yüzbaşı 

Taha  Fatih  ÇELİK  ve  Yarbay  İlkay  ATEŞ’i  gördüğümü  söyledim.  Bunun  üzerine  Murat 

BOLAT isim verme diyerek  beni  şiddetli  bir  şekilde  ikaz  etti.  Fatih  Binbaşının  aradığını 

söyledim, tekrar isim vermememi söyledi. ...Tekrar yarbay Murat BOLAT’ın odasına geçtim. 

Ben odaya geçtikten hemen sonra binbaşı Ersel ERSOY ve Yüzbaşı Nuri OSMANCIOĞLU 

da  odaya  geldi.  Yüzbaşı  Nuri  OSMANCIOĞLU’nun  alkollü  olduğunu  gördüm.  Odada 

otururken Yarbay Murat BOLAT seferberlik ilan edildiğini,  emirlere harfiyen uyacağımızı, 

Genelkurmay  Başkanının  emri  olduğunu,  okul  komutanı  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN’un 

eline  seferberlik  emrini  tutuşturduğunu,  emre  itaatsizlik  edenlerin  gereken  ceza  ile 

cezalandırılacaklarını bize söyledi. 

... Bu  konuşmalar  olurken  ikinci  bir  patlama  sesi  geldi.  Patlama  yine  çimento 

fabrikası  ve  MİT bölgesi  tarafından  geldi.  Otoparktan  araçla  ayrılarak  skorsky hangarına 

emniyetli bir yer aramaya gittik. Araç ile giderken Murat BOLAT sağ arka koltuğa elinde 

silahla oturdu. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Soner  GÖKÇE  10/08/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Tabur  Komutanının 

yanına gittim.  Tabur Komutanı  bana 'sen nerdesin bu saatte  geliyorsun, ortalık  ne halde,  

birçok birliğe terör saldırısı ihtimali var sen bu saatte mi geliyorsun'  dedi. Ben de 'Ömer 

aradı, vakit kaybetmeden geldim' dedim. Sonrasında Ersel Binbaşı ve Ömer'in uçuşa gittiğini 
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söyledi. Sonra biraz düşünüp 'Taarruz hangarında Ömer lazım olur, O'nun yerine uçuşa sen  

git'  dedi.  Ben  de  'komutanım  uçuşun  içeriği  nedir,  nereye  gideceğiz,  ne  yapacağız'  diye 

sorduğumda,  'Ersel  Binbaşın  biliyor,  sen  vakit  kaybetmeden  git'  dedi.  Ben  de  hemen 

kendilerini aradım ve geldiklerinde Ömer'in kaskını alarak helikopterin yanına Ersel ERSOY 

Binbaşı ile gittim. Yolda giderken uçuşun detaylarını Ersel ERSOY binbaşıma sorduğumda, O 

da bana 'Etimesgut lojmanlarının arka tarafından mühimmat taşıyacakmışız' dedi. 

...Ben 15 Temmuz 2016 günü öğle yemeği ...  esnasında Murat BOLAT ve Özcan 

KARACAN  arasında  Malatya  ilinden  Atak  Helikopterinin  getirilmesi  için  Ömer 

DERELİOĞLU’na  talimat  verdi.  Bu  esnada  Malatya’dan  Yüzbaşı  Memduh  KARAGÖL 

üsteğmen  Ömer  DERELİOĞLU’nu  arayarak  helikopterleri  16  Temmuz  cumartesi  günü 

getirebileceklerini  söyledi.  Yarbay  Özcan  KARACAN  ve  yarbay  Murat  BOLAT  bunu 

duyduklarında karşı çıktılar,helikopterin mutlaka bu gün gelmesi gerekiyor, ya bu gün gelsin 

yada hiç gelmesin dediler. Daha sonra Yarbay Halil GÜL’ü de yanlarına alarak 'bu işi biz  

hallederiz,  Kurmay Başkanına Malatya’daki Tabur Komutanının aratır,  bu gün gelmesi  

için emir verdiririz'  dediler.Sonrasında da Halil Yarbay ilk olarak ayrıldı  ve ayrılırken de 

birlikte  yedikleri  yemeğin  parasını  ödedi.  Onlar  ayrıldıktan  sonra  da  biz  ayrıldık.  Murat 

BOLAT’ ayrılırken Ömer’e 'fabrikadaki ATAK helikopterini bugün mutlaka aldır' dedi. Ömer 

de 'takip edeceğim komutanım' dedi.

Yine cuma günü Yarbay Murat BOLAT cumartesi sabahı AKKA heyetinden bir 

grubun  geleceğini  ve  bütün  depoların  düzenlenmesini,  hangar  içindeki  bütün  oda 

anahtarlarının tek bir yerde toplanmasını bizlere söyledi." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Murat  ÖZEL 17/11/2016tarihli  ifadesinde;"... .  Biz  direk  bizi  çağıran 

tabur  komutanımız  Yarbay  Murat  BOLAT’ın  odasına  girdik.  Odada  sivil  kıyafetli  UH-1 

Takım  komutanı  olan  Yüzbaşı  Nuri  OSMANCIOĞLU  vardı.  Odada  tabur  komutanımız; 

büyük çaplı bir terör saldırı olduğunu, verilen tüm emirleri sorgulamadan yerine getirmemizi 

aksi takdirde vatana ihanetten bizleri yargılatacağını söyledi. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Çağlayan  ÇİMEN  10/08/2016  tarihli  ifadesinde; "...  Saat:  02.30 

sıralarında durumumuzu değerlendik ve kaçmanın yollarını aradık. Murat BOLAT’ın yanına 

giderek  arızaları  gideremeyeceğimizi  ve  mesaiden  çıkmak  istediğimizi  söyledik.  'Emir  

gelince hep beraber çıkarız.' dedi. Daha sonra kendi güvenliğinizi alıp çıkabiliyorsanız çıkın 

kapıdakilere içeriden yada dışarıdan yaklaşan olursa vur emri verildi dedi. Hangardan dışarı 

çıktık ..." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Ziya  KOPAR  17/11/2016  tarihli  ifadesinde;"  Saat  08.00  sıralarında 

birliğim olan bakım taburuna gittim, burada rutin faaliyetlerimizi yaptıktan sonra saat 16:00 
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sıralarında  Başmakinist  Tamer  ÖGÜT,  hangarda  bulunan  helikopterleri  uçuş  hattına 

çıkartmamızı istedi bizde çıkartık, bu sırada yanımda hatırladığım kadarı ile teknisyen Murat 

ÖZEL,  Tamer  ÖĞÜT  ve  Engin  SARITAŞ  vardı.  Bu  emri  de  Tamer  Başçavuşa  Tabur 

Komutanı Murat BOLAT vermiş." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Tamer  ÖĞÜT  22/10/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ... Diğer  arkadaşlarla 

taarruz hangarına geçtik ben Tabur komutanımız Murat BOLAT’ın yanına gittiğimde yanında 

Nuri  OSMANCIOĞLU  Yüzbaşı  vardı.  Yanına  girerek  geldiğimizi  söyledim  diğer 

arkadaşlarımızı  da çağırmamı istedi.  Hep birlikte  tekrar  odasına girdiğimizde;  Terörist  bir 

saldırı olduğunu, seferberlik ilan edildiğini, seferberlikte de verilen emre karşı gelenin vatan 

hainliği ile suçlanacağını söyledikten sonra Nuri OSMANCIOĞLU, Fatih SEVİNÇ, Murat 

ÖZEL, Fırat DARENDE’yi UH-1 hangarına göndererek Nuri Yüzbaşının emrine girmesini 

söyledi. Bana da uçuş hattına çıkmamı söyledi.

...Normal şartlarda helikopterler uçuş yoksa ve hafta sonları hangarlarda durur ancak 

15 Temmuz Cuma günü sabahtan uçuş planı olmadığı için helikopterleri hangara aldık ancak 

Tabur Komutanı Murat BOLAT gelerek tüm helikopterlerin uçuş hattına çıkartılmasını 

söyledi. Ben de uçuş planı yok niye çıkartıyoruz diye sorduğumda; Cumartesi günü Kuvvet 

Komutanı  ve  Kurmay  Başkanı  yürüyüşe  gelecek,  helikopterleri  görmek  istiyor  diye 

söyleyince tüm helikopterleri hangardan çıkarmıştık. Daha sonra da bana; emmobokslarıda 

takın diye istemde bulununca ben yine niçin diye sorduğumda; hafta sonu eskort görevi var 

diye söyledi.... " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Mutlu  AÇIKGÖZ  18/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "...  Biz  Güvercinlik 

üssüne  geldiğimizde  burada  çalışmalarda  bulunan  personellerden  tanıdıklarım  Başçavuş 

Engin  SARITAŞ  ....  Güvercinlik'te  Bakım Takım Komutanı  Yarbay  Murat  BOLAT ....ve 

isimlerini bilmediğim 3-4 kişi daha bulunuyordu." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Emin  TÜREL 18/07/2016  tarihli  ifadesinde;"  ...  Biz  geri  kalan  benle 

birlikte beş pilot teknisyenlerden ayrılarak hangara girdik. Burada Yarbay Murat BOLAT bizi 

karşıladı. O sırada televizyonda TRT spikeri darbe bildirisini okuyordu.Yarbay Murat BOLAT 

belinde silahı ile tehditkar bir şekilde bize dönüp televizyonu göstererek“Ya bizdensiniz, yada  

emre  itaatsizlikten  hakkınızda  işlem yapılacak”  dedi.  üstteğmen  Cem ERSUS  ile  birlikte 

odadan  çıkarak  hemen  hangarı  terk  ettik  ve  misafirhaneye  doğru  geçtik.  Diğer  ATAK 

helikopteri pilotlarını Yarbay Murat BOLAT odasında tuttu." şeklinde beyanda bulunmuştur.
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Şüpheli  İrfan  KANTARCI  19/07/2016  tarihli  ifadesinde;"  ...  Yarbay  Murat 

BOLAT’ın yanına gittiğimizde Memduh Yüzbaşı aynı soruyu yöneltti. Yarbay Murat BOLAT 

ise “Arkadaşlar sıkıyönetim emri geldi bu saatten sonra buna uymayanlar emre itaatsizlik  

suçundan cezalandırılacaktır ve sizin de tarafınızı seçmeniz gerekir” dedi. Bunun üzerine ben 

ve Yiğit Üsteğmen, Memduh Yüzbaşıya hiçbir şartta uçmayacağımızı bu insanların yanından 

ayrılmamız gerektiğini söyledik, Memduh Yüzbaşı ise durumu Yarbay Hakan EROL’a iletti. " 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Memduh KARAGÖL 18/07/2016 tarihli ifadesinde;" ... Emri imzalaması 

gereken kişi Tümgeneral Hakan ATINÇ olması gerekirken Kara Havacılık Kurmay Başkanı 

Kurmay Yarbay Mehmet ŞAHİN’in imzaladığını öğrendim. Helikopterin saat geç olduğu için 

ayrıca Ankara’dan da 1001 numaralı Atak Helikopteri getirileceği için bunun Cumartesi günü 

sabah erken saatte gidip gelmenin daha uygun olacağını Engin Binbaşım ve Hakan Yarbayıma 

söyledim.  Biz  bu  konuyu aramızda  çözmek için  konuşurken Hakan EROL Yarbayım cep 

telefonundan Ankara Güvercinlik'te bulunan Birlik Bakım Takım Komutanı Murat POLAT 

Yarbayı  aradı.  Kendisine  bunun  illa  bugün  mü  gelmesi  gerektiğini  sordu  ve  yarın  sabah 

gelmesinin  daha  uygun  olacağını  söyleyince  Murat  POLAT  Yarbay  haftasonu  Ch-47 

helikopterlerinin  devir  teslimi  olacağından  helikopterlerin  bir  an  önce  gelmesi  gerektiğini 

söyledi. 

...   (Yarbay Murat BOLAT) odasının ışığının yandığını görünce oraya gittim. Odada 

komutanın  yanında  Yarbay  Hakan  EROL da  vardı.  Belinde  tabancası  ve  tulumu  olması 

dikkatimi çekti. Üsteğmenleri göstererek Bu arkadaşlar ve bizler tedirginiz ne oluyor bitiyor 

haberimiz  yok  diye  sorduğumda  bana  sıkıyönetim  ilan  edildiğini  söyledi.  Ben  de  bunun 

üzerine yasal olup olmadığını anlamak için 'Genelkurmay Başkanımızın emri veya haberi var  

mı' diye sorduğumda bana elini kaldırarak işaret parmağı ve başparmağının yaklaşık 10 cm 

civarında  açarak  (benim algılayacağım kadarıyla  2000  sayfalık  bir  emrin  olduğunu)  ' bu 

kadar emir var ben de hepsini okumadım ama istersen ilk sayfasının fotoğrafı var' deyince 

ben de kalkarak fotoğrafa bakmak için yanına geldiğimde bana tam anlamıyla okuyamadığım 

ve  anlamadığım bir  yazı  gösterdi  ve  kendisine  anladım  diyerek  yerime  oturdum.  bana  ' 

bundan sonra size verilen bütün emirleri yapacaksınız yapmaz iseniz bunun gereğini size  

yaparım'  (bunu  söylerken  de  palaskasındaki  silahını  düzelterek  tehdit  etti)  dedi.  ben  de 

'emredersiniz' demek yerine anladım dedim." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Muhsin  Yiğit  ÖZDAMAR  18/07/2016  tarihli  ifadesinde;"  Durum 

hakkında bilgi  almak için  Bakım Tabur  Komutanı  Yarbay Murat  BOLAT’ın  odasına  ben, 

Üsteğmen  İrfan  KANTARCI,  Yüzbaşı  Memduh  KARAGÖL,  Üsteğmen  Alaattin  Cem 
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ERSÖZ ve Üsteğmen Emin TÜREL ile birlikte gittik. Yarbay Murat BOLAT bize hitaben 

“darbe  olduğunu  tarafımızı  seçmemiz  gerektiğini,  emre  itaatsizlik  yaparsak  

tutuklanacağımızı" söyledi.  Ben de kendisine “emri kim verdi komutanım” dedim. Kendisi 

bana "emir geldi" dedi." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Mustafa ORMANTEPE 27/07/2016 tarihli ifadesinde;"Ben Akşam saat 

20:00  sıralarında  belirtildiği  gibi  Güvercinlik'te  bulunan  Kara  Havacılık  Komutanlığına 

geldim. Ardından görev yerim olan uçuş hattının olduğu kısma geldim burada Bakım Tabur 

Komutanı Yarbay Murat BOLAT görevli teknisyenlerin helikopterlere mühimmat yüklemesini 

söyledi. Biz de verilen emri yerine getirdik. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Nuri  OSMANCIOĞLU 29/09/2016 tarihli  ifadesinde;"  Kuruma girince 

saat 23.30 yada 23.45 sıralarında Tabur komutanımız Yarbay Murat BOLAT’ın yanına gittim. 

Durum  nedir  diye  sordum.  O  da  bana  hitaben  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN  beni  aradı, 

sıkıyönetim ilan ettiğini iddia eden ve darbe girişiminde bulunan birileri var, bunlara karşı 

tedbir maksatlı helikopterleri güvenli bir yere sevk ettirdik, kışlanın emniyetini aldırdık, bize 

bu konuda yardımcı ol olmazsan darbeye teşebbüs etmekten işlem yaparım dediğini beyan 

etti.  Bunun üzerine ben de biz ne yapacağız diye kendisine sordum. Elimdeki faal UH- 1 

helikopterlerini tespit et güvenli yere sevk edebiliriz dedi. Bana da sen uçar mısın diye sordu. 

Ben de alkollü olduğum için ve durumun ne olduğunu bilmediğim için uçmam dedim ve 

ayrılarak  kendi  görevli  olduğum burası  Tabur  Komutanının  olduğu  yer  ile  arası  4,5  km 

mesafede  bulunan  yerdeki  helikopterlerin  yanına  gitmek  için  ayrıldım.  "  şeklinde 

beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Fırat  DARENDE  16/11/2016tarihli  ifadesinde;"  ... Hep  birlikte  tabur 

komutanı Murat BOLAT’ın odasına çıktık. Odasında UH-1 Takım Komutanı Nuri Yüzbaşı 

(  Nuri  OSMANCIOĞLU)  vardı,  sivil  kıyafetliydi.  (soy  ismini  hatırlayamadım).  Murat 

BOLAT bize "Arkadaşlar Genel Kurmaydan gelen emri söylüyorum,Seferberlik ilan edildi,  

terörist faaliyet olduğunu, emre uymayanlar hakkında vatana ihanet ve emre itaatsizlikten  

işlem yapılacak" dedikten sonra yanında oturan Nuri Yüzbaşıya dönerek; bunları al UH-1’e 

git, faal olanlara bak, dışarı çıkarın, hazırlayın diye söyleyince Nuri Yüzbaşı le birlikte Nuri 

Yüzbaşının sivil aracına bindik. ..." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Ersel  ERSOY 10/08/2016  tarihli  ifadesinde;"  ...  saat  23:00  sıralarında 

tabur  komutanım  olan  Yarbay  Murat  BOLAT cep  telefonumdan  beni  aradı.  Tüm  Bölük 

komutanlarını, takım komutanlarını, baş makinistleri, atölyelerden yeteri kadar insanı mesaiye 
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çağırdığını bana telefonda söyledi ve beni de acilen mesaiye ye gelmem için çağırdı. Ben 

bunun üzerine ben yarın izine ayrılıyorum erkenden yola çıkacağım beni önemsiz şeyler için 

çağırma  dedim.  Konunun  ne  olduğunu  sorduğumda  çok  önemli  telefonda  konuşmayalım, 

emrediyorum  mesaiye  buraya  yanıma  gel  demesi  üzerine,  ikametimden  kendi  aracımla 

çıkarak saat 23:30 sıralarında birliğin nizamiyesine geldim.

....  Bu arada  Yarbay Murat  BOLAT beni  arayarak  nerede kaldığımı  sordu,  bende 

nizamiyeden  almadıklarını  söyledim.  Nizamiyeyi  arayıp  aldıracağını  bana  söyledi.  Ayrıca 

benim içeri girdiğimde direk yanına gitmemi, tabur binasına gelmemi emretti.  Nizamiyede 

bulunan Binbaşı Ertuğrul ALTUN’a benim içeri alınmam yönünde telefon gelmesi üzerine, 

özel  kuvvetler  personeli  olduğunu  düşündüğüm kişiler  aracımı  ve  üzerimi  detaylı  olarak 

aradılar. Bu şahıslara siz burada ne yapıyorsunuz diye sorduğumda, kendileri bana Ankara 

genelinde bir terör saldırısı olduğunu, bu nedenle burada görevlendirildiklerini söylediler.

Nizamidengirdikten sonra Yarbay Murat BOLAT’ın yanına gittim. Yanında Yüzbaşı 

Nuri  OSMANCIOĞLU  ve  Üsteğmen  Ömer  DERELİOĞLU  bulunuyordu.  Murat  Yarbay 

odada bulunan Nuri OSMANCIOĞLU ve Ömer DERELİOĞLU’na uçuş emri verdiğinde ben 

Nuri OSMANCIOĞLU’nun sarhoş olduğunu anladım. Bu şekilde uçamayacağını söylemem 

üzerine, Yarbay Murat BOLAT bana o zaman sen uçacaksın emrediyorum dedi. Verilen emir 

üzerine  uçuş  kıyafetimi  giymek  için  odama  gittim.  Bu  arada  emri  teyid  etmek  için  alay 

komutanını  dahili  telefon  ve  cep  telefonundan  aradım  ulaşmaya  çalıştım.  Telefonuna 

ulaşamadım. Hareket merkezini telefonla arayarak bilgi almak istedim. Fakat hareket merkezi 

telefonları açmadı. Alay nöbetçi amirini arayarak ulaşmaya çalıştım, ancak kendisinin arazide 

devriye attığı telefona bakan bir er tarafından söylendi. Daha sonra kaskımı alarak Yarbay 

Murat BOLAT’ın yanına gittim. Kendisi bana UH-1 uçacağımızı, Bölük Komutan vekili Nuri 

OSMANCIOĞLU’nun UH-1 park yerine gittiğini, helikopterin hazırlanacağını, bana yarbay 

Fatih yazılı ve cep telefonu olan şahsı aramamı ve olayı koordine etmemi söyledi. 

...16.07.2016 günü yaklaşık  00.45 sıralarında ....  Kulenin  izni  ile  Etimesgut  hava 

hastanesi arkasındaki atış alanına hareket ettik, buraya indikten sonra hiç kimsenin olmadığını 

gördük, bunun üzerine Yarbay Murat BOLAT’ı cep telefonundan aradım, burada hiçbir şey ve 

kimsenin olmadığını söyleyerek, görevi iptal edeceğimi söyledim. Bunun üzerine bana orada 

beklememi ve geleceklerini  söyledi.  Bir  müddet  sonra bir  land Rover  ile  tanımadığım bir 

teğmen ve beş asker kutular halinde mühimmat getirdiler ve helikoptere yerleştirdiler.

...  Gün  aydınlandıktan  sonra  yarbay Murat  BOLAT gece  iniş  yapan  bir  skorsky 

helikopter  gördüğünü,  hasarlanmış  olduğunu  değerlendirdiğini,  birlikte  giderek  buna 

bakmamızı söyledi. Bizlerde giderek helikopteri inceledik. Bu esnada taarruz helikopteri AH-

1P birlik içerisine ateş etmeye başladı, bulunduğumuz bölgeye mermilerin düşmesi üzerine, 

orta tabur bölgesine gittik." şeklinde beyanda bulunmuştur.
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Şüpheli  Mehmet  ŞAHİN  17/11/2016  tarihli  ifadesinde;"15/07/2016  tarihinde 

Albay Metin  TÜZEL ile  beraber  benim resmi  aracımla  hücum helikopter  taburuna gittik. 

Orada yarım saat kadar kaldık. Bu tabura yeni gelecek mefruşatlarla ilgili konuştuk. Orada 

ağaç  altında  ben,  Metin  TÜZEL,  Halil  GÜL,  Murat  BOLAT,  Özcan  KARACAN,  Nuri 

OSMANCIOĞLU vardı.  Orada  normal  askeri  birlik  faaliyetlerine  ilişkin  konuşma yaptık. 

Kesinlikle  o  akşam  gerçekleşecek  olan  askeri  darbeye  yönelik  bir  görev  taksimi  ya  da 

planlama konuşulmadı.

...  Ben,  Sadullah  ABRA,  Murat  BOLAT,  Özcan  KARACAN  ve  Halil  GÜL ile 

birlikte darbe öncesinde toplantı yapmadık. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Resul BARDAKKAYA  polise verdiği 22/10/2016 tarihli ifadesinde;" ... 

15 Temmuz günü normal mesaime gittim ve Amerikalılarla envanter sayımını yaptık. Yeni bir 

helikopter olduğu için birlikteki bir çok personel helikopteri görmeye geldi. Mesai bitimine 

yakın Tabur Komutanımız Murat  BOLAT geldi  yapılan işleri  inceledi  bana daha  önce ne 

görevi yaptığımı sordu bende silah teknisyeni olduğumu söyledim. Bunun üzerime mesaiden 

ayrılma benden haber bekle diye söyledi. Müteakiben beni telefonla arayarak Kara Kuvvetleri 

Komutanımızın yeni  gelen helikopteri  görmeye geleceğini derhal  hangarın ve helikopterin 

hazırlanmasını söyledi. Bende hangara giderek kapıları açtım ve helikopteri hazırladım. ..." 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Resul  BARDAKKAYA  22/10/2016 tarihli  ifadesinde;"  ... Kuvvet 

Komutanımız saat 20:00 sıralarında birlikten ayrıldıktan sonra Bakım Tabur Komutanımız 

olan Murat BOLAT Yarbay beni taarruz hangarına gönderdi, oradaki personele yardım et dedi. 

Ben oraya gittiğimde orada Süleyman Nazif TÜRKOĞLU, Ümit ALPAR ve Engin SARITAŞ 

Astsubaylar vardı. Bu üç arkadaşda taarruz helikopteri olan Kobra teknisyeniydi. Yarım saat 

kadar hangarın içerisindeki odada bu arkadaşlarla oturduktan sonra Murat Yarbay ya da Özcan 

KARACAN Yarbay Süleyman Nazif TÜRKOĞLU'nu aradı, ona helikopterlerin uçuşa hazır 

hale  getirilmesi  talimatı  vermişler.  Süleyman  bize  bu  şekilde  söyledi.  Dördümüz  birlikte 

hangarın  dışına  çıktık.  Çünkü  kobralar  dışarıda  pervaneleri  bağlı  bir  şekilde  park 

halindeydiler.  Taarruz  hangarının  içinde  herhangi  bir  helikopter  yoktu.  Biz  4  astsubay 

helikopterin pervanelerindeki örtüleri her birimiz ayrı ayrı helikopterin olmak üzere açtık.

Biz helikopterleri hazır hale getirdikten sonra orada beklerken oraya Murat BOLAT 

Yarbay, İlkay ATEŞ Yarbay, Ali ERCAN Binbaşı, Cebrail SERT Yüzbaşı, Taha Fatih ÇELİK 

Yüzbaşı ile pilot olduğunu tahmin ettiğim ancak tanımadığım tulumlarında rütbeleri bulunan 

10 - 15 kadar subay geldiler. Bir kısmı uçacakları helikopterlere bindiler. Benim bakımını 
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yaptığım,  uçuşa  hazırladığım helikoptere  İlkay  ATEŞ ve  Taha  Fatih  ÇELİK bindi.  Diğer 

pilotların bir kısmıda diğer helikopterlere geçtiler. Tahminimce oradan 2 Süper Kobra ve 2 

kobra helikopteri kalktı. Hangi yöne gittiklerini bilmiyorum. Bu helikopterlere teknisyenler 

binmediler  çünkü  bu  helikopterlerde  teknisyen  için  yer  yoktur.  Ayrıca  oradan  2  de  Atak 

helikopteri havalandı. Helikopterlerin havalanması 21:30 - 22:00 sıralarıydı.

...Şüpheliye  normalde yük helikopteri  takımında görevli  olmasına  rağmen tanımlı 

görevinin  dışında  taarruz  helikopteri  hangarında  olay gecesi  neden görev  yaptığı  soruldu: 

Murat Bolat yarbayın bana emri olduğu için bu şekilde ben görev yaptım. " şeklinde beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli Volkan TÜRKKORKMAZ 26/10/2016 tarihli ifadesinde; "...Saat 20:00-

20:30 sıralarıydı. Bize askerlerin getirdiği mühimmatı uçuş hattına taşıma konusunda kimse 

talimat  vermedi.  Oraya  Murat  BOLAT  yarbay  geldi.  Engin  SARITAŞ  kendisine 

"mühimmatları ne yapacağız" diye sordu. O da "helikopterlere yükleyin" diye emir verdi. Biz 

de  mühimmatları  yüklemeye  başladık.  Mühimmatları  helikopterlerde  kullanılacak  şekilde 

yerlerine koyup hazırladık." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Engin SARITAŞ 05/12/2016 tarihli ifadesinde;" Öğleden sonra saat 14:00 

- 14:30 sıralarnıda Murat Yarbay birileriyle taarruz hangarına geldi. Bütün Başmakinistleri 

topladı.Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU  Başçavuş,  Tamer  ÖĞÜT  Başçavuş,  Orçun 

AKÖZENLER Başçavuş vardı. Ben de yanlarına gittim. Murat BOLAT bizlere içeride faal 

durumda olan bütün helikopterlerin uçuş hattına çekilmesini arızalı helikopterlerin arızalarının 

giderilmesini,  mühimmat  sandıklarının  içeri  yerleştirilmesini  emretti.  Sonra  hep  birlikte 

hangarın yanında bulunan silah deposuna gittik. Oranın anahtarının Tamer ÖĞÜT Başçavuşta 

olduğunu  biliyorum.  Silah  teposunun  kapısını  o  açtı.  O  gün  4  tane  faal  Süper  Kobra 

helikopteri  vardı.  Depoda  ise  3  mühimmat  sandığı  vardı.  Tamer  ÖĞÜT  Başçavuş  bir 

eksiğimiz  olduğunu  söyledi.  Murat  Yarbay  bu  eksiği  de  gerekirse  gidin  fabrikadan  alın 

tamamlayın  dedi.  Murat  yarbayın  fabrika  dediği  yer  5.  Ana  bakım  merkeziydi.  Mesai 

bitmeden bunlar hazır olsun dedi. Nedeni olarak da Cumartesi sabahı Akka anlaşması gereği 

Genel  Kurmay'dan  bir  heyet  geleceğini,  buna  helikopterlerin  hazır  olması  gerektiğini 

söylemişti.  Murat  BOLAT  Albayın  bu  talimatı  üzerine  taarruz  helikopterleri  hazır  hale 

getirilmeye başlandı. 

...  Bir  anda  koşarak  İlkay  ATEŞ,  Erdal  BAŞLAR,  Ali  ERCAN'ın  da  aralarında 

bulunduğu kobra  ve  Süper  Kobra  pilotları  geldiler.  Onlarla  birlikte  askerlerde  mühimmat 

sandıklarını  getirdiler.  Pilotlar  bize  bunları  hemen  yükleyeceğiz  dediler.  Murat  BOLAT 

Yarbayda uçuş hattındaydı. Ben yanına gittim. O bana hemen gelen mühimmatları helikoptere 
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yükleyin dedi." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Mehmet  Semih  ÜSKAYA  18/10/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Kurmay 

Başkanına gitmek istediğimi söyledim. O da bana "madem gideceksin, al şu zarfı da götür" 

dedi. ben o zarfı alıp Kurmay Başkanına götürdüm. Odada Kurmay Başkanı Mehmet ŞAHİN, 

Okul  Komutanı  Ünsal  ÇOŞKUN,  Yarbay  Murat  BOLAT,  Yarbay  Özcan  KARACAN 

odadalardı. Benzarfı götürüp Ünsal ÇOŞKUN'a verdim." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Süleyman Nazif TÜRKOĞLU 01/11/2016 tarihli ifadesinde; "...  Murat 

BOLAT Yarbay saat 15:00-16:00 sıralarında yanında Ömer DERELİOĞLU üsteğmen, Tamer 

ÖĞÜT Astsubay, Orçun AKÖZENLER Astsubay ile birlikte hangarı gezdik. Murat BOLAT 

Yarbay bize taarruz helikopterlerine ammo boxları  taktırdı.  O sırada fabrikadan BG 1001 

kuyruk numaralı  atak helikopteri geldi.  Onu da uçuş hattına park ettik." şeklinde beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli  Ümit  ALPAR  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ... bu  sırada  tabur 

komutanımızYarbay  Murat  BOLAThangarda  bekliyordu.Bize  buradaki  mühimmatı 

helikopterlere yükleyin dedi. Biz de verilen emri yerine getirdik iki adet kobra helikoptere 

mühimmatı yükledik. Saat 21:00 sıralarında bu iki helikoptere birinci kobraya; Binbaşı Rafet 

KALAYCI ve  soyadını  hatırlamadığımYarbay Murat‘ın  (  Murat  KARAKA )  bindiğini  ve 

havalandığını gördüm." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Erkan ÇETİN 18/07/2016 tarihli ifadesinde; " 19.30 gibi Kara Havacılık 

Okuluna gittiğimde skorskylerin bakım ambarının olduğu hangarda olmam gerektiği söylendi, 

oraya gittim, yanımda Ergün YAKUT isimli astsubay da vardı.  Hangarda ikimiz bekledik, 

tabur komutanı Yarbay Murat BOLAT beni aradı ve acil uçuş çıktığını söyledi. Uçuş hattında 

da  helikopterin  hazır  olduğunu  gördüm.  Yarbay  Murat  BOLAT  benim  arama  kurtarma 

helikopterine geçmemi söyledi, helikoptere vardığım da pilotlar da gelmişlerdi." şeklinde 

beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Erkan ÇETİN 25/08/2016 tarihli ifadesinde; "...Daha sonra saat 22.00 ye 

doğru Yarbay Murat BOLAT beni aradı veacil uçuş çıktığı bilgisi verdi. Bunun üzerine 10997 

kuyruk  numaralı  Skorky  marka  UH-60  helikopter  başına  gittik.  Bu  helikopterde  1  adet 

makinalı tüfek vardı.Sonra 2 pilot geldi." şeklinde beyanda bulunmuştur.
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Şüpheli Özgür TOSUN 01/11/2016 tarihli ifadesinde; "  Akşam hava karardıktan 

sonra  helikopterlerin  uçuş  seslerini  duydum.  Karanlıktan  helikopterleri  seçemedim.  Saat 

24:00 sıralarında Yarbay Murat BOLAT ön plakası düşmüş bir sivil araçla nizamiyeye geldi. 

Oradan araçtan inip cep telefonuyla konuşarak otoparktaki araçlardan birisinin içine bindi. 

Bindiği  araçta  Ersel  ERSOY Binbaşı  da varmış.  Bunu bana İbrahim TEPELİ söyledi.  Bu 

arabayı gece boyunca 1 saat aralıklarla arabayı çalıştırıyorlardı. 3-4 saat boyunca Murat Bolat 

albayın o arabanın içinde kaldığını hatırlıyorum. Hava aydınlanınca o araçla gece bıraktığı 

aracın yanına geldiler. Murat BOLAT o araçtan indi. Kendi bıraktığı araca bindi. Sonra diğer 

aracı takip ederek birliğin içine doğru gittiler." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Ergün YAKUT 26/07/2016  tarihli  ifadesinde;  " Saat:21:20  sıralarında 

Tabur Komutanı Yarbay Murat BOLAT Kıdemli Başçavuş Erkan ÇETİN’i arayarak hangarın 

yanında bulunan orta tabur binasının önüne gelmemizi söyledi.Yanına gittiğimizde acil durum 

geliştiğini ve acil gece uçuşu çıktığını, nöbetçi astsubay ile irtibata geçmemizi, her helikopter 

için silah almamızı söyledi." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Fatih SEVİNÇ 16/11/2016 tarihli ifadesinde; " ... Bakım Tabur Komutanı 

Yarbay Murat  BOLAT’ın  odasına  gittik  ve  biz  içeri  girdiğimizde  Nuri  OSMANCIOĞLU 

isimli  yüzbaşı  rütbesindeki  UH-1  takım  komutanı  olan  şahıs  da  sivil  giyimli  olarak 

oturuyordu, bu sırada saati tam olarak hatırlamıyorum ancak gece yarısından önce olduğunu 

tahmin ediyorum. Murat BOLAT odasında bize “terörist faaliyetlerin olduğunu seferberlik  

ilan edildiğini emirlerin Genelkurmaydan geldiğini emre uymayanlarında vatana ihanet ve  

emre itaatsizliğe ısrar suçundan yargılanacağını” söyledi, hatta kıyafetinde serbest olduğunu 

söyledi. Ben, Fırat DARENDE,Murat ÖZEl ile birlikte Yüzbaşı Nuri OSMANCIOĞLU ile 

birlikte UH-1 hangarına gidin ve faal olan helikopterleri uçuşa hazır edin demesi üzerine biz 

birlikte odadan çıktık ve Tamer Astsubaya da orada kalmasının söyledi." şeklinde beyanda 

bulunmuştur.

Tanık Sinan ARSLAN, Kara Havacılık Komutanlığı  tarafından yapılan idari 

tahkikat  kapsamında  08/08/2016  tarihinde  verdiği  ifadesinde; S-70  Takım  Komutanı 

olduğunu, olay günü saat 11:30 sıralarında S-70 hangarındaki odasına Tabur Komutanı Murat 

BOLAT,  Alay Komutanı  Yardımcısı  Halil  GÜL ve Fatih  EĞİLMEZ'in  geldiklerini,  Murat 

BOLAT'ın kendisine Orta Genel Maksat Taburuna gece uçuşu için 1 adet S-70 helikopteri 

verileceğini, EGİP'e helikopter numarasını ve teknisyen ismi girmesini, pilotların isimlerini 

ise  onların  gireceklerini,  bu  helikopterle  Binbaşı  Abdullah  Ateştemur  ve  Binbaşı  Osman 

KARACAN'ın uçacağını, AKKA Çekimi ve İGHB'deki terör faaliyetleri kapsamında bütün 
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faal  helikopterlerin  hangar  içinden  park  yerine  çıkarılması,  bir  helikoptere  fast  -  drop 

takılması, SAR helikopteri ile birlikte A-9 park yerine çekilmesi, bu işlemlerin tamamının saat 

15:00'e  kadar  tamamlanması,  helikopterlerin  hepsinde  kriptolu  4014  olması  gerektiği 

emirlerini verdiğini, kendisinin bu emrindeki personele ilettiğini, sonra Halil GÜL ve Fatih 

EĞİLMEZ'in ayrıldığını, Murat BOLAT ile depoya gittiklerini, Murat BOLAT'ın depoda kaç 

tane  bixi  ve  çelik  yelek  olduğunu  depo  sorumlusu  Astsubaya  sorduğunu,  Okul 

Komutanlığı'nın yapacağı hava yer atışı için mayon ve mayon sarma aparatı desteğinin de 

bulunulması,  Okul Komutanlığından bu aparatları  almaya personel  geleceğini,  park yerine 

çekilecek helikopterlere bixi takılması emirlerini verdiğini, kendisinin hafta sonu olduğu için 

helikopterlere  bixi  takılmasının  emniyetli  olmayabileceğini  söylemesi  üzerine  helikopter 

sayısı kadar bixiyi deponun içine hazırlayıp ayıralım dediğini, gerekli çalışmaları yaptıklarını, 

10987 kuyruk numaralı helikopteri test maksatlı çalıştırdıklarını, Murat BOLAT'ın telefonla 

kendisini aradığını ve mayon dizme aparatı kullanmasını bilen bir personele ihtiyaç olduğunu, 

böyle  biri  olup  olmadığını  sorduğunu,  kendisinin  de  mesai  bittiği  için  bulamayacağını 

söylediğini, saat 18:45 sıralarında askeri birlikten ayrıldığını belirtmiştir. 

Levent SELAMOĞLU bilgi sahibi olarak alınan 18/07/2016 tarihli ifadesinde; " 

Çavuş Furkan ile birlikte gezdiğimde silah deposunda yerde hazır vaziyette 9 (dokuz) adet boş 

vaziyettebixi  tabir  edilen  makinalı  tüfeğin  yerde  olduğunu  gördüm  ben  sormadan  tabur 

komutanı Murat BOLAT Yarbayın emri ile hazırlandığını ve zimmetinin hazır olduğunu talep 

olursa teslim edileceğini söyledi. 

...Bu  sırada  hangara  Murat  Yarbay  geldi  ve  telefonlarınızı  açmayın  kimseyle 

görüşmeyin  kendi  emniyetinizi  de  alın  sıkıyönetim ilan  edildi  bundan sonra  ne  olacağını 

kimse bilemez dedi." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık Osman TAMAY 26/07/2016 tarihli ifadesinde; "Ben 1. Kara Havacılık Alayı 

Bakım Taburu U/H-l Takımında Astsubay Kıdemli Çavuş rütbesiyle görev yaparım. ... Saat 

01:07'de  Kıdemli  Başçavuş  Tekin  TAŞKIRAN  beni  arayarak  "Tabur  komutanı  Murat 

POLAT'ın emriyle mesaiye geliyorsun" dedi ve kapattı. Hazırlanarak evden çıktım ve kendi 

aracımla 1 nolu ana nizamiyeye geldim. İçeri girmek istediğimde kamuflajlı bir yüzbaşı bana 

silah doğrulttu.  Kimliğimi ve ne için geldiğimi sordu. Ben de kendimi  tanıttım ve Murat 

POLAT'ın çağırdığını söyledim. Önce telefonla bir görüşme yaptı vesilahı bıraktırdıktan sonra 

beni  içeriye  aldı.  ...  Biz  yoldayken  Murat  POLAT,  Mustafa  Başçavuşa  dönerek  "Nuri 

Yüzbaşıya  söyleyin,  faal  helikopterlere  bixi  taksın"  dedi.  Mustafa  Başçavuşum  da 

"Komutanım siz de geliyorsunuz, sizin söylemeniz daha uygun olur" dedi.  Murat POLAT 

biraz  düşündü ve  "Tamam" dedi.  ...  Murat  POLAT da Kara  Havacılık  Komutanının  emri 

1840/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



olduğunu,  onun  emirlerini  uyguladığını  söyledi.  Kaç  tane  faal  helikopter  olduğunu  Nuri 

Yüzbaşıya sordu. Nuri Yüzbaşı 9 adet faal helikopter olduğunu söyledi. Helikopterlere bixi 

takın  dedi.  Nuri  Yüzbaşı  da  silahların  burada  olmadığını,  karşı  tarafta  olduğunu  söyledi. 

Murat POLAT da "Bir şekilde oraya ulaşın, bixileri alarak her ihtimale karşı takın, benim 

dışımda  başka  hiç  kimseden  emir  almayın"  dedi  ve  Land  araca  binerek  gitti."  şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Tanık Mikail  YAVUZ 26/07/2016 tarihli ifadesinde; " .. Giderken de eşyalarını 

Kurmay Başkanının odasına götürmemi emretti. Eşyalarını alıp Kurmay Başkanının odasına 

götürdüğümde odanın önünde Yarbay Murat BOLAT ve Yarbay Özcan KARACAN benim 

binadan çıkmamı istediler." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık  VeyselAÇIKDİLLİ  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "...Ayrıca  taarruz 

hangarında  Murat  POLAT Yarbayın  sürekli  orada  kalkış  yapacak  helikopterlere  yükleme 

yapılması için bulunan subaylara ve teğmenlere emirler verdiğini gördüm." şeklinde beyanda 

bulunmuştur.

Tanık  Doğan  CANBAZ  26/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ....Gazinoya  oturduk, 

haberleri izleyip neler olduğunu anlamaya çalışıyorduk. Daha sonra hangara darbeci Tabur 

Komutanı Yarbay Murat BOLAT geldi, biz de etrafına toplandık. Tekin Başçavuş ne olduğunu 

sordu. O da " Kara Havacılık Komutanı emrini uyguluyoruz, biz askeriz emir altındayız, emri  

uygulayamayanlar  şiddetle  cezalandırılacaklar"  dedi.  Murat  BOLAT,  Yüzbaşı  Nuri 

OSMANCIOĞLU'na  kaç  tane  helikopterin  faal  olduğunu  sordu,  o  da  "9  tane"  dedi. 

Helikopterlere  bixi  silahının  takılmasını,  mühimmatların  yüklenmesini  söyledi  ve  gitti.  " 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

TanıkTekin  TAŞKIRAN  26/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...Tam  olarak  saatini 

hatırlamıyorum ancak  ilerleyen  saatlerde  tabur  komutanı  Murat  BOLAT Yarbay yanımıza 

geldi. Bize uçabilecek helikopterlere bixi makinalı tüfek takın dedi. Takıldığında da bana bilgi 

verin diyerek hangarı terk etti. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü, saat: 18:44'de, Yarbay Murat BOLAT’ın uçuş kıyafetli olarak 

taarruz hangarında görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü, saat:  18:44'de,  Binbaşı Deniz ALDEMİR’in beyaz renkli 
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sivil plakalı honda civic marka araçla uçuş kıyafetli olarak taarruz hangarına geldiği, Yarbay 

Murat BOLAT ile birlikte araca binerek hangar önünden uzaklaştıkları,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  18:46'da,  Yarbay  Murat  BOLAT  ve  Binbaşı 

DenizALDEMİR’in Geri Destek Bölüğü Hangarına 35 GF 653 plakalı Honda Civic marka 

araçla geldiklerinin görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü,  saat:  18:47'de,  Yarbay Murat  BOLAT ve Binbaşı  Deniz 

ALDEMİR’in Geri Destek Bölüğü Hangarında birlikte görüldükleri,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 20:44'de, Yarbay Murat BOLAT’ın Honda Civic marka 

beyaz renkli bir araçla kışlaya gelerek karargah binasına girdiği,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 20:55; Yarbay Halil GÜL ve Yarbay Murat BOLAT’ın 

harekat merkezi koridorunda görüldüğü, 

15  Temmuz 2016 günü,  saat:  21:05'de,  Yarbay Murat  BOLAT ve Binbaşı  Deniz 

ALDEMİR’in Geri Destek Bölüğü Hangarında birlikte görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü,  saat:  21:10'da,  Yarbay Murat  BOLAT ve Binbaşı  Deniz 

ALDEMİR’in Geri Destek Bölüğü Hangarından birlikte çıktıklarınıngörüldüğü,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  21:47'de,  Yarbay  Murat  BOLAT’ın  İsth.MEBS 

koridorundan uçuş kıyafetli olarak karargaha giriş yaptığı, üst katta bulunan harekat merkezi 

koridorunda  Yarbay  Özcan  KARACAN  ile  görüştüğü,  sonrasında  karargahtan  çıktığının 

görüldüğü, 

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  21:57'de,  Yarbay  Murat  BOLAT’ın  elinde  kask 

çantasıyla  taarruz  hangarından  çıktığı,  plakası  olmayan  sivil  bir  araca  binip  hangardan 

ayrıldığı, kısa bir süre sonra tekrar aynı araçla dönerek hangara giriş yaptığı,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  22:27'de,  Yarbay Murat  BOLAT‘ın,  uçuş  kıyafetli 

olarak VIP Hangarı Apronuna geldiği ve hangara giriş yapmadan geri döndüğünün görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:35'de, Yarbay Murat BOLAT’ın, mühimmat taşıyan 

şahısların yanına gelerek bir süre orada kaldığı, sonrasında uçuş hattına yöneldiği,

15  Temmuz 2016 günü,  saat:  22:36'da,  Yarbay Murat  BOLAT’ın  taarruz  hangarı 

apronunda tabancalı olarak görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:36'da, Yarbay Murat BOLAT’ın uçuş kıyafetli ve 

tabancalı olarak karargah binasına girdiğinin görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:53'de, TuğgeneralÜnsal ÇOŞKUN, Yarbay Murat 

BOLATve  Başçavuş  İlyas  BARUT’un  uçuş  kıyafetli  olarak  taarruz  hangar  apronunda 

görüldükleri,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:58'de, Yarbay Murat BOLAT’a olduğu düşünülen 

sivil araçtan, er olduğu düşünülen kamuflaj kıyafetli bir şahsın kask çantası alarak, Yarbay 
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Murat BOLAT ile birlikte Land Rover araca binip taarruz hangarından ayrıldıkları,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  23:45'de,  Yarbay  Murat  BOLAT ve  kimliği  tespit 

edilemeyen uçuş kıyafetli bir şahsın, farklı askeri araçlarla gelip, taarruz hangarına birlikte 

giriş yaptıkları,

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  01:53'de,  Yarbay  Murat  BOLAT’ın  uçuş  kıyafetli 

vetabancalı olarak karargah binasına VIP Apronun sağ tarafından girdiğinin görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü,  saat:  01:56'da,Kimliği  tespit  edilemeyen sivil  kıyafetliiki 

şahsın  taarruz  hangarına  geldiği,  Yarbay  Murat  BOLAT  tarafından  karşılandığı,  hangar 

içerisinde Üstçavuş Fatih SEVİNÇ ile görüştükten sonra aprona doğru gittikleri,

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  03:32'de,  Yarbay  Murat  BOLAT’ın  uçuş  kıyafetli 

vetabancalı olarak karargah binasına girdiğinin görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 03:40'da, Başçavuş Fatih KARAGÖZ, Yarbay Hakan 

EROL,  Albay  Hakan  Cafer  ASLAN  ve  Yarbay  Murat  BOLAT’ın  uçuş  kıyafetli  olarak 

karargah binasına koridorunda görüştükleri,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 06:46'da; Kullanıcısının Yarbay Murat BOLAT olduğu 

değerlendirilen gri  renkli  Toyota marka bir  araçtan inen Binbaşı  Ersel  ERSOYve Yüzbaşı 

Soner GÖKÇE oldukları değerlendirilen şahısların, Fidanlık nizamiye bölgesine geldiği ve 

daha sonra Binbaşı  Ersel  ERSOY‘un Citroen Picasso marka siyah bir  araca binerek çıkış 

yaptığının görüldüğü belirtilmiştir. 

Kara  Havacılık  Komutanlığı  tarafından  düzenlenen  İdari  tahkikat 

raporunda,Şehit  Kr.Plt.Ütğm.  Selahattin  ŞEN  S-70  Bakım  Hangarına  ait  kamera 

kayıtlarının  28-29  Temmuz  2016  tarihlerinde  incelenmesi  sonucunda  düzenlenen 

tutanakta;

Saat  23.13'de,  Yarbay  Murat  BOLAT hangara  geldi,  Hangar  Nöbetçisi  Başçavuş 

Levent SELAMOĞLU ile kısa bir görüşmeyi müteakip çıktığı,

Saat  05.36'da,  Yarbay  Murat  BOLAT,  Binbaşı  Ersel  ERSOY,  Üsteğmen  Soner 

GÖKÇE,  Üsteğmen  Ömer  DERELİOĞLU  hangara  girip  birkaç  dakika  sonra  çıktıları 

belirtilmiştir.

Kara Havacılık Komutanlığı Güvercinlik Uçuş Kulesinde bulunan ses kayıtları 

üzerinde bilirkişi tarafından yapılan çözüm tutanakları ve ses teşhis işlemleri sonucu 

düzenlenen 03/01/2017 tarihli bilirkişi raporunda şüpheli Murat BOLAT'a ait olduğu 

değerlendirilen konuşmalar şu şekildedir:

15/07/2016 tarihindesaat 22:06’daki telefon konuşma kaydı; 
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Ömer DERELİOĞLU : "Üsteğmen Ömer"

Murat BOLAT : " Ömer "

Ömer DERELİOĞLU : " komutanım "

Murat BOLAT : " ne oluyor helikopterler nereye gidiyor "

Ömer DERELİOĞLU : "komutanım hiç bilgi vermediler, kuleyle de temas 

kurmadılar, Kara Havacılık Komutanın emri ile çıktılar"

Murat BOLAT : " vay arkadaş ya ne oldu ki "

Ömer DERELİOĞLU : " bende anlamadım komutanım şehrin "

Murat BOLAT : " neyse tamam demek ki gizli bişey "

Ömer DERELİOĞLU : " şehrin üstünde de şeyler uçuyor ama F16 filan çözemedim 

ne olduğunu…"

15/07/2016 tarihindesaat 22:06’daki telefon konuşma kaydı; 

Ömer DERELİOĞLU : " Çıktı komutanım, Kuvvet Komutanı "

Murat BOLAT : " atla gel buraya"

Ömer DERELİOĞLU : " tabura mı geleyim komutanım "

Murat BOLAT : " he taarruz helikopteri ihtiyacı olabilir "

Ömer DERELİOĞLU : " -tamam komutanım geliyorum"

Kara Havacılık Komutanlığı  tarafından yapılan idari  soruşturma sonrasında 

düzenlenen "İdari ve Disiplin Soruşturma Heyetinin Olayla İlgili Personel Hakkındaki 

Değerlendirmesi ve Kanaati Çizelgesinde;  Şüpheli Murat BOLAT'ın, Kurmay Başkanlığı 

odası, Harekat Merkezi ve Nöbetçi Amir odasına muhtelif defalar ve zamanlarda girip çıktığı, 

faaliyetlere fiilen iştirak ettiği, faal tüm helikopterlerin uçuş hattına çıkarılması emrini verdiği, 

saat  21.00  civarında,  bir  terör  saldırısı  sebebiyle  taarruz  helikopterlerinin  hazırlanmasını 

emrettiği, S-70 Bakım Hangarına geldiği, saat 22.30 civarında Kara Havacılık Komutanlığı 

karargah binasına gelerek nöbetçi astsubaylara nizamiyeye yaklaşan polis araçları hakkında 

bilgi vermelerini istediği, 22.30 civarında Kara Havacılık Komutanlığı Karargahına geldiği, 

sonradan çağırılan teknisyenlere yaklaşık saat 24.00'te Genelkurmayın emriyle seferberlik ilan 

edildiğini, emirlere uymayanlar hakkında vatana ihanet ve emre itaatsizlikte ısrar suçundan 

yargılanacağını  söylediği,  23.13'teS-70  Bakım  Hangarında  bulunduğu;  darbe  teşebbüsü 

kapsamında icra edilen faaliyetlerde aktif olarak görev yaptığı 667 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ile kamu görevinden çıkarıldığı belirtilmiştir. 
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Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün 28/09/2016 tarih ve ANK-

BLS-16-04099  sayılı  raporunda;Murat  BOLAT'tan  elde  edildiği  belirtilen  G38686Z seri 

numaralı  9x19 mm çapında Beratta  marka tabanca ile  9x19 mm çapında 15 adet  fişeğin, 

Atışlarına mani arızalarının bulunmadığı, çap ve tipine uygun fişekleri patlattığı, tabanca ve 

fişeklerin 6136 Sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Şüpheli Murat BOLAT'ın kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0534 021 74 25, 

0533 013 85 84, 0530 622 25 87, 0536 497 47 96, 0532 551 52 17, 0505 637 32 85, 0505 637 

32 86 ve 0312 359 96 14 numaralı telefon hatları için Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği'nin 

28/11/2016 tarih ve 2016/2400 D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi 

uyarınca iletişim tespiti kararı verimiştir.

Şüpheli Murat BOLAT'ın kullanmakta olduğu 0 532 551 52 17 numaralı telefon 

hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Şüphelinin  14/07/2016  tarihinde  katıldığını 

belirttiği  Yenimahalle  ilçesi  Serhat  Mahallesinde  yapılan  askeridarbe  planlama  toplantısı 

öncesinde saat 20:20'de telefonla iletişim kurduktan sonra ertesigüne kadar telefonla herhangi 

bir iletişimde bulunmadığı, şüphelinin cep telefonunun toplantı sırasında ve sonrasında kapalı 

olduğunun  değerlendirildiği,  askeri  darbe  girişiminde  bulunulan  15/07/2016  tarihinde 

şüphelinin  cep  telefonunun  gün  ve  gece  boyunca  açık  olduğu,  internet  erişimininde 

bulunduğu,  şüphelinin  olay  gecesiaskeri  darbe  girişimine  iştirak  eden  şüpheliler  Fatih 

KARAGÖZ, Halil GÜL, Ümran TAŞ, Özcan KARACAN, Yusuf ORHAN, Deniz ALDEMİR, 

Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU,  Nuri  OSMANCIOĞLU,  Ömer  DERELİOĞLU,  Mehmet 

ŞAHİN, Ertuğrul ALTUN, Eyüp ÜNAL, Nuri TUNCEL ve Hakan EROL ile telefon iletişimi 

içerisinde olduğu görülmüştür.

Şüpheli Murat BOLAT, 16/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Murat  BOLAT'ın  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli Murat BOLAT'ın,  1. Kara Havacılık Alayı Bakım Tabur Komutanlığında 

tabur komutanı olarak Yarbay rütbesi ile görev yaptığı, 

Şüphelinin, soruşturma aşamasında özgür iradesiyle verdiği ifadesinin içeriğine göre, 

Kara Harp Okulunda öğrenci iken, aralarında şüpheli Hakan EROL'un da bulunduğu asker 

öğrencilerle birlikte Ömer CAMCI isimli Fetullahçı Terör Örgütü mensubu kişinin 'abi'liğini 
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yaptığı  hücresel  ağ  içerisinde  faaliyet  göstermesi,  şüphelinin  Ankara'da  görev  yapmaya 

başladıktan  sonra  da  örgüt  yapılanması  içerisinde  'abi'  konumundaki  kişilerle  irtibatta 

bulunduğu,  onlarla  toplantılar  yaptığı,  şüphelinin  bu  irtibatları  ve  askeri  darbe  girişimi 

planlama toplantılarına ve hazırlık  faaliyetlerine katılmış  olması,  askeri  darbe kapsamında 

olay gecesi gerçekleştirdiği eylemler birlikte gözönünde bulundurulduğunda, şüpheli Murat 

BOLAT'ın Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğunun anlaşıldığı, 

Şüpheli  Halil  GÜL'ün  08/07/2016  tarihinde,  facetime  üzerinden  izinde  bulunan 

şüpheli  Murat  BOLAT'ı  aradığı  ve  konunun ciddi  olduğunu belirterek  hafta  içi  Ankara'ya 

gelmesi talimatı verdiği, şüpheli Murat BOLAT'ın da bu talimat üzerine 12/07/2016 tarihinde 

iznini keserek Ankara'ya geldiği, 

Şüpheli  Halil  GÜL'ün  12/07/2016  tarihinde  saat  07:10  sıralarında  şüpheli  Murat 

BOLAT'ı  aradığı  ve  kendisini  şüpheli  Özcan  KARACAN  ile  birlikte  kendisini  Taarruz 

Komutanlığında beklediklerini söylediği, şüphelilerin telefon iletişim bilgileri incelendiğinde 

şüpheli Halil GÜL'ün 0 506 587 56 87 numaralı telefon hattından 12/07/2016 tarihinde saat 

07:10 ve 07:11'de şüpheli  Murat  BOLAT'ın kullandığı  0 532 551 52 17 numaralı  telefon 

hattını aradığının anlaşıldığı, şüpheli Murat BOLAT'ın aldığı bu talimat üzerine Güvercinlik 

Kışlasına gittiği, şüpheliler Halil GÜL ve Özcan KARACAN ile buluştuğu ve onlara konunun 

ne olduğunu sorduğu, şüpheli Halil GÜL'ün de  'sence ne olabilir' demesi üzerine  'Valla bu 

kadar ciddi olduğuna göre şaka ile darbe filan mı yapıyorsunuz' dediği,onun da 'aynen öyle'  

dediği, şüpheli Murat BOLAT'ın darbenin nasıl olacağını sorduğu, Halil GÜL'ün de kendisine 

'sen şimdi darbe olacağını bil' dediği, 

Şüpheli  Murat  BOLAT'ın  14/07/2016  tarihinde  ithal  edilen  CH-47'lerin  teslim 

alınması için İzmir'e gittiği ve onları İzmir'den teslim alarak aynı gün Güvercinlik Üssüne 

getirdikleri,  teslim  sonrasında  şüphelinin,  şüpheliler  Halil  GÜL ve  Özcan  KARACAN'ın 

bulundukları  odaya  gittiğinde  askeri  darbe  kapsamında  saldırı  helikopterlerinde  görev 

yapacak teknisyen ve pilotların kimler olduğunu öğrendiği, şüpheli Murat BOLAT'ın saldırı 

helikopterlerinin  mühimmatını  nasıl  temin  edeceklerini  sorduğu,  onların  da  saldırı 

helikopterleri  için  mühimmat  meselesinin halledildiğini,  Skorsky helikopterler  için  gerekli 

olan mühimatı ise şüpheli Ünsal ÇOŞKUN'un halledeceklerini söyledikleri, 

Şüpheliler  Halil  GÜL  ve  Özcan  KARACAN'ın  gerçekleştirilecek  askeri  darbe 

girişimi kapsamında şüpheli Murat BOLAT'tan MİT Müsteşarlığına yapılacak hava indirme 

harekatını kendisinin yapması, 2 tane Skorsky helikoptere havada iken içindeki personelin 

yere inmesini sağlayan sistem olan hızlı indirme teşkilatını önceden kurması ve 15/07/2016 

tarihinde mesai bitmeden saldırı helikopterlerini uçuşa hazır bir şekilde uçuş hattına çıkarması 

talimatını verdikleri, 

Şüpheli  Murat  BOLAT'ın14/07/2016  tarihinde  akşam  saat  21:00  sıralarında 
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şüpheliler  Özcan  KARACAN,  Halil  GÜL  ve  Okan  KOCAKURT  ile  birlikte  şüpheli 

Muhammet  BARAN'a ait  Ankara  İli  Yenimahalle  İlçesi  Aşağı  yahyalar  Mah.  978.  Cadde 

Saray sitesi  no:10/29 adresinde bulunan eve askeri  darbe kapsamında yapılacak toplantıya 

katılmak üzere gittikleri, bu evde gerçekleşen toplantıda 15/07/2016 tarihinde gece saat 03:00 

sıralarında askeri darbe girişiminde bulunulacağını, Cumhurbaşkanının, Başbakan'ın, İçişleri 

Bakanının  ve  MİT  Müsteşarının  helikopterlerin  de  katılacağı  operasyonlarla  rehin 

alınacağının planlanmasının konuşulduğu, toplantı sonrasında şüpheli Halil GÜL'ün şüpheli 

Murat BOLAT'a en kansız planın bu olduğunu, eğer Cumhurbaşkanı rehin alınamazsa Hava 

Kuvvetlerinin ülkeyi  yerle  bir  edeceğini  söylediği,  toplantı  sonrasında şüphelilerin  oradan 

ayrıldıkları, 

Şüpheli  Murat  BOLAT'ın,  kullandığı  telefonu  ile  14/07/2016  tarihinde  toplantı 

öncesinde saat 20:20'de şüpheli Özcan KARACAN ile konuştuktan sonra bir daha ertesi gün 

saat 08:09'a kadar herhangi bir telefon irtibatında bulunmadığı, şüphelinin toplantı sırasında 

teknik takibe ve izlemeye karşı tedbir olarak telefonunu kapattığının anlaşıldığı, 

Şüpheli  Murat  BOLAT'ın,  askeri  darbe  kapsamında  aldığı  talimatlar  uyarınca 

15/07/2016  tarihinde  saat  12:30  sıralarında,  askeri  darbe  kapsamında  kullanılacak  saldırı 

helikopterlerinin faal hale getirilerek hangardan uçuş hattına çıkarılması talimatını verdiği, bu 

talimat uyarınca şüpheliler Süleyman Nazif TÜRKOĞLU, Ziya KOPAR, Murat ÖZEL, Engin 

SARITAŞ ve Tamer ÖĞÜT gibi teknisyenlerin taarruz hangarında bulunan helikopterlerin 

gerekli bakımlarını yaparak faal halde uçuş hattına çıkardıkları, şüpheli Murat BOLAT'ın daha 

sonra uçuş hattına çıkarılan saldırı helikopterlerine ammobox denilen mühimmat kutularının 

yerleştirilmesi talimatını verdiği, 

Şüpheli Murat BOLAT'ın, 15/07/2016 tarihinde saat 14:00 sıralarında şüpheli Halil 

GÜL ile birlikte S-70 Skorsky helikopter hangarına gittikleri,  orada Takım Komutanı olan 

tanık Sinan ARSLAN'a Orta Genel Maksat Taburuna gece uçuşu için 1 adet S-70 helikopteri  

verileceğini, EGİP'e helikopter numarasını ve teknisyen ismi girmesini, pilotların isimlerini 

ise onların gireceklerini, bu helikopterlerde Binbaşı Abdullah Ateştemur ve Binbaşı Osman 

KARACAN'ın uçacağını, AKKA Çekimi ve İGHB'deki terör faaliyetleri kapsamında bütün 

faal  helikopterlerin  hangar  içinden  park  yerine  çıkarılması,  bir  helikoptere  fast  -  drop 

takılması, SAR helikopteri ile birlikte A-9 park yerine çekilmesi, bu işlemlerin tamamının saat 

15:00'e  kadar  tamamlanması,  helikopterlerin  hepsinde  kriptolu  4014  olması  gerektiği 

talimatlarını verdiği, sonra şüpheli Murat BOLAT'ın tanık Sinan ARSLAN ile birlikte depoya 

gittikleri,  şüpheli  Murat  BOLAT'ın  depoda  kaç  tane  bixi  makinalı  tüfeği  ve  çelik  yelek 

olduğunu öğrendiği,  Okul  Komutanlığı'nın  yapacağı  hava  yer  atışı  için  mayon ve  mayon 

sarma aparatı desteğinde bulunulması, Okul Komutanlığından bu aparatları almaya gelecek 

personele aparatın verilmesini, park yerine çekilecek helikopterlere bixi takılması talimatlarını 
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verdiği,  tanık  Sinan  ARSLAN'ın  hafta  sonu  olduğu  için  helikopterlere  bixi  takılmasının 

emniyetli  olmayabileceğini  söylemesi  üzerine  şüpheli  Murat  BOLAT'ın  helikopter  sayısı 

kadar bixi makinalı tüfeği hazırlanarak depoda bulundurulması talimatı verdiği, şüpheli Murat 

BOLAT'ın  askeri  darbe  kapsamında  akşam  gerçekleştirilecek  faaliyete  ilişkin  verdiği  bu 

talimatlar  üzerine  hemen  gerekli  hazırlıkların  yapılmasına  başlanıldığı,  Skorsky 

helikopterlerin faal hale getirilerek park alanına çekildiği, Skorsky helikopterlerden birisine 

hızlı indirme sistemi kurulduğu, gerekli test çalışmalarının yapıldığı, 

Şüpheli Murat BOLAT'ın, Cuma günü mesai saatlerinde şüpheli Soner GÖKÇE'ye 

cumartesi sabahı AKKA heyetinden bir grubun geleceğini ve bütün depoların düzenlenmesini, 

hangar içindeki bütün oda anahtarlarının tek bir yerde toplanması talimatını verdiği, 

Şüpheli  Murat  BOLAT'ın  şüpheli  Özcan  KARACAN  ile  birlikte  askeri  darbe 

kapsamında olay gecesi faaliyet gösterecek Atak helikopterler temini için Atak helikopterlerin 

bulunduğu Malatya 2. Kara Havacılık Alayından Binbaşı Engin KİLERCİOĞLU ve şüpheli 

Memduh KARAGÖL Yüzbaşıyı aradıkları, onları 2 Atak helikopteri gün içerisinde Ankara'ya 

göndermesi için talimat verdikleri, sonradan sahte resmi yazı da yazılması üzerine olay günü 

2 Atak helikopterin UH-1 helikopter ile birlikte Malatya'dan Ankara'ya geldiği, 

Şüpheli Murat BOLAT'nı gündüz saatlerinde daha önceden kendisine verilen emir ve 

talimatlar uyarınca gerekli hazırlıkları yaptığı, askeri darbe kapsamında kendisine verilecek 

olan  emir  ve  talimatları  yerine  getirmek  üzere  olay  akşamı  görevli  olmamasına  rağmen 

mesaiyi terketmediği ve Güvercinlik kışlasında kaldığı, 

Kara Havacılık Komutanlığında askeri darbe faaliyetinin başladığı sıralar olan saat 

21:47'de, şüpheli Murat BOLAT'ın İsth.MEBS koridorundan uçuş kıyafetli olarak karargaha 

girdiği,  üst  katta  bulunan  harekat  merkezi  koridorunda  şüpheli  Özcan  KARACAN  ile 

görüştüğü, sonrasında karargahtan çıktığının güvenlik kamerası görüntüleri ile tespit edildiği, 

Askeri  darbe  faaliyeti  başlaması  üzerine  şüpheli  Sadullah  ABRA'nın  Land Rover 

marka araçla uçuş hattına getirdiği mühimmatın, şüpheli Murat BOLAT'ın şüpheliler Ümit 

ALPAR,  Mustafa  ORMANTEPE,  Volkan  TÜRKKORKMAZ  ve  Engin  SARITAŞ  gibi 

teknisyenlere  verdiği  talimatla  helikopterlere  önceden  takılan  ammobox  kutularına 

yerleştirildiği,

Helikopterlere  mühimmat  yüklenmesi  faaliyetinin  gerçekleştirildiği  zaman  dilimi 

olan saat 22:35'de, şüpheli Murat BOLAT'ın, mühimmat taşıyan teknisyenlerin yanına gelerek 

bir süre onlarla birlikte kaldığının sonra uçuş hattına gittiğinin, saat 22:36'da, taarruz hangarı 

apronunda tabancalı olarak bulunduğunun güvenlik kamerası görüntüleri ile tespit edildiği, 

Şüpheli  Murat  BOLAT'ın,  şüpheli  Ömer  DERELİOĞLU'na  talimat  vererek 

sıkıyönetim ilan edildiğini, Bakım Taburundaki subay ve teknisyenleri mesaiye çağırmasını 

emrettiği,  şüpheli  Ömer  DERELİOĞLU'nun da  bu  talimat  üzerine  pilot  ve  teknisyenlerin 
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kışlaya  gelmeleri  için  talimat  verdiği,  bu  talimatı  alan  bir  kısım  şüphelilerin  görevli 

olmamalarına Güvercinlik Kışlasına geldikleri, 

Olay  gecesi  Kara  Havacılık  Komutanlığının  Güvercinlik  kışlasındaki  tüm 

unsurlarının kontrolünün askeri darbe girişiminde bulunan şüphelilerin kontrollerine geçtiği, 

kışlanın  giriş  ve  çıkışının  yapıldığı  nizamiyelerde  görevlendirilen  şüphelilerin  kışla 

içerisinden aldıkları talimata göre hareket ederek nizamiyeye gelenleri kışlaya aldıkları ya da 

almadıkları,  şüpheli  Murat  BOLAT'ın  da  olay  akşamı  ana  nizamiyeye  gelen  bir  kısım 

şüphelilerin içeri alınması için nizamiyede görevli şüphelilere emir ve talimatlar verdiği bu 

kapsamada şüpheliler Ersel ERSOY, Soner GÖKÇE, Tamer BEKTAŞ, Ercan URAL, Fırat 

DARENDE, Murat ÖZEL, Fatih SEVİNÇ ve Nuri OSMANCIOĞLU gibi şüphelilerin ana 

nizamiyeden içeri alınması için şüpheli Ertuğrul ALTUN'a talimatlar verdiği, 

Şüpheli  Murat  BOLAT'ın  olay  gecesi  saat  24:00  sıralarında  şüpheli  Ünsal 

ÇOŞKUN'dan aldığı talimat üzerine şüpheliler Ersel ERSOY ve Soner GÖKÇE'yi mühimmat 

getirmeleri için UH-1 helikopterle Zırhlı Birlikler komutanlığına gönderdiği, bu talimatı alan 

şüpheliler Ersel ERSOY ve Soner GÖKÇE'nin 10491 kuyruk numaralı teknisyenliğini şüpheli 

Yaren KARAOĞLU'nun yaptığı UH-1 helikopterle Etimesgut Zırhlı Birlikler Komutanlığına 

gittikleri, helikopteri Etimesgut Lojmanlarının Kuzey bölgesinde bir alanda, yanıp sönen bir 

ışığın  yanına  indirdikleri,bir  süre  bekledikleri,  kimsenin  gelmemesi  üzerine  şüpheli  Ersel 

ERSOY'un şüpheli Murat BOLAT'ı telefonla aradığı, şüpheli Murat BOLAT'ın beklemesini ve 

geleceklerini söylediği, bir süre sonra Land Rover marka bir araçla askeri darbe kapsamında 

faaliyet gösteren 1 teğmen ve 5 askerin kutular halinde mühimmat getirdikleri ve helikoptere 

yerleştirdileri,  şüphelilerin  helikopter  ile  bu  mühimmatı  Güvercinlik  Kışlasına  taşıdıkları, 

şüpheliler  Ersel  ERSOY  ve  Soner  GÖKÇE'nin  bu  şekilde  gece  boyunca  2  kez  Zırhlı 

Birliklerden  Güvercinlik  Kışlasına  mühimmat  taşıdıkları,mühimmatın  şüpheli  Resul 

BARDAKKAYA ile  beraberindeki  5-6 teknisyen tarafından B1 park alanına indirildiği  ve 

helikopterlere yüklenerek kullanıldığı, 

Şüpheli Murat BOLAT'ın askeri darbe girişiminde bulunulan 15/07/2016 tarihinde 

gece  boyunca  faaliyette  kullanılan  helikopterleri  uçuşa  hazırladığı,  uçuştan  dönen 

helikopterlerin  bakımlarını  yaptırıp  tekrar  uçmalarını  temin  ettiği,  Kara  Havacılık 

Komutanlığında  askeri  darbeyi  sevk  ve  idare  eden  şüpheliler  Ünsal  ÇOŞKUN,  Mehmet 

ŞAHİN,  Özcan  KARACAN  ve  Mustafa  DURMUŞ  ile  toplantılar  yapıp  onlardan  aldığı 

yasadışı emir talimatları uyguladığı, 

Askeri  darbe girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  ve Jandarma Özel  Kuvvetler 

tarafından  Güvercinlik  kışlasına  operasyona  başlanılması  üzerine  şüphelinin  saat  06:45 

sıralarında nizamiyeden çıkarak Güvercinlik kışlasından ayrıldığı, 

Şüpheli  Murat  BOLAT'ın  olay  akşamı  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamında  aldığı 
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yasadışı emir ve talimatları yerine getirdiği, kendisinin de yasadışı emir ve talimatlar verdiği, 

Şüphelinin, olay akşamı Genelkurmay Başkanı tarafından ikinci bir emre kadar bütün 

uçuşların durdurulması emri verildiği halde helikopterlerin uçuşa hazırlanması için emir ve 

talimatlar vererek bu emre karşı geldiği, 

Şüphelinin, gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi olduğunu 

bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu 

olan  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ettiği,  askeri  darbe 

girişimininde bulundukları, şüphelinin askeri hiyerarşi ve tanımlı görevleri dışında Fetullahçı 

Terör Örgütü mensuplarından askeri darbe planlaması kapsamında aldığı yasal olmayan emir 

ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Murat  BOLAT'ın  soruşturma  aşamasından  etkin  pişmanlık  göstererek 

Fetullahçı Terör Örgütü yapılanmasına ve faaliyetlerine ilişkin bilgiler verdiği,

Şüpheli Murat BOLAT'ın, soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı Terör Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını  oluşturduğu 

anlaşılmıştır. 

5-100- Şüpheli Murat GÜLERDİ'nin ( Teğmen ) Eylemleri :

Şüpheli Murat GÜLERDİ 27/07/2016 tarihli ifadesinde; "  Ben Kara Havacılık 

Okul Komutanlığında kursiyer Teğmen olarak eğitim almaktayım. 13/05/2016 günü Bölük 

Komutanımız Emre ERKAN Yüzbaşı  '15/07/2016 günü plan yapmayın Tabur Komutanımız  

Yarbay Yasin CANDEMİR sizinle  dersler  hakkında görüşebilir' dedi.15/07/2016 günü saat 

17.00 da yapılan içtima yapıldı. Bölük Komutanımız Emre ERKAN Yüzbaşı 21.45'e kadar 

serbest  olduğumuzu,  21.45te  tulumlu  olarak  taburda  bulunmamız  gerektiğini  ve  Tabur 

Komutanımızın bizimle görüşeceğini söyledi.

Saat 22.00 civarında Tabur komutanımız Yasin CANDEMİR heyecanlı bir şekilde 

içtima alınan gazinomuza geldi ve 'Arkadaşlar Genelkurmay Başkanlığına saldırı var, bizim  

bulunduğumuz yere de saldırı olabilir, üstlerimizi alıyorlar, bu şaka değil' dedi. Akabinde bizi 

çok  düşünerek  4-5  gruba  ayırdılar  ve  Emre  Yüzbaşının  yanına  gitmemizi  ve  bize  silah 

dağıtacağını söyledi.Bölük komutanımız Emre Yüzbaşı mühimmat deposunun kilidini kırıp 

bize mühimmat ve G3 marka silah dağıttı.  Benim grubum 6 kişiydi ve grubumda teğmen 

arkadaşlarım Osman TEKE, Burak Han İLGÜN, Ali SERT, Kazım HAMZAÇEBİ, İbrahim 

MERT ve yanımızda takım komutanı olarak Üsteğmen Serdar ERCAN bulunuyordu. Arabası 
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olan personelin görev yerine arabasıyla gitmesi gerektiğini söyledi. 

Daha  sonra  ben  Burak  Han  İLGÜN'ün  aracıyla  ve  diğer  arkadaşlarda  Serdar 

Üsteğmenimin aracıyla birlikte yanımıza silahlarımızı da alarak görev yerimiz olan Meydan 

Harekat Taburuna gittik. Daha sonra Serdar Üsteğmen beni ve Ali SERT'i Meydan Harekat 

Taburunun  önüne,  Osman  TEKE  ve  Burak  Han  İLGÜN'ü  Jandarmanın  giriş  kapısına 

gönderdi. Kazım HAMZAÇEBİ ve İbrahim MERT'i Jandarmaya gidiş yolu üzerine koydu.

Biz  sürekli  Serdar  Üsteğmene  sürekli  neler  olduğunu  soruyorduk  ve  o  da  bize 

Genelkurmay  Başkanının  emri  olduğunu,  birliğimizin  de  teröristlerin  ilk  saldırabileceği 

yerlerden  olduğunu,  bizim de  burada  güvenlik  önlemi  almamız  gerektiğini  söyledi.  Daha 

sonra sabaha kadar burada bekledik. Burada beklerken Serdar Üsteğmenimizin emriyle Burak 

Han İLGÜN Tabur komutanımızdan ek mühimmat alıp geldi. Normalde 14/06/2016 günü atış 

eğitimimiz vardı ve iptal oldu. Biz burada yine beklemeye devam ettik. Serdar Üsteğmenimiz 

genelde kulede duruyordu,  sürekli  yanımıza gelip  bizi  kontrol  ediyordu.  Bir  ara  yanımıza 

geldi  kesinlikle  telefonla  dışarı  ile  iletişim  kurmamamızı  söyledi  ve  bunun  Tabur 

Komutanımızın emri olduğunu, aksini yapana Vatana İhanetten işlem yapacağını söyledi.

Bu  sıralar  Okul  Komutanı  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN  sürekli  kuleye  gidip 

geliyordu ve kulede elinde Kaleşnikof olan Albay Oğuz YALÇIN da vardı.Bu sıralarda sürekli 

çatışma sesleri ve bombardıman sesleri geliyordu. Biz sürekli Serdar Üsteğmenimize neler 

olduğunu soruyorduk ama o da bize, burada beklemek zorunda olduğumuzu, emirleri yerine 

getirmek  zorunda  olduğumuzu  ve  bunların  Genelkurmay  Başkanının  emri  olduğunu 

söylüyordu.  Biz  bütün  olanların  terör  saldırısı  olduğunu  düşünüyorduk  hiçbir  şeyden 

haberimiz yoktu.

Daha sonra Jandarma tarafından içeri Jandarma Özel Harekat ekibi olan bir Zırhlı 

Kobra aracı  girdi  ve arkasında bir  kamyonet  vardı.  Kobra aracının içinde kendini  Yarbay 

olarak tanıtan ve ismini hatırlamadığım bir askeri personel bize hitaben 'Arkadaşlar buradan 

kalkan helikopterler sabaha kadar her yeri bombaladı, sizde silahlarınızı bırakıp teslim olun,  

arkadaşlarınız  Ali  SERT ve  Kazım  HAMZAÇEBİ  teslim  oldu' dedi.  Biz  de  kulede  takım 

komutanımız  olduğunu,  ona  haber  vermemiz  gerektiğini  söyledik.  Akabinde  Serdar 

Üsteğmene  haber  vermek  üzere  diğer  arkadaşlarımla  birlikte  helikopter  pistinin  kulesine 

çıktık ve orada bulunan Albay Oğuz YALÇIN  'içeri geçin, şu saatten sonra yapacak bişey  

yok'  dedi. Bizim teslim olmamıza fırsat vermedi.Daha sonra Albay Oğuz YALÇIN kulenin 

camından aşağıda duran Kobra aracının içindeki Jandarma personeline Kaleşnilof silahla 3 

şarjör ateş etti. Biz yere yattık. Kobra aracı da Albay'a karşılık verdi ve bunun üzerine Albay 

Jandarma personeline karşılık vermek için Helikopter çağırdı ve helikopter seri bir şekilde 

kobra aracı taradı.Biz oradan ayrılmak istedik fakat hem çatışma vardı hemde Oğuz Albay da 

bizi  vurabilirdi.  Daha sonra  Oğuz Albay kuleyi  terketmemiz  gerektiğini,  tahliye  olmamız 
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gerektiğini söyledi ve aşağıya indik. Akabinde Couger diye tabir edilen bir taşıma helikopteri 

kuledeki personeli ve albayı almaya geldi. Ama jandarma ile sürekli çatışma devam ediyordu. 

Bunun  için  ve  Albaydan  çekindiğimiz  için  yine  teslim  olamadık.  Daha  sonra  kuledeki 

personel ile birlikte içinde başka personelinde bulunduğu taşıma helikopterinin içine bindik. 

Helikopterin içinde bizimle birlikte yaklaşık 15 kişi vardı. Daha sonra helikopter havalandı ve 

bir müddet uçtuktan sonra bir yere indi ve buranın Akıncı Hava Üssü olduğunu öğrendik.

Burası çok kalabalıktı ve buradan sayı aldılar. En başta 50 kişi bulunuyordu daha 

sonra özel kuvvetlerden yaklaşık 50 kişi skorsky helikopteri ile geldiler ve sayı 100'e yakın 

olmuştu. Biz korkmaya başlamıştık. Daha sonra okulumuzdan bir helikopter daha geldi ve 

orada 8 kursiyer olmuştuk. Burada bir çok rütbeli vardı ama bir çoğunun ismini bilmiyorum. 

Bildiklerim Döner  Kanat  Kurulu  Başkanı  Uğur  Albay,  Sabit  Kanat  Kurul  Başkanı  Murat 

AĞIR  Albay,  Mustafa  ÇİN  Albay,  Tabur  Komutanımız  Yasin  CANDEMİR,  Okul 

Komutanımız Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Hayri GÜR ( Halil GÜL ) Yarbay vardı. Bir F16 

uçağı  bulunduğumuz  yeri  bombaladı.  O  esnada  herkes  dağılıyordu.  Buradaki  komutanlar 

'Gördüğünüz polise, Özel Harekata, Jandarmaya, Mite sıkacaksınız' diye bağırıyorlardı. Daha 

sonra  8  kursiyer  personeli  ikişerli  olarak  ayrıldık  ve  oradan  kaçmaya  karar  verdik, 

silahlarımızı  mühimmatlarımızı  burada  atarak  çitlere  doğru  koştuk.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Ali  SERT  11/10/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Tabur  komutanımız  Yasin 

CANDEMİR ... Bizi 4-5 kişilik gruplara ayırdı. Benim olduğum gruba, 'siz kulenin olduğu 

bölgeyi koruyacaksınız' dedi. Bizim başımıza Serdar ERCAN Üsteğmeni verdi. Benden başka 

bizim grupta Kazım HAMZAÇEBİ, Osman TEKE, Burak Han İLGÜN, Murat GÜLERDİ ve 

İbrahim MERT vardı." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Burak  Han  İLGÜN  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Akabinde  Albay 

helikoptere  binmemizi  emretti  ve  Kulede  olan  bütün  personel  taşıma  helikopterinin  içine 

bindik. Helikopterin içinde hiç tanımadığım yaklaşık 10 asker ve sivil vardı. Kulede ve bu 

esnada  ben,  Osman  TEKE,  İbrahim  MERT,  Murat  GÜLERDİ  ve  Serdar  Üsteğmen  hep 

birlikteydik. Daha sonra helikopter havalandı ve bir müddet uçtuktan sonra bir yer indi ve 

buranın Akıncı Hava Üssü olduğunu öğrendik. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli İbrahim MERT 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " ... Ardından bizi gruplara 

ayırdı, Ben, Osman TEKE, Burak Han İLGÜN, Murat GÜLERDİ, Kazım HAMZAÇEBİ ve 

Ali SERT’i Takım komutanımız Üsteğmen Serdar ERCAN’ın emrine verdi. 

...Serdar üsteğmen burda bizi ikişerli grup halinde böldü ve rast gele yerlere yatırarak 
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mevzi aldırdı. Ben ve Kazım HAMZAÇEBİ’yi Jandarma Hava Aracı park yerini almak için 

orada  mevzilendirdi  Osman  TEKE ve  Burak  Han İLGÜN’ü Jandarma nizamiye  kısmına, 

Murat GÜLERDİ ve Ali SERT’iise Meydan Hareket Tabur binası önüne mevzilendirdi.

Gece saat: 02:30 sıralarında bizim yanımıza Kara havacılıkta Adli Müşavir olduğunu 

söyleyen peltek konuşan bir Albay geldi bu şahsı ilk kez gördüm üzerinde kamuflaj vardı. Bu 

şahsı tekrar görsem tanıyamam yüzünü kısa süre gördüm ve hava karanlıktı burada Meydan 

Harekat Taburu önünden bir Astsubayı aldı bu şahsın kim olduğunu bilmiyorum daha sonra 

ben ve Murat GÜLERDİ’yi de yanına aldı birlikte bu şahsın geldiği araca bindik bizi Kara 

Havacılık Merkez Komutanlığı binası önüne gittik astsubayı burda bıraktık...

Buranın Akıncı Üssü olduğunu inince öğrendik ... tel örgülerden atladık dışarı çıkıp 

tarlaların  içinde iki  üç saat  boyunca yürüdük ileride diğer  arkadaşlarım Osman TEKE ve 

Murat GÜLERDİ’yi gördük.." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Nuri  YÜKSEL  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Akıncı  Üssüne 

indiğimizde orası  çok kalabalıktı  ve 700-800 kişi  vardı.  Orada her birlikten birileri  vardı. 

Burada  tanıdıklarım  ....  Murat  GÜLERDİ,  İbrahim  MERT'ti.Daha  sonra  F-4  uçakları 

bulunduğumuz  yeri  ve  pisti  bombaladı.  O esnada  herkes  dağılıyordu.  Ben Osman TEKE 

arkadaşımın yanına gittim, korkmuştu. Daha sonra diğer arkadaşlarımın yanına gittim. Oradan 

kaçmaya karar verdik .... Yaklaşık 2-2.5 saat yürüdükten sonra arkadaşlarım Osman TEKE ve 

Murat GÜLERDİ'yi gördüm. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Osman TEKE 28/07/2016 tarihli ifadesinde; " ...  Ardından bizi gruplara 

ayırdı, Ben, İbrahim MERT, Burak Han İLGÜN, Murat GÜLERDİ, Kazım Hamza ÇEBİ ve 

Ali SERT’i Takım komutanımız Üsteğmen Serdar ERCAN’ın emrine verdi.

...  Serdar  üsteğmen  burda  bizi  iki  şerli  grup  halinde  böldü  ve  rast  gele  yerlere 

yatırarak  mevzi  aldırdı.  Ben  ve  Burak  Han  İLGÜN’ü  Jandarma  nizamiyesi  tarafında 

mevzilendirdi. Diğer arkadaşlarım İbrahim MERT, Kazım Hamza ÇEBİ, Murat GÜLERDİ ve 

Ali SERT’in nerede durduklarını bilmiyorum. 

...  Bunun  üzerine  dördümüz  Ben,  İbrahim MERT,  Burak  Han  İLGÜN ve  Murat 

GÜLERDİ birlikte kuleye çıktık. Kulede kendisini ilk defa gördüğümüz adını sonradan Albay 

Oğuz  YALÇIN olarak  öğrendiğimiz  şahıs  ile  birlikte  takım komutanımız  Serdar  ERCAN 

vardı. Biz kendisine Jandarmadan duyduklarımızı anlattık. Aşağı inmemiz ve konuşmamız 

gerektiğini söyledik. Bu esnada Albay Oğuz YALÇIN bize 'Kobra geliyor zaten' dedi biz bir 

şey  anlamadık.  ...  helikopter  Jandarma  aracının  çevresine  püskürtme  amaçlı  ateş  etmeye 

başladı, biz ne olduğunu anlayamadık. Korku ve panik içinde hemen kimimiz kulede kimimiz 

merdivenlerinde siper aldık kendimizi korumaya çalıştık. 
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...  Burada (Akıncı'da) daha önce hiç görmediğimiz çok sayıda Albay ve Yarbayın 

olduğunu gördük bir süre sonra bizim okul komutanı olan Tuğgenaral Ünsal ÇOŞKUN da 

helikopterle buraya geldi. ... bir jet bizim üzerimizden ateş açarak geçti bunun üzerine herkes 

sağa  sola  dağıldı.  Ben  de  bu  anda  birliğin  dışına  tel  örgülere  doğru  arkadaşım  Murat 

GÜLERDİ ile birlikte kaçmaya başladım. ... " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  21:21'de,  Mu.Teğmen  Murat  GÜLERDİ’nin  sivil 

kıyafetli olarak Kara Havacılık Subay Temel koğuş kapısından giriş yaptığı,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  22:06'da,  Mu.Teğmen  Murat  GÜLERDİ  ve 

Hv.Svn.Teğmen  Osman  TEKE‘nin  uçuş  kıyafetli  ve  silahlı  olarak  subay  temel  silahlık 

koridorunda görüldükleri belirtilmiştir. 

Şüpheli Murat GÜLERDİ'nin kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0543 602 93 

61  numaralı  telefon  hattı  için  Ankara  8.  Sulh  Ceza  Hakimliği'nin  30/11/2016  tarih  ve 

2016/4573 D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti 

kararı verilmiştir.

Şüpheli Murat GÜLERDİ'nin kullanmakta olduğu 0 543 602 93 61 numaralı 

telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe  girişiminde  bulunulan 

15/07/2016 tarihinde saat 17:49'a kadar cep telefonunun Güvercinlik Kışlası civarındaki baz 

istasyonlarından  sinyal  verdiği,  saat17:55'den  sonra  Gazi  Mahallesinde  bulunan  baz 

istasyonlarından sinyal vermeye başladığı, saat 20:30'dan ertesi gün 06:30'a kadarGüvercinlik 

Kışlası  civarındaki  baz istasyonlarından sinyal  verdiği,  daha  sonra saat  07:05'den itibaren 

Kazan ilçesinde bulunan baz istasyonlarından sinyal verdiği, şüphelinin telefonunun 17:49 - 

23:21  ve  23:59  -  03:56  saatleri  arasında  herhangi  bir  telefon  irtibatında  bulunmadığı, 

şüphelinin  olay  gecesi  şüpheliler  İbrahim  MERT  ve  Müslim  ÇAĞIRICI  ile  telefon 

iletişiminde bulunduğu anlaşılmıştır. 

Şüpheli Murat GÜLERDİ, 18/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Murat  GÜLERDİ'nin  eylemleri 

değerlendirildiğinde;
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Şüpheli  Murat  GÜLERDİ'nin,  Kara  Havacılık  Okul  Komutanlığı  Öğrenci  ve 

Kurslar Tabur Komutanlığında 7. dönem kursiyer teğmen olarak görev yaptığı,

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri dışında başka asker kişilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış 

biçimi ile  birlikte  nazara  alındığında,  şüphelinin  Fetullahçı  Terör  Örgütü üyesi  olduğunun 

anlaşıldığı,

Şüphelinin,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler  tarafından  15/07/2016 

tarihinde  gerçekleştirilecek  askeri  darbe  girişimi  öncesinde,  Subay  Temel  Kurs  Bölük 

Komutanı olan şüpheli Emre ERKAN tarafından 15/07/2016 tarihinde saat 21:30 sıralarında 

kışlada bulunmaları talimatı üzerine 15/07/2016 tarihinde saat 21:30 sıralarında Güvercinlik 

Kışlasına geldiği, tulumunu giydiği ve hazır beklediği, 

Şüpheli  Yasin  CANDEMİR'in,  şüpheli  Murat  GÜLERDİ'yi,  şüpheliler  Kazım 

HAMZAÇEBİ, Ali SERT, İbrahim MERT, Burak Han İLGÜN ve Osman TEKE ile birlikte 

rastgele bir grup oluşturarak başlarına da uçuş öğretmeni olan şüpheli Kara Pilot Üsteğmen 

Serdar ERCAN'ın emrine vererek Meydan Harekat bölgesinde görevlendirdiği, 

Tabur Komutanı Yasin CANDEMİR'in, tüm 7. Dönem Kursiyer Teğmenlere olduğu 

gibi şüpheliye de kapısı kırılmak suretiyle açılan depodan seri numaralarına bakmaksızın G-3 

piyade tüfeği dağıttırdığı,

Şüphelinin, askeri darbe hazırlığı kapsamında atış eğitimi bahanesiyle alınan ve atış 

eğitimi iptal edildiği halde iade edilmesi gerekirken iade edilmeyerek Tabur Komutanı Yasin 

CANDEMİR'in  odasında  bulundurulan  ve  şüpheli  İbrahim  MERT  tarafından  dağıtılan 

mermilerden aldığı ve bunları tüfeğin şarjörüne doldurduğu, 

Şüphelileringörevlendirildikleri Meydan Harekat bölgesine özel araçlarla gittikleri, 

Şüphelinin,  şüpheli  Serdar  ERCAN'ın  talimatı  ile  Meydan  Harekat  Taburunun 

önünde uzun namlulu silahla mevzilendiği, 

Askeri darbe kapsamında kulenin kontrolünü eline geçiren şüpheli Oğuz YALÇIN'ın, 

geceleyin şüpheli Murat GÜLERDİ'yi yanına çağırdığı ve onu kulenin altında bulunan rasat 

odasındaki meteoroloji uzmanını kontrol etmesi için gönderdiği, 

Şüphelinin, askeri darbe faaliyeti başladığı saat 22:00 sıralarından sabah saat 06:00 - 

07:00 sıralarına kadar askeri darbeyi sevk ve idare eden şüpheliler tarafından verilen yasadışı 

emir ve talimatları yerine getirdiği,şüphelinin kendisine emir ve talimat yetkisi bulunmayan 

başka  bir  birlik  komutanı  olan  şüpheliler  Albay  Oğuz  YALÇIN  ve  Üsteğmen  Serdar 

ERCAN'den emir ve talimatlar aldığı, bu yasadışı emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Jandarma Özel  Kuvvetler  tarafından askeri  darbe girişimine  karşı  Kara Havacılık 

Komutanlığı  kışlasına  operasyona  başlanılması  ve  askeri  darbecilerin  Güvercinlik'ten 
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Akıncı'ya  tahliye  emri  vermeleri  üzerine  şüphelinin,  şüpheliler  Zafer  DOLU  ve  Rıza 

AKINCI'nın  kullandıkları  AS-532  Cougar  tipi  helikoptere  askeri  darbe  kapsamında  etkin 

faaliyette bulunan şüpheliler Yarbay Mehmet ŞAHİN, Astsubay Fatih KARAGÖZ, Binbaşı 

Ertuğrul ALTUN, Albay Oğuz YALÇIN ile birlikte binerek Akıncı Hava Üssüne gittikleri, 

Şüphelinin,  Güvercinlik  Kışlasından  seri  numarasına  bakılmaksızın,  gelişigüzel 

zimmetsiz olarak aldığı uzun namlulu silahı da beraberinde Akıncı Hava Üssüne götürdüğü, 

Şüphelinin Akıncı Hava Üssünde askeri darbe kapsamında faaliyette bulunan diğer 

şüpheliler ile birlikte bulunduğu, askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması ve üssün 

uçaklar tarafından bombalanması üzerine tellerden atlayarak Akıncı Askeri Üssünden kaçtığı, 

Şüphelinin,kendisi gibi askeri Akıncı Askeri Üssünden kaçan şüpheliler Burak Han 

İLGÜN, İbrahim MERT ve Osman TEKE ile birlikte, şüpheli Osman TEKE'nin babasının 

aracı ile Akıncı bölgesinden ayrıldıkları, 

Şüphelinin, görev tanımı dışında kendisine ait olmayan uzun namlulu silahla olay 

gecesi  Meydan  Harekat  bölgesinde  kendisine  verilen  yasa  dışı  emir  vetalimatları  yerine 

getirdiği,

Şüphelinin, olay gecesi askeri darbeciler açısından Güvercinlik kışlasının kontrol ve 

güvenliğini sağladığı, 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarının  askeri  darbe  faaliyeti  icrası  sırasında  olay 

gecesi askeri darbe faaliyeti dışında herhangi bir telefon iletişiminde bulunulmamasına dair 

faaliyete katılan askerlere emir ve talimat verdiklerinin değerlendirildiği,  şüphelinin de bu 

emir ve talimata uyarak olay gecesi 17:49 - 23:21 ve 23:59 - 03:56 saatleri arasında herhangi 

bir telefon iletişiminde bulunmadığının anlaşıldığı, 

Şüpheli  her  ne kadar  ifadesinde  olay gecesi  telefon kullanımlarını  yasaklandığını 

belirtmiş ise de, şüphelinin ifadesi sırasında kendi kullandığını belirttiği telefonun olay gecesi 

internet erişiminde bulunduğunun tespit edildiği, 

Şüpheli ifadesinde, askeri darbe girişiminden haberdar olmadığını belirtmiş ise de, 

şüphelinin  cep  telefonundan  olay  gecesi  internet  erişiminde  bulunulduğu,  dolayısıyla 

şüphelinin darbe girişiminden haberdar olduğunun anlaşıldığı, çünkü olay gecesi gerek sosyal 

paylaşım sitelerinde gerekse diğer internet sitelerinde askeri darbe girişimine ilişkin sayısız 

haber yapıldığı ve görüntüye yer verildiği, 

Şüphelinin  cep  telefonunda,  tanık  Mehmet  DİKKATLİ'nin  beyanına  göre  isminin 

'Yurtta  Sulh'  olduğu anlaşılan 7.  dönem kursiyer  teğmenlerden oluşan whatsapp grubunun 

kayıtlı  olduğu  ve  askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  üzerine  şüphelinin 

aldığı talimat doğrultusunda bu whatsapp grubuna ilişkin tüm paylaşımları sildiği, 

Şüphelinin,  Kara  Havacılık  Komutanlığında  olay  gecesi  gerçekleştirilen  askeri 

hareketliliğin bir askeri darbe girişimi olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için 
1856/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu olan diğer şüphelilerle fikir ve eylem birlikteliği 

içerisinde  hareket  ettiği,  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  darbe  girişiminin  başarıya 

ulaşması için kendisine verilen yasal olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Murat  GÜLERDİ'nin, soruşturmaya  konu  eylemlerinin,  Silahlı  Terör 

Örgütü üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük 

Millet  Meclisini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  kısmen  veya  tamamen  yapmasını 

engellemeye teşebbüs etmek ve Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya 

görevlerini  yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını 

oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-101- Şüpheli Murat KARAKAŞ'ın( Yarbay ) Eylemleri :

Şüpheli  Murat KARAKAŞ 17/07/2016 tarihli ifadesinde; "  Ben Kara Kuvvetleri 

Personel Başkanlığında Proje Subayı Yarbay olarak çalışıyorum. Olay günü olan 15/07/2016 

tarihinde sabah saat 07.00 de mesaiye gittim. Normal mesai çalışmamı yapıyordum. 18.00'da 

biten mesaimi hergün uzatarak saat 20:00'de bitiririm. Bana bir görevlendirme yapılmadı. Saat 

20.00'de mesai yerinden terk ederek eve giderken telefon geldi. Sesini tanıdığım ancak adını 

tam olarak bilmediğim kişi Kara Havacılıkta teröristle mücadele ile ilgili bir toplantı çıktı. 

Toplantıda  kimseyi  bulamadığımız  için  seni  görevlendirdik  deyip  telefonu  kapadı.  Biraz 

içkilli bir insan olduğum için Kara Havacılık yani Güvercinlik'e gittim. Orada içeri girerken 

birisi ne yapıyorsunuz dedi. Bende toplantı varmış beni çağırdılar dedim. Beni Nizamiyeden 

içeri alarak karargaha bıraktı. Karargahta astsubay bir arkadaş vardı. Bana "siz kimsiniz diye 

sordu.  Ben  adımı  söyleyince  bana  komutanım  sıkıyönetim  ilan  edildi.  Genel  Kurmay 

Başkanımızm emri var güvenliği almak için sizde burada duracaksınız dedi. Ben 1991'den 

beri meslekteyim. Askerde mutlak itaat ve disiplin esastır. Bize emir verildiyse bizde emirleri 

uygularız.  Bende  bunun  üzerine  komutanlığın  güvenliğini  almaya  başladım.  Bu  güvenlik 

esnasında  kimseye  zarar  vermedim.  Kimseye  silah  çekmedim.  Bana  Genel  Kurmay 

Başkanmm emri var sıkıyönetim ilan edildi denildi. Ancak darbe var denilmedi. Üzerimde 

silah  vardı.  Ancak  içinde  mermi  yoktu.  Bende  bu  silahı  Jandarmaya  teslim ettim.  Sabah 

saatlerinde yani Cumartesi günü sabah Helikopter kalktı, beni Akıncı'ya götürdü. Orada da 

Askeri Savcı gelerek bizi teslim aldı.

Yurtta sulh şeklinde bir yapılanmadan haberdar değilim, haberdar olmadığım için bu 

soru hakkında hiçbir şey bilmiyorum.

Ben Cumartesi sabah gelen helikoptere bindim. Ben helikopter uçak, silah ve diğer 

mühimmat kullanmadım. Benim içinde bulunduğum helikopterde herhangi bir mühimmat ve 
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silah yoktu. Helikopterin içinde kimin olduğunu bilmiyordum. Helikopteri kullanan pilotu da 

bilemiyorum. Bilsem söylerim. Helikopteri kullananı ve içinde olanları daha önce görmedim. 

Tanımadığım Astsubay arkadaş bana Akıncı üsüne gidiyorsunuz dedi. Ne oluyor dedim. O 

anda helikopter gelmiş olduğundan helikoptere binip Akıncı'ya geldim.

Akıncı üssüne gelen vatandaş veya diğer kamu görevlilerine silah ile ateş etmedim. 

Benim silahım devletin bana verdiği zati tabanca Baretta'dır. Başkada bir silahım da yoktur. 

Silahımda mermimde yoktu. Ben kimin silahla ateş ettiği yada etmediğini görmedim. Kimin 

emir verdiğini görmedim.

Benim Cuma günkü sıkıyönetim olduğunu bildiğim ve bana iletilen bu olayın ülke 

genelinde meydana gelen anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik cebri eylem olduğunu 

bilmiyordum. Duymadım. Askeri Savcı gelip bizi teslim aldığında bize darbeyi bildirdi. Bizde 

kendiliğimizden teslim olduk.

FETÖ/PDY ile herhangi bir bağlantım yoktur. Ben 0505 221 73 52 numaralı telefonu 

kullanırım.  Bu  şahısların  dersane  ve  yurtlarında  kalmadım.  Bu  örgütün  evlerine  yada 

toplantılarına  kesinlikle  katılmadım.  Fetö’den  veya  başka  bir  örgüt  üyesinden  kesinlikle 

talimat almadım. Böyle bir örgütten medyadan öğrendiğim kadarıyla haberim var. Medyadan 

öğrendiğim kadarıyla bunlar bir terör örgütü olduğunu biliyorum. Başkada bunlarla ilgili bir 

bilgim yoktur.

Şüpheli  Murat  KARAKAŞ  18/10/2016 tarihli  ifadesinde;"  ...  15/07/2016 

günü saat 07:30 sıralarında Kara Kuvvetleri Komutanlığına çalıştığım yere 

mesaiye gittim. Aynı gün saat 20:00 sıralarında mesaiyi bitirdikten sonra 

otobüsle eve gittiğim sırada telefonum çaldı. Karşıdaki kişi kendisini Albay 

Mehmet olarak tanıtıp  Kara Kuvvetlerinden aradığını  söyledi.  Bana TMH 

kapsamında  Güvercinlik'te  bulunan  Kara  Havacılık  komutanlığında 

toplantıya  katılmak  üzere  görevlendirildin,  dedi.  Benim cep  telefonumu 

arayan numara 0312 411'li bir numaraydı. Son 4 hanesini hatırlamıyorum. 

Bu  numara  Kara  Kuvvetleri  Komutanlığı  santraline  ait  bir  numaraydı. 

Karşıdaki  kişi  sesi  tanıdık  gibiydi  ama  kim  olduğunu  tam  olarak 

çıkartamadım. 

Bu suretle yanılmıyorsam saat 20:30 sıralarında İstanbul yolunda 

otobüsten inip Kara Havacılık  Komutanlığına geçtim. Burada nizamiyede 

beni  bir  astsubay  başçavuş  karşıladı.  Bana  komutanım  size  görevinizi 

tebliğ ediyorum. Genelkurmay Başkanı'nın da bilgisi ve emri doğrultusunda 

sıkıyönetim ilan edildi, bu kapsamda göreviniz Kara Kuvvetleri Komutanlığı 

Kara  Havacılık  Komutanlığının  dış  güvenliğini  sağlamak  dedi.  Ben  saat 
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21:00 sıralarında sıkıyönetim ilan edildiği emrini aldım. Daha sonra Kara 

Havacılık  Komutanlığının  Karargah  binasının  ağaçlık  kısmında  oturdum. 

Burada 4-5 tane teğmen ve yüzbaşı rütbesinde Kara Havacı asker gördüm. 

Tanıdık herhangi bir kişi görmedim. 

Saat  23:00  sıralarında  telefona  baktığımda  darbe  teşebbüsü 

olduğunu anladım. Bunun üzerine Kara Havacılık komutanlığını terk etmek 

istedim,  ancak  etrafta  silahlı  askerler  olunca  can  korkusuyla  terk 

edemedim. Akabinde yukarıda bahsettiğim ağaçlık bölgede uyudum. Gece 

boyunca  helikopter  sesleri  duydum.  Ancak  ayrıntılarını  bilmiyorum. 

16/07/2016 tarihinde sabah 07:00 civarında uyandığımda karargahta bir 

kaçışma oldu. Nizamiyede beni karşılayan astsubay komutanım helikopter 

geldi,  burası  güvenli  değil,  burayı  terk  ediyoruz,  helikoptere  bineceğiz 

komutanım,dedi.  Bende  can  havliyle  as-532  Cougar  marka  helikoptere 

bindim. Helikopterde yanılmıyorsam 10-15 tane askeri üniformalı şahıslar 

vardı.  Bunlardan  tanıdıklarım  yoktu.  Yanılmıyorsam  bir  albay  vardı. 

Diğerleri  yüzbaşı  ve  teğmen  rütbesindeydi.  Ayrıca  astsubaylarda  vardı. 

Bunlar Kara Havacı idiler. Helikopter kalktıktan 15-20 dakika sonra Akıncı 

Üssüne iniş yaptı. İniş yaptığımız yerde başka helikopterler, kasa uçakları 

ve  savaş  uçakları  vardı.  Ben  ve  benimle  beraber  helikopterde  olanlar 

helikopterden  indikten  sonra  o  bölgede  askeri  kamuflajlı  uçuş  tulumlu 

kişiler vardı. Ancak bunlardan tanıdıklarım yoktur. Akabinde oradan geçen 

akaryakıt  tankeriyle  Üs  Karargah binasının  olduğu tarafa  gittim.  Buraya 

gittiğimde benim gibi karacı olan Osman DOĞAN, Metin BİLGİCİ, Abdullah 

DEMİR, Mustafa Barış AVIALAN, Murat KALE'yi gördüm. Devamında orada 

bulunan  tanımadığım  havacılar  pistin  tarandığını  söylediler.  Devamında 

16/07/2016 tarihinde 17:00 sıralarında askeri savcılar Kurtuluş Kaya ve Ali 

Müjdat Eski bizi gözaltına aldırdı ve jandarmaya teslim etti.

...16/07/2016  tarihinde  yanılmıyorsam  saat  15:00  civarında 

karargah bölgesindeyken bize Genelkurmay Başkanı çıkacak, bölgeyi terk 

edin  dediler.  Bizde  karargah  binasının  içerisinde  ana  girişi  boşaltarak 

koridorlara geçtik.  Genelkurmay Başkanını  çıkarken görmedim. Karargah 

bölgesinde  bulunduğum sırada  Akın  ÖZTÜRK'ü  gördüm.  Yanında  havacı 

generaller vardı. Kendisi resmiydi,  yanındakilerle konuşuyordu, ancak ne 

yaptıklarını,  ne  konuştuklarını  bilmiyorum.  Ayrıca  Mehmet  DİŞLİ'yi  de 

karargah  bölgesinde  gördüm.  Resmi  üniformalıydı  ve  o  bölgede 

dolaşıyordu.  Bunun  haricinde  başka  generallerde  vardı,  ancak  onları 
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tanımıyorum.  Askeri  savcılar  Kurtuluş  KAYA ve  Ali  Müjdat  ESKİ  darbeye 

teşebbüsten  gözaltına  alındığımızı  bize  söyledi.  Benim  içerisinde 

bulunduğum grup tahminim 50'nin üzerindeydi. 

Ben  o  gün  Adil  ÖKSÜZ'ü  orada  görmedim.  Daha  öncesinde  de 

kendisini  tanımıyorum.  Akıncı'da  sivil  giyinimli  şahıslar  gördüm.  Ancak 

bunları tanımıyorum. Sayısını da şuanda hatırlamıyorum. Benim o gece ve 

Akıncı da bulunduğum sırada üzerimde lacivert pantolonum ve yatay çizgili 

tişörtüm vardı.

Güvercinlik'ten kalkan helikopterin bizi niçin Akıncı'ya götürdüğünü 

bilmiyorum.  Bu  talimatı  kimin  verdiğini  de  bilmiyorum.  Akıncı'ya 

indiğimizde de bizi herhangi bir karşılayan olmadı.

Ben hayatımda ilk defa Akıncı üssüne o gün gittim. Üs komutanı ve 

Harekat komutanını da tanımıyorum. 

Ben darbe yapılacağını önceden herhangi bir şekilde bilmiyordum. 

Darbe ile ilgili  herhangi bir toplantıya da katılmadım. Ben olay tarihinde 

herhangi bir şekilde helikopter kullanmadım. Herhangi bir yere de saldırıda 

bulunmadım. Sivilleri vurmadım. 

Akıncı  4  Ana  Jet  Üssü  Karargah  binasının  sol  tarafındaki  kripto 

koridorunu  gösteren  kameradaki  16/07/2016  tarihinde  saat  17:37’deki 

kamera kaydı şüpheliye gösterilerek soruldu: 

Bahsi  geçen  kamera  kaydındaki  kişi  benim,  bu  görüntüde 

koridordaki  küçük  kitaplığın  üs  gözündeki  dergilerin  arasına  elimde 

bulunan  küçük  kitabı  koyuyorum.  Bu  kitabı  karargah  girişinde  cam 

kenarında  buldum.  Kitabın  üzerinde  ne  yazdığını  hatırlamıyorum.  Kitabı 

buradan alıp koridordaki kitaplıktaki dergilerin arasına koydum. Bu kitabın 

"Sabah  Akşam  İrşat  Duaları,  M.Fetullah  Gülen"  isimli  kitap  olduğunu 

bilmiyordum. Şimdi sizden öğrendim. Bu kitabı girişten alıp kitaplığa niçin 

koyduğum konusunda şuanda bir açıklamam yoktur.

Akıncı  4.  Ana  Jet  Üssü  143.  Filo  Komutanlığının  koridor  kamerasında 
16/07/2016  tarih  10:00'daki  kamera  kaydı  şüpheliye  gösterilerek  soruldu: 
Koridordaki kişi benim, kamera kaydında benim olduğum bölgede başka 

kişiler de var. Ancak kimler olduğunu bilmiyorum. Bu bölgedeki kişilerin ne 

konuştuğunu  da  bilmiyorum.  Demek  ki  ben  Akıncı  Üssüne  helikopterle 

indikten  sonra  143.  Filoya  da  gitmişim.  Ancak  Hava  Üslerinde  Filo, 

Karargah ayrımını bilmediğim için başta bu konudan bahsettim.
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Ben 2000-2006 yılları arasında aktif olarak Kobra helikopter pilotu 

olarak  görev  yaptım.  2006-2008  yıllarında  bakım  birliklerinde  genel 

maksat  helikopteriyle  aktif  olarak  bakım  pilotu  vasfıyla  görev  yaptım. 

Kobra helikopteri  taarruz helikopteri  olup,  içerisinde roket ve top vardır. 

Genel maksat helikopteriyse personel taşıcı olarak kullanılır, fakat çatışma 

bölgelerine personel indireceği zaman helikopterin içerisine makineli tüfek 

kurularak  bu  helikopterler  kullanılır.  2006  yılından  sonra  herhangi  bir 

taarruz  helikopteri  kullanmadım.  Ayrıca  2006  yılından  beri  de  taarruz 

helikopteriyle ilgili tazeleme ve yeteneği devam ettirme uçuşu yapmadım.

Benim Fetö/PDY Terör Örgütüyle herhangi bir bağlantım yoktur. Ne 

askeri  lisedeyken,  ne  harp  okulundayken  nede  daha  evveliyatından  bu 

terör örgütüyle bağlantım olmadı. Herhangi bir dönemde cemaatte abim 

veya imam tabir edilen herhangi bir sorumlum olmadı. Herhangi bir şekilde 

de Fetullah Gülen'e sempatim yoktur. Ülkemiz de darbeye teşebbüs edip 

milletimizi  sayısız  maddi  ve  manevi  zarara  sokan  ve  elebaşısı  Fetullah 

Gülen  olan  bu  terör  örgütüne  lanet  ediyorum,"  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli  Murat  BOLAT  20/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ..Size  taarruz  tipi 

helikopterleri  havalandırdıklarını  gördüğüm  pilotları  söyleyeceğim  -  Yarbay  Murat 

KARAKAŞ( kobra ).... helikopterlerini Güvercinlik üssündün kaldırdılar. " şeklinde beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli  Ali  ERCAN  18/02/2017  tarihli  ifadesinde;  " 15  Temmuz  akşamı  saat 

21:00 civarı  Kara Havacılık  Komutanlığına gittim,  üzerimi değiştirdim tulumumu giydim, 

bana  bir  gün  önce  gece  üç  civarında  uçuşun  olacağı  taha  Fatih  tarafından  söylenmişti. 

Beklediğim sırada kurmay Yarbay Murat KARAKAŞ’ın; Genelkurmay Başkanlığı basılıyor, 

Genelkurmay Başkanının  emri  ile  kalkış  yapın  diye  bağırma sesini  duydum kendisine  ne 

yapacağımızı bilmiyorum dediğim de; siz motorları çalıştırın kuleden talimat gelecekdemesi 

üzerine,  Yüzbaşı Cebrail  SERT ile yanlış hatırlamıyor isem 10606 kuyruk numaralı  Süper 

Kobraya binerek motor çalıştırdık bu esnada İlkay ATEŞ ile Taha Fatih ÇELİK’in diğer Süper 

Kobraya bindiğini gördüm diğer kobraların ise seslerinden duyduğum kadarıyla birinci pilot 

Sadullah ABRA diğer kobra da ise Yarbay Murat KARAKAŞ’ı birinci pilot olarak seslerinden 

tanıdım.

...Yine telsiz konuşmalarından Murat KARAKAŞ’ın bulunduğu kobra helikopterin 

ilk kalktığında MİT’e gittiğini ve atış yaptığını duymuştum. 
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...Saat 06:00 sıralarında Murat KARAKAŞ’ın; Güvercinlik basılıyor diye bağırması 

ile dışarıya çıktığımda silah seslerini duydum sonrasında bir kobra helikopteri jandarmaya 

müdahale etmek için kalkış yaptı. Kalkan helikopterde Murat KARAKAŞ ve Sadullah ABRA 

olduğunu  hatırlıyorum.  Bir  süre  sonra  bu  helikopterden  Jandarmadan  giriş  yapanlara  atış 

yapıldığını gördüm" şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli İlkay ATEŞ 27/07/2016 tarihli ifadesinde; ". Biz odada otururken Yüzbaşı 

Taha Fatih ÇELİK ara ara odaya gelerek Özcan Yarbay’a bir şeyler sorduktan sonra odadan 

çıktı. Bana daha önce söylemiş olduğu faaliyet ile ilgili bizim evin önünde buluşuruz, bir yere 

gideceğimizi, buraya da benim, Binbaşı Sadullah ABRA’nın, Binbaşı Eyüp ÜNAL’ın, Yarbay 

Erdal  BAŞLAR’ın,  Binbaşı  Murat  KARAKAŞ’ın,  Yüzbaşı  Taha  Fatih  ÇELİK’in  ve 

kendisinin olacağını söyledi." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Ömer  DERELİOĞLU  10/08/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ......Ben  geri 

dönüp hangar ve apronda dolaşırken önce kalkıp giden 2 Süper Kobra ve 2 kobra helikopter 

aprona arka arkaya iniş yaptılar. Helikopterler aprona inince kimin iniş yaptığına bakmak için 

aprona çıktım. Helikopterlerle uçanların .... Kurmay Yarbay Murat KARAKAŞ ...ile Yüzbaşı 

Hakan  SANDIK’ın  olduğunu  gördüm.  Helikopterlerin  aprona  iniş  yaptıkları  saati 

hatırlamıyorum.  Helikopterle  uçuş  yapanlardanYarbay  Murat  KARAKAŞ’ın  apron  ve 

çevresinin karanlık olmasından faydalanarak konuşmalarını dinlediğimde, alaycı bir şekilde 

“Tomaya  atış  yaparken  sivilleri  de  vurdum.”  dediğini  duydum.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli Tamer ÖĞÜT 22/10/2016 tarihli ifadesinde; " Bu arada uçuş hattında; .... 

Yarbay Murat KARAKAŞ .... Ömer GÜLER’i gördüm. Bunların yanlarında beylik silahları 

vardı." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Memduh KARAGÖL 18/07/2016 tarihli ifadesinde; "... Hangar kapısında 

da ... Kara Pilot Kurmay Yarbay Murat KARAKAŞ (kobra kullanır) ... Kara Pilot Kurmay 

Yüzbaşı  İzzet  ÇAKAN'ı  (kobra  kullanır)  gördüm.  Ne  yapıyorsunuz  diye  sorduğumda 

yapıyoruz  bişeyler  Yarbay  Erdal  BAŞLAR ve  diğerleri  sonuna  kadar  mücadele  edeceğiz 

şeklinde cevap verdiler. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Rıza  AKINCI 16/07/2016 tarihli  ifadesinde;  "  Ertesi  gün Eryaman’da 

Temür  AYDIN,  Ahmet  SEREYİM,  Murat  KARAKAŞ  ve  Mehmet  ŞAMCI  ile  birlikte 
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buluştuk.  Mehmet  ŞAMCI  ve  Murat  KARAKAŞ  sonradan  gelmişti.  Temür  AYDIN’ın 

aracıyla  Kara  Havacılık  Komutanlığında  Hv.Ulş.Grup  K.lığına  geldik."  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli  Volkan  TÜRKKORKMAZ  26/10/2016 tarihli  ifadesinde;  "  ... Saat 

20:00-20:30 sıralarıydı. Bize askerlerin getirdiği mühimmatı uçuş hattına taşıma konusunda 

kimse  talimat  vermedi.  Oraya  Murat  BOLAT  yarbay  geldi.  Engin  SARITAŞ  kendisine 

"mühimmatları ne yapacağız" diye sordu. O da "helikopterlere yükleyin" diye emir verdi. Biz 

de  mühimmatları  yüklemeye  başladık.  Mühimmatları  helikopterlerde  kullanılacak  şekilde 

yerlerine  koyup  hazırladık.  Biz  bu  işlemi  yaparken  pilotlar  oraya  geldi.  Pilotlar  arasında 

Sadullah ABRA, Hakan SANDIK, İlkay ATEŞ, Murat KARAKAŞ'ın aralarında bulunduğu 8-

10  kadar  pilot  oraya  geldi.  İlk  etapta  toplam 4  tane  helikopter  mühimmatlarıyla  beraber 

hareket ettiler." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Deniz ALDEMİR 20/07/2016 tarihli ifadesinde; " Ben bu ismini saydığım 

şahıslar  ile  birlikte  nöbetçi  amirliğinde  beklerken  kışla  nöbetçi  amir  olan  yarbay  Özcan 

KARACAN hava araçlarını Akıncı hava üssüne götürmemizi emretti. Bu emir üzerine Yarbay 

Uğur KAPAN skorskyi ... Yarbay Murat KARAKAŞ kobra tipi saldırı helikopteri .... ve ben 

Cougar tipi malzeme helikopterini havalandırarak Akıncı ana jet üssüne götürdük iniş yaptık. 

Ben  Çankırı  ilinden  7.62  mermilerini  getirip  Akıncı'ya  indiğimdeetraf  karanlık 

olduğu  için  çevrede  konuşan  ama  tanıyamadığım  asker  şahıslar  kendi  aralarındakendi 

aralarında....  Yarbay  Murat  KARAKAŞ’ınkobra  tipi  helikopterle  MİT'i  ....  ateş  ettiğini 

duydum." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Ümit  ALPAR  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ... 21:00  sıralarında 

Süleyman Nazif TÜRKOĞLU isimlibaşçavuşum tatbikatın başladığını söyledi bizde hangara 

indik  burada  mühimmat  geldiğini  gördük  bu  sırada  tabur  komutanımızYarbay  Murat 

BOLATHangarda  bekliyordu.bize  buradaki  mühimmatı  helikopterlere  yükleyin  dedi.  bizde 

verilen  emri  yerine  getirdik  iki  adet  kobra  helikoptere  mühimmatı  yükledik  saat  21:00 

sıralarında  bu  iki  helikoptere  birinci  kobraya;  Binbaşı  Rafet  KALAYCI  ve  soyadını 

hatırlamadığımYarbay Murat‘ın  (  Murat  KARAKAŞ) bindiğini  ve havalandığını  gördüm." 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Ersel  ERSOY  10/08/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ....  Hangar  kapısına 

geldiğimizde ... Kurmay Tayin Şubesinde Tayin Subayı olan Murat KARAKAŞ ...ve kobra 
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pilotu  Yüzbaşı  Sadullah  ABRA’yı  gördüm.  Bunları  bir  arada  gördüğümde  FETÖ’  cü 

olduklarını değerlendirdim. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Ersel ERSOY Bilgi Sahibi  olarak alınan 18/07/2016 tarihli  ifadesinde; "  Ben 

bunun üzerine kullanmış olduğum helikopteri taarruz alanının dışına hava ulaştırma hangar 

önüne içindeki malzemelerle birlikte bırakarak uçuş ekibimle birlikte ayrıldım. Helikopteri 

bıraktıktan sonra Murat Yarbay’a havada duyduğum telsiz konuşmalarını sormak üzere yaya 

olarak  hareket  ettiğimde,  hangarın  dışında daha  önceden FETÖ’cü olarak  düşündüğüm ... 

Kurmay  Tayin  Şubesinde  Tayin  Subayı  olan  Murat  KARAKAŞ  ...kobra  pilotu  Yüzbaşı 

Sadullah ABRA’ı gördüm. Bunları bir arada gördüğümde darbe girişimi olacağı düşüncesi 

bende belirginleşti. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Soner GÖKÇE 10/08/2016 tarihli ifadesinde; " Ersel Binbaşı ile yanlarına 

yaklaşarak görüştüğümüzde, farklı birliklerden gelen kişiler olduğunu gördüğümüzde bunun 

daha önceden planlı bir faaliyet olabileceğini düşündük. Bu şahıslar ellerinde tabancası ve 

çelik yelekli olan Üsteğmenİzzet ÇAKAN, Binbaşı Eyüp ÜNAL, Yarbay İlkay ATEŞ, Yarbay 

Hakan EROL, Kurmay binbaşı Murat KARAKAŞve Yarbay Erdal BAŞLAR isimli taarruz 

pilotlarını gördüm. Hakan EROL bana biraz dinlenin siz de uçarsınız dedi. Ben de hiçbir şey 

demeden oradan hızlı bir şekilde uzaklaştım. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Taha  Fatih  ÇELİK  01/09/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Yarbay  Özcan 

KARACAN geldi depoda olan mühimmatları araca yükletmemi ve uçuş hattına yollamamı 

söyledi o andan itibaren kışla bir anda araç ve personel ile doldu ve Özcan Yarbay tarafından 

faaliyete başlıyoruz diye saat 21,30 sıralarında emir verdi bende kaskımı ve gözlüğümü alarak 

uçuş  hattına  geçtim  burada  ....  Yarbay  Murat  KARAKAŞ  ...  ve  ismini  bilmediğim  iki 

Üsteğmen o bölgede idi." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Mehmet  ŞAMCI 05/12/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ben Akıncı  üssünde 

olay  gecesi  gittiğimizde  Uğur  KAPAN  Albay  ....  Murat  KARAKAŞ  Binbaşı  .....  Kadir 

BAYRAM  Astsubayı  orada  gördüm.  Hangilerinin  uçtuğunu  hangilerinin  uçmadığını 

bilemiyorum." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Çağlayan ÇİMEN 10/08/2016 tarihli ifadesinde; "... Uçuş hattında bizim 

birlikte  çalışmadığı  halde  orada  bulunan  personel  vardı.  Ömer  GÜLER  ....YarbayMurat 

KARAKAŞ ... isimli komutanlar vardı. " şeklinde beyanda bulunmuştur.
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Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

16 Temmuz 2016 günü, saat: 01:28'de, Yarbay Murat KARAKAŞ’ın uçuş kıyafetli ve 

tabancalı olarak karargah binasına giriş yaptığı ve harekat merkezi koridorunda görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 02:50'de, Yarbay Murat KARAKAŞ’ın uçuş kıyafetli ve 

tabancalı olarak taarruz hangarında görüldüğü belirtilmiştir. 

1.Kara Havacılık Alay Komutanlığı'nın 26/10/2016 tarih ve 2264572 - 16 sayılı 

cevabi yazısında; Kutayda B335 ile kayıtlı olarak AH-1P tipi helikopterle eğitici pilot olarak 

Sadullah ABRA (Binbaşı) ile eğitilen pilot olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı Tayin Dairesi 

Başkanlığı Atama ve Kurslar Şube Müdürlüğünde görevli Murat KARAKAŞ'ın (Kara Pilot 

Kurmay  Yarbay)  13/07/2016  tarihinde  tazeleme  eğitimi  için  uçtukları,  uçuşu  Özcan 

KARACAN'ın (Kara Pilot Yarbay) planladığı belirtilmiştir.

Cumhuriyet  Başsavcılığımızın  14/11/2016  tarihli  yazısına  verilen  1.Kara 

Havacılık  Alay  Komutanlığı'nın  15/11/2016  tarih  ve  34494298-3710-2425388-16  sayılı 

cevabi yazısında;

-1.Kara Havacılık Komutanlığı bünyesinde 13 Temmuz 2016 tarihinde KUTAY'da B-

335 ile kayıtlı olarak AH-1P tipi helikopter ile eğitici pilot olarak Kara Pilot Binbaşı Sadullah 

ABRA ile eğitilen pilot olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı Tayin Dairesi Başkanlığı Atama 

ve Kurslar Şube Müdürlüğü'nde görevli Kara Pilot Kurmay Yarbay Murat KARAKAŞ'ın icra 

ettikleri gece görüş gözlüğü tazeleme uçuşuna dair elde edilen bilgilerin,

-ASLAN03  kodlu  AH-1P hava  aracının  lokal  saat  ile  20:32'de  motor  çalıştırma 

müsadesi  alarak  mütakiben  20:48  civarı  Güvercinlik  Meydan  turunu  bilinen  usullerle 

Eskişehir Yolu paralelinde takip ederek terk ettiği, 

-20:52'de  Ulucan  Meydanı  Temelli/  Ankara  ve  güneyinde  çalışacağını  belirterek 

Güvercinlik  frekansını,  Güvercinlik  Meydan  sorumluluğu  sınırında  (Eskişehir 

Yolu/Yaşamkent hizaları) tek trafik olarak terk ettiği, 

-Saat  21:21'de yine  frekansı  terk ettiği  noktadan Güvercinlik  Meydanı  ile  temasa 

geçip meydana yaklaşma ve iniş müsadesi istediği, Güvercinlik Meydanına inişe müteakip 

saat 21:30'da motor susturarak uçuşu sona erdirdiği, 

-Frekansı terk ediş ve tekrar katılışı arasında geçen 29 dakikalık süreçte tek trafik 

olması  ve başka  trafiklerden kendisine  dair  malumat  alınamaması  nedeni  ile  uçuş  yaptığı 

bölgenin tespitine yönelik başka bilgi edinilemediği, 

-Hava araçlarının  radar  tarafından  takip  edilebilmesini  sağlayan ve  bilgileri  talep 
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edilen  AH-1P hava  aracı  üzerinde  bulunan  transponder  cihazına  (hava  aracı  dost-düşman 

tanıma sistemi) MOD 3A kodu olarak 1721'in tahsis edildiği, 

-Hava  aracının  radar  izlerinin  bu  kod  numarası  ile  Hava  Kuvvetleri 

Komutanlığı'ndan (cihaz kapatılmamış ve alçak irtifa nedeniyle takip edililebilmiş ise) talep 

ve tespit edilebileceğinin değerlendirildiği belirtilmiştir. 

Jandarma Kriminal  Daire  Başkanlığının  2016/2569  sayılı  raporunda;  şüpheli 

Murat  KARAKAŞ'tan  alınan  svap  örneklerinden  atış  artıklarının  tespit  edildiğinin 

belirtilmiştir.

Akıncı  4.  Ana  Jet  Üs  Komutanlığında  bulunan  güvenlik  kameralarının 

incelenmesi  neticesinde  tanzim  olunan  09/10/2016  tarihli  tespit  tutanağında;  Şüpheli 

Murat KARAKAŞ’ın 16/07/2016 tarihinde ana karargah kontrollü evrak koridoru güvenlik 

kamerasında saat16:52:40 -16.53:00zaman aralığında göründüğü, şüphelinin bu şekilde suç 

tarihinde  darbeye  teşebbüs  eyleminin  yönetim ve  karargah  merkezi  olan  Akıncı  Üssünde 

bulunduğu belirtilmiştir.

Akıncı  üssünde  elde  edilen  kamera  kayıtlarında  karargah  kısmındaki  koridorda 

dergilerin  konulduğu  küçük  kitaplığa  şüphelinin  olay  günükitap  koyup  ayrıldığı  yapılan 

aramada örgütün sözde lideri M.Fethullah Gülen'in kitabının ele geçirilmiştir.

Ankara  Batı  Cumhuriyet  Başsavcılığınca  Ankara  Batı  1.  Sulh  Ceza 

Hakimliği'nin  21/07/2016  tarih  ve  2016/2161  D.  İş  sayılı  kararı  uyarınca  1.Kara 

Havacılık  Alay  Komutanlığı  binasında  yapılan  arama  işlemleri  sonucu  düzenlenen 

30/07/2016  tarihli  arama  ve  elkoyma tutanağında;  K3-19  nolu  odada  üzerinde  Murat 

KARAKAŞ ismi yazılı  çeklist,  siyah renkli  çöppoşetlerinde tulumlar ve çantalarüzerinden 

söküldüğü değerlendirilen Murat KARAKAŞ ismi yazılı 1 adet isimlik, sehpa üzerinde Murat 

KARAKAŞ ismine düzenlenmiş sağlık karnesi ele geçirildiği belirtilmiştir.

Kara Havacılık Komutanlığı Güvercinlik Uçuş Kulesinde bulunan ses kayıtları 

üzerinde bilirkişi tarafından yapılan çözüm tutanakları ve ses teşhis işlemleri sonucu 

düzenlenen 03/01/2017 tarihli bilirkişi raporunda şüpheli Murat KARAKAŞ 'a  ait 

olduğu değerlendirilen konuşmalar şu şekildedir:

15/07/2016 tarihinde saat 23:49’deki telsiz kaydı:

X ŞAHIS             :"Güvercin güvercinlik (...)" 

Murat KARAKAŞ    :"Güvercinlik söle güvercinlik söle"

1866/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



İlhan OCAKCIOĞLU : "devam edin" 

Murat KARAKAŞ    :"taarruz helikopteri sana yaklaşıyor, ikmal yaklaş, mühimmat  

ikmali de olacak" 

Murat KARAKAŞ    :"taarruz helikopteri sana yaklaşıyoruz sana mutabık mı ?"

Murat KARAKAŞ    :"güvercinlik güvercinlik kobra "

İlhan OCAKCIOĞLU : "devam edin"

Murat KARAKAŞ    :"sana yaklaşıyoruz sanadoğru mudur ?"

İlhan OCAKCIOĞLU : "mutabıkız taarruz helikopterlerin ikmali burada olacak "

Murat KARAKAŞ     :"tamam geliyoruz hem de mühimmat ta hazır olsun 

mühimmat "

İlhan OCAKCIOĞLU : "mutabıkız iletiyorum şuan "

Murat KARAKAŞ     :"doğrudur doğrudur sana geliyoruz duyuyor musun beni?"

İlhan OCAKCIOĞLU : "mutabıkız bana geliyorsunuz ikmaller içinde ikaz ediliyor  

şuan"

Murat KARAKAŞ    :"teşekkür ederim eline sağlık "

Özcan  KARACAN   :"Aslan  0-1  Nerona  söyleyin  Eee  Beştepenin  yanında  ki  

jandarmaya doğru gitsin Beştepe’nin yanındaki Beytepe değil "

İlkay ATEŞ           :"Beştepe anlaşıldı"

İlhan OCAKCIOĞLU : "mesajı aldım"

Şüpheli Murat KARAKAŞ'ın Ankara İli Yenimahalle İlçesi Susuz Mahallesi 3762. 

Sokak No:4C/5 adresinde 20/07/2016 tarihinde Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 2016/3764 

D. İş sayılı  kararı uyarınca arama yapılmış ve bir kısım dijital içerik taşıyan materyale el 

konulmuştur.

Şüpheli Murat KARAKAŞ'ın kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0505 221 73 52 

numaralı  telefon  hattı  için  Ankara  Batı  2.  Sulh  Ceza  Hakimliği'nin  04/10/2016  tarih  ve 

2016/4208 D. iş sayılı kararı ve 0505 221 73 52, 0530 712 60 25, 0533 348 41 62, 0534 923  

80  50,  0539  871  67  07  numaralı  telefon  hatlaı  için  Ankara  9.  Sulh  Ceza 

Hakimliği'nin28/11/2016  tarih  ve  2016/2403  D.  İş  sayılı  kararıile  5271  Sayılı  CMK'nun 

135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı verilmiştir.

Şüpheli  Murat KARAKAŞ'ın kullanmakta olduğu 0 505 221 73 52 numaralı 

telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  askeri  darbe  girişiminde  bulunulan 
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15/07/2016 tarihinde  şüphelinin  cep telefonunun saat  22:44,  22:48,  22:56,  23:21,  23:24'te 

MİT müsteşarlığı binasının bulunduğu Şehit Cem Erseven Caddesindeki, saat 23:40, 23:41'de 

Bahçelievler  Buz  Pateni  sarayı  civarındaki,  16/07/2016  tarihinde  saat  00:50'de  Gazi 

Mahallesindeki, saat 00:57'den itibaren Güvercinlik'teki, saat 04:25, 04:26'da Gölbaşı uydu 

Merkezindeki, saat 04:43, 04:51, 04:59 ve 05:01'de Gölbaşı Konya Yolu 30. Kilometredeki, 

saat 05:05, 05:06'da Gölbaşı Gazi Üniversitesi kampüsü karşısındaki, saat 05:35'den itibaren 

Güvercinlik'teki, saat 07:06'dan itibaren Kazan ilçesindeki baz istasyonlarından sinyal verdiği, 

şüphelinin olay gecesi saat 21:42, 21:58 ve 22:16'da şüpheli Sadullah ABRA ile, saat 21:42, 

21:58, 22:16, 22:44, 22:56, 22:57, 22:59, 23:00, 04:43, 04:51, 04:59, 05:01, 05:05, 06:03 ve 

06:06'da şüpheli Özcan KARACAN ile, saat 01:15'de şüpheli Rafet KALAYCI ile telefon 

irtibatı içerisinde içerisinde olduğu anlaşılmıştır. 

Şüpheli Murat KARAKAŞ, 16/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Murat  KARAKAŞ'ın  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Murat  KARAKAŞ'ın,  Kara  Kuvvetleri  Personel  Başkanlığında  Proje 

Subayıolarak Yarbay rütbesiyle görev yaptığı, 

Şüphelinin,  Akıncı  Hava  Üssünde  bulunduğu  16/07/2016  tarihinde  üzerinde 

bulundurduğu Fetullah GÜLEN'in yazarı  olduğu 'Sabah Akşam İrşat  Duaları'  isimli  kitabı 

karargahtaki  koridorda  dergilerin  konulduğu  kitaplığa  bırakarak  oradan  ayrılması,  askeri 

darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve  amirleri  dışında  başka  asker 

kişilerden emir  ve talimatlar  alması  şeklindeki  örgütsel  davranış  biçimi ile  birlikte  nazara 

alındığında, şüphelinin Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğunun anlaşıldığı,

Şüphelinin,  AH-1P Kobra  tipi  helikopter  pilotu  olduğu,  Fetullahçı  Terör  Örgütü 

mensubu askerler tarafından planlanıp gerçekleştirilecek olan askeri darbe planı kapsamında 

olay gecesi AH-1P Kobra tipi helikopterleri kullanacak pilot olarak önceden görevlendirildiği, 

Şüpheli  Murat  KARAKAŞ'ın,şüpheli  Sadullah  ABRA  ile  birlikte  13/07/2016 

tarihinde  gece  uçuşu  eğitimi  adı  altında  uçuş  gerçekleştirdiklerinin,  bu  uçuş  sırasında 

helikopterin saat 20:52'deGüvercinlik Meydanı sorumluluğu sınırında tek trafik olarak radar 

frekansını  terk  ettiği,  saat  21:22'de  Güvercinlik  Meydanı  ile  temasa  geçip  21:30'da  iniş 

yaptığının  belirlendiği,  şüpheliler  Sadullah  ABRA  ve  Murat  KARAKAŞ'ın  15/07/2016 

tarihinde helikopterle uçuş gerçekleştirilecekleri bölgelere önceden keşif uçuşu yaparak askeri 

darbe hazırlık faaliyetlerinde bulunduklarının anlaşıldığı, buradan da şüphelinin askeri darbe 
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girişiminden önceden haberdar olduğunun anlaşıldığı, 

Şüpheli  Murat  KARAKAŞ'ın,  15/07/2016  tarihinde  akşam  saatlerinde  şüpheliler 

Temür AYDIN, Mehmet ŞAMCI, Rıza AKINCI ve Ahmet SEREYİM ile buluştukları, şüpheli 

Temür AYDIN'ın aracı ile askeri darbe faaliyeti kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü mensubu 

askerler tarafından kendilerine verilecek emir ve talimatları yerine getirmek üzereı saat 21:00 

sıralarında Güvercinlik'te bulunan Kara Havacılık Komutanlığı kışlasına geldikleri, 

Şüphelinin, silahını kuşanarak ve uçuş tulumunu giyerek kendisine verilecek emir ve 

talimatları beklemeye başladığı, 

Kara Havacılık Komutanlığında askeri darbe faaliyetinin başlaması üzerine şüpheli 

Sadullah  ABRA'nın,  şüpheli  Özcan  KARACAN'ın  talimatı  üzerine  saat  21:30  sıralarında 

Malatya'dan  gelen  mühimmatın  bulunduğu  depoya  gittiği  ve  depoda  bulunan  20  sandık 

mühimmatı  tanık  Ömer  UZUN  ile  birlikte  Land  Rover  araca  yükleyerekuçuş  hattına 

gittiği,askeri  darbe  faaliyeti  kapsamında  şüpheliler  Murat  BOLAT,  Özcan  KARACAN ve 

Ömer DERELİOĞLU'nun gündüz mesai saatlerinde verilen talimat üzerine,  tüm bakımları 

yapılmış, ammoboxları takılmış ve uçuş hattında faal bir halde bulunan AH-1W Süper Kobra 

ve AH-1P Kobra helikopterlerin ammobox kutularının içerisine bu mühimmatın teknisyenler 

tarafından yerleştirildiği ve atışa hazır hale getirildiği, 

Şüpheli  Özcan  KARACAN'ın  talimatı  ile  uçuş  hattına  gelen  şüpheli  Murat 

KARAKAŞ'ın, yine aldığı talimat uyarınca şüpheli Rafet KALAYCI ile birlikte uçuş hattında 

mühimmat yüklenmiş bir şekilde bulunan AH-1P Kobra helikoptere pilot olarak bindikleri 

veGüvercinlik kulesinden izin almadan kalkış yaptıkları,

Şüpheliler Ali ERCAN ve Deniz ALDEMİR'in, şüpheli Murat KARAKAŞ'ın olay 

gecesi helikopterle MİT müsteşarlığı binasına ateş ettiğine ilişkin beyanları,  şüpheli Murat 

KARAKAŞ'ın cep telefonunun olay akşamı saat 22:44, 22:48, 22:56, 23:21, 23:24'te MİT 

müsteşarlığı  binasının  bulunduğu  Şehit  Cem  Erseven  Caddesindeki  baz  istasyonlarından 

sinyal  vermesi,  şüpheli  Murat  KARAKAŞ'ın  olay  gecesi  birlikte  helikopterle  uçuş 

gerçekleştirdikleri  şüpheli  Rafet KALAYCI'nın ilgili  kısmında belirtilen telsiz konuşmaları 

birlikte gözönünde bulundurulduğunda, şüpheliler Murat KARAKAŞ ve Rafet KALAYCI'nın 

Güvercinlik Meydanından AH-1P Kobra helikopterle kalktıktan sonra Yenimahalle'deki MİT 

Müsteşarlığının  bulunduğu  yerleşkeye  helikopterle  saldırı  gerçekleştirdikleri,  daha  sonra 

Genelkurmay Başkanlığı binasının bulunduğu bölgeye arkasından da spor okuluna giden polis 

aracına helikopterle ateş açtıkları, şüphelilerin helikopterle MİT Müsteşarlığının bulunduğu 

bölge  ile  Genelkurmay  Başkanlığı  binası  bulunduğu  bölge  arasında  helikopterle  gelip 

gittikleri,  bu  hareketlilik  esnasında  şüphelilerinAnkara  Emniyet  Müdürlüğü  binasına  da 

helikopterle ateş açtıkları, bu eylemler sonrasında şüphelilerin yakıt ve mühimmat ikmali için 

Güvercinlik Kışlasına giderek iniş yaptıkları, şüphelilerin helikopterdeki mühimmatın önemli 
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bir kısmını MİT yerleşkesine, Genelkurmay Başkanlığı bölgesine ve Ankara Emniyet binasına 

saldırı esnasında tükettiklerinin anlaşıldığı, 

Şüpheli  Murat  KARAKAŞ'ın  bu  saldırı  eyleminden  sonra  şüpheli  Ömer 

DERELİOĞLU'na alaycı bir şekilde “Tomaya atış yaparken sivilleri de vurdum.” dediği, bu 

beyanda  da  şüphelinin  olay  akşamı  Ankara  Emniyet  Müdürlüğüne  helikopterle  saldırı 

gerçekleştirdiğinin anlaşıldığı,

Şüpheli  Murat  KARAKAŞ'ın,  mühimmat  ve  yakıt  ikmali  için  helikopterle 

Güvercinlik'e yaklaşırken saat 23:49'da telsizden "taarruz helikopteri sana yaklaşıyoruz sana 

mutabık  mı  ?",  "tamam geliyoruz  hem de  mühimmat  ta  hazır  olsun  mühimmat"  şeklinde 

Güvercinlik kuleye çağrıda bulunduğu, 

Kara  Havacılık  Komutanlığı  uçuş  kulesindeki  telsiz  ve  telefon  konuşmalarının 

sürekli  kayıt  altına  alındığı,  askeri  darbe  kapsamında  faaliyette  bulunan  şüphelilerin  saat 

24:00  sıralarına  kayıt  işlemiyapan  cihazın  kapattıkları,  bu  nedenle  saat  24:00'den  sonra 

şüphelilerin gerçekleştirdikleri telsiz konuşmalarının kayıtlarının bulunmadığı, 

Şüpheli Murat KARAKAŞ'ın, saat 01:28'de uçuş kıyafetli ve tabancalı olarak Kara 

Havacılık karargah binasına girdiği ve harekat merkezi koridorunda göründüğü, saat 02:50'de 

ise yine uçuş kıyafetli ve tabancalı olarak taarruz hangarında görüldüğünün güvenlik kamerası 

görüntüleri ile tespit edildiği, 

Şüpheli Murat KARAKAŞ'ın, şüpheli Rafet KALAYCI ile birlikte aldıkları talimat 

doğrultusunda  saat  04:00  sıralarında  mühimmat  yüklü  olan  aynı  kobra  helikopterle 

Gölbaşında  bulunan  TÜRKSAT  Uydu  Merkezine  gittikleri,  helikopterle  orada  bulunan 

personele, araçlara ve binalara ateş açtıkları,  şüphelilerin daha sonra saat 05:00 sıralarında 

Güvercinlik Meydanına helikopterle iniş gerçekleştirdikleri, 

Sabah  saat  06:00  sıralarında  Jandarma  Özel  Kuvvetler  tarafından  askeri  darbe 

girişimine  karşı  Kara  Havacılık  Komutanlığı  kışlasına  operasyona  başlanılması  üzerine, 

şüpheliler  Ünsal  ÇOŞKUN  ve  Oğuz  YALÇIN'ın  talimatıylaşüpheli  Murat  KARAKAŞ'ın, 

Sadullah ABRA ile birlikte Güvercinlik meydanında bulunan 10649 kuyruk numaralı AH-1P 

Kobra helikoptere bindikleri ve Güvercinlik kulesinde jandarmayla çatışmakta olan şüpheli 

Oğuz  YALÇIN'a  destek  olarak  kule  civarında  patenler  atarak  uçtukları,  şüphelilerin 

jandarmaya  helikopterle  ateş  açtıkları,  helikopter  ateşi  altında  kalan  jandarmanın  geri 

çekilmek durumunda kaldığı, bundan yararlanan kule bölgesindeki askeri darbe kapsamında 

faaliyette bulunan şüphelilerin helikopterlere binerek Güvercinlik kışlasından ayrıldıkları ve 

Akıncı Hava Üssüne gittikleri, şüpheliler Sadullah ABRA ve Murat KARAKAŞ'ın da askeri 

darbecileri  taşıyan  helikopterlerin  Güvercinlik'ten  ayrılması  üzerine  oradan  Akıncı  Hava 

Meydanına giderek iniş yaptıkları, 

Şüphelinin Akıncı Hava üssünde üzerinde bulunan Fetullah GÜLEN'in yazarı olduğu 
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'Sabah  Akşam  İrşat  Duaları'  isimli  kitabı  karargahtaki  koridorda  dergilerin  konulduğu 

kitaplığa bıraktığı, bu hususun Akıncı Hava Üssünde bulunan güvenlik kamerası görüntüleri 

ile tespit edildiği, 

Askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  üzerine  şüphelinin  yapılan 

operasyonla Akıncı üssü yakınlarında yakalandığı, 

Şüphelinin, olay akşamı yukarıda belirtilenler dışında başka bir uçuş gerçekleştirip 

gerçekleştirmediği ya da başka bir faaliyette bulunup bulunmadığının soruşturma aşamasında 

belirlenemediği, 

Şüphelinin, aldığı yasadışı talimat üzerine olay gecesi kullandığı helikopterle sivil 

kişilere, kolluk görevlisi olarak görev yapan polislere, kamuya ait binalara, özel kişilere ve 

kamuya ait araçlara ateş açtığı, 

Şüpheli  Murat  KARAKAŞ'ın  alınan  svap  örneklerinde  atış  artıkları  bulunduğu 

belirlenmiş  ise  de,  şüphelinin  yukarıda  belirtilenler  dışında  silahla  ne  tür  bir  eylem 

gerçekleştirdiğinin tespit edilemediği, 

Ankara  Batı  Cumhuriyet  Başsavcılığınca  düzenlenen 30/07/2016 tarihli  arama ve 

elkoyma tutanağında, K3-19 nolu odada üzerinde Murat KARAKAŞ isminin yazılı olduğu 

çeklist, Murat KARAKAŞ ismi yazılı 1 adet isimlik ele geçirildiği, Fetullahçı Terör Örgütü 

mensuplarının  aldıkları  örgütsel  talimat  doğrultusunda  olay  gecesi  faaliyet  icra  ederken 

tanınmamak ve bilinmemek için askeri kıyafetlerinde isimlik, pec ve rütbelerini söktüklerinin 

anlaşıldığı, şüpheli Murat KARAKAŞ'ın da aynı şekilde bu örgütsel talimat doğrultusunda 

uçuş tulumundaki isimliğini söktüğünün anlaşıldığı, 

Şüphelinin, görev yaptığı askeri birlik dışında başka bir askeri birlikte yetkisiz olarak 

faaliyette bulunduğu, yetkisi olmadığı halde helikopter kullandığı, 

Şüphelinin, olay akşamı Genelkurmay Başkanı tarafından ikinci bir emre kadar bütün 

uçuşların durdurulması emri verildiği halde helikopterle uçuş gerçekleştirerek bu emre karşı 

geldiği, 

Şüphelinin, helikopter ile kalkış ya da iniş yaparken uçuş kulesinden izin almadığı ve 

bilgi  vermediği,  helikopter  uçuşları  için  daha  önceden verilmiş  olan  hiç  emir  ve  talimata 

riayet  etmediği,  Pilotluğunu yaptığı  helikopter  ile yasal emir ve talimatlar dışında uçuşlar 

gerçekleştirip kendisine emir ve talimat verme yetkisi bulunmayan kişilerden emir ve talimat 

aldığı,

Şüpheli Murat KARAKAŞ, 17/07/2016 tarihli ifadesinde, 15/07/2016 tarihinde Kara 

Kuvvetlerindeki  mesaisi  sonrasında  evine  giderken  kendisini  arayan  sesini  tanıdığı  ancak 

adını  bilmediği  bir  kişinin  kendisine  Kara  Havacılık'ta  terörle  mücadele  ile  ilgili  toplantı 

çıktığını söylediğini belirtmesi üzerine Kara Havacılık Komutanlığına gittiğini ifade etmiş ise 

de,  şüphelinin  telefon  iletişim  bilgileri  incelendiğinde  saat  20:00  sıralarında  herhangi  bir 
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telefon görüşmesinin bulunmadığının belirlendiği, 

Şüpheli Murat KARAKAŞ 18/10/2016 tarihli ifadesinde, saat 20:30 sıralarında Kara 

Havacılık Komutanlığına geldiğini ve saat 21:00'de Sıkıyönetim ilan edildiği emrini aldığını 

belirtmiş  ise  de,  olay akşamı  askeri  darbeciler  tarafından sıkıyönetim direktifi  adı  altında 

düzenlenen  belgelinin  saat  23:00  sıralarında  Kara  Havacılık  Komutanlığına  geldiği, 

şüphelinin beyanının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunun anlaşıldığı, 

Şüpheli  Murat  KARAKAŞ  ifadelerinde,  olay  akşamı  otobüsle  eve  giderken 

kendisine gelen telefon üzerine Kara Havacılıkta indiğini ve kışlaya geldiğini belirtmiş ise de, 

şüpheli Rıza AKINCI 16/07/52016 tarihli ifadesinde olay günü şüpheli Murat KARAKAŞ'ın 

da aralarında bulunduğu pilotlarla  Eryaman'da buluştuklarını ve Temür AYDIN'ın aracıyla 

birlikte Güvercinlik kışlasına geldiklerini belirttiği, 

Şüpheli  Murat  KARAKAŞ'ın,  olay  günü  gerçekleştirilen  askeri  hareketliliğin  bir 

askeri  darbe girişimi olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması  için kendisi  gibi 

Fetullahçı Terör Örgütü mensubu olan diğer şüphelilerle fikir ve eylem birlikteliği içerisinde 

hareket ettiği, askeri darbe girişimininde bulundukları, şüphelinin askeri hiyerarşi ve tanımlı 

görevleri dışında Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarından askeri darbe planlaması kapsamında 

aldığı yasal olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Murat  KARAKAŞ'ın,  kullandığı  AH-1P Kobra  helikopterden  açılan  ateş 

sonucu meydana gelen tüm ölüm ve yaralanma eylemlerinden 5237 sayılı TCK 37. maddesi 

uyarınca  fail  olarak  doğrudan  sorumlu  olduğu,  şüphelinin  olay  gecesi  helikopterle  MİT 

Müsteşarlığı yerleşkesine, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Genelkurmay Başkanlığı bölgesine ve 

Gölbaşı TÜRKSAT Uydu Merkezi yerleşkesine uçuş gerçekleştirdiğinin belirlenmesine göre, 

olay günü şüphelinin helikopterle uçuş gerçekleştirdiği bölgeler olan, 

Ankara Emniyet Müdürlüğü binası civarında helikopterlerden atılan ateş sonucu 

öldüğü belirlenenmaktul Halil IŞILAR'ın öldürülmesinin; 

Ankara Emniyet Müdürlüğü binası civarında helikopterlerden atılan ateş sonucu 

yaralandıkları belirlenen müştekiler Abbas Murat DELİBAŞLAR, Ali DİNLER, Ali SEZER, 

Alper KORKMAZ, Alper ÜNSAL, Barış ÜNYAY, Behçet BOLAT, Duray ERKAN, Emrah 

ÖZÇELİK,  Erol  KARACA,  Gökhan  İLDEŞ,  Hüseyin  AĞİR,  Kemal  KULLEBİ,  Kenan 

PEHLİVANLI,  Mustafa  ÖZ,  Murat  CANTÜRK, Murat  UYGUN, Osman BÜTEV,  Remzi 

BAŞ,  Salih  AYDEMİR,  Serkan ERDİNÇ,  Tuğçe  SERÇE,  Ufuk YAZICI,  Ümit  USLU ve 

Yıldırım UZUN'un öldürülmeye teşebbüs edilmelerinin, 

Milli  İstihbarat  Teşkilatının  Yenimahalle'de  bulunan  yerleşkesi  civarında 

müştekiler Abdülhamit ECEVİT, Mehmet YARĞIN, Mehmet BAŞKAYA, T-02735 Numaralı 

MİT Personeli,  M-11238  Numaralı  MİT Personeli,  M-11125  Numaralı  MİT Personelinin 

öldürülmeye teşebbüs edilmelerinin, 
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Gölbaşı  ilçesinde  bulunan  TÜRKSAT  Uydu  Haberleşme  Merkezi  civarında 

müştekiler Abdullah BULUT, Ahmet SARIKAYA, Ahmet ŞEFLEK, Alaettin ALTINTAŞ, Ali 

BOLAT,  Bayram  İNAÇ,  Bilal  Davut  HASETÇİ,  Mehmet  Cemil  ÖZTEGİL,  Cengiz 

DEĞİRMENCİ, Cengizhan SOLAK, Cenk ŞEN, Eray ÜNLÜ, Erdal SÖĞÜNMEZ, Erkan 

KAYA,  Erol  ÖLÇER,  Fatih  AKSOY,  Fatih  Mehmet  KAYABAŞI,  Fatih  POLAT,  Fatih 

ÜNVER,  Güner  GANİ  ,  Hakan  İLHAN,  Halil  ERSOY,  Hüsamettin  DEMİREL,  Halil 

YEŞİLÇİMEN, Hüseyin TÜRKMEN, İbrahim ATİLA, İsmail AÇIKAL, Kadir KARABIYIK, 

Lokman SONSOY, Mahmut BAŞPINAR, Mehmet BAYAR, Mehmet GÖKSEL, Mehmet Ali 

ORTAYATIRTMACI,  Muhammet  Sait  GÜNEŞ,  Muhammet  Emin  SERGİLİ,  Mustafa 

KARADAYI,  Özcan  ŞEN,  Ramazan  TEKTAŞ,  Serdar  GÖZÜM,  Serkan  BİLEN,  Taha 

TETİK,  Tarık  İNCEDERE,  Tarık  Furkan  ERBAY,  Tayfun  ÖĞÜTLÜ,  Turgay  AYÇİÇEK, 

Üzeyir YAVUZ ve Yasin Burak KAYA'nın öldürülmeye teşebbüs edilmelerinin, 

Genelkurmay  Başkanlığı  binası  civarında helikopterlerden  atılan  ateş  sonucu 

öldükleri  belirlenen maktuller  Ali  Mehmet VUREL, Beytullah YEŞİLAY, Cengiz POLAT, 

Fuat  BOZKURT,  İbrahim  ATEŞ,  Maktul  Mehmet  KOCAKAYA,Murat  İNCİ,  Mustafa 

KARASAKAL,  Muzaffer  AYDOĞDU,  Osman  ARSLAN,Osman  EVSAHİBİ,  Özcan 

ÖZSOY,Ramazan KONUŞ,Selim CANSIZ, Serhat ÖNDER, Suat AKINCI, Suat ALOĞLU, 

Sultan  Selim  KARAKOÇ,  Uhut  Kadir  IŞIK,  Vedat  BÜYÜKÖZTAŞ,  Yasin  Naci 

AĞAROĞLU, Yusuf ÇELİK, Yusuf ELİTAŞ'a yönelik kasten nitelikli şekilde insan öldürme 

suçunun, 

Yine şüphelinin olay gecesi uçuş gerçekleştirdiği  Genelkurmay Başkanlığı binası 

civarında helikopterlerden  atılan  ateş  sonucu  yaralandıkları  belirlenen  müştekiler  Abdil 

Muhsin  TÜRKMEN,  Abdullah  BAHÇECİ,Abdullah  CANSIZ, Abdullah  EROL, Abdullah 

KESKİN,  Abdullah  SEZGİN,  Abdullah  TUNÇEL,  Abdulvahit  ÖZÇAVUŞ,  Abdülkadir 

KAYAPINAR,  Adem  ULUTAŞ,  Adem  DEVECİ,  Adem  GÜL,  Adem  PARLAK,  Adnan 

CEYLAN, Adnan ODABAŞI, Ahmet ARIK, Ahmet GENÇYİĞİT, Ahmet KARACA, Ahmet 

KAĞIZMANLI,  Ahmet  Salih  ÜNAL,  Ahmet  Sefa  KAYA,  Akın  GÜNBULAK,  Alaattin 

GÜMÜŞHAN, Ali DEMİRDAŞ, Ali GÖK, Ali Osman KAYA, Ali ÖLÇÜCÜ, Alişan ÇELİK, 

Aslan ÇİÇEK, Aydın GÜLGAN, Aydoğan KONDU, Ayhan AKKANAT, Ayhan ERTUĞRUL, 

Aykut  TÜRKAN,  Aysel  SANCAK,  Barış  YILDIRIM,  Bayram  ÇAYLAK,  Bedriye 

TÜREMİŞ, Berat BOZKURT, Birol ÇEBİ, Birşah YEŞİL, Burak BALCI, Burak DEMİRCİ, 

Burhan DEMİR, Bülend BARAN, Bülent DURAK, Bünyamin ÖCAL, Büşra ÖZYILMAZ, 

Büşra SANCAK, Can METİN, Cavit ÖZTÜRK, Cem Koray ACAR, Cengiz ŞAHİN, Cengiz 

UÇAR, Cesur TEKİN, Çetin ÖZSOY, Dilek BURAN, Durak DENİZ, Ekrem ÇAKIR, Emin 

KARABIYIK, Emine AYDINBELGE, Emine Nur PARLAK, Emre KAYA, Enes GÖKGÜL, 

Engin ZENGİN, Ervil  PEHLİVAN, Erdal AÇIKGÖZ, Eren TEKİN, Erhan ÇAYIR, Erhan 
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SÜR, Ertuğrul ÇAĞLAYAN, Esat Kerim SEÇKİN, Faruk BAŞARAN, Fatih GÜRSES, Fatih 

KARATEKİN, Fatih KUBULAY, Fatih PİRE, Fazıl MACİT, Fazlı ÇİÇEK, Furkan ÖZTÜRK, 

Furkan SANCAK, Gülay GÜVERCİN, Gülüzar DEMİRCİ, Hacı Hasan OCAK, Hacı İhsan 

CEYLAN,  Hacı  Rahim  ALLI,  Hacer  KONUŞ,  Hakan  KARADUMAN,  Halil  İbrahim 

BALGAT, Halit AYDOĞDU, Hamza ÇAKALOĞLU, Hanifi TÜMER, Harun ÇALI, Harun 

DOĞAN,  Hasan  CEYLAN,  Hasan  DEMİRKAN,  Hasan  KAYNAKCI,  Hasan  KAZMAZ, 

Hasan OLKUN, Hasan YAŞAR, Hatice TAVUKCU, Havva ŞEN, Hüseyin ÇINAR, Hüseyin 

KAYA, İbrahim ÇAĞ, İbrahim SIĞIN, İbrahim Ethem TOKATLIOĞLU, İlhan AYDIN, İsa 

PİRİHAN, İsa  SARITEPECİ,  İsmail  Samet  MUTLU,  Kaan  ŞİMŞEK,  Kadir  İNCİKUŞU, 

Kadir TUNÇEL, Kazım ÇAKIR, Kemal TEZER, Kenan ARTUĞER, Kenan KONUK, Kerim 

TAŞKIRAN,  Koray  DEMİREL,  Levent  DİNÇ,  Mahmut  GÜRPINAR,  Mahmut  Mert 

KILINÇ,  Mehmet  AYDINBELGE,  Mehmet  BACIK,  Mehmet  DALDA,  Mehmet  Fatih 

ŞABA, Mehmet Özgür AKKOYUNLU, Mesut TEKİNIŞIK, Metin İÇTÜZER, Metin UZUN, 

Muammer  ERKAYA,  Muhammed  ŞAHBAZ,  Muhammet  Berdan  ÖLÇÜCÜ,  Muhammed 

Nurullah TAVUKCU, Murat AKGÜL, Murat AYKUT, Murat BALGAT, Murat ÇETİN, Murat 

DEMİRCİOĞLU, Mustafa ATEŞ, Mustafa GÜLCAN, Mustafa GÜNEL, Mustafa KARKIN, 

Mustafa ÖZYILMAZ, Mustafa SEÇKİN, Mustafa SEMERCİ, Mustafa SIRAKAYA, Mustafa 

YILMAZ, Mücahit GÜNDOĞDU, Nazar IRMAK, Necati EKİZ, Necmettin ÇİMEN, Nevzat 

YAPAN,  Nigar  SERT,  Oğuzhan  KONURALP,  Okan  DEMİRCİOĞLU,  Oktay  ŞENGÜL, 

Onur Can AÇIKGÖZ, Orhan BURAN, Osman KÖMÜR, Ömer Faruk ÇATAL, Ömer Faruk 

EREN, Ömer Lütfi PEKER, Ramazan GÜNDEŞLİ, Regaip YILDIRIM, Salih ATEŞ, Satılmış 

KOÇAK,  Selahattin  KARAYEL,  Selim  YILMAZ,  Selim  ÖZDEMİR,  Serdar 

DUMLUPINAR,  Serdar  KARATAŞ,  Serkan  ERAYHAN,  Sinan  ŞAHİN,  Şafak  ÜLGEN, 

Şener  ŞENER,  Şenol  YEDİLER,  Tahir  ŞEKER,  Talip  TOSUN,  Ufuk  KAYA,  Uğur 

KÖSEOĞLU, Uğur ŞAHAN, Ümit YEŞİLMADEN, Ümüt EKİNCİ, Üveys ÖZCAN, Üzeyir 

KÜÇÜK, Yahya  Murat  İMAMOĞLU, Yasin  DEMİRCİ,  Yasin  GÖKGÖZ,  Yunus  ÇELİK, 

Yusuf  ASLANHAN,  Yusuf  AY,  Yusuf  GÖKDEMİR,  Yusuf  KURT ve  Zafer  TAŞ'a  karşı 

işlenen kasten nitelikli şekilde insan öldürmeye teşebbüs suçunun doğrudan faili olduğu;

Şüpheli  Murat  KARAKAŞ'ın,  sabah  saat  06:00  sıralarındahelikopterle  ateş  açtığı 

Jandarma Özel Kuvvetlere ait araç içerisinde bulunan müştekiler Mustafa AKPINAR ve Birol 

ALTAY'a yönelik eylemlerinin kasten insan öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturduğu, 

Şüpheli  Murat  KARAKAŞ'ın, soruşturmaya  konu  eylemlerinin,  Silahlı  Terör 

Örgütü üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük 

Millet  Meclisini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  kısmen  veya  tamamen  yapmasını 

engellemeye  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya 

görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek, 24 kez nitelikli 
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şekilde kasten insan öldürmek, yaralanan her bir müşteki için ayrı ayrı olmak üzere toplam 

276  kez  nitelikli  şekilde  kasten  insan  öldürmeye  teşebbüs  etmek  suçlarını  oluşturduğu 

anlaşılmıştır. 

5-102- Şüpheli Murat ÖZEL'in ( Astsubay Üstçavuş ) Eylemleri :

Şüpheli  Murat  ÖZEL 17/11/2016tarihli  ifadesinde;  "... 2000  yılında  Balıkesir 

Astsubay Hazırlama okuluna girdim, 2005-2006 arası Ankara Kara Havacılık Okulunda kurs 

bitiminde 2006 yılında okul bitiminde Ankara Okul Uçak kısmında göreve başladım. 2008 

atamalarıyla  1.Kara  Havacılık  Alayı  Bakım  taburuna  tayin  oldum  halen  aynı  birimde 

çalışmaktayım. 

Ben  bu  konuyla  ilgili  16  Temmuz  2016  tarihinde  Ankara  Adliyesine  giderek 

Cumhuriyet Savcısına 15 Temmuz ile ilgili müşteki sıfatıyla giderek ifademi vermiştim. 15 

Temmuz günü normal rutin mesaime gittim saat 17:00 ‘de mesaim bitmesi ile pilotaj kursum 

olması nedeniyle Etlik tarafında bulunan Seymen Uçuş Okulundaki özel kursuma gittim. Kurs 

17:30-18:00 saatleri arasında başlıyordu. Saat 23:15 sıralarında kursum bitti, kurstan çıkıp eve 

doğru giderken 23:30 sıralarında Başteknisyenimiz olan Kıdemli Başçavuş Tamer ÖĞÜT beni 

arayarak;  Terör  saldırısı  varmış,  birliğe  çağırıyorlar”  demesi  üzerine  şaşmaz  civarından 

dönerek Kara Havacılık Komutanlığı nizamiyesi önüne geldim. 

İlk  etapta  içeriye  almadılar,  beş  dakika  sonra  Astsubay  Fatih  SEVİNÇ,  Fırat 

DARENDE, Başteknisyenimiz Tamer ÖĞÜT ile nizamiyenin önünde buluştuk. Tamer ÖĞÜT 

nizamiye  gitti  onuda  almayınca  nizamiyedeki  üniformalı  albay  ve  binbaşıya;  tabur 

komutanımızın emri olduğunu ve onun çağırdığını söyleyince bu subaylar telefon görüşmesi 

yaptıktan birkaç  dakika  sonra bizi  içeriye  aldılar,  araçlarımız  nizamiyede kaldı.  Hatta  biz 

nizamiye de beklerken Ersel ERSOY Binbaşıyı da nizamiyeden almadılar. Orada kendisine 

sorduğumuzda,  bizde  bir  şey bilmiyoruz,  verilen  emirleri  yerine  getiriyoruz  diye  söyledi. 

Bizde nizamiye içerisinde duran minibüse bindikten sonra minibüs şoförü asker bizi birlik 

bakım  (taarruz  helikopter)  hangarına  götürdü.  Biz  direk  bizi  çağıran  tabur  komutanımız 

Yarbay Murat BOLAT’ın odasına girdik. Odada sivil kıyafetli UH-1 Takım komutanı olan 

Yüzbaşı Nuri OSMANCIOĞLU vardı. Odada tabur komutanımız; büyük çaplı bir terör saldırı 

olduğunu,  verilen  tüm  emirleri  sorgulamadan  yerine  getirmemizi  aksi  takdirde  vatana 

ihanetten  bizleri  yargılatacağını  söyledi.  Daha  sonra  Tamer  ÖĞÜT Başçavuşumuza  orda 

kalmasını,  beni,  Fatih  SEVİNÇ  ve  Fırat  DARENDE  Astsubayımız  ile  UH-1  hangarına 

gitmemizi, emir verilirse UH-1 helikopterlerini hazırlamamızı söyledi. Nuri Yüzbaşının şahsi 

aracı ile Nuri Yüzbaşı ile birlikte UH-1 hangarına geçtik. Araçta giderken Nuri Yüzbaşının 
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alkol koktuğunu hissettik kendisine de ne olduğunu sorduğumuzda; "Bende bilmiyorum, rakı 

masasından  kalktım geldim" diye  söylemişti.  Burada  beklerken  Binbaşı  Ersel  ERSOY ve 

Üsteğmen Soner’in elinde kasklarla  gelerek;  "Bir  UH-1 uçacak bizimli  kim uçacak"  diye 

sorunca bizde; biz siviliz, uçmak istemediğimizi söyledik. Bu esnada hangar nöbetçisi olan 

tulumlu  Yaren  Astsubayı  alarak  UH-1’e  bindiler  ancak  ilk  helikopter  çalışmadı.  İkinci 

helikopteri  çalıştırmak üzere giderken takım komutanımız üsteğmen Ömer DERELİOĞLU 

Astsubay Fırat DARENDE'yi arayarak taarruz hangarına gelmemizi söylemiş. 

Bu esnada izinde olan Kıdemli üstçavuş Sinan AYGAR önce Fırat’ı daha sonra beni 

arayarak;  darbe  girişimi  olduğunu,  hiçbir  şeye  karışmamamızı,  orada  kimlerin  olup 

olmadığını tespit etmemizi, önleyebiliyorsanız helikopterlerin kalkışını önleyin diye söyledi. 

Biz  UH-1  hangarında  beklerken  bizim  bulunduğumuz  alanın  uzak  bölgesinde  uçan 

helikopterlerin  teröristlere  karşı  faaliyet  yapan  helikopterler  mi,  yoksa  darbecilere  karşı 

faaliyet  yürüten  helikopterler  mi  veya  darbecilerin  uçtuğu  helikopterler  olup  olmadığı 

ayrımını yapamamıştık. Daha sonra orada bulunan askeri araçla saat 02:00 sıralarında ben, 

Fatih SEVİNÇ ve Fırat DARENDE ile birlikte taarruz hangarına geçtik. Hangara gittiğimizde 

bir  şeylerin  ters  gittiğini  anladık  çünkü  hangarda  olmaması  gereken  personelin  olduğunu 

gördük.  Uçuş  hattına  doğru  yöneldiğimizde  Başçavuş  Kenan  AKYOL kolumuza  girerek; 

tulumlarımızı  giymemizi  üç  dört  kez  tekrarlayarak  söyledi  bizde  ters  giden  bir  şeylerin 

olduğunu anladığımız için giymeyeceğimizi söyledik. Daha sonra uçuş hattına çıktık, uçuş 

hattında üç tane Süper Kobra bir tane P helikopterinin yerde arızalı olarak durduğunu gördük. 

Uçuş hattında Astsubay Teknisyen Volkan TÜRKKORKMAZ, Mustafa ORMANTEPE ve 

Engin SARITAŞ hangar duvarında bekliyordu. 

Kıdemli Başçavuş Tamer ÖĞÜT de ayrı bir yerde duruyordu. O esnada UH-1 iniş 

yaptı  kapıları  açıldığında  mühimmat  sandıklarının  olduğunu  gördük.  Süleyman  Nazif 

TÜRKOĞLU mühimmatları taşımamızı söyledi. Yanında da Binbaşı İlkay ATEŞ vardı. Biz 

yanaşmadık, o esnada Süper Kobra iniş yaptı, pilotların arkadaki Binbaşı Ali ERCAN, öndeki 

ganır silahçı dediğimiz Yüzbaşı Cebrail SERT olduğunu gördük. Helikopter iner inmez yanına 

gittiğimizde alt kuyruktan isabet aldığını ve uçamayacağını söyledik. Bu esnada da Cebrail 

SERT silah arızası olduğunu, lazer pointırın arızalı olduğunu söyledi. Biz de şuan arızanın 

giderilemeyeceğini, uçamayacağını söyledik. Aslında bu helikopter zaten uçarak gelmişti ve 

uçmaması  için  bir  problemi  yoktu.  Biz  uçuşunu  engellemek  amacıyla  arızayı 

gideremeyeceğimizi  ve  uçamayacağını  söyleyince  helikopteri  susturdular.  Bunun  üzerine 

Astsubay  Ömer  GÜLER  yanımıza  gelerek;  bunda  bir  şey  yok,  bu  helikopter  uçar  diye 

söylemeye başladı. Ömer GÜLER’in teknisyen olduğunu biliyorum ancak Süper Kobra kursu 

olmadığını  ve  kendisinin  daha  önce  emir  astsubaylığı  yaptığını  ve  hangarlarla  ilgisinin 

olmadığını ve orada bulunmaması gerektiğini biliyorum. 
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Ben tekrar hangara giderek odaya çıktım ve masanın altına girerek Sinan AYGAR’ı 

aradım ve görüştüm orada gördüklerimi aktarmaya çalıştım, Sinan astsubayda; bizden aldığı 

bilgileri polislere aktardığını biliyorum, bu gelişmelerden sonra bizler oradan kaçabilmenin 

yollarını  aramaya  başladık,  bu  esnada  bir  patlama  oldu  ve  elektrikler  kesildi  saat  03:00 

sıralarıydı. Karşı tarafta bulunan ağaçlık alana ben, Fatih SEVİNÇ, Fırat DARENDE, Resul 

BARDAKKAYA ve Taner ÖĞÜT ile birlikte giderek saklandık orada nereden çıkabilirizin 

kritiğini yapmaya başladık, ben bu arada aile büyüğüm olan eniştem Serdar YILMAZ’ı ve 

işyerinden Kıdemli Üstçavuş Nazım BEKYOL’u arayarak durumu anlattım ve bizlerin ölüm 

kalım  durumunda  darbecilerle  bir  tutmamalarını,  ilgimizin  olmadığını  anlattım.  Sonra  tel 

devriye  nöbetçisi  olduğunu  bildiğimiz  Astsubay  Rıza  YÜKSEL  ve  Onur  TUNCEL’le 

görüştüğümüzde;  Fidanlık  bölgesinde  çok  sayıda  silahlı  adam  olduğunu  oradan 

kaçamayacağımızı söylediler. Bizde bunun üzerine halı sahanın oraya gittik, nereden çıkarız 

diye  düşünürken UH-1 hangarında  gördüğümüz Astsubaylar  Tekin TAŞKIRAN ve Hamdi 

YENİDOĞAN  ile  görüştüğümüzde;  tabur  komutanının  ismini  vererek  ana  nizamiyeden 

çıktıklarını  öğrendikten  sonra  Tabur  Komutanı  Murat  BOLAT’ın  odasına  gittik. 

Başteknisyenimiz Tamer ÖĞÜT; biz çıkıyoruz diye söyleyince, kendi emniyetinizi alın çıkın 

şeklinde bir şeyler söylediğini duyunca Resul BARDAKKAYA’nın aracının yanına giderek 

ben, Fırat, Fatih ve Tamer Öğüt araca binerek ana nizamiyeye gittik, burada silahlı ünüformalı 

albay bizi durdurdu zaten girişe Titan konulmuş, giriş çıkış yapılamıyordu. Fatih SEVİNÇ 

araçtan indiğinde bize siz kimsiniz diye sorduklarında Murat BOLAT’ın emri olduğunu çıkış 

yapmak  istediğimizi  söyleyince  bizlerin  isimlerini  aldılar  ve  telefon  görüşmesi  yaptıktan 

sonra  kapıyı  açtılar,  dışarı  çıktıktan  sonra  araçlarımıza  binerek  oradan  saat  03:45-04:00 

sıralarında ayrıldık.

Başmakinistimiz bizi arayarak bu yaşanan durumu bir yararı olabileceğini düşünerek 

anlatmak  üzere  Ankara  Adliyesine  giderek  ifadelerimizi  verdik.  Şu  hususu  da  belirtmek 

isterim bu olaylar olmasa idi bir hafta sonra helikopterlerin atış eğitimi olacağı söylenmişti 

bununla ilgili olarak 15 Temmuz günü Astsubay Engin SARITAŞ öğleden önce başlayarak 

dört  beş defa gelip  helikopterlerdeki pointırları  kontrol  edin birlikte  kontrol edelim bende 

göreyim diyerek gelip gitmişti, biz o gün sonra yaparız bakarız diyerek işin yoğunluğundan 

geçiştirmiştik çünkü atış bir hafta sonraydı ve Engin SARITAŞ’ın konusu ile ilgili değildi bu 

güne  kadarda  bir  KT  nin  böyle  bir  söylemi  olmadı  ve  olamazdı.  Engin  SARITAŞ  gün 

içerisinde dört beş kez gelip gitti ve kontrol etmemizi söyledi biz o an için buna bir anlam 

verememiştik ancak darbe girişiminden sonra pointırların gece atış yapabilmeleri için gerekli 

olduğunu ve bu sebepten dolayıda Engin SARITAŞ’ın pointırların sağlam olduklarını kontrol 

etmek için ısrarcı olduğunu anladık yine helikopterlerden bir tanesinde atış için gerekli olan 

chut  parçasının  takılı  olmadığını  biliyorduk  ancak  atış  bir  hafta  sonra  olacağından  önem 
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vermemiştik fakat 15 Temmuz akşamı Engin SARITAŞ saat 17:00’den sonra helikopterleri 

kontrol ederek bu parçanın olmadığını görerek mesaideki arkadaşlara bu parçayı takmalarını 

söylemiş  yine  helikopterlerden  bir  tanesi  beşinci  sensör  takılmak  üzere  fabrikaya  gitmesi 

gerekiyordu  ancak  tabur  komutanı  Murat  BOLAT o  helikopter  üzerinde  iş  yapılıyormuş 

bahanesiyle  fabrikaya  göndermemek  için  iki  arkadaşı  mesaiye  bıraktırarak  helikopteri 

göndermediğini, ayrıca normal zamanlarda helikopterler hangarlarda durur ancak ertesi gün 

kuvvet komutanının yürüyüş yapmaya ve yeni gelen CH-47 helikopterini görmeye geleceği 

söylenerek tüm helikopterler uçuş hattına çıkartılmıştı. bunu darbe girişiminden sonra anladık. 

Benim görev yaptığım taarruz helikopteri  hangarı  çalışma saatleri  bakımından ve iş  yükü 

açısından yoğun bir hangardı sürekli olarak mesaiye çağrılmaktaydık çünkü şuan elimizde on 

tane  Süper  Kobra  helikopteri  olduğu  için  ve  bu  helikopterlerin  eski  olmasından  kaynaklı 

sürekli  bakım istemekte  ve  sürekli  olarak  arıza  çıkarmaktaydı.  Bu  sebeple  bizleri  sürekli 

olarak  mesaiye  çağırmaktaydılar  15  Temmuz  günüde  rutin  hale  gelmiş  gibi  göreve 

çağrılmamız  üzerine  bizde  mesaiye  gittik  ve  darbe  girişimini  öğreninceye  kadar  UH-1 

hangarında bulunduk ve bu olayı  öğrendiğimiz andan itibaren buradan kaçmanın yollarını 

aradık. 

Benim ismi geçen Fetö/Pdy örgütü ile ilgili bugüne kadar hiçbir şekilde bir ilgim ve 

ilişkim olmamıştır. TSK içerisinde yapmış olduğum görevle ilgili U-17 ve UH-1 kursu, Süper 

Kobra, T-182 İntibak kursları aldım. Bu almış olduğum kurslardan Süper Kobra Kursu hariç 

diğer kurslar tüm teknik personelin almış olduğu kurslardır. 

Benim bugüne kadar Fetullahçı Terör Örgütü ile ilgili olarak her hangi bir bilgim 

olmadı,  15  Temmuz darbe  girişimi  sonrasında  basından öğrendiğim kadarıyla  bilgi  sahibi 

oldum.  İsmi  geçen  örgütle  bu  güne  kadar  her  hangi  bir  ilgim  ve  alakam  olmadığı  için 

kimlerdir, kimlerden oluşur bilgi sahibi değilim. 15 Temmuz günü ve gecesi hiçbir helikoptere 

müdahale  etmedim,  mühimmat  yüklemedim,  uçması  için  girişimde  bulunmadım,  kimseyi 

yaralamadım, darbe girişimi olduğunu bilseydim kesinlikle gitmezdim, darbe girişiminin gece 

olacağını bilseydim gündüzden helikopterlerin uçmasını ve atış yapmasını engelleyecek bir 

şeyler  bulur  ve  yapardım  bu  sebeplerden  ötürü  üzerime  atılı  suçlamaları  asla  kabul 

etmiyorum," şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Soner  GÖKÇE  10/08/2016  tarihli  ifadesinde;  "  UH-1  hangarına 

gittiğimizde Yüzbaşı Nuri OSMANCIOĞLU ve Üsteğmen Uğur BALDUĞ, teknisyenler Fırat 

DARENDE,  Murat  ÖZEL,  Tekin  TAŞKIRAN  ve  soyismini  bilmediğim  Yaren  isimli 

teknisyen oradaydılar. Resmi kıyafetli tek Yaren olduğu için uçuşa bizimle birlikte gelmesini 

Binbaşı Ersel söyledi. UH-1 helikoptere binerek batı istikametine Güvercinlik Meydanından 

kalkış yaptık. " şeklinde beyanda bulunmuştur.
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Şüpheli Fırat DARENDE 16/11/2016tarihli ifadesinde; " Bu esnada saat 23:22 idi. 

Bende  bunun  üzerine  aracıma  binerek  Kara  Havacılık  Komutanlığına  gittim.  Nizamiye 

girişinde  Titanların  ve  itfaiye  araçlarının  girişi  kapattığı  gördüm hatta  içerden  bana  silah 

çektiler.  Bu  sırada  sağ  tarafta  girişte  aynı  hangarda  görev  yaptığım Tamer  ÖĞÜT,  Fatih 

SEVİNÇ,  Murat  ÖZEL’i  görerek  aracımla  yanlarına  gittim  ne  olduğunu  sorduğumda 

bilmediklerini söylediler. Bu sırada da "teknisyenler buraya gelsin" diye seslenildi.  ...  Hep 

birlikte tabur komutanı Murat BOLAT’ın odasına çıktık. Odasında UH-1 Takım Komutanı 

Nuri  Yüzbaşı  (  Nuri  OSMANCIOĞLU)  vardı,  sivil  kıyafetliydi.  Murat  BOLAT  bize 

"Arkadaşlar Genelkurmaydan gelen emri söylüyorum,Seferberlik ilan edildi, terörist faaliyet  

olduğunu, emre uymayanlar hakkında vatana ihanet ve emre itaatsizlikten işlem yapılacak" 

dedikten sonra yanında oturan Nuri Yüzbaşıya dönerek; bunları al UH-1’e git, faal olanlara 

bak, dışarı çıkarın, hazırlayın diye söyleyince Nuri Yüzbaşı le birlikte Nuri Yüzbaşının sivil 

aracına bindik.

... Biz odadan çıktık Murat ÖZEL, Fatih SEVİNÇ ile birlikte uçuş hattına çıkarken 

sol  tarafta  isimlikleri  olmayan  tanımadığım  subay  rütbeli  ve  silahlı  bir  grup  oturuyordu 

içlerinden  bir  tanesi;  siz  kimsiniz  şeklinde  söyleyince  kendimizi  tanıttık.  Süper  Kobra 

teknisyeni  olduğumu  söyleyince;  tulumlarınızı  giyin  diye  bağırdılar..."  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli  Tamer ÖĞÜT 22/10/2016  tarihli  ifadesinde;"... Yaklaşık  15-20 dakika 

sonra arayarak beş arkadaşın ile birlikte göreve gel dedikten sonra bende Astsubaylar Fatih 

SEVİNÇ, Murat ÖZEL, Fırat DARENDE ve Mustafa DUMAN’ı arayarak; Terörist saldırı 

olduğunu göreve çağrıldığımızı söyledim... Tabur komutanımız Murat BOLAT’ın yanına ... 

Hep  birlikte  tekrar  odasına  girdiğimizde;  Terörist  bir  saldırı  olduğunu,  seferberlik  ilan 

edildiğini,  seferberlikte  de  verilen  emre  karşı  gelenin  vatan  hainliği  ile  suçlanacağını 

söyledikten sonra Nuri OSMANCIOĞLU, Fatih SEVİNÇ, Murat ÖZEL, Fırat DARENDE’yi 

UH-1 hangarına göndererek Nuri Yüzbaşının emrine girmesini söyledi. Bana da uçuş hattına 

çıkmamı söyledi." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Ziya  KOPAR  17/11/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Saat  08.00  sıralarında 

birliğim olan bakım taburuna gittim, burada rutin faaliyetlerimizi yaptıktan sonra saat 16:00 

sıralarında  Başmakinist  Tamer  ÖGÜT,  hangarda  bulunan  helikopterleri  uçuş  hattına 

çıkartmamızı istedi bizde çıkartık, bu sırada yanımda hatırladığım kadarı ile teknisyen Murat 

ÖZEL, Tamer ÖĞÜT ve Engin SARITAŞ vardı. Bu emri de Tamer Başçavuşa tabur komutanı 

Murat BOLAT vermiş." şeklinde beyanda bulunmuştur.
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Şüpheli Fatih SEVİNÇ 16/11/2016 tarihli ifadesinde; " ... aracım ile işyerine saat 

23.25  sıralarındagittim,  nizamiye  kapısı  kapalı  idi  bu  sırada  birlikte  çalıştığımız  Tamer 

ÖGÜT, Fırat DARENDE, Murat ÖZEL ben nizamiye de iken bu arkadaşlarda geldi ve burada 

buluştuk, araçlarımızı otoparka çektik bizi içeri almadılar. ... orada bulunan askeri araca ben 

Tamer ÖGÜT, Fırat DARENDE ve Murat ÖZEL birlikte bu araca binerek görev yerimiz olan 

Taarruz hangarına gittik, her zaman ki odamıza gittik. 

...  Murat  BOLAT odasında  bize  “terörist  faaliyetlerin  olduğunu  seferberlik  ilan  

edildiğini emirlerin Genel Kurmaydan geldiğini emre uymayanlarında vatana ihanet ve emre  

itaatsizliğe  ısrar  suçundan  yargılanacağını”  söyledi,  hatta  kıyafetinde  serbest  olduğunu 

söyledi. Ben, Fırat DARENDE,Murat ÖZEL ile birlikte Yüzbaşı Nuri OSMANCIOĞLU ile 

birlikte UH-1 hangarına gidin ve faal olan helikopterleri uçuşa hazır edin demesi üzerine biz 

birlikte odadan çıktık ve Tamer Astsubaya da orada kalmasının söyledi.

...  Burada  yaklaşık  yarım saat  kadar  birlikte  oturduk,  Nuri  ve  Uğur  Üsteğmenle 

birlikte yan odaya geçtilerkısa bir süre sonra bizi yanlarına çağırdılar hatırladığım kadarı ile 

hangar önünde bulunan 10491 kuyruk numaralı helikopteri hazırlamamızı söylediler ben ve 

Murat ve Fırat ile birlikte helikopterin üzerinde bulunan çadır tabir edilen örtüleri kaldırdık... 

Ben Tamer, Fırat, Çağlayan, Murat, Resul ile birlikte hangara girdik, içerde bulunduğumuz 

sırada patlama sesi duyduk ve elektrikler gitti, birlikte Murat BOLAT’ın odasına gittik ben 

biraz  arkada  idim  ne  konuşulduğunu  tam  olarak  duymadım  ....  nizamiyeden  Ben  Resul 

BARDAKKAYA,  Çağlayan  ÇİMEN,  Tamer  ÖĞÜT,  Murat  ÖZEL  ve  Fırat  DARENDE 

birlikte çıktık" şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Mutlu  AÇIKGÖZ  18/07/2016  tarihli  ifadesinde; "...  Biz  Güvercinlik 

üssüne geldiğimizde  burada  çalışmalarda  bulunan personellerden tanıdıklarım ...  Üstçavuş 

Murat ÖZEL ... Kıdemli Başçavuş Süleyman NazifTÜRKOĞLU ve isimlerini bilmediğim 3-4 

kişi daha bulunuyordu." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Yaren KARAOĞLU  16/07/2016 tarihli  ifadesinde;  ...  Saat  21:30-22:00 

saatleri  arasında  Tk.K.nı  Kara  Pilot  Yüzbaşı  Nuri  OSMANCIOGLU,  U/H  Tek.Kıdemli 

Üstçavuş Fatih SEVİNÇ, U/H Teknisyen Üstçavuş Fırat DARENDE, soyismini bilmediğim 

U/H Teknisyen  Üstçavuş  Murat  (  Murat  ÖZEL )  hangara  birlikte  Nuri  Yüzbaşının  şahsi 

aracıyla geldiler ... Murat BOLAT U/H 1'deki helikopterlerin uçuşa hazır olmasını emretmiş, 

U/H 1’de de sadece ben olduğumdan hızlıca helikopterlerin hazır olması için Nuri Yüzbaşı ile 

birlikte biraz önce isimlerini söylediğim Tek.Asb.lar Fatih, Fırat ve Murat’ı U/H 1 takımına 

göndermiş, ben bunları Tek.Asb.lara sorduğumda öğrendim. 
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Kara Pilot Yüzbaşı Nuri OSMANCIOGLU ve Kara Pilot Üsteğmen Uğur BALDUĞ, 

U/H  Teknisyen  Kıdemli  Başçavuş  Tekin  TAŞKIRAN  benim  görevli  olduğum  U/H  1 

takımında  görevlidirler.  Kıdemli  Üstçavuş  Fatih  SEVİNÇ,  Üstçavuş  Fırat  DARENDE, 

Üstçavuş Murat Bakım Tabur Komutanlığında görevlidirler. Bu teknisyenler bizim takımda 

görevli  değillerdi.  Murat  BOLAT  tarafından  yardım  amaçlı  gönderilmişler.  "  şeklinde 

beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Resul BARDAKKAYA polise verdiği 22/10/2016 tarihli ifadesinde; "... 

Bu esnada da yine teknisyen Astsubaylar; Tamer ÖĞÜT, Çağlayan ÇİMEN, Fatih SEVİNÇ, 

Murat ÖZEL, Fırat  DARENDE’de geldiler.  Bu arada da helikopterleri  kontrol ettiğimizde 

taarruz helikopterlerinin mühimmat kutuların açtığımızda eksilme vardı, kullanılmış olduğunu 

gördük ancak ben diğer arızalarla ilgilendiğim için mühimmat takviyesi yapılıp yapılmadığını 

görmedim. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Resul  BARDAKKAYA 22/10/2016 tarihli  ifadesinde;  "  Helikopterler 

inmeden  önce  Tamer  ÖĞÜT,  Çağlayan  ÇİMEN,  Fatih  SEVİNÇ,  Murat  ÖZEL,  Fırat 

DARENDE  Astsubaylarda  oraya  geldiler.  Uçuş  hattındaydılar.  Onlarla  beraber  gelen 

helikopterlerin kontrollerini yaptık. Yukarıda belirttiğim gibi helikopterin isabet aldığını bu 

kontrolde  tespit  ettik.  Helikopter  pilotları  da  helikopterin  başındaydı.  İlkay  ATEŞ,  Tamer 

ÖĞÜT  Astsubaya  helikopterleri  uçuşa  hazır  hale  getirin  dedi.  Tamer  astsubay  mevcut 

isabetleri nedeniyle helikopterlerin uçamayacağını söyledi. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Volkan  TÜRKKORKMAZ  26/10/2016 tarihli  ifadesinde;  "  O  sırada 

oraya  Tamer  ÖĞÜT, Murat  ÖZER  (  Murat  ÖZEL ),  Fatih  SEVİNÇ,  Çağlayan  ÇİMEN 

Astsubaylar  geldiler.  Onlarda bize ne olduğunu sordular,  bizde baskın olduğunu söyledik, 

bunlarda  helikopterlere  mühimmat  yerleştirilmesine  yardım  ettiler.  Kimileri  hasar  gören 

helikopterlerleilgili kontrolleri yaptılar." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Engin SARITAŞ 05/12/2016 tarihli ifadesinde; " Murat BOLAT Albayın 

bu talimatı  üzerine taarruz helikopterleri  hazır  hale  getirilmeye başlandı.  AH-1P kobraları 

Süleyman Nazif TÜRKOĞLU Astsubayın sorumluluğundaydı. O kendi personeline talimat 

vererek onları hazır hale getirmeye başladı. Biz AH-1W Süper Kobra helikopterlerin olduğu 

kısımdaydık.  Bizim kısmın sorumlusu Tamer  ÖĞÜT Başçavuştu.  Tamer  ÖĞÜT Başçavuş 

Fırat  DARENDE,  Murat  ÖZEL Astsubayların  da  aralarında  bulunduğu personelle  birlikte 

Süper Kobraları faal hale getirilmesi için çalışmaya başladılar. Ben ise mesai bitimine kadar 

kendi rutin görevimi yaptım. dedi
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Biz  helikopterler  gittikten  sonra  beklemeye  başladık.  Orada  bulunan  bir  Atak 

helikopteri vardı. Malatya'dan gelen Volkan TÜRKKORKMAZ ve Mustafa ORMANTEPE 

Astsubaylar  onunla  ilgileniyorlardı.  Giden  helikopterler  geri  gelmeye  başladılar.  Süper 

Kobraları Resul BARDAKKAYA astusbay karşıladı. Bu sırada Tamer ÖĞÜT, Fatih SEVİNÇ, 

Murat  ÖZEL,  Fırat  DARENDE,  Çağlayan  ÇİMEN  Astsubaylar  da  gelmişlerdi.  Süper 

Kobraların  ardından  kobralar  da  geri  döndü.  Orada  bulunan  astsubaylar  da  gelen  kobra 

helikopterleri karşıladılar. Benim karşıladığım helikopterin gövde altında yakıt sızıntısı vardı. 

Eğilip  baktığımda  birçok  yerde  mermi  hasarı  olduğunu  gördüm."  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU  01/11/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ömer 

GÜLER'i ise saat 23:00 sıralarında uçuş hattında görmüştüm. Resul BARDAKKAYA ise saat 

21:30 sıralarında oradaydı. 24:00 sıralarında .... Murat ÖZEL astsubayları da uçuş hattında 

görmüştüm. Bu astsubaylar wiski helikopteri dediğimiz Süper Kobraların teknisyenleridir. Bu 

helikopterleri uçuşa hazırlıyorlardı." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  00:05'de,  Üstçavuş  Fatih  SEVİNÇ,  Üstçavuş  Fırat 

DARENDE,  Üstçavuş  Murat  ÖZEL ve  Başçavuş  Tamer  ÖĞÜT  olduğu  düşünülen  sivil 

kıyafetli  şahısların,  Ford  Connect  marka  askeri  araçla  hangar  önüne  geldikleri,  Başçavuş 

Ömer  GÜLER  (tabanca  kılıfı  takılı)  tarafından  karşılanıp  taarruz  hangarına  birlikte  giriş 

yaptıklarının görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü, saat:  00:08'de Yüzbaşı Nuri OSMANCIOĞLU, Üstçavuş 

Fatih SEVİNÇ, Üstçavuş Fırat  DARENDE ve Üstçavuş Murat ÖZEL oldukları  düşünülen 

sivil  kıyafetli  şahısların,  Renault  Clio  marka  sivil  bir  araca  binerek  taarruz  hangarından 

uzaklaştıklarının görüldüğü,

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  01:42'de,  Üstçavuş  Fatih  SEVİNÇ,  Üstçavuş  Fırat 

DARENDE  ve  Üstçavuş  Murat  ÖZEL  olduğu  değerlendirilen  şahısların  sivil  kıyafetli 

olaraktaarruz hangarında görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 01:43'de, Başçavuş Kenan AKYOL olduğu düşünülen 

uçuş kıyafetli şahsın, sivil kıyafetli olan Üstçavuş Fatih SEVİNÇ, Üstçavuş Fırat DARENDE 

ve Üstçavuş Murat ÖZEL olduğu düşünülen şahıslarla taarruz hangar apronunda görüldükleri,

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  01:44;  Üstçavuş  Fatih  SEVİNÇ,  Üstçavuş  Fırat 

DARENDE ve Üstçavuş Murat ÖZEL oldukları düşünülen şahısların, sivil kıyafetli olarak 

taarruz hangarında görüldükleri,
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16  Temmuz  2016  günü,  saat:  02:00'de,  Üstçavuş  Fırat  DARENDE  ve  Üstçavuş 

Murat ÖZEL oldukları değerlendirilen şahıslarıntaarruz hangarında birlikte görüldükleri,

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  03:00'de,  Üstçavuş  Fatih  SEVİNÇ,  Üstçavuş  Fırat 

DARENDE, Üstçavuş Murat ÖZEL‘in sivil kıyafetli,  Üsteğmen Ömer DERELİOĞLU‘nun 

uçuş kıyafetli olarak taarruz hangarı içinde görüldükleri belirtilmiştir. 

Şüpheli  Murat  ÖZEL'in kullanmakta olduğu /  adına kayıtlı  olan 0532 716 08 72 

numaralı telefon hattı için Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin 05/12/2016 tarih ve 2016/6339 

D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı  

verilmiştir.

Şüpheli Murat ÖZEL'in kullanmakta olduğu 0 532 716 08 72 numaralı telefon 

hattının iletişim bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe girişiminde bulunulan 15/07/2016 

tarihinden  saat  17:00  sıralarında  Güvercinlik  Kışlası  civarındaki  baz  istasyonlarından 

sinyalverdiği,  saat  18:50  ile  23:11  arasında  Yenimahallede  Posta  İşleme  Merkezinin 

bulunduğu  yerdeki  baz  istasyonlarından  sinyal  verdiği,  saat  23:17'den  04:20'e  kadar 

Güvercinlik  Kışlası  civarındaki  baz  istasyonlarından  sinyal  verdiği,  şüphelinin  cep 

telefonundan  gece  boyunca  telefon  iletişiminin  olduğu,  internet  erişiminde  bulunduğu 

anlaşılmıştır. 

Şüpheli Murat ÖZEL, 16/11/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan tüm deliller ile birlikte şüpheli Murat ÖZEL'in eylemleri değerlendirildiğinde;

Şüpheli Murat ÖZEL'in, 1. Kara Havacılık Alayı Bakım Taburu Kullanıcı ve D/DS 

Bakım Bölüğü Taarruz Helikopter Kullanıcı Bakım ve Onarım D/DS Takımında Periyodik 

Bakım Teknisyeni olarak Astsubay Üstçavuş rütbesiyle görev yapdığı, 

Şüphelinin, şüpheli Taha Fatih ÇELİK 06/09/2016 tarihli Sulh Ceza Hakimliğinde 

verdiği  ifadesinde  "gerek bizim birlikte  gerekse  diğer  birliklere  görevde  olmadığı  halde  

telefon  ya  da  mesaj  ile  çağrıldığı  belirtilen  kişilerin  tümünün  bu  yapıya  dahil  kişiler  

olduğunu,  zira  darbe  kalkışmasından  haberdar  olduklarını  düşünüyorum.  "  şeklindeki 

beyanı  ile  şüphelinin  olay  akşamı  gerçekleştirdiği  faaliyetler  birlikte  gözönünde 

bulundurulduğunda şüphelinin, Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğunun anlaşıldığı, 

Şüpheli  Murat  ÖZEL'in,  15/07/2016  tarihinde  saat  16:00 sıralarında  askeri  darbe 

girişiminde kullanılacak helikopterleri Murat BOLAT'ın talimatıyla şüpheliler Tamer ÖĞÜT, 
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Ziya  KOPAR, Fırat  DARENDE ve Engin  SARITAŞ ile  birlikte  uçuş  hattına  çıkardıkları,  

taarruz  helikopterlerinin  bu  şekilde  gündüzleyin  hemen  uçuş  yapacak  şekilde  hazır  hale 

getirildikleri,

Şüpheli  Murat  ÖZEL'in,  olay  akşamı  görevli  olmamasına  rağmen  askeri  darbe 

kapsamında  emir  ve  talimatlar  yerine  getirmek  üzere  şüpheli  Tamer  ÖĞÜT'ün  emri 

üzerinesaat  24:00  sıralarında  Kara  Havacılık  Komutanlığı'na  geldiği,  orada  kendisi  gibi 

nizamiyede  bekleyen  şüpheliler  Fatih  SEVİNÇ,  Fırat  DARENDE  ve  Tamer  ÖĞÜT  ile 

buluştukları, 

Askeri  darbe  kapsamında  Güvercinlik  Kışlasının  giriş  ve  çıkışlarının  askeri 

darbeciler  tarafından  kontrol  altına  alındığı,  içeri  girmek  isteyen  kişilerin  Kara  Havacılık 

Komutanlığında askeri darbe faaliyetini yöneten ve yönlendirenlerden alınan emir talimatla 

hareket edilerek içeri aldıkları, kimi üst rütbeli subayın olay gecesi kışla girişine gelmesine 

rağmen  içeri  alınmadıkları  gözönünde  bulundurulduğunda,  astsubay  olarak  görev  yapan 

şüpheli Murat ÖZEL'in de olay gecesi askeri darbeyi yöneten ve yönlendirenlerin izniyle kışla 

nizamiyesinden içeri alındığı, bu şekilde şüphelinin Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askeri 

darbecilerle fikir ve eylem birliği içerisinde olduğunun anlaşıldığı, 

Şüpheli Murat ÖZEL'in, nizamiyede bekleyen bir askerin kullandığı araç ile Taarruz 

Helikopter  Bakım Taburuna gittikleri,  orada  bulunan şüpheli  Murat  BOLAT'ın talimatıyla 

şüpheliler Fatih SEVİNÇ ve Fırat DARENDE ile birlikte Zırhlı Birlikler Komutanlığından 

mühimmat  getirecek  UH-1  helikopterin  hazırlanması  için  UH-1  hangarına  şüpheli  Nuri 

OSMANCIOĞLU'nun özel aracı ile gittikleri, orada diğer şüpheliler ile birlikte 10493 kuyruk 

numaralı  helikopteri  uçuşa  hazırladıkları,  ancak  bu  helikopterin  çalışmaması  üzerine 

şüphelilerin  bu  kez  10491  kuyruk  numaralı  helikopteri  uçuşa  hazırladıkları,  daha  sonra 

şüphelinin, şüpheli Ömer DERELİOĞLU'nun talimatı ile şüpheliler Fırat DARENDE ve Fatih 

SEVİNÇ ile  birlikte  Taarruz  Hangarına  gittikleri,  güvenlik  kamerası  görüntüleri  üzerinde 

yapılan bilirkişi incelemesinde şüpheli Murat ÖZEL'in, 01:42'den itibaren Taarruz Hangarı ve 

apronda sivil kıyafetli olarak bulunduğunun belirtildiği, 

Şüpheli  Murat  ÖZEL'in,  diğer  şüpheliler  ile  birlikte  Taarruz  Hangarında  uçuştan 

gelen helikopterlerin kontrollerini yaptıkları, hasar almış Süper Kobra helikopterleri faal hale 

getirmeye çalıştıkları, 

Şüphelinin  diğer  şüpheliler  ile  birlikte  askeri  darbe kapsamında kendisine  verilen 

yasadışı emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Volkan  TÜRKKORKMAZ'ın  26/10/2016  tarihli  ifadesine  göre,  şüpheli 

Murat  ÖZEL'in  helikopterlere  mühimmat  yükleme  işine  yardım  ettiği,  hasar  gören 

helikopterlerin kontrollerini yaptığı, 

Askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığının ortaya çıkması üzerine saat 
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04:00 sıralarında kışladan ayrıldıkları, 

Şüpheli  Murat ÖZEL'in,  Bakım Tabur Komutanlığının personeli  olmasına rağmen 

askeri darbe kapsamında verilen talimat uyarınca personeli olmadığıUH-1 Takımında da olay 

akşamı faaliyette bulunduğu, 

Şüphelinin, Kara Havacılık Komutanlığında gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir 

askeri darbe girişimi olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için Fetullahçı Terör 

örgütü  mensubu  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ettiği, 

şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında  Fetullahçı  Terör  Örgütü 

mensuplarından askeri darbe planlaması kapsamında aldığı yasal olmayan emir ve talimatları 

yerine getirdiği, 

Şüpheli  Murat  ÖZEL'in,  soruşturmaya  konu  eylemlerinin,  Silahlı  Terör  Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını  oluşturduğu 

anlaşılmıştır. 

5-103- Şüpheli Mustafa ÇİN'in ( Albay ) Eylemleri : 

Şüpheli  Mustafa ÇİN 28/10/2016 tarihli  ifadesinde;  "  Ben 1994 yılından Kara 

Harp Okulunda mezun olduktan ... 2012 yılında Kara Havacılık Okulu Öğretim Başkanlığı 

Doktrin Şube Askeri Talimname Yayın Subaylığına atandım. Orada da 1 yıl görev yaptım. 

Sonra aynı okulda Soru Bankası Ölçme değerlendirme şube müdürü olarak atandım. Orada 3 

yıl çalıştım. 15/07/2016 tarihi itibariyle bu görevdeydim.

Ben  15/07/2016  tarihinin  olduğu  hafta  içinde  görevimdeydim.  Normal  rutin 

faaliyetlerimizi yaptık. Görev yaptığım bu süre zarfında darbeye hazırlık niteliğindeki terörist 

faaliyetlerin planlndığına, koordine edildiğine dair herhangi bir olağan üstülük göremedim. 

Bana  isimlerini  söylemiş  olduğunuz  şahıslardan  Ünsal  ÇOŞKUN  ile  okul  komutanımız 

olması nedeniyle o hafta içinde görüştüm.

15/07/2016  tarihinde  sabah  her  zaman  geldiğim  gibi  08:00  sıralarında  mesaiye 

geldim.  Şubemdeki  arkadaşlarım  olan  Binbaşı  Hakan  BACANLI  ile  görüştüğümü 

hatırlıyorum.  Diğer  görüştüğüm  kişileri  hatırlamıyorum.  Günlük  rutin  işlerimizi  yaptık. 

Öğleyin  yemeğe  Kartalkaya  restoranta  gitmedim.  Öğle  arasında  kurs  taburunun 

yemekhanesinde yemek yedim. Ben yemeğe geç gitmiştim, o yüzden herhangi bir rütbeli ile 

yemek yemedim. Yemekten sonra odama döndüm. Kapıyı kapattım içeride yarım saat kadar 

1885/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



televizyon seyrettim. Sonra rutin faaliyetlerime devam ettim.

Ben 1 Ağustos itibari ile izne ayrılacaktım ve iznimi Kıbrıs'da geçirecektim. Bunun 

içinde  okul  komutanının  izni  gerekiyordu,  15  gün  önce  yaptığım  izin  başvurusuna  okul 

komutanının henüz onaylamadığını, Karanetten gördüğümde bu onayı yapmasını hatırlatmak 

için  okul  komutanının  mesai  içerisinde  aramıştım.  Okul  komutanının  yerinde  olmadığını 

söylediler. Bende komutanın işinin bitmesine kadar bekledim. Çünkü 15 gün önceden uçak 

bileti almam gerekiyordu. Bu nedenle o akşam komutanı görmem gerekiyordu. Komutanın 

onayını alıp bilet alacaktım. 

Şüpheliye neden bu kadar önem verdiği bir işi haftanın son gününe bıraktığı soruldu: 

Ben hafta  içide değişik zamanlarda  resmi  askeri  hattan Ünsal  ÇOŞKUN'u aradım.  Ancak 

kendisine bir türlü ulaşamadım. Bizim kışla içerisinde cep telefonu kullanmak yasaktır. Bu 

nedenle de kendisini cep telefonundan aramadım. Ben gündüz saatlerinde mesai içinde acil 

durumlar haricinde cep telefonunu kullanmam. Hafta içi Ünsal ÇOŞKUN'a ulaşamadığım için 

Cuma geç saatlere kadar kendisi ile görüşmek için geç saatlere kadar bekledim.

Ben saat 17:00'den 20:00'ye kadar Ünsal ÇOŞKUN'la konuşmak için beklerken kimi 

zaman odamdaydım.  Kimi  zamanda bahçeye sigara içmeye çıktım.  Saat  20:00 sıralarında 

telefon ettim,  telefona  bakan asker  komutanın makamına gelmek üzere  olduğunu söyledi, 

oradan  yürüyerek  okul  komutanının  makam  odasına  gittim.  Hava  kararmak  üzereydi. 

Kendisini  biraz  bekledikten  sonra  geldi,  kendisine  izin  talebimi  ilettim,  uygundur,  bilet 

alabilirsin dedi. Yanında kimse yoktu, bende fazla kalmadan çıktım ve odama gittim. Oradan 

park yerindeki aracımı alıp çıkmak üzere arabaya binecekken ismini bilmediğim, karanlıkta 

yüzünü seçemediğim, rütbesini göremediğim, sesinden bir insan olduğunu anladığım bir kişi 

bağırarak  "helikopterlere  terör  saldırısı  olabileceği,  mümkün  olan  en  kısa  zamanda 

helikopterlerin Akıncı üssüne götürülmesini, Hakan ATINÇ'ın emrinin bu şekilde olduğunu" 

söylüyordu.  Ben  eve  gidecektim  buna  rağmen  tulumumu  çıkarmamıştım.  Arabamla  eve 

gideceğim zaman tulumla gidip geliyordum. Ben askeri birliğimize saldırı tehdidi olduğunu 

öğrenince  arabaya  binmekten  vazgeçtim,  koşarak  uçuş  hattına  gittim.  Bu  esnada  sıralı 

komutanlarımdan hiçbirisi ile telefonda konuşmadım.

Bildiğim kadarıyla askeri birliğimizde sabotajlara karşı korunma planları vardır. Yine 

bildiğim  kadarıyla  bu  planlarda  birliğe  saldırı  olduğunda  nöbetçi  komutanların  bir  takım 

görevleri vardır. Bizim herhangi bir görevimiz yoktur. Benim böyle bir görevim olmamasına 

rağmen ihtiyaç olabileceği düşüncesi ile uçuş hattına gittim.

Ortalık  karanlıktı  uçuş  hattında  kimseyi  görmedim.  Uğur  KAPAN  Albay  bir 

skorsky'deydi. Bende çalışır vaziyetteki bu skorskye ihtiyaç varmı diye kendisine sorduktan 

sonra  bindim.  Yanılmıyorsam  uçuş  hattından  ilk  kalkan  skorsky  bizim  bulunduğumuz 

skorskydi.  Bizden  sonra  da  kalkan  helikopterler  olmuştur.  Onları  kimin  kullandığını 
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bilmiyorum. 22:00 - 22:30 sıralarında Hava Kuvvetlerine bağlı Akıncı üssünde terminal binası 

denilen bir binanın önündeki boşluğa iniş yaptık. Ben Akıncı üssüne helikopterleri götürme 

talimatını  Hakan  Paşanın  verdiğini  duymuştum.  Uğur  KAPAN  Albayda  neden  Akıncı'ya 

gittiğimizi bilmiyordu. Sadece helikopterleri Akıncı'ya tahliye ettiğimizi düşünüyorduk.

Ben Akıncı üssüne daha önce hiç gitmemiştim. Orasıda karanlıktı. Terminal binasının 

yanında kamelya gibi bir yer vardı. Tek başıma oraya geçtim. Ortalıkta garip şeyler oluyordu. 

Ne  olup  bittiğini  öğrenmek  için  bir  televizyon  arayışına  girdim.  Benim cep  telefonumda 

internette yoktu. Kısa bir süre sonra da cep telefonumun şarjı bitti. O akşam telefonumun şarjı 

bitmeden önce Konya'da yaşayan annem ile görüştüm. Başka kimse ile görüşmedim. Yakında 

bulunan  asker  gazinosunda  bir  televizyon  olduğunu  öğrenince  o  tarafa  doğru  gittim. 

Televizyondan askeri  bir  darbe girişim olduğunu öğrendim.  Saat  23:00 sıralarında  oradan 

ayrılmaya karar verdim. Üssün dışarısına çıkmayı düşünüyordum. Fakat karanlık ve ne tarafa 

gideceğimi bilmediğim için gün ağarıncaya kadar beklemeye karar verdim. Üssün içerisinde 

ağaçlık bir alanda sabaha kadar tek başıma bekledim. Gün ağardıktan sonra üsse bir saldırı 

oldu, ben bulunduğumu yerin iyice tehlikeli bir hale geldiğini anladım. Oradaki askerlerden 

bir eşofman ve tişört buldum. Tulumumu çıkarıp onları üzerime giydim. Kuzey kısmındaki tel 

örgülerden atlayarak dışarı  çıktım.  Uzunca bir  arazide,  tarlada yürüdüm. Biraz dinlendim. 

Tekrar yürüdüm. Toplam 8 - 10 km yola çıkıncaya kadar yürüdüm. Yolun kenarında bekledim. 

Polise teslim olmayı düşünmemiştim. Jandarmaya teslim olmayı istiyordum. 10 dakika kadar 

sonra bir jandarma minübüsünü gördüm. Onlara teslim oldum.

Şüpheliye Uğur KAPAN'ın ifadesinin kendisi ile ilgili kısmı okundu soruldu: Ben 

Uğur KAPAN'ı 1994 yılında beri tanırım. Kendisinin ifadesinde belirttiği şekilde 15/07/2016 

tarihinde  geceleyin  bir  uçuş  faaliyetimzi  olacağına  ilişkin  aramızda  önceden  herhangi  bir 

konuşma, görüşme, anlaşma olmadı. Rastlantısal olarak ben 15/07/2016 tarihinde saat 21:00 

sıralarında Uğur KAPAN'ın kullandığı helikoptere bindim.

Şüpheliye, Hakan BACANLI'nın ifadesinin kendisi ile ilgili kısmı okundu soruldu: 

Ben Hakan BACANLI'yı tanırım. Kendisi benim not kayıt subayımdır. Kendisi Rıza Murat 

YILMAZ ile birlikte bana geldiler. 6 - 7 tane kursiyerin spor notunun çok düşük olduğunu 

söylediler. Bende bunu kurt tabur komutanı Yasin CANDEMİR'e söyledim. Ona düşün not 

verilen  kursiyerlerin  geçer  notlarının  olmadığını,  dersten  başarısız  göründüklerini  ve 

derecelendirmeye alınmayacaklarını, notların düzentilmesi gerektiğini söyledim. O da bana 

sürenin  kısıtlı  olduğunu,  ne  yapabileceğimizi  sordu.  Bende  bu  notları  geçer  not  hale 

getirilebilir dedim. Sonradan kurs tabur bu düşük notları geçer not olan 70 olarak düzeltti. Bu 

olaydan 2 ay kadar sonra Hakan BACANLI bana dilekçe getirdi. Bu dilekçede bazı notların 

değiştirildiğini,  bunun  arkasında  fetullahçı  yapılanmanın  olabileceğini  belirtiyordu.  Ben 

kendisine dilekçedeki bu kısmı çıkartması konusunda birşey söylemedim. Dilekçesi ile ilgili 
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işlem  yapılacağını  söyledim.  Ben  bu  dilekçe  en  son  benim  odamdaki  masamdaydı.  Bu 

dilekçeyi  ben  idari  tahkikat  için  ilgili  komutanımıza  göndermedim.  Ancak  sözlü  olarak 

amirlerlerime bunu ilettim. Bu 2015 yılı sonlarında olmuştu. Bu konuda idari tahkikat yapıldı. 

Ben Fetullahçıları korumak için bu şekilde bir davranışta bulunmadım. dedi.

Şüpheliye, tanık Hakan BACANLI'nın bir kısım kursiyerlerinspor notlarının kasten 

düşük  tutulmasının  sorumlusu  olarak  askeriyedeki  Fetullahçı  örgüt  yapılanmasını 

dilekçesinde açıkca belirtmesine rağmen bu konuda gerek idari tahkikat aşamasında gerekse 

kendisi tarafından Fetullahçı terör örgütünü araştırma anlamında herhangi bir iş ya da işlem 

yapılıp  yapılmadığı  soruldu:Ben  Hakan  BACANLI  Binbaşıyı  korumak  kaygısıyla  içinden 

Fetullahçı yapılanmaya ilişkin iddialara ilişkin dilekçeyi idari tahkikat yapılması için ilgili 

birime  göndermedim.  Fetullahçılığın  araştırılmasının  engellenmesi  için  göndermemezlik 

yapmadım. Hakan BACANLI'yı korumak için göndermedim. Hakan BACANLI'nın binbaşı 

görevden kaçan bir subay imajı yaratmaması için, korumak maksadıyla devamı orda olduğ 

gibi. 

Şüpheliye,  şüpheli  Cumali  BOLAT'ın  ifadesinde  kendisi  ile  ilgili  belirttiği  kısmı 

okundu soruldu: 15/07/2016 tarihinde saat akşam 17:30'dan sonra biz Uğur KAPAN, Ben ve 

Mustafa DURMUŞ bir  araya gelip yemek yemedik.  Uğur KAPAN ile  birlikte  ellerimizde 

kasklarla uçuş alanına gitmedik. 

Ben 15/07/2016 tarihinde helikopterle Güvercinlik'ten Akıncı'ya giderken kaskım da 

yoktu, gece görüş gözlüğümde yoktu. 

Şüpheliye,  şüpheli  Taha  Fatih  ÇELİK  kendisi  ile  ilgili  belirttiği  kısım  okundu 

soruldu: Ben Fetullahçı terör örgütü üyesi değilim." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Uğur KAPAN 20/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  .  Kara  Havacılık  Okul 

Komutanımız Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN 14/07/2016 tarihinde perşembe günü mesai sonrası 

bizi  yanına  çağırdı,  yarın  sabotaj  ihtimali  var,  ekibini  oluştur.  Yarın  akşam uçuş faaliyeti 

olacak dedi. Saat gece 23:30 sıralarında buluşacağız. Faaliyet gece 02:00 sıralarında olacak 

dedi.Bunun üzerine ben Mustafa ÇİN Albay ile Başçavuş Kadir'i ( Kadir BAYRAM ) ekibime 

dahil ettim. 

15/07/2016 tarihinde normalinde saat 23:30 sıralarında buluşacaktık fakat buluşma 

saati  erkene  çekildi.  Saat  20:30 sıralarında  apronda buluştuk.  Aprona geldiğimde 10 tane 

skorsky helikopter vardı. Ben Mustafa ÇİN Albay ve Kadir Başçavuş ile birlikte helikoptere 

binip  saat  20:50  sıralarında  Akıncı  Hava  Üssüne  iniş  yaptım.  Bizden  sonra  toplam  9 

helikopter  daha  Akıncı  üssüne  geldi.  Ancak  gelen  helikopterlerden  2  tanesi  Cougar  tipi 

helikopterdi. " şeklinde beyanda bulunmuştur.
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Şüpheli Murat BOLAT 20/07/2016 tarihli ifadesinde; " Alay Komutan Yardımcısı 

Yarbay Halil GÜL ve Yarbay Özcan KARACAN’ın odaya beni çağırmaları üzerine gittim ben 

kendilerine "Ne yapıyorsunuz" diye sordum onlarda bana yapılacak olan darbeyi kast ederek 

"Pilotların  ve  teknisyenlerin  hazır  olduklarını"  söyledile  ...Görebildiğim  kadarı  ile  bu 

listede  ....  Yarbay  Mustafa  ÇİN..  Binbaşı  Abdullah  ATEŞTEMUR'un  isimlerini  bu  liste 

skorkyleri kullanacak şahıslar olarak gözlerimle gördüm" şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Deniz  ALDEMİR  20/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "... Ben  bu  ismini 

saydığım şahıslar ile birlikte nöbetçi amirliğinde beklerken kışla nöbetçi amir olan Yarbay 

Özcan KARACAN hava araçlarını Akıncı Hava Üssüne götürmemizi emretti. Bu emir üzerine 

Yarbay Uğur KAPAN skorskiyi ... Yarbay Mustafa ÇİN skorskyi ...Binbaşı Tekin TAŞDEMİR 

skorskyi  ve  ben  Cougar  tipi  malzeme  helikopterini  havalandırarak  Akıncı  ana  jet  üssüne 

götürdük iniş yaptık." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Ahmet YENGİL 26/07/2016 tarihli ifadesinde; " ... Saat 21:30 sıralarında 

acil  uçuş  var  herkes  uçuşa  diyerek  bağırma  şeklinde  alarm verildi.  Bende  daha  önceden 

söylendiği gibi iki adet gece görüş gözlüğümü ve kaskımı alarak helikopterin park alanına 

geçtim. Dokuz adet birliğe ait helikopter vardı. Ben piste geldiğimde Pilot Albay Erdoğan 

ERDEM, Pilot Binbaşı Abdullah ATEŞTEMUR helikopteri uçuşa hazırlıyorlardı. Bende bu 

helikoptere  bindim.  Diğer  helikopterlerde  bildiğim  kadarıyla  Teknisyenler  Astsubay  Talat 

URAL ...Ertan DERİN vardı.  Pilotlardan Albay İsmail  YOLCU ...  Albay Mustafa ÇİN ... 

Yarbay Halil GÜL vardı. Hangilerinin hangi helikoptere bindiğini bilmiyorum. Kısa sürede 

hep  birlikte  havalandık  ve  hep  birlikte  Akıncı  Üst  Komutanlığına  iniş  yaptık."  şeklinde 

beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Kadir BAYRAM 07/12/2016 tarihli ifadesinde; " .. Skorsky hangarının 

yan  tarafındaki  Skorsky helikopterlerinin  park  yerine  gittik.  Herkes  sıralı  bir  helikopterin 

başına  rastgele  gitti.  Ben  13045  kuyruk  numaralı  Skorsky  S-70  helikopterin  her  türlü 

kontrolünü yaptım. Pallerini açtım. Motor kontrollerini, çevre kontrollerini yaptım. Bu sırada 

Uğur KAPAN Albay ile Mustafa ÇİN Albay geldiler, ben helikopterin dış hazırlığını yaparken 

onlarda  helikopterdeki  iç  hazırlıkları  yaptılar.  Helikopteri  çalıştırdılar.  Bu  arada  Levent 

SELAMOĞLU Başçavuş elinde bixi makinalı tüfekle geldi. Her Skorsky helikoptere Levent 

SELAMOĞLU birer tane bu bixilerden dağıttı.  Ayrıca birileri  her helikopter için 200'erlik 

mermiden oluşan 3'er  kutu bixi  mühimmatı  dağıttı.  Ben bixi  ve mühimmatını  helikoptere 

koydum.  Pilotlar  helikopterleri  çalıştırdı.  Bu  sırada  UH-1,  Taarruz  ve  Ulaştırma 

Hangarlarında da hareketlilik vardı. Oralarda da helikopterler uçuşa hazırlanıyordu. Kolbaşı 
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helikopter olarak bizim helikopter ilk kalktı arkasından diğerleri de bizi takip etti. Ben nereye 

gittiğimizi bilmiyordum. Uğur KAPAN Albay ile Mustafa ÇİN Albaya da nereye gittiğimiz 

konusunda hiçbir şey sormadım. Kısa bir yolculuktan sonra Ankara'nın batı kısmında bir yere 

iniş yaptık. İndiğimizde buranın Akıncı üssü olduğunu anladım. Helikopter Akıncı üssünde 

kulenin sağ tarafında bir yere inmişti. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Cumali BOLAT 14/10/2016 tarihli ifadesinde; "  15/07/2016 tarihinde .. 

Saat 17:30 sıralarında Uğur KAPAN Albay beni cep telefonumdan aradı. Odasına çağırdı. 

Odasına girdiğimde odada Mustafa ÇİN Albay ve Mustafa DURMUŞ Albay da vardı. 

....  Hava kararmak üzereyken Uğur KAPAN Albayın  makam odasındaki  telefonu 

çaldı. Uğur KAPAN Albay telefona baktı. Sonra "hadi gidiyoruz" diye koşarak, ellerindeki 

kask çantasıyla Mustafa ÇİN Albayla oradan ayrıldılar. Uğur KAPAN Albay ayrılırken ben 

kendisine,  ne  yapacağımı  sordum.  Bana  "Sen  binada  kal,  binanın  emniyetini  al"  dedi.  " 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Burak  Han  İLGÜN  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  Daha  sonra 

helikopter havalandı ve bir müddet uçtuktan sonra bir yer indi ve buranın Akıncı Hava Üssü 

olduğunu öğrendik.Burada en az 10 adet her çeşit helikopter vardı. Yaklaşık 20-30 tane rütbeli 

pilot,  özel  kuvvetler  personeli  vardı.  Toplamda  70-80  personel  vardı.  Buradaki  tanıdığım 

kişiler Uçak Kurul Başkanı Murat AĞIR Albay .... Mustafa ÇİN Albay ve arkadaşlarım vardı. 

" şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  İbrahim MERT 27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Buranın  Akıncı  Üssü 

olduğunu inince öğrendik. Burda daha önce hiç görmediğimiz çok sayıda Albay ve Yarbay’ın 

olduğunu gördük bir süre sonra bizim okul komutanı olan Tuğgenaral Ünsal ÇOŞKUN da 

helikopterle buraya geldi. Bu gördüğüm subay grubu içerisindeTabur Komutanımız Kara Pilot 

Yarbay Yasin CANDEMİR, Kara Pilot Albay Mustafa ÇİN, Kara Pilot Yarbay Halil GÜL’ün 

de bu kalabalık içerisinde olduğunu gördüm." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Murat  GÜLERDİ  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  Daha  sonra 

okulumuzdan bir helikopter daha geldi ve orada 8 kursiyer olmuştuk. Burada bir çok rütbeli 

vardı ama bir çoğunun ismini bilmiyorum. Bildiklerim Döner Kanat Kurulu Başkanı Uğur 

Albay,  Sabit  Kanat  Kurul  Başkanı  Murat  AĞIR  Albay, Mustafa  ÇİN  Albay,  Tabur 

Komutanımız Yasin CANDEMİR, Okul  Komutanımız Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN, Hayri 

GÜR ( Halil GÜL ) Yarbay vardı. Bir F16 uçağı bulunduğumuz yeri bombaladı. O esnada 

herkes dağılıyordu. Buradaki komutanlar ''Gördüğünüz polise, Özel Harekata, Jandarmaya,  
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Mite sıkacaksınız'' diye bağırıyorlardı. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Taha Fatih ÇELİK 01/09/2016 tarihli ifadesinde; " ... 15 Temmuz gecesi 

uçtuğunu bildiğim kişilerin bu örgütün üyesi olduklarını düşündüğüm şahıslar;  ...  Mustafa 

ÇİN  ....Fatih  ARMAĞAN  ve  ifademde  yazdırmış  olduğum  isimler.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli  Nuri  YÜKSEL  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Akıncı  Üssüne 

indiğimizde orası  çok kalabalıktı  ve 700-800 kişi  vardı.  Orada her birlikten birileri  vardı. 

Burada  tanıdıklarım  Mustafa  ÇİN  Albay  ...  İbrahim  MERT'ti.Daha  sonra  F4  uçakları 

bulunduğumuz yeri ve pisti bombaladı. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

İzmir Cumhuriyet  Başsavcılığı'nın 2014/93685 sayılı  soruşturma dosyasından 

'Abdullah'  kod  isimli  gizli  tanık,  06/04/2016  tarihli  ifadesinde  ;  "...  Mustafa  ÇİN... 

KomKarsu  sınavını  kazandı  herkes  nasıl  kazandığına  şaşırdı.  ...  cemaatçi  olduğunu 

anlatmıştı)" şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık Kamil AYDINifadesinde; Kara Havacılık Komutanlığı Güvercinlik'te Orta 

Tabur Komutan Vekili olarak binbaşı rütbesi ile görev yaptığını ... yine tutuklu olan Murat 

Güler, Mustafa ÇİN ve Ahmet ERDOĞAN'ın tayin dairede görev yapan Rıza AKINCI ve 

Mehmet SAĞLAM ile çok samimi olduklarını, ayrıca kendisine vermiş olduğu kanaatte de 

olumsuz görüşler yazdığını....... Mustafa ÇİN, Ahmet ERDOĞAN, tayin dairede görev yapan 

Rıza AKINCI ve Mehmet SAĞLAM'ın örgüt üyesi olduğunu düşündüğünü belirtmiştir.

Tanık Oğuz BAYKAL 24/07/2016 tarihli ifadesinde; " Helikopter Kurul Başkanı 

Uğur KAPAN darbe girişiminden 2 gün önce kara pilot kurmay Albay Mustafa DURMUŞ, 

kara pilot albay Mustafa ÇİN, kara pilot Albay Erdoğan ERDEM, kara pilot Binbaşı Gökhan 

ÇİÇEK'e skorsky helikopteri ile tazeleme eğitimi yaptırmış. Bu eğitimi gündüz ve gece olarak 

yaptırmış. Gölbaşı tarafında yaptırmış. Buna ilişkin ses kayıtları alındığında nereye gittikleri 

nasıl  yaptıkları  öğrenilebilir.  Darbe  girişiminden  önce  Uğur  KAPAN,  Mustafa  ÇİN  ve 

Mustafa DURMUŞ'u konuşurlarken gördüğümde hayırdır ne yapıyorsunuz burada dediğimde 

Mustafa  DURMUŞ  Albay  bana  başka  bir  birliğe  atandığından  dolayı  uzun  süre 

görüşemeyeceğini  ve  hasret  giderdiklerini  söyledi.  Mustafa  DURMUŞ  bu  konuşmalar 

sırasında  kendisinin  korgeneraliğinin  garantili  olduğunu  söyledi.  Bir  sabah  kalkıldığında 

doların 4 TL olacağını söyledi. Bunlardan sadece Gökhan ÇİÇEK'in tutuklu olup olmadığını 

bilmiyorum. Benim bilgilerim bundan ibarettir." şeklinde beyanda bulunmuştur.
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Tanık Ercanay CERAN 26/07/2016 tarihli  ifadesinde;  " Olaylar  olmadan önce 

ayın 13ünde gece uçuşum olduğu için mesaiye gelmiştim. Saat 19:00 sıralarında birliğimizin 

yanındaki  kamelyada  yanımda  Murat  ÖZÇAKMAK,  Anıl  KORKMAZ  ve  adını 

hatırlamadığm bir kaç kişi ile otururken birlik komutanımız Uğur KAPAN'ı gördük. Yanında 

bizim birliğimizden olmayan pilotlar Mustafa ÇİN, Muzaffer KARTOPU ve Gökhan ÇİÇEK 

de vardı. Onlarla konuştuk ve birlikte yemek yedik. Üzerlerinde uçuş tulumu vardı. Birlikte 

tazeleme  uçuşu  yapacaklarını  söylediler.  Bu  bana  garip  geldi.  Çünkü  bu  kişiler  bizim 

birliğimizde çalışmamaktadırlar.  Normalde tazeleme uçuşunu herkes kendi  birliğinde veen 

fazla 3 kişi olarak yapılır. Daha fazla kişi ile tazeleme uçuşu pek görülmüş bir şey değildir.

Ben bu olaylar olduktan sonra eğtim görev istek planı(EGİP)den baktığmda o gün bu 

keşif uçuşuna katılanların arasında kara pilot albay Erdoğan ERDEM'in de adının geçtiğini 

gördüm. O da bu keşif uçuşuna katılmış.

Bu kişilerden Uğur KAPAN bizlere kendisinin uçuş yapacağı güzergahın Gölbaşı ve 

Temelli olduğunu söyledi. Bunu söyleme amacı bu bölgede uçuş yapanların çarpışmaya karşı 

dikkatli olması idi. Daha sonra öğrendiğimiz kadarıyla olay gecesi Gölbaşı güzergahında Özel 

Kuvvetler'e  taarruz  yapılmış.  Aynı  şekilde  Temelli'deki  yedek  meydandan  da  mühimmat 

taşımışlar. Meğer bölgede keşifuçuşu yapıyorlarmış.

Bundan  başka  ilgimi  çeken  anormal  bir  husus  da  tazeleme  uçuşu  normal  UH-1 

helikopteri ile yapıldığı halde bu kişilerin Skorsky helikopter ile tazeleme uçuşu yapışı idi. 

Skorsky helikopter personel taşımak için kullanılıyor olup, sonradan anladığımız üzere o gece 

keşif  uçuşu  yaptıklarıyerlere  tim  indirmek  için  Skorsky  ile  ilgili  bilgilerini  tazelemek 

istemişler. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda; 15 Temmuz 

2016  günü,  saat:  18:00'de,  Kr.Plt.Alb.Mustafa  ÇİN’in  Kara  Havacılık  Ölçme 

DeğerlendirmeKısmı koridorunda görüldüğü belirtilmiştir. 

Ankara  Batı  Cumhuriyet  Başsavcılığı  tarafından  26/07/2016  tarihinde  Kara 

Havacılık Komutanlığındayapılan aramada;  Mustafa ÇİN'e ait  4 numaralı  soru bankası 

ölçme ve değerlendirme yazılı olan odada, 

karteks dolabı içerisinden 1 adet VZOR 70 cal. 7.65 ibareli l35963 seri nolu tabanca, 

1 adet şarjör ile şarjör içerisinden çıkan 3 adet MKE 7,65 mm çaplı fışek,çalışma masası, 2.  

çekmecesinde bulunan 3 adet ajanda tipi defter, elbise dolabı üst gözünden 6 adet ajanda tipi 

defter,Masa altı sehpa üzerinde klasör içerisinde Hakan BACANLI isimli şahsa ait 16 Aralık 
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2015  tarihli  Kara  Kuvvetleri  Komutanlığına  yazılmış  olan  3  sayfa  dilekçe  ile  digital 

materyaller ele geçirildiği belirtilmiştir.

Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nın 27/10/2016 tarih ve 2273252 - 16 sayılı 

cevabi  yazılarında;  Kara  Havacılık  Okul  Komutanlığı  Öğretim  Başkanlığı  Döner  Kanat 

Uçuş  Eğitim Kurulunda  0203  uçuş  numarası  ile  Hakan01  kodunu  kullanan  pilotlar  Uğur 

KAPAN (Albay) ve E. ERDEM'in (Albay) ,M. CİN (Albay), M. KARTOPU (Albay) S-70 

A28 tipi helikopter ile Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nın 195 sıra numaralı emri üzerine 

13/07/2016 tarihinde saat 17:00 - 00:00 arasında GGG Eğitim / Tazeleme uçuşu yaptığının, 

kalkış ve iniş meydanının Güvercinlik olduğunun, uçuş ekibinde Y. YÜKSEL'in (Astsubay 

Çavuş) bulunduğunun belirtilmiştir.

Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nın 17/11/2016 tarih ve 59909392 -  1530 - 

2440218 - 16 sayılı cevabi yazısında,  O348 uçuş numarası ile icra edilecek olan simülatör 

uçuşuna Albay Muzaffer KARTOPU'nun simülatör mahalline gelmemesi nedeniyle uçuşun 

icra edilemediği,

O329 uçuş numaralı uçuşun ise 13/07/2016 tarihinde 13:50 - 14:50 saatleri arasında 

simülatörde icra edildiğinin, simülatör uçuşlarının yapıldığı güzergahların tespitinin mümkün 

olup olmadığının tespiti için Havelsan A.Ş nezdinde başvuruda bulunulduğu,

O203 numaralı  uçuşun 13041 numaralı  S-70 helikopteri  ile  13/07/2016  tarihinde 

20:16 - 23:05 saatleri arasında icra edildiğinin, uçuş ekibinde ismi bulunan Astsubay Çavuş 

Yakup YÜKSEL'in Albay Uğur KAPAN, Albay Erdoğan ERDEM, Albay Mustafa ÇİN, Albay 

Muzaffer KARTOPU ve Binbaşı Gökhan ÇİÇEK'den oluşan uçuş ekibinin kalabalık olması, 

kendisine  yeterli  kulaklı  olmadığı  gerekçesiyle  Albay  Uğur  KAPAN'ın  kendisini  uçuşa 

almadığını ve bu nedenle de uçuşa katılmadığını beyan ettiğibelirtilmiştir.

Şüpheli Mustafa ÇİN'in, şüpheliler Uğur KAPAN, Erdoğan ERDEM, Muzaffer 

KARTOPU  ve  Gökhan  ÇİÇEK  ile  birlikte  13/07/2016  tarihinde  gerçekleştirdikleri 

eğitim uçuşunda kullandıkları helikopterin uçuş güzergahı ile ilgili olarak Ankara Hava 

Trafik  Ünitesine  bağlı  Esenboğa ve  Ahlatlıbel  Hava Radar Mevzi  Komutanlığına ait 

radar görüntüleri üzerinde bilirkişiler tarafından yapılan inceleme sonucu düzenlenen 

13/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda; 

13  Temmuz 2016 tarihinde 6666 mod3’lü  S-70 13041 kuyruk numaralı  S-70 

helikopteri 20.16-23.05 saatleri arasında uçuş icra ettiği KUTAY (Kara Havacılık Uçuş Takip 

Yazılımı) vasıtasıyla tespit edilmiştir.

1721 mod3’lü 12089 kuyruk numaralı AH-1P helikopteri 13.07.2016 tarihinde saat 
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21:09:46 sularında Ulucan Meydanı güneydoğusunda ilk tespiti yapılmıştır. Müteakiben hava 

aracı Güvercinlik Meydanına iniş yapmak maksadıyla Güvercinlik Meydanına ilerlediği ve 

saat  21.30  sularında  iniş  yaptığı  değerlendirilmiştir.  Video  görüntüleri  incelendiğinde, 

transponderı kapalı helikopter olduğu değerlendirilen trafiğin 20.45’te Mogan Gölü batısında 

görüldüğü müteakiben TÜRKSAT’ın batısından kat ederek geri döndüğü ve 20.53 sularında 

Sırt Meydanına iniş yaptığı; bir süre beklemeden sonra tekrar 21.10’da kalkarak TÜRKSAT 

tarafına  gittiği,  müteakiben Ulucan meydanına  giderek  indiği  görülmüştür.  KUTAY (Kara 

Havacılık  Uçuş  Takip  Yazılımı)  kule  kayıtları  incelendiğinde  o  gece  uçan  helikopter 

trafiklerinin  Güvercinlik  Meydanı  kalkış  saatleri  değerlendirildiğinde  bahse  konu trafiğin; 

20.16’da  Güvercinlik'ten  kalkan  HAKAN01  çağrı  adı  ile  uçan  Uğur  KAPAN  ve  ekibi, 

HAKAN27 çağrı kodu ile uçan Cumali BOLAT ve ekibi olabileceği değerlendirilmiştir. 

Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  Mali  Suçlarla  Mücadele  Şube  Müdürlüğü'nün 

28/03/2017 tarih ve 342278 Sayılı cevabi yazısında; Şüpheli Mustafa ÇİN’in kardeşi Metin 

ÇİN’in Bankasya'da hesabının bulunduğu ve 2014 yılında hesap bakiyesinde artış  olduğu, 

ayrıca  kardeşi  Metin  ÇİN’in  Fetullahçı  terör  örgütü  üyesi  olmak  suçundan  Cumhuriyet 

Başsavcılığımızın  2016/81576  sayılı  dosyasından  tutuklu  olduğu,  öğretmenlik  yaptığı 

belirtilmiştir. 

Şüpheli Mustafa ÇİN'in kullanmakta olduğu / adına kayıtlı  olan 0532 513 96 58, 

0536  458  63  54  ve  0535  527  57  09  numaralı  telefon  hatları  için  Ankara  9.  Sulh  Ceza 

Hakimliği'nin  08/02/2017  tarih  ve  2017/875  D.  iş  sayılı  kararı  ile  5271 Sayılı  CMK'nun 

135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı verilmiştir.

Şüpheli  Mustafa  ÇİN  kullanmakta  olduğu  0532  513  96  58  numaralı  telefon 

hattının iletişim bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe girişiminde bulunulan 15/07/2016 

tarihinden  şüphelinin  cep  telefonundan  23:52'den  sonra  herhangi  bir  telefon  irtibatında 

bulunmadığı,  gprs  incelemesinden  şüphelinin  23:48'de  internet  erişiminde  bulunduğu,  bu 

saatten sonra 16/07/2016 tarihinde saat 08:32'de internet bağlantısında bulunduğu, bu sırada 

cep telefonunun Kazan ilçesinde bulunan baz istasyonundan sinyal verdiği anlaşılmıştır. 

Şüpheli Mustafa ÇİN, 16/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. 

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan tüm deliller ile birlikte şüpheli Mustafa ÇİN'in eylemleri değerlendirildiğinde;
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Şüpheli  Mustafa ÇİN'in,  Kara Havacılık  Okulu  Erkan Başkanlığı  Soru  Bankası 

Ölçme ve Değerlendirme Şubesinde, Şube Müdürü olarak Albay rütbesiyle görev yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri olmayan şüphelilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış biçimi, 

olay  akşamı  sivil  kıyafetle  askeri  helikopterin  pilotluğunu  yapmış  olması,  'Abdullah'  kod 

isimli  gizli  tanık  beyanı,  soruşturma  kapsamında  etkin  pişmanlık  göstererek  ifade  veren 

şüphelilerin  beyanları  birlikte  gözönünde  bulundurulduğunda,  şüpheli  Mustafa  ÇİN'in 

Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğunun anlaşıldığı, 

Şüpheli  Mustafa  ÇİN'in,  şüpheliler  Uğur  KAPAN,  Erdoğan  ERDEM,  Muzaffer 

KARTOPU ve Gökhan ÇİÇEK ile birlikte 13/07/2016 tarihinde gece uçuşu eğitimi adı altında 

15/07/2016 tarihinde helikopterle uçuş gerçekleştirilecek olan Gölbaşı ve Temelli bölgelerine 

helikopterle  uçuş  gerçekleştirdikleri,  şüphelilerin  bu  uçuşla  olay  gecesi  uçuş  yapılacak 

bölgelere gece keşif uçuşu yaparak askeri darbe hazırlık faaliyetlerinde bulunduklarının ve 

askeri darbe girişiminden haberdar olduklarının anlaşıldığı, 

Şüphelinin,  Skorsky  helikopter  pilotu  olduğu,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu 

askerler  tarafından  planlanıp  gerçekleştirilecek  olan  askeri  darbe  planı  kapsamında  olay 

gecesi Skorsky marka helikopter kullanacak pilot olarakönceden görevlendirildiği,

Şüphelinin,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler  tarafından  planlanıp 

gerçekleştirilecek  askeri  darbe  kapsamında  kendisine  verilecek  emir  ve  talimatları  yerine 

getirmek  üzere  15/07/2016  tarihinde  mesai  bitimi  görev  yaptığı  Güvercinlik  Kışlasından 

ayrılmadığı,

Askeri  darbe faaliyetinin başlaması  üzerine şüpheli  Mustafa ÇİN'in aldığı  talimat 

doğrultusundaGüvercinlik  Meydanında  park  alanında  önceden  tüm bakımları  yapılmış  ve 

uçuşa hazır bir şekilde park alanında bekletilen 13045 kuyruk numaralı  Skorsky S-70 tipi 

genel  maksat  helikoptere  şüpheli  Uğur  KAPAN  ile  birlikte  pilot  olarak  bindikleri,  bu 

helikopterin teknisyenliğini şüpheli Kadir BAYRAM'ın yaptığı, 

Şüpheliler  Mustafa  ÇİN  ve  Uğur  KAPAN'ın,  üzerinde  bixi  kapı  makineli  tüfeği 

kurulu ve mühimmat bulunan bu helikopter ile Güvercinlik'teki kuleden izin almadan kalkış 

yaptıkları, Kazan ilçesi Akıncı mevkiine bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait Akıncı 

Hava Üssünde daha önceden belirlenmiş alana  'yurtta sulh' parolasını kullanarak helikopter 

ile indikleri, 

Şüphelinin,  Akıncı  Hava Üssünde kendi  sıralı  amir  ve komutanlarından olmayan, 

askeri darbeciler tarafından Hava Görev Komutanı olarak atanan şüpheli Uğur KAPAN'dan 

aldığı talimatları uyguladığı, 

Şüphelinin, olay akşamı gerçekleştirdiği başka helikopter uçuşu ya da başka faaliyeti 

bulunup bulunmadığının soruşturma aşamasında belirlenemediği, 
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Şüphelinin, askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine şüphelinin 

tellerden atlayarak Akıncı Hava üssünden kaçtığı,  aynı gün kolluk tarafından Akıncı Hava 

Üssü civarında yakalandığı, 

Şüphelinin, helikopter ile kalkış ya da iniş yaparken uçuş kulesinden izin almadığı ve 

bilgi  vermediği,  helikopter  uçuşları  için  daha  önceden verilmiş  olan  yasal  hiçbir  emir  ve 

talimata riayet etmediği, pilotluğunu yaptığı bir helikopter ile başka bir kuvvet komutanlığının 

üssüne gittiği, yasal emir ve talimatlar dışında uçuşlar gerçekleştirip kendisine emir ve talimat 

verme yetkisi bulunmayan kişilerden emir ve talimat aldığı,

Şüphelinin, olay akşamı yetkisi olmadığı halde helikopter kullandığı, 

Şüphelinin,  aldığı  talimat  doğrultusunda  kullandığı  helikopterin  ışıklarını  kapatıp 

karartma uygulayarak uçtuğu, kalkış ve iniş yaptığı, helikopterle karartmalı şekilde uçarak 

askeri  darbe  girişimine  karşı  gelen  polislerin  silahlarından  çıkacak  mermilerin  hedefi 

olmaktan korunmayı amaçladıkları, 

Şüphelinin, olay akşamı Genelkurmay Başkanı tarafından ikinci bir emre kadar bütün 

uçuşların durdurulması emri verildiği halde helikopterle uçuş gerçekleştirerek bu emre karşı 

geldiği, 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarının  askeri  darbe  faaliyeti  icrası  sırasında  olay 

gecesi askeri darbe faaliyeti dışında herhangi bir telefon iletişiminde bulunulmamasına dair 

faaliyete katılan askerlere emir ve talimat verdiklerinin değerlendirildiği,  şüphelinin de bu 

emir ve talimata uyarak 15/07/2016 tarihi saat 23:48 - 16/07/2016 tarihi saat 08:32 arasında 

hiçbir telefon irtibatında bulunmadığınınanlaşıldığı, 

Şüphelinin, gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi olduğunu 

bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu 

olan  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ederek,  askeri  darbe 

girişimininde bulundukları,  askeri  darbe planlaması kapsamında darbe girişiminin başarıya 

ulaşması için kendisine verilen yasal olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Mustafa  ÇİN'in,  soruşturmaya  konu  eylemlerinin,  Silahlı  Terör  Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını  oluşturduğu 

anlaşılmıştır. 

5-104- Şüpheli Mustafa ORMANTEPE'nin ( Astsubay ) Eylemleri :
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Şüpheli  Mustafa ORMANTEPE 27/07/2016 tarihli  ifadesinde;  "  Ben Malatya 

ilinde İkinci  Kara Havacılık  Alayında Teknisyen Başçavuş rütbesiyle  görev yapmaktayım. 

Ben  çalıştığım  yerde  atak  helikopterlerinin  bakımını  yaparım.  14.06.2016  günü  Alay 

komutanı Kurmay Albay Mustafa ÖZKAN bana Ankara iline Malatya’dan 2 atak helikopteri 

gönderilecek sen otobüsle Ankara gidip bir gün sonra orda verilen görevi yerine getirip dön, 

Ankara iline gittiğinde Yarbay Özcan KARACAN ile görüş dedi. Bende verilen emir gereği 

Otobüsle  14/07/2016 günü saat  21:30 sıralarında otobüse bindim ve Ankara  iline geldim. 

Sabah  Güvercinlik'te  bulunan  Kara  Havacılık  komutanlığın  gittim  ve  burada  görmemi 

istenilen  1.  Kara  Havacılık  Alayı  taarruz  tabur  komutanı  Yarbay  Özcan  KARACAN  ile 

makamında görüştüm. Bana hitaben Akşam tatbikatın olduğunu saat 20:30 sıralarında birliğe 

gelmemi  söyledi.  Bende  görevin  içeriği  ile  ilgili  bilgi  sordum  Özcan  KARACAN  bana 

herhangi bir sorunun olmadığını rutin bir görev olduğunu söyledi.

Ben  Akşam  saat  20:00  sıralarında  belirtildiği  gibi  Güvercinlik'te  bulunan  Kara 

Havacılık  Komutanlığına  geldim.  Ardından  görev  yerim olan  uçuş  hattının  olduğu  kısma 

geldim  burada  Bakım  Tabur  komutanı  Yarbay  Murat  BOLAT  görevli  teknisyenlerin 

helikopterlere mühimmat yüklemesini söyledi. Biz de verilen emri yerine getirdik. Bir Atak 

helikopterine  ben  ve  yanımda  bulunan  teknisyen  Volkan  TÜRKKORKMAZmühimmat 

yüklerken helikopterde parça kırılıp arıza meydana geldi ve bu helikopterin silahı kullanılmaz 

hale gelince pilotlar uçmadı. Bu Helikopterde Bulunan Pilotların Yarbay Erdal BAŞLAR ve 

Binbaşı Eyyup ÜNAL olduğunu gördüm. Daha sora Temelli tarafından Pilot yarbay Hakan 

EROL  ve  Yüzbaşı  Memduh  KARAGÖL  tarafından  yeni  bir  Atak  helikopteri  getirildi 

veYarbay  Erdal  BAŞLAR  ve  Binbaşı  Eyyup  ÜNAL  buhelikoptere  bindi  bize  hitaben 

Genelkurmay  Basıldı  acil  oraya  gideceğiz  dedive  benden  tekrar  mühimmat  yüklememi 

istediler bizde yine burada bulunan teknisyenler Volkan TÜRKKORKMAZ, Ömer SEZEN, 

Tamer ÖĞÜT ile birliktebu helikoptere mühimmat yükledik ve aynı pilotlar helikopterle saat 

23:00  sıralarındauçtular.  15  dk  sonra  geri  döndüler  ve  silah  sisteminde  arıza  olduğunu 

söylediler  ve  hemen giderilmesini  istediler.  Bizde  bu  sırada  internette  olağan  dışı  olaylar 

olduğunu fark edince giderilmesi kolay olan bu arızayı tamir etmedik. Piyotlar ısrarla arızanın 

giderilmesin istese de tamirin yapmadık. Ayrıca son olarak uçan bu helikopterin atış yapıp 

yapmadığını bilmiyorum o an kontrolünü yapamadık. Bu kez yine aynı pilotlar ilk arıza yapan 

helikopterin yedek parçasını bize getirerek tamir edilmesini istedi biz kolay olan bu arızayı da 

yapılamayacağını  söyleyerek  tamir  etmedik.  Şunu  da  belirtmek  istiyorum  mühimmat 

yüklediğimiz iki atak helikopteri Malatyadan gelen helikopterlerdir.

Ben pist içerisinde görevliyken pist üzerinde 7 adet helikopter olduğunu, bunlardan 1 

atak  helikopterinin  ve  4  adet  kobra  helikopterinin  kalkış  yapıp  daha  sonra  geri  geldiğini 

gördüm. Size ismini verdiğim pilotların dışında alanda ismini bilmediğim ancak gördüğümde 
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tanıyabileceğim pilotlarda vardı. 

Olayın  darbe  olayı  olduğunu  anlayınca  nizamiyeden  çıkmak  istedim  ancak 

Sıkıyönetim ilan edildiğini duyduk ve nizamiyeden çıkmamıza izin verilmedi. Burada sabaha 

kadar bekledik bir süre gazinoda uykuya daldım uyandığımda şu an hatırlamadığım bir pilot 

gelerek  birliğin  basıldığını  ateş  altında  olduğumuzu  burayı  terk  etmemiz  gerektiğini  bize 

söyledi.Bu sırada dışarda bir helikopter olduğunu yanımda bulunan Volkan ile birliktegördük 

helikopterin  yanına  gittiğimizde  çabuk  helikoptere  binin  sizi  götüreceğiz  dediler.Bizde 

helikoptere bindik ve yakında bulunan Akıncılar Hava üssüne 16.07.2016 günü saat 06:00 

sıralarında gittik.  Buraya gittiğimizde jetlerin inip kalktığını gördüm burada da sıkıntıların 

devam ettiğini  görünce  birliği  terk  edip  nizamiyeden  dışarı  çıktık.  18.07.2016  günü  ben 

kendim  İl  Emniyet  müdürlüğüne  giderek  durumu  anlattım  ve  ifade  vermek  istediğimi 

söyledim.Aranan  şahıslardan  olmadığım burada  bana  söylendiler  bende  buradan  ayrılarak 

Güvercinlik  Kara  Havacılık  komutanlığına  gittim  burada  nizamiyede  görevli  merkez 

komutanlığı personeli beni alıp İl Emniyete teslim etti.Benim ortaya çıkan darbe olayı ile bir 

ilgim yoktur. Bana tatbikat ve rutin bir görev olduğu söylendi zaten Darbe olduğunu anlayınca 

herhangi bir görevi yerine getirmedim. 

Şüpheli Mutlu AÇIKGÖZ 18/07/2016 tarihli ifadesinde; " Saat: 00:15 sıralarında 

Güvercinlik Üssüne iniş yaptık. Ben daha helikopterden iner inmez üste bulunan Eyüp ÜNAL 

Yarbay  ile  Binbaşı  Erdal  BAŞLAR  Atak  Helikopterine  geçti,  Başçavuşlar Mustafa 

ORMANTEPE ve Volkan TÜRKKORKMAZ helikoptere mühimmat yüklediler. Daha sonra 

bu başçavuşlar beni çağırdılar ve helikoptere mühimmat yüklemeyi bilip bilmediğimi, silah 

arızası olduğunda tamir edip edemediğimi sordular, ben de telsiz konuşmalarından durumu 

anladığım için bilmediğimi söyledim ve oradan uzaklaştım. Bu sırada da bizim getirdiğimiz 

Atak helikopterini orada bulunan Eyüp ÜNAL yarbay ile Binbaşı Erdal BAŞLAR kaldırdı. 

Helikopter kalktıktan sonra Memduh Yüzbaşı hangara gitti, Hakan Yarbayı’da indikten sonra 

bir daha hiç görmedim. 

Bizim  Malatya’ya  götüreceğimiz  olan  Atak  helikopterini  o  gün  bombalamada 

kullanıldığını, bu sırada da Feedırın arızalandığını, Temelli'de arızalanan Atak Helikopterinin 

Feedırın  sökülmesinin  istenmesinin  sebebinin  de  bombardımanda  kullanılan  ve  Feedırı 

arızalanan  helikopterin  Feedır  ile  değiştirilmesi  olduğunu  anlamıştık.  Ömer  Başçavuş  ile 

birlikte  aramızda  konuşma  yaparak  bunların  halkı  bombaladığını,  buradan  uzaklaşmamız 

gerektiğini  ve  kesinlikle  helikopterlere  müdahele  etmememiz  gerektiğini  konuştuk  ve  iş 

yapmama kararı aldık, hangar içerisinde beklemeye başladık. Eyüp ÜNAL Yarbay ile Binbaşı 

Erdal BAŞLAR’ın kaldırdığı Atak helikopterinin mermi yediğinden dolayı arızalandığı ve bu 

nedenle  kalktıktan  20-30  dk  sonra  geri  döndüğünü  gördük.  Bize  Başçavuş  Mustafa 
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ORMANTEPE ve Volkan TÜRKKORKMAZ arızalı helikopterleri tamir etmemiz talebinde 

bulundular ancak Ömer Başçavuş ile birlikte hiçbir helikoptere müdahele etmedik." şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ömer SEZEN 18/07/2016 tarihli ifadesinde; "Ben henüz meydanda iken 

Atak  Helikopterinin  yanına  gidince  helikopterde  yükleme  yapan  ve  mühimmat  yükleyen 

Malatya ilinde görev yapan daha önce birlikte  görev yaptığım ve PDY içerisinde faaliyet 

gösterdiklerinden şüphe duyduğum Başçavuş Mustafa ORMANTEPE ve Başçavuş Volkan 

TÜRKKORKMAZ’ın  seri  bir  şekilde  Atak  helikopterine  300  adet  top  mühimmatı 

yüklediklerini  gördüm. Bu sırada  yanlarında isimini  bilmediğim bir  teknisyen daha vardı. 

Helikopteri kullanmak üzere pilot kabininde eski Tabur Komutanım Yarbay Erdal BAŞLAR 

ve silah kabininde ise Binbaşı Eyüp ÜNAL bulunuyordu. Erdal Yarbaya hitaben "Komutanım 

ne oluyor nereye gidiyorsunuz yapmayın etmeyin" dediğimde kafasını sallayarak "hallederiz" 

dedi ve motor çalıştırarak havalandılar.

Meydanda  bulunan  ve  Malatya  iline  götüreceğimiz  1001  numaralı  Atak 

Helikopterinin yanına gittiğimde buna da mühimmat yüklenmeye çalışıldığını ve bu esnada 

silah  besleyicisinin  tırnağının  kırıldığını  onun  için  de  Temelli'de  bulunan  ve  yanan 

helikopterden  silah  besleyicisinin  istendiğini  anladım.  Burada  Başçavuş  Mustafa 

ORMANTEPE  ve  Başçavuş  Volkan  TÜRKKORKMAZ  bana  silah  besleyiciyi  getirip 

getirmediğimi sordular ve 1001 numaralı Atak Helikopterine mühimmat yüklemesi yaparken 

tırnağı  kırdıklarını  ve  silah  besleyiciyi  kendilerinin  istediklerini  ve  1001  numaralı  Atak 

Helikopterine  takacaklarını  söylediler.  Ben  Atak  Helikopterinin  arızasının  sadece  silah 

besleyicisinden  olmadığını  anladım.  Mustafa  ORMANTEPE  ve  Başçavuş  Volkan 

TÜRKKORKMAZ  silah  bakımcımın  olup  olmadığını  sordular  ben  de  Mutlu  AÇIKGÖZ 

Astsubayı çağırdım ve onların yanında sıkıntıyı halledelim dedim. Ancak Mutlu AÇIKGÖZ 

Astsubay ile  başbaşa  yaptğım görüşmede  "bunların  ne  için  mühimmat  yüklediklerini,  ne 

yapacaklarını bilmiyoruz, yapıyor gibi görünüp oyalayalım, arızayı gidermeyelim" dedim ve 

bu şekilde ortak hareket ettik." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ömer  SEZEN  23/12/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Biz  helikopterden 

indiğimizde  bizimle  gelen  Atak  helikopter  pilotları  uçuş  hattında  değillerdi.  Ben  hemen 

helikopterden iner  inmez Atak helikopter  pilotlarının  kasklarını  almak üzere  1008 kuyruk 

numaralı Atak helikopterin yanına gittim. Pilotlar orada yoktu, kasklar da helikopterin içine 

konulmuştu.  Normalde  bu  kasklar  çok  değerli  kasklardır.  Pilotlar  kullanmadıkları  zaman 

kutuda muhafaza edilirler. Bende bunun için hemen Atak'ın yanına gitmiştim. Bu kaskları alıp 

kutularına koydum. O sırada Malatya'dan tanıdığım Volkan TÜRKKORKMAZ ile Mustafa 
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ORMANTEPE'nin bu Atak helikoptere mühimmat yüklediklerini gördüm. Ayrıca yanlarında 

ismini  bilmediğim,  daha önce görmemiş  olduğum uzun boylu,  esmer tenli,  30 yaşlarında, 

üzerinde rütbesi ve peci bulunmayan tulumlu, birisi daha vardı. Bu kişiyi görsem tanırmıyım, 

tanımazmıyım bilemiyorum. Ben orada hatta Mustafa ile Volkan'a bu kişi kim diye sordum. 

Onlar'da isim kullanmayalım dediler ve o kişinin ismini bana söylemediler. Bu kişinin kim 

olduğu Mustafa ve Volkan'dan öğrenilebilir. 

Ben helikopterde gelirken askeri darbe olduğunu öğrenmiş olmama rağmen, Mustafa 

ile Volkan'a ne olduğunu sorduğumda, bana Volkan "Fetönun polisleri Genel Kurmay'ı esir 

almışlar, vatan elden gidiyor" dedi. Bende buna çok şaşırdım. Volkan ile Mustafa mühimmatı 

Atak'a yükledikten sonra bu mermilerin namluya verilmesi aşaması kalmıştı.  bu ustalık ve 

incelik  isteyen  bir  iştir.  Bana  bunu  yapacak  personelin  var  mı  dediler.  Bende  Mutlu 

AÇIKGÖZ  Astsubay  var  dedim.  Bu  sırada  zaten  Mutlu  Astsubayda  oraya  geldi.  Ona 

mermileri namluya vermesini söylediler. O da ben yapmam, bilmiyorum dedi. Bunun üzerine 

Tamer ÖĞÜT Başçavuşu çağırdılar. 5 dakika içerisinde Tamer ÖĞÜT oraya geldi. Ataktaki 

mermileri namluya verme işini Tamer ÖĞÜT Başçavuş birkaç dakika içerisinde yaptı. Volkan 

ve Mustafa bu Atak helikoptere mühimmat yüklerken ben kendilerine herhangi bir şekilde 

yardım etmedim. 

... Bu helikopter kalktıktan sonra Mustafa ve Volkan bana Feeder'i getirdin mi diye 

sordular.  Bende  getirdim,  ne  yapacaksınız  dedim.  Onlarda  bana  1001  kuyruk  numaralı 

TAİ'den gelen helikotere mühimmat yüklerken feeder'ini kırdıklarını, onu değiştireceklerini 

söylediler.  UH1'den  Temelli'den  getirdiğimiz  feederi  aldılar.  1001  kuyruk  numaralı 

helikoptere monte etmeye çalıştılar. Uğraştılar ancak başaramadılar. Bu sırada Tamer ÖĞÜT 

Başçavuş bana geldi. Bunlar feederi takamadılar. Benim bir silahçım var, Çağlayan ÇİMEN 

Astsubay onu çağıralım mı  diye  bana  sordu.  Bende siz  bilirsiniz  dedim. O da bana giriş 

çıkışlar yasak, gidip Murat BOLAT Yarbaya birlikte söyleyelim dedi. Ona ben karışmam sen 

git dedim. O da gitti. Sonradan ne yaptığını bilmiyorum. Bir süre sonra Çağlayan ÇİMEN 

Astsubay geldi. Ben gece boyunca uçuş hattında idim. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Memduh KARAGÖL 18/07/2016 tarihli ifadesinde; " Dikkatimi çeken 3 

tane yakıt tankerinin apronda beklediği farklı birliklerden teknisyen ve pilotların havaalanında 

olduğunu  gördüm.Yarbay  Erdal  BAŞLAR  (Kara  Kuvvetleri  Atak  Projesi  Subayı)  beni 

apronda karşıladı.  'Hoşgeldiniz hemen helikopterinize silah yükleyin'  deyince sinirlendim 

'ne  mühimmat  yüklemesi,  kim  kime  vuruyor,  bişeyden  haberim  yok' dedim.  Teknisyen 

arkadaşlarıma  ve  pilot  arkadaşlarıma  hiç  kimse  ayrılmasın,  hiçbişey  de  yapmayın,  silah 

yüklemeyin dedim ve içeri geçtim. İçeri geçerken Malatya ilinde görevli olmasına rağmen 

Başçavuş  Volkan  TÜRKKORKMAZ  ve  Başçavuş  Mustafa  ORMANTEPE’yi  gördüm.  " 
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şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Tamer ÖĞÜT 22/10/2016 tarihli ifadesinde; "  Uçuş hattına geldiğimde 

10606  kuyruk  numaralı  Wisky  Süper  Kobra  yerinde  değildi.  10605  kuyruk  numaralı 

helikopter de pist başına çıkmıştı.  Uçuş hattında Yarbay Erdal BAŞLAR ile Binbaşı Eyüp 

ÜNAL’ı gördüm aralarında konuşuyordu. Yanlarından geçip giderken; Teknisyen Astsubaylar 

Engin  SARITAŞ,  Volkan  TÜRKKORKMAZ,  Mustafa  ORMANTEPE,  Resul 

BARDAKKAYA’yı 10602 nolu helikopterin yanında gördüm. Engin SARITAŞ’a ne olduğunu 

sorduğumda; bilmediğini söyledi. Bende "Mühimmatı kim yükledi" diye sorduğumda "Ben 

yükledim" diye cevap verdi. "10602‘nin nesi var" diye sorduğumda; arızası olduğunu söyledi. 

Bu esnada uçuş hattındaki helikopterler sırayla havalanmaya başladı.  Bir süre sonra Erdal 

BAŞLAR ile  Eyüp  ÜNAL’ın  Atak  helikopterine  bindiklerine  gördüm."  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli Ömer KIZILOVA 07/12/2016 tarihli ifadesinde; "  Okul komutanlığının 

Isparta'ya  taşınması  ile  ilgili  tayin  çalışmaları  vardı.  Onları  tamamladım.  Saat  18:00 

sıralarında Mehmet ŞAMCI bana ben Kara Havacılığa gideceğim saat 20:00 gibi sizde oraya 

gelin  dedi.  Ayrıca  Mustafa  ORMANTEPE  ve  Volkan  TÜRKKORKMAZ'ın  Etiler  Ordu 

evinde olduğunu, onları da giderken almamızı, A City'den Erkan ÇETİN Başçavuşun bizleri 

alacağını, olabildiğince Kara Havacılığa az araç giriş çıkışı olsun dedi. Bu sırada Korkmaz 

GÜLAL Başçavuşda yanımızdaydı. Aynı şeyleri ona da söyledi. dedi

Saat  19:00  sıralarında  Karargahtan  benim  plakası  olmayan  aracımla  Korkmaz 

GÜLAL  Başçavuş  ile  birlikte  çıktık.  Etiler  Orduevine  gittik.  Yoldayken  ben  Mustafa 

ORMANTEPE'yi  cep  telefonumdan  aradım.  Oraya  gelmekte  olduğumuzu  söyledim.  Biz 

Etiler orduevine vardığımızda onlar kapıda çıkmışlar bizi bekliyorlardı. Mustafa ve Volkan'ı 

benim  araca  aldık.  Oradan  İstanbul  yolundan  ACity'e  gittik.  Mustafa  ile  Volkan'ı  orada 

indirdik. Korkmaz Başçavuş ile birlikte Eryaman'a onun evine gittik. Ben aşağıda bekledim. 

O evine çıkıp 10 - 15 dakika sonra uçuş tulumu ile geri döndü. O kendi arabasına bindi. Ben 

kendi arabama bindim. İki arabayla Etimesgut'a benim baldızımın bulunduğu adrese gittik. 

Oraya benim arabamı park ettim. Araçta bulunan tulum çantamı alarak Korkmaz'ın arabasına 

bindim. Birlikte A City'nin oraya geldik. Korkmaz'ın arabasını A City otoparkına park ettik. 

Biz  otoparka  gittiğimizde  Mustafa  ORMANTEPE  ve  Volkan  TÜRKKORKMAZ  orada 

bekliyorlardı.  Erkan  ÇETİN  Başçavuşta5  -  10  dakika  sonra  oraya  geldi.  Benim arabayla 

gideceğiz  dedi.  4'ümüz  Erkan  ÇETİN'in  kullandığı  arabaya  bindik.  Kara  Havacılık  Ana 

Nizamiyesinden giriş yaptık. 1. Alayın Karargahına binasına gittik. Erkan Başçavuş bizi orada 

bıraktı. Kendisi Skorsky hangarına gitti. Karargah binasının kapısında hatırladığım kadarıyla 
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yüzbaşı Taha Fatih ÇELİK vardı. Kolunda nöbetçi kolluğu vardı. Ona tatbikat için geldiğimizi 

söyledik. O da buyurun dedi. Bizi içeri aldı. Pilotların gazinosuna geçmemizi söyledi, biz de 

oraya geçtik. Biz orada birifing yapılacağını düşünüyorduk. Dördümüz yarım saat kadar orada 

bekledik. Bu sırada üzerimize tulumlarımızı giydik. Bize herhangi bir birifing verilmedi. Bu 

sırada tekrar kapıdaki nöbetçi yüzbaşı yanımıza geldi. Bizlere arkadaşlar intibaklı olduğunuz 

hava aracının komutanına gidin onlar size gerekli talimatı verecek onlarla görüşün dedi. Biz 

de  bunun  üzerine  oradan  çıktık.  Mustafa  ORMANTEPE  ile  Volkan  TÜRKKORKMAZ 

taarruz  hangarına  gittiler.  Biz  Korkmaz  GÜLAL  ile  birlikte  Hava  Ulaştırma  Grup 

Komutanlığına gittik. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Resul  BARDAKKAYA polise  verdiği  22/10/2016 tarihli  ifadesinde;  " 

Dışarıya çıktığımda başka birliklere ait  teknisyenlerin geldiğini gördüm. Bunlar;  Başçavuş 

Volkan TÜRKKORKMAZ, Mustafa ORMANTEPE, Ömer GÜLER’di,  arkalarından Murat 

BOLAT, Yarbay İlkay ATEŞ, Binbaşı Ali ERCAN, Yüzbaşı Cebrail SERT, Yüzbaşı Taha Fatih 

ÇELİK ile Kobra helikopter pilotları olan ancak tanımadığım isimlikleri sökülü, tabancaları 

olan kalabalık bir pilot grubu geldi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Resul BARDAKKAYA 22/10/2016 tarihli ifadesinde; " ... Biz 4 astsubay 

helikopterin pervanelerindeki örtüleri her birimiz ayrı ayrı helikopterin olmak üzere açtık. Biz 

uçuşa hazırlık için bu helikopterlerin bataryalarını ve yakıtlarını kontrol ettik. Bu yaptığımız 

işlemler yaklaşık 15 dakika kadar sürdü. Bu sırada başka birliklerden polis ifademde belirtmiş 

olduğum Volkan TÜRKKORKMAZ, Mustafa ORMANTEPE ve Ömer GÜLER astsubaylarda 

geldiler. Onlarda diğer helikopterleri uçuşa hazır hale getirdiler. dedi.

.... Biz o gece orada beklerken saat 24:00 sıralarında uçuş hattına inen Ataklara ve 

Kobralara Volkan TÜRKKORMAZ, Mustafa ORMANTEPE, Süleyman Nazif TÜRKOĞLU, 

Ümit ALPAR, Ömer GÜLER, Engin SARITAŞ mühimmat yüklediler. Ben ve benimle birlikte 

hareket eden 5 astsubay arkadaş herhangi bir helikoptere mühimmat yüklemedik. " şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Volkan TÜRKKORKMAZ 26/10/2016 tarihli ifadesinde; " Saat 21:30 da 

Mustafa  ORMANTEPE  ile  birlikte  Malatya'dan  otobüse  bindik.  06:00-06:30  sıralarında 

Ankara'da  AŞTİ'de otobüsten  indik.  Telefonum yanımdaydı.  Ancak yol  boyunca  kimseyle 

telefonla görüşmedim. Mustafa'nın da görüşüp görüşmediğini hatırlamıyorum.

Otobüsten indikten sonra toplu ulaşımla Kara Havacılık Komutanlığı'na gittik. Saat 

08:00  sıralarıydı.  Doğrudan  Özcan  KARACAN  Albayın  odasına  gittik.  Odasında  yoktu. 

Gazinoda Mustafa ile  çay içtik.  08:30 sıralarında asker  haber  verince Özcan KARACAN 
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Albayın odasına gittik. Odada Özcan KARACAN Albaydan başka kimse yoktu. Kendisine 

"alay komutanımız Mustafa ÖZKAN Albayın emriyle helikopter teslimi için geldiğimizi, sizi  

görmemiz gerektiği söylendi" dedik. O da bize "hoşgeldiniz, akşam saat 20:00 sıralarında  

tatbikat yapacağız, ondan sonra sizi evinize göndereceğiz" dedi.Biz de "emredersiniz" dedik. 

Oradan Mehmet ŞAMCI Binbaşıyla görüşmek üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na gittik. 

Saat 10:00-10:30 sıralarında onunla görüştük. O da bize "akşam tatbikat bitince sizi evinize  

göndereceğiz" dedi. 

Biz Mehmet ŞAMCI binbaşının oradan ayrıldıktan sonra Mustafa ORMANTEPE ile 

birlikte Etiler orduevine gittik. Orada 5-6 saat kaldıktan sonra Ömer KIZILOVA Astsubay, 

bizi özel aracıyla orduevinden aldı. Birlikte Kara Havacılık Komutanlığı'na gittik. Ömer'in de 

o gece uçuşu varmış. Saat 19:00 sıralarıydı. Mustafa ile biz Özcan Yarbayın odasına gittik.  

Odasında yoktu. Oradan taarruz hangarına gittik. Orada teknisyenler Engin SARITAŞ, Ümit 

ALPAR, Nazif Süleyman TÜRKOĞLU Astsubaylar vardı. Hangarın önünde dışarıda 5-6 tane 

kobra  ve Süper  Kobra  helikopterler  vardı.  1  tane  de atak  helikopteri  vardı.  Biz  hangarın 

önünde yarım saat  kadar  bekledik.  Sonra oraya  land rover  bir  askeri  araç geldi.  Askerler 

mühimmatı  araçtan  indirdiler.  Biz  de  o  mühimmatı  hangarın  içinden  geçip  uçuş  hattına 

taşıdık.  Yaklaşık  20  kutu  kadardı.Saat  20:00-20:30  sıralarıydı.  Bize  askerlerin  getirdiği 

mühimmatı  uçuş  hattına  taşıma  konusunda  kimse  talimat  vermedi.  Oraya  Murat  BOLAT 

yarbay geldi.  Engin  SARITAŞ kendisine  "mühimmatları  ne  yapacağız"  diye  sordu.  O da 

"helikopterlere  yükleyin"  diye  emir  verdi.  Biz  de  mühimmatları  yüklemeye  başladık. 

Mühimmatları helikopterlerde kullanılacak şekilde yerlerine koyup hazırladık. Biz bu işlemi 

yaparken pilotlar oraya geldi. Pilotlar arasında Sadullah ABRA, Hakan SANDIK, İlkay ATEŞ, 

Murat KARAKAŞ'ın aralarında bulunduğu 8-10 kadar pilot oraya geldi. İlk etapta toplam 4 

tane helikopter mühimmatlarıyla beraber hareket ettiler.

Malatya'dan gelen teknisyenler ve pilotları ben saat 01:00-02:00 sıralarında oralarda 

gördüm. Biz  Mustafa  ORMANTEPE  ile  durumun  sıkıntılı  olduğunu  anlayınca  kaçmaya 

teşebbüs ettik,  ancak nizamiyelerin tutulduğunu öğrendik,  bu nedenle oradan ayrılamadık, 

orada hangarın önünde ve içinde saat 05:00'e kadar kaldık.

...  Bizim indiğimiz yerde kule gibi birşey vardı.  Herkes orada toplanmıştı.  Bizde 

arlarına katıldık. Mustafa ORMANTEPE'de oraya Cougar helikopteri ile geldi.Biz Mustafa ile 

bunlar ciddi ciddi darbe yapıyor diye düşündük oradan nizamiyeye doğru giden sivil plakalı 

bir araca Mustafa ile bindik,üzerimizde sivil kıyafet vardı, oradan araçla ayrıldık, Eryaman 

civarında arabadan indik. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Engin  SARITAŞ  05/12/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Biz  helikopterler 

gittikten sonra beklemeye başladık. Orada bulunan bir Atak helikopteri  vardı. Malatya'dan 
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gelen  Volkan  TÜRKKORKMAZ  ve  Mustafa  ORMANTEPE  Astsubaylar  onunla 

ilgileniyorlardı. Giden helikopterler geri gelmeye başladılar. 

...  Saat  05:00  -  06:00  gibi  dışarıdan  çatışma  sesleri  geldi.  ...  Helikopter  oradan 

kulenin oraya gitti, oradan da 3 - 5 kişi daha aldı, sonra helikopter kalkarak Akıncılar üssüne 

iniş  yaptı.  Bu helikopterde toplam 8 -  9 kişi  vardı.  Kursiyer  teğmenlerle  birlikte  Mustafa 

Ormantepe astsubayda oradaydı. Diğerlerini hatırlamıyorum.

Akıncı'ya  indikten sonra 5 -10 dakika orada durduktan sonra ben, Ümit  ALPAR, 

Mustafa  ORMANTEPE,  Volkan  TÜRKKORKMAZ ve  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU ile 

birlikte oradan geçen bir arabaya binip oradan Eryaman'a kadar gittik. " şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Fatih  SEVİNÇ  16/11/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Birlik  içerisinde 

bulunduğum zaman içerisinde herhangi bir faaliyette bulunmadım, sadece verilen resmi emir 

doğrultusunda bir adet UH-1 helitkopterin çadır bezlerini indirdim, bu saate kadar bize terör 

saldırısı olduğu söylendiği için emiri resmi emir olarak değerlendirdim. Ayrıca olay gecesi 

taarruz uçuş hattında Kobra pilotu Sadullah ABRA, Süper Kobra pilotu Taha Fatih ÇELİK, 

teknisyenlerden  Volkan  TÜRKKORKMAZ,  Mustafa  ORMANTEPE,  isimli  askeri 

personelleri gördüğümü hatırlıyorum ancak faaliyetleri konusunda bilgim yoktur." şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Ümit ALPAR 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " Buraya gelen bir helikopter 

bizi buradan alarak akıncılar meydanına bıraktı bizde iner inmez dört kişi Engin SARITAŞ, 

Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU,  Volkan  TÜRKKORKMAZ,  Mustafa  ORMANTEPE  ile 

birlikte akıncılar üssünden sivil araçla kaçtık." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Mehmet ŞAMCI 05/12/2016 tarihli ifadesinde; "  Olay tarihinde Volkan 

TÜRKKORKMAZ,  Mustafa  ORMANTEPE  ile  birlikte  bizim  karargaha  geldiler.  Ömer 

KIZILOVA ile görüştüler. Ben kendilerine sadece merhaba dedim. Kendileri ile bunun dışında 

herhangi bir konuşmamız olmadı. Ancak ben Ömer KIZILOVA'ya Suriye ile ilgili bir toplantı  

olacağını söylemiştim. Ömer KIZILOVA da Volkan TÜRKKORKMAZ'a söylemiş olabilir. 

Doğrudan ben Volkan'a akşamki faaliyet ile ilgili herhangi bir şey söylemedim. " şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Korkmaz  GÜLAL06/12/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ... Benim  aracımı 

ACity'nin otoparkına bıraktık. Çünkü tatbikat gizliydi. Bunun açığa çıkmaması için aracımı 

karargah binasına getirmedik. A City'de Erkan ÇETİN ile buluştuk. Bu buluşmayı telefonla 
1904/2489
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Ömer KIZILOVA ayarlamıştı.  Volkan TÜRKKORKMAZ ile  Mustafa ORMANTEPE'de A 

City'delerdi,  onlarla birlikte  Erkan ÇETİN'in arabasıyla  Kara Havacılığa giriş  yaptık.  Saat 

20:00 sıralarıydı.  Doğrudan araçla  Kara  Havacılık  Hava Ulaştırma grubunun olduğu yere 

gittik.  Orada  ben,  Ömer,  Volkan  ve  Mustafa  araçtan  indik.  Volkan  ve  Mustafa  taarruz 

hangarının oraya gittiler. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Çağlayan  ÇİMEN  10/08/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ben  orada 

bulunduğum  sürede  Süper  Kobra  Helikopter  uçuşa  gitti.  Daha  sonra  Tamer  Başçavuşun 

yanına gittim ne olduğunu sordum bilgisi olmadığını söyledi. Helikopter uçuştan geldi. Pilota 

nereye  attıklarını  sordum  sağa  sola  atıp  geliyoruz  dedi.  Bu  helikopterde  isabet  almıştı 

giderebileceğim bir arıza olduğu halde gidermedik. Uçuş hattında bizim birlikte çalışmadığı 

halde  orada  bulunan  personel  vardı.  Ömer  GÜLER,  Ümit  ALPAR,  Volkan 

TÜRKKORKMAZ, Mustafa  ORMANTEPE ...  Binbaşı  Rafet  KALAYCIisimli  komutanlar 

vardı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Murat  ÖZEL 17/11/2016tarihli  ifadesinde;  "  ...  Daha  sonra  orada 

bulunan  askeri  araçla  saat  02:00  sıralarında  ben,  Fatih  SEVİNÇ ve  Fırat  DARENDE ile 

birlikte taarruz hangarına geçtik. Hangara gittiğimizde bir şeylerin ters gittiğini anladık çünkü 

hangarda olmaması gereken personelin olduğunu gördük. Uçuş hattına doğru yöneldiğimizde 

Başçavuş  Kenan  AKYOL  kolumuza  girerek;  tulumlarımızı  giymemizi  üç  dört  kez 

tekrarlayarak söyledi bizde ters giden bir şeylerin olduğunu anladığımız için giymeyeceğimizi 

söyledik.  Daha  sonra  uçuş  hattına  çıktık,  uçuş  hattında  üç  tane  Süper  Kobra  bir  tane  P 

helikopterinin  yerde  arızalı  olarak  durduğunu  gördük.  Uçuş  hattında  Astsubay  Teknisyen 

Volkan TÜRKKORKMAZ, Mustafa ORMANTEPE ve Engin SARITAŞ hangar duvarında 

bekliyordu. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:11'de, Başçavuş Engin SARITAŞ, Başçavuş Mustafa 

ORMANTEPE ve Başçavuş Ömer GÜLER’in taarruz hangarına giriş yaptıkları,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  22:12'de,  Başçavuş  Volkan  TÜRKKORKMAZ, 

Başçavuş Mustafa ORMANTEPE ve Başçavuş Ömer GÜLER’in taarruz hangarında birlikte 

görüldükleri,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  22:17'de,  U/H  Başçavuş  Ümit  ALPAR,  Başçavuş 

Mustafa  ORMANTEPE,  Başçavuş  Volkan  TÜRKKORKMAZ,  Başçavuş  Süleyman  Nazif 

TÜRKOĞLU,  Başçavuş  Engin  SARITAŞ,  Başçavuş  Ömer  GÜLER  ve  Üstçavuş  Resul 
1905/2489
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BARDAKKAYA’nın taarruz hangarı apronunda görüldükleri,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:26'da, Başçavuş Ümit ALPAR, Başçavuş Mustafa 

ORMANTEPE,  Başçavuş  Volkan  TÜRKKORKMAZ  ve  Başçavuş  Süleyman  Nazif 

TÜRKOĞLU’nun, hangardan taarruz helikopterlerine mühimmat taşıdıkları,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:28'de, Başçavuş Ümit ALPAR, Başçavuş Mustafa 

ORMANTEPE,  Başçavuş  Volkan  TÜRKKORKMAZ  ve  Başçavuş  Süleyman  Nazif 

TÜRKOĞLU’nun, hangardan taarruz helikopterlerine mühimmat taşıdıkları,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:28'de, Başçavuş Ümit ALPAR, Başçavuş Mustafa 

ORMANTEPE ve Başçavuş Volkan TÜRKKORKMAZ‘ın, hangardan taarruz helikopterlerine 

mühimmat taşıdıklarının görüldüğü, (Taarruz hangarında eylem hareketliliğin başladığı ilk an 

olarak değerlendirilmiştir),

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  02:12'de,  Başçavuş  Mustafa  ORMANTEPE  ile 

Başçavuş Ömer SEZEN’in taarruz hangarında birlikte görüldükleri belirtilmiştir. 

Kara  Havacılık  Komutanlığı'nın  04  Ağustos  2016  tarih  ve  isth:74635218  sayılı 

"Emniyet Tedbirleri" konulu emri gereğince 16/08/2016 tarihinde Taarruz Tabur Komutanı 

odası açıldığında, Özcan KARACAN' ın şahsi eşyaları toplanırken uçuş tulumu paça cebinde 

çıkan Yarım A4 kagıt üzerinde el yazısı ile yazılmış 15 kişiden oluşan listede ' 6-Mustafa 

ORMANTEPE ( MLT ) ' isminin bulunduğu anlaşılmıştır.

Şüpheli Mustafa ORMANTEPE'nin Malatya ili Yeşilyurt ilçesi Cevat Paşa Mahallesi 

Avni Akdağ Sokak No:3/8 adresinde bulunan evinde Malatya 1.  Sulh Ceza Hakimliği'nin 

2016/2481  D.  İş  sayılı  kararı  uyarınca  24/07/2016  tarihinde  arama  ve  elkoyma  işlemleri 

yapılmıştır.

Kara  Havacılık  Komutanlığı  tarafından  düzenlenen  idari  ve  disiplin  soruşturma 

çizelgesinde Mustafa ORMANTEPE'nin, Malatya'da görevli olan şahsın 15/07/2016 tarihinde 

saat  09:30  sıralarında  Kara  Kuvvetleri  nizamiyesinde  görüldüğü,  ne  için  geldikleri 

sorulduğunda şaşkın  bir  şekilde  dolaşmaya  geldiklerini  ifade  ettiği,  saat  22:15  sıralarında 

Taarruz Hangarında bulunduğu, Taarruz Hangarı kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda 

darbe  teşebbüsü  kapsamında  icra  edilen  faaliyetlere  fiilen  iştirak  ettiğinin  tespit  edildiği 

belirtilmiştir. 

Şüpheli  Mustafa  ORMANTEPE'ye  ait  Samsung  marka  35397505222121  imei 

numaralı cep telefonu ile bu cep telefonuna ait sim kart üzerinde Siber Suçlarla Mücadele 

Daire Başkanlığı tarafından yapılan inceleme sonucunda 01/03/2017 tarihli inceleme raporu 
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düzenlenmiştir. 

Şüpheli  Mustafa ORMANTEPE'nin kullanmakta olduğu /  adına kayıtlı  olan 0505 

723 93 49 numaralı telefon hattı için Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 01/12/2016 tarih ve 

2016/6244 D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti 

kararı verilmiştir.

Şüpheli  Mustafa  ORMANTEPE'nin  kullanmakta  olduğu  0  505  723  93  49 

numaralı  telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde; Şüphelinin  cep  telefonunun 

askeri  darbe girişiminde bulunulan 15/07/2016 tarihinde saat  08:00 sıralarında Ankara'dan 

Güvercinlik Kışlasının bulunduğu mevkiideki baz istasyonlarından sinyal verdiği, daha sonra 

başka semtlerden sinyal vermeye başladığı, akşam saat 20:01'den 20:13'e kadar Güvercinlik 

Kışlasının  yakınındaki  A-City  alışveriş  merkezinden  sinyal  verdiği,  bu  andan  sonraki  ilk 

sinyalin  Güvercinlik  kışlasının  bulunduğu  mevkiideki  baz  istasyonları  olduğu  ve  gece 

boyunca  aynı  mevkiide  sinyal  verdiği,  telefonun  saat  06:50'den  itibaren  Kazan  ilçesinde 

bulunan  baz  istasyonlarından  sinyal  vermeye  başladığı,  şüpleninin  olay  günü  saat  18:36; 

18:52 ve 20:13'de şüpheli Ömer KIZILOVA ile 16/07/2016 tarihinde saat 07:02'de şüpheli 

Engin SARITAŞ ile telefon irtibatı kurduğu, şüphelinin cep telefonunu gece boyunca açık 

olduğu, internet erişiminde bulunduğu anlaşılmıştır. 

Şüpheli  Mustafa  ORMANTEPE,  18/07/2016  tarihinde  yakalanarak  gözaltına 

alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Mustafa  ORMANTEPE'nin  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli Mustafa ORMANTEPE,  Malatya 2. Kara Havacılık Alayında helikopter 

teknisyeni olarak Astsubay Başçavuşrütsesiyle görev yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri olmayan şüpheliler Özcan KARACAN, Murat BOLAT gibi asker kişilerden emir ve 

talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış biçimi ile birlikte nazara alındığında, şüpheli 

Mustafa ORMANTEPE'nin Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğunun anlaşıldığı,

Şüphelinin, helikopter teknisyeni olduğu, Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askerler 

tarafından planlanıp gerçekleştirilecek olan askeri darbe planı kapsamında olay gecesi saldırı 

tipi  helikopterlerde  teknisyenlik  yapacak  personel  olarak  önceden  görevlendirildiği,askeri 
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darbe  faaliyeti  kapsamından  taarruz  helikopterlerinin  planlanması  işini  şüpheli  Özcan 

KARACAN'ın  yaptığı,  şüpheli  Özcan  KARACAN'  ın  şahsi  eşyaları  toplanırken  uçuş 

tulumunun  paça  cebinde  çıkan  Yarım  A4  kagıt  üzerinde  el  yazısı  ile  yazılmış  taarruz 

helikopter  teknisyenlerinden  oluşan  15  kişilik  listede  şüpheli  Mustafa  ORMANTEPE'nin 

isminin  '  6-Mustafa ORMANTEPE ( MLT )'  şeklinde bulunduğu, askeri darbe hazırlıkları 

aşamasında düzenlendiği anlaşılan bu listeden de şüpheli Mustafa ORMANTEPE'nin askeri 

darbe planlaması kapsamında önceden görevlendirildiğinin anlaşıldığı, 

Şüpheli Mustafa ORMANTEPE'nin askeri darbe kapsamında kendisine verilen emir 

ve talimatları  yerine getirmek üzere herhangi  bir  yazılı  izin  ya  da görev belgesi  olmadan 

14/07/2016  tarihinde  geceleyin  şüpheli  Volkan  TÜRKKORKMAZ  ile  birlikte  otobüsle 

Ankara'ya  gelmek  üzere  görev  yaptıkları  Malatya'dan  yola  çıktıkları,  sabah  saatlerinden 

Ankara'ya indikleri, 

Şüpheliler  Mustafa  ORMANTEPE ve  Volkan  TÜRKKORKMAZ'ın  birlikte  Kara 

Havacılık Komutanlığı Güvercinlik Kışlasına giderek şüpheli Özcan KARACAN'dan akşam 

gerçekleştirilecek askeri darbe faaliyeti kapasmında görevlerini öğrendikleri, daha sonraKara 

Kuvvetleri Komutanlığına giderek şüpheli Mehmet ŞAMCI ile görüştükleri, öğle saatlerinde 

Etiler Orduevine geçtikleri, aralarında fikir ve eylem birliği olan şüpheli Ömer KIZILOVA'nın 

aracı ile akşam 19:00 sıralarında Etiler Orduevine geldiği ve şüpheliler Mustafa ve Volkan'ı 

alarak Güvercinlik Kışlasının yakınında bulunan A-City alışveriş merkezine getirdiği, 

Askeri  darbe  kapsamında  Kara  Havacılık  Komutanlığı  dışında  başka  birliklerde 

görev yapan askeri personelin dikkat çekmemek için Kara Havacılık Komutanlığında görev 

yapan  bir  askere  ait  araçla  kışlaya  girilmesi  örgütsel  talimatı  alan  şüpheli  Mustafa 

ORMANTEPE'nin kendisiyle fikir ve eylem birliği içerisinde hareket eden şüpheliler Erkan 

ÇETİN,  Ömer  KIZILOVA,  Korkmaz  GÜLAL ve  Volkan  TÜRKKORKMAZ  ile  A-City 

alışveriş merkezinde buluştukları, Kara Havacılık Komutanlığında görev yapan şüpheli Erkan 

ÇETİN'e ait araçla saat 20:00 sıralarında Güvercinlik kışlasına giriş yaptıkları, 

Şüpheliler Mustafa ORMANTEPE ve Volkan TÜRKKORKMAZ'ın Kara Havacılık 

Komutanlığında  askeri  darbe  faaliyetinin  başlaması  üzerine  Land  Rover  araçla  taarruz 

helikopterlerinde kullanılmak üzere getirilen 20 kasa mühimmatı uçuş hattına taşıdıkları ve 

taarruz  helikopterlerine  atışa  hazır  olacak  şekilde  yükledikleri,  oraya  gelen  helikopter 

pilotlarının mühimmat yüklenmiş bu helikopterlerle kalkış yaptıkları,

Şüpheli  Mustafa ORMANTEPE'nin 15/07/2016 tarihinde saat  22:11'de,  şüpheliler 

Engin SARITAŞ ve Ömer GÜLER ile birlikte taarruz hangarına giriş yaptıkları, saat 22:26 - 

22:28'de  şüpheliler  Ümit  ALPAR,  Volkan  TÜRKKORKMAZ  ve  Süleyman  Nazif 

TÜRKOĞLU ile birlikte taarruzhangarından taarruz helikopterlerine mühimmat taşıdıklarının 

güvenlik kamerası görüntüleri ile tespit edildiği,
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Şüpheliler Volkan TÜRKKORKMAZ ve Mustafa ORMANTEPE'nin uçuştan dönen 

helikopterlerin genel kontrolünü yapmak, yakıt ikmali yapmak gibi teknisyenlik faaliyetinde 

bulundukları, 

Şüpheli Mustafa ORMANTEPE'nin, şüpheli Volkan TÜRKKORKMAZ ile birlikte 

uçuş hattında bekleyen TAİ'den o gün teslim alınan ve şüpheliler Erdal BAŞLAR ile Eyüp 

ÜNAL'ın kullanacakları  1001 kuyruk numaralı  helikoptere mühimmat  yüklerken feederını 

kırdıkları  ve  helikopterin  silah  sisteminin  çalışamaz  duruma  geldiği,  bu  durumun  askeri 

darbeyi  yönetenlerce  öğrenilmesi  üzerine  Temelli'de  rotorbrak  arızası  yapan  1003 kuyruk 

numaralı  Atak  helikopterin  feederının  söktürüldüğü  ve  orada  gelen  UH-1helikopterle 

Güvercinlik  kışlasına  gelmesinin  sağlandığı,  bu  parça  geldikten  sonra  şüpheliler  Mustafa 

ORMANTEPE ve Volkan TÜRKKORKMAZ'ın kendileri gibi Malatya'dan gelen şüpheliler 

Mutlu AÇIKGÖZ ve Ömer SEZEN ile birlikte bu feederı 1001 kuyruk numaralı helikoptere 

monte  etmeye  çalıştıkları  ancak  başaramadıkları,  bu  nedenle  1001  kuyruk  numaralı 

helikopterin  olay  gecesi  herhangi  bir  saldırı  eylemi  gerçekleştiremediği,  şüpheliler  Erdal 

BAŞLAR ve Eyüp ÜNAL'ın bu helikopterle uçamadıkları, 

1007  kuyruk  numaralı  Atak  helikopter  Güvercinlik  meydanına  indikten  hemen 

sonra,şüpheliler  Mustafa ORMANTEPE ve Volkan TÜRKKORKMAZ'ın,  şüpheliler  Ömer 

SEZEN ve Tamer ÖĞÜT ile birlikte daha önceden hazırlanmış mühimmatı bu helikoptere 

yükledikleri,  şüpheliler  Erdal  BAŞLAR ile  Eyüp  ÜNAL'ın  bu  helikoptere  binerek  kalkış 

yaptıkları ve Cumhurbaşkanlığı binası bölgesine saldırıda bulundukları,

Şüphelinin  olay gecesi  tanımlı  görevi  dışında  görev yapmadığı  bir  askeri  birlikte 

sıralı amir ve komutanlarından olmayan kişilerden aldığı yasadışı emir ve talimatları yerine 

getirdiği, saldırı helikopterlerinin mühimmatlarını yüklediği, onları uçuşa hazır hale getirdiği, 

şüphelinin bu faaliyeti gece boyunca devam ettirdiği, 

Sabah  saat  06:00  sıralarında  Jandarma  Özel  Kuvvetler  tarafından  askeri  darbe 

girişimine karşı Kara Havacılık Komutanlığı kışlasına operasyona başlanılması üzerine askeri 

darbecilerin verdikleri Güvercinlik'den Akıncı'ya tahliye emri üzerine şüpheliler Zafer DOLU 

ve  Rıza  AKINCI'nın  kullandıkları  Cougar  AS  -  532  tipi  helikoptere  şüpheliler  Mehmet 

ŞAHİN, Fatih  KARAGÖZ, Ertuğrul  ALTUN, Oğuz YALÇIN ile  birlikte  şüpheli  Mustafa 

ORMANTEPE'nin de bindiği ve onlarla birlikte Akıncı Hava Üssüne gittikleri, 

Askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  ve  Akıncı  Hava  Üssünün 

uçaklar  tarafından  bombalanması  üzerine  şüpheli  Mustafa  ORMANTEPE'nin  şüpheliler 

Süleyman Nazif  TÜRKOĞLU, Engin SARITAŞ ve Volkan TÜRKKORKMAZ ile  birlikte 

sivil bir araçla Akıncı Hava Üssünden ayrıldıkları, 

Şüpheli  Mustafa  ORMANTEPE  ifadesinde,  olay  akşamı  Özcan  KARACAN'ın 

kendisine  tatbikat  olduğunu  söyleyerek  birliğe  gelmesini  emrettiğini  belirtmiş  ise  de, 
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şüphelinin olay akşamında yukarıda belirtilen faaliyetlerinin bir  tatbikat  ile ilgili  olmadığı 

açıkça belli  olmakla birlikte,  soruşturma dosyasına ekli  Tuğgeneral  Nerim BİTLİSOĞLU, 

Hava Pilot Kurmay Albay Oğuz OKUYUCU ve Hava Personel Albay Orhan GÜRDAL'dan 

oluşan  bilirkişi  heyetincedüzenlenen  bilirkişi  raporunda  bilirkişi  raporunda  "15/07/2016 

tarihindeki askeri darbe girişimi sırasında gerçekleştirilen faaliyetler içerisinde yer almak,  

yardım etmek, destek olmak veya kolaylaştırmak hiçbir surette eğitim, alarm veya tatbikat  

gibi  kavramlarla  açıklanamaz"  şeklindeki  tespit  karşısında  şüphelinin  tatbikata  ilişkin 

savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, 

Şüphelinin,  olay  akşamı  yetkisi  olmadığı  halde  Kara  Havacılık  Komutanlığında 

faaliyetlerde bulunduğu, 

Şüphelinin,  olay  akşamı  Genelkurmay  Başkanı  tarafından  hava  sahasının  uçuşa 

kapatılmasına ilişkin emir verildiği halde uçacak olan helikopterleri uçuşa hazırladığı, 

Şüphelinin, olay günü gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi 

olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü 

mensubu olan diğer  şüphelilerle  fikir  ve eylem birlikteliği  içerisinde hareket  ettiği,  askeri 

darbe  girişimininde  bulundukları,  şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarından  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  aldığı  yasal 

olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Mustafa  ORMANTEPE'nin,  soruşturmaya  konu  eylemlerinin,  Silahlı 

Terör Örgütü üyesi olmak,Anayasal Düzeni  Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek,  Türkiye 

Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını 

engellemeye  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya 

görevlerini  yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını 

oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-105- Şüpheli Mustafa ÖZKARDEŞLER'in ( Teğmen ) Eylemleri :

Şüpheli  Mustafa  ÖZKARDEŞLER 28/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ben 2011 

yılında Kara Harp okuluna girdim ve 2015 yılında mezun olduktan sonra Kara Havacılık 

kursiyeri  Tankçı  Teğmen  olarak  göreve  başladım.  Ancak  göreve  başlar  başlamaz  Uçak 

Helikopter  Pilot  Subay Temel  Kursuna  katıldım.  Ben  ve  aynı  kursa  birlikte  başladığımız 

Piyade Teğmen Ahmet Semih BACANAK ve Tankçı Teğmen Kemal KİRAZCI yapılan bu 

kurstan elenmiştik yeni görev yerimize tayinimizin çıkmasını bekliyorduk. Ancak tayinimiz 

çıkmadığından  kursa  katılmayıp  gün  içerisinde  mesai  saatlerinde  yine  aynı  yerde 

bulunuyorduk. 
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15 Temmuz 2016 günü normal mesaime gittim. Akşam 17.00’da Bölük Komutanımız 

Kara Pilot Yüzbaşı Emre ERKAN tüm kursiyerlerden ve elenen biz üçümüzden sivil kıyafetle 

içtima  aldı.  İçtima  için  yemekhanede  toplandık.  Tabur  Komutanımız  Kara  Pilot  Kurmay 

Yarbay  Yasin  CANDEMİR’in  saat:21.45’de  geleceğini,  isteyenin  o  saate  kadar 

ayrılabileceğini  veya  orada  bekleyebileceğini,  saat:  21.45’te  içtima  için  gazinoda  hazır 

olunması gerektiğini, kursiyerlerin de geleceğini söyledi. Ben ve diğer elenen arkadaşlarım 

Bölük Komutanımızın yanına gittik ve biz elendik, biz de gelecek miyiz diye sorduğumuzda, 

hayır siz de geleceksiniz burada olacaksınız, Tabur Komutanı sizinle de görüşecekmiş dedi. 

Ben  yemek  için  arkadaşımla  Tabur  dışına  çıkarak  Ankamall  AVM’ ne  geldim ve  yemek 

yedikten sonra birliğime gittim ve 21.45 sıralarında Gazinoda içtima için toplandık. İçtima 

için  belirtilen saate  gittiğimizde  bizden sorumlu nöbetçi  Teğmen Müslim ÇAĞIRICI bize 

içtimanın tulumlu olacağını söyledi. Biz de bunun üzerine tulumlarımızı giyindik.

Biz  gazinoda  beklerken  saat:  22.00  sıralarında  dışarıdan  Tabur  Komutanımızın 

heyecanlı  bir  şekilde  gazinoya  Kara  Pilot  Üsteğmen  Serdar  ERCAN  ile  birlikte  geldi. 

Geldiğinde 'arkadaşlar  Genelkurmay  Başkanlığına  saldırı  oldu,  TSK  tehlike  altında,  ilk  

buraya gelecekler ve saldıracaklar, buranın çevre güvenliğini almamız gerekiyor, başlarımız  

tehlike  altında,  şu  an durum çok  ciddi,  çok  kritik,  gerekirse  bu gece  hepiniz  öleceksiniz,  

telefonla dışarıdan sivil birisiyle görüşürseniz sizi vatan haini sayarım, herkes silah deposuna  

gitsin silahlansın' şeklinde emir verdi. Bunun üzerine silah deposuna giderek bize rast gele G-

3 piyade tüfeği, bir şarjör ve 15 adet fişek verildi. Bizi eliyle işaret ederek Piyade Teğmen 

Ahmet  Semih BACANAK, Kara  Havacılık  Teğmen Emre NAZLIGÜLOĞLU ve Teğmen 

Volkan CESUR’un da bulunduğu isimleri  sayarak bizi  İstanbul  Yolu üzerinde bulunan ve 

kullanılmayan  eski  nizamiyeye 'burası  önemli  bir  nokta  oraya giderek  görünmeyecek  bir  

şekilde  emniyetini  alın' şeklinde  emir  verdi.  15  adet  dağıtılan  G-3  fişeğini  şarjörlerimize 

doldurduk. Eski nizamiyeye gittiğimizde ben ve Teğmen Ahmet Semih BACANAK ayrılarak 

çalılıkların altında mevzi aldık.

Daha sonra yanımıza kendisini Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet SÜMER olarak tanıtan 

komutan geldi ve bizimle birlikte olacağını söyledi. İletişim kurabilmek için benim telefon 

numaramı aldı. Saat 02.00 – 03.00 sıralarına kadar olağanüstü bir hareketlilik olmadı. Babam 

ile 23.00 sıralarında telefonla görüştüm. Kendisi bana bir şeye karışma dedi. Bu esnada savaş 

uçaklarının  ve  helikopterlerin  üzerimizden geçtiğini  gördüm.  Birlikte  mevzide  olduğumuz 

Teğmen Ahmet Semih BACANAK’ın internetten edindiği bilgilerden TSK’nın yönetime el 

koyduğu şeklinde haberler aldım.Camilerden sala verildiğini ve Cumhurbaşkanımızın halkı 

meydanlara davet ettiğini duydum. İstanbul Yolu üzerinde araç trafiği yoğunlaşmış, korna ve 

sirenler çalıyordu. Bu oluşumun, darbenin içerisinde olmadığımızdan Teğmen Ahmet Semih 

BACANAK  ile  birlikte  birlikten  kaçmayı  ayrılmayı  düşündük.  Dışarıda  tepkili  kalabalık 
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olduğundan  linç  ediliriz  korkusuyla  teşebbüs  edemedik.  Orada  gece  boyu  bekledik  ve 

bulunduğumuz yer piste uzak olduğundan göremiyorduk ancak gelen seslerden helikopter iniş 

ve kalkışlarının olduğunu anlıyordum. Bulunduğumuz yerden Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin 

bir kısmı görünüyordu. Helikopterler tarafından ateş altında tutulduğunu yerden de karşılık 

verildiğini görebiliyordum. Sabah saat 06.00 sıralarında karargahımızın arka tarafından piste 

yakın  olduğunu  düşündüğüm  kısımdan  helikoptere  ve  tüfeklere  ait  ateş  sesleri  gelmeye 

başladı  ancak  göremiyordum.  06.30  gibi  kışla  içerisinden  kendi  sivil  araçları  ile  yan 

tarafımızda  bulunan 1 nolu  nizamiyeye  doğru yaklaşık  5-6  aracın  geçtiğini  gördüm.  Saat 

06.30’da yanımıza sivil kıyafetli olan gelen Teğmen İbrahim Furkan GÜLCAN gelerek Okul 

Komutanının  emri  olduğunu  söyleyerek  'teğmenler  serbestmiş' dedi.  Teğmen  Furkan’la 

konuştuğumuzu gören Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet SÜMER yanımıza gelerek ne olduğunu 

sorduğunda konuyu anlattım. O da bana 'tüfeğini bana bırak da git' diye emir verdi.

Bunun  üzerine  ben  ve  Teğmen  Ahmet  Semih  BACANAK birlikte  koğuşlarımıza 

giderek sivil kıyafetlerimizi giyindik. Teğmen Ahmet Semih BACANAK kendisinde bulunan 

tüfeği silah deposuna bıraktıktan sonra kendisine ait olan sivil araca bindik. Bu sırada bizim 

gibi kursiyer olan Teğmen Hüseyin ZENGİN ve Teğmen İrfan OKUMUŞ da araca bindi ve 1 

nolu  nizamiyeden  saat  07.00  gibi  ayrıldık.  Teğmen  Ahmet  Semih  BACANAK  beni 

Etimesgut’ta bıraktı. 

... Gerek Kara Harp okulunda ve gerekse kursiyer olarak bulunduğum görev yerimde 

bu  yapılanmaya  mensup  olduğunu  bildiğim  veya  olabileceğini  değerlendirdiğim  askeri 

personel  olmadı.  Zaten  cemaat  gibi  oluşumlara  karşı  olan  aile  yapısına  sahibiz.  Kursiyer 

olarak  atandığım son  görev  yerimde  darbe  yapılacağına  ilişkin  herhangi  bir  olağan  üstü 

hareketlilik de görmedim.

Ben, bu darbe girişimi öncesinde,  esnasında,  sonrasında yukarıda ayrıntılı  şekilde 

verdiğim ifademde geçen komutanlarımdan emirler aldım. Rütbem ve altımda emir vereceğim 

kimse olmadığı itibarıyla  kimseye de emir vermedim. Silah kullanmadım ve kimseye ateş 

etmedim. Yine bu darbe girişimi sırasında polis ve halka karşı mukavemette bulunmadım. " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ahmet  Semih  BACANAK  28/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Akabinde 

benimde  içinde  olduğum  Teğmen  Emre  NAZLIGÜLOĞLU,  Teğmen  Mustafa 

ÖZKARDEŞLER, Teğmen Volkan CESUR ile birlikte bizden 4 kişilik bir grup oluşturdu ve 

bizi  similatör  binasının  arkasında  bulunan  eski  nizamiyenin  emniyetini  almamız  için 

görevlendirdi. 

... Teğmen Mustafa ÖZKARDEŞLER ve Teğmen İbrahim Furkan GÜLCAN yanıma 

geldi,  kaçmamız gerektiğini  söylediler.  Hızlı  bir  şekilde silahımı tabura bırakıp,  üstümüzü 
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değiştirip  kendi  aracımla  ve  benim  gibi  nizamiyeden  kaçmaya  çalışan  Mustafa 

ÖZKARDEŞLER, İrfan OKUMUŞ, Hüseyin ZENGİN ile birlikte ana nizamiyeden hızlı bir 

şekilde  çıktık.  Araç  ile  ana  nizamiyeden  hızlı  şekilde  çıkarken  aracın  saati  07:14’ü 

gösteriyordu. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Volkan CESUR 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " Tabur Komutanı ayırdığı 

grupları, personelin kendi özel araçlarıyla emretmiş olduğu Meydan Harekât Taburu, Fidanlık 

Nizamiye ve 1 nolu Nizamiyeye gitmemizi  emretti.  Benle beraber orada Teğmenler Emre 

NAZLIGÜLOĞLU,  Mustafa  ÖZKARDEŞLERve  Ahmet  Semih  BACANAK  vardı.Tabur 

Komutanı Yasin Yarbay bize “ Similasyon binasının arkasındaki eski nizamiyeye gidin” diye 

emri  vermesi  üzerine  bizde  oraya  gittik.  Bu  esnada  eski  nizamiyenin  önünde  land  tipi 

araçlarla giriş-çıkışı kapattılar." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  İrfan  OKUMUŞ  28/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Daha  sonra  Ahmet 

Semih BACANAK’ın aracı ile ben, Ahmet Semih BACANAK, Hüseyin ZENGİN ve Mustafa 

ÖZKARDEŞLER nizamiyeden çıkarak bu olaylara karışmamak için kaçtık. Ben doğruca ben 

kız arkadaşımın Etimesgut’taki bekar öğrenci evine gittim, buradan dışarı hiç çıkmadım. " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü, saat: 21:12'de, Tankcı Teğmen Mustafa ÖZKARDEŞLER’in 

sivil kıyafetle subay temel koğuşlar bölgesine geldiği, daha sonra uçuş kıyafetli olarak Kara 

Havacılık Subay Temel koğuş kapısından çıkış yaptığı,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:09'da, Tankcı Teğmen Mustafa ÖZKARDEŞLER’in 

uçuş kıyafetli ve silahlı olarak subay temel silahlık koridorunda görüldüğü belirtilmiştir. 

Şüpheli Mustafa ÖZKARDEŞLER'in kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0506 

066 30 76 numaralı telefon hattı için Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği'nin 14/11/2016 tarih ve 

2016/1984 D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti 

kararı verilmiştir.

Şüpheli  Mustafa  ÖZKARDEŞLER'in  kullanmakta  olduğu  0  506  066  30  76 

numaralı  telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe  girişiminde 

bulunulan  15/07/2016  tarihinde  saat  17:25'e  kadar  cep  telefonunun  Güvercinlik  Kışlası 

civarındaki  baz  istasyonlarından  sinyalverdiği,  daha  sonra  Karşıyaka  ve  Şentepe  gibi 

semtlerde bulunan baz istasyonlarından sinyal verdiği, saat 21:15'den ertesi gün saat 07:00 
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sıralarına kadar yine Güvercinlik Kışlasının bulunduğu civardaki baz istasyonlarından sinyal 

verdiği, şüphelinin cep telefonunun gece boyunca açık olduğu, internet erişiminde bulunduğu, 

şüphelinin olay gecesiaskeri darbe girişimine iştirak eden şüpheliler Volkan CESUR, Ahmet 

Semih BACANAK, Mehmet SÜMER ve Nuri YÜKSEL ile telefon iletişimi içerisinde olduğu 

görülmüştür.

Şüpheli  Mustafa  ÖZKARDEŞLER,18/07/2016  tarihinde  yakalanarak  gözaltına 

alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Mustafa  ÖZKARDEŞLER'in  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli Mustafa ÖZKARDEŞLER'in, Kara Havacılık Okul Komutanlığı Öğrenci 

ve Kurslar Tabur Komutanlığında 7. dönem kursiyer teğmen olarak görev yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri dışında başka asker kişilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış 

biçimi ile  birlikte  nazara  alındığında,  şüphelinin  Fetullahçı  Terör  Örgütü üyesi  olduğunun 

anlaşıldığı,

Şüphelinin,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler  tarafından  15/07/2016 

tarihinde  gerçekleştirilecek  askeri  darbe  girişimi  öncesinde,  Subay  Temel  Kurs  Bölük 

Komutanı olan şüpheli Emre ERKAN tarafından 15/07/2016 tarihinde saat 21:30 sıralarında 

kışlada bulunmaları talimatı üzerine 15/07/2016 tarihinde saat 21:00 sıralarında Güvercinlik 

Kışlasına geldiği, tulumunu giydiği ve hazır beklediği, 

Tabur Komutanı Yasin CANDEMİR'in, tüm 7. Dönem Kursiyer Teğmenlere olduğu 

gibi şüpheliye de kapısı kırılmak suretiyle açılan depodan seri numaralarına bakmaksızın G-3 

piyade tüfeği dağıttırdığı,

Şüphelinin, aldığı bu tüfeğin mühimatını ise askeri darbe hazırlığı kapsamında atış 

eğitimi bahanesiyle alınan ve atış eğitimi iptal edildiği halde iade edilmesi gerekirken iade 

edilmeyerek Tabur Komutanı şüpheli Yasin CANDEMİR'in odasında bulunan mermilerden 

karşıladığı, 

Şüpheli Yasin CANDEMİR'in, şüpheli Mustafa ÖZKARDEŞLER'i şüpheliler Emre 

NAZLIGÜLOĞLU, Ahmet Semih BACANAK ve Volkan CESUR ile  birlikte  rastgele  bir 

grup oluşturarak başlarına da şüpheli Yüzbaşı Mehmet SÜMER'i de vererek İstanbul Yolu 

üzerinde  similatör  binasının  arkasında  bulunan  ve  kullanılmayan  eskinizamiye 

bölgesindegörevlendirdiği ve kendilerine içeri girmek isteyenlere vebekleme yapan araçlara 
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ateş etmeleri talimatı verdiği, 

Şüphelinin, eski nizamiyede uzun namlulu silahla çalılıkların altında mevzii aldığı,

Şüphelinin, askeri darbe faaliyeti başladığı saat 22:00 sıralarından sabah saat 06:00 - 

07:00 sıralarına kadar askeri darbeyi sevk ve idare eden şüpheliler tarafından verilen yasadışı 

emir ve talimatları yerine getirdiği, şüphelinin kendisine emir ve talimat yetkisi bulunmayan 

başka bir birlik komutanı olan şüpheli Yüzbaşı Mehmet SÜMER'den emir ve talimat aldığı, 

Askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması ve şüpheli Ünsal COŞKUN'un 

'teğmenler ayrılabilir' talimatı üzerine silahını bırakıp şüpheliler Ahmet Semih BACANAK, 

İrfan OKUMUŞ veHüseyin ZENGİN ile birlikte ana nizamiyeden çıkış yaparak Güvercinlik 

kışlasından ayrıldıkları, 

Şüphelinin, görev tanımı dışında kendisine ait olmayan uzun namlulu silahla olay 

gecesi eski nizamiye bölgesinde kendisine verilen yasa dışı emir vetalimatları yerine getirdiği, 

Şüphelinin, olay gecesi askeri darbeciler açısından Güvercinlik kışlasının kontrol ve 

güvenliğini sağladığı, 

Şüphelinin  cep  telefonunda,  tanık  Mehmet  DİKKATLİ'nin  beyanına  göre  isminin 

'Yurtta  Sulh'  olduğu anlaşılan 7.  dönem kursiyer  teğmenlerden oluşan whatsapp grubunun 

kayıtlı  olduğu  ve  askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  üzerine  şüphelinin 

aldığı talimat doğrultusunda bu whatsapp grubuna ilişkin tüm paylaşımları sildiği, 

Şüphelinin,  Kara  Havacılık  Komutanlığında  olay  gecesi  gerçekleştirilen  askeri 

hareketliliğin bir askeri darbe girişimi olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için 

kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu olan diğer şüphelilerle fikir ve eylem birlikteliği 

içerisinde  hareket  ettiği,  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  darbe  girişiminin  başarıya 

ulaşması için kendisine verilen yasal olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Mustafa  ÖZKARDEŞLER'in, soruşturmaya  konu  eylemlerinin,  Silahlı 

Terör Örgütü üyesi olmak,Anayasal Düzeni  Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek,  Türkiye 

Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını 

engellemeye teşebbüs etmek ve Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya 

görevlerini  yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını 

oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-106-Şüpheli Mustafa SELEN'in (Halil Kod - Bahtiyar Kod) 
Eylemleri:

Şüpheli  Mustafa  SELEN  16/10/2016  tarihli  ifadesinde, Gazi  Üniversitesi  Fen 
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Bilgisi  öğretmenliği  bölümünden  mezun  olduğunu,  eşinin  de  aynı  üniversitede  sınıf 

öğretmenliği  bölümününden  mezun  olduğunu,  eşiyle  okulda  oldukları  dönemde  bahar 

şenliklerinde  tanıştıklarını,  2009  yılında  girdiği  KPSS'den  87  puan  alarak  Aile  Bakanlığı 

Ankara  İl  Müdürlüğünde  göreve  başladığını,  sonra  Sincan  Çocuk  Yetiştirme  Yurduna 

arkasından da Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezine atandığını, daha sonra Kazan ilçesinde 

açılan  Sosyal  Hizmetler  Merkezine  atamasının  yapıldığını,  Fetullahçı  Terör  Örgütü 

yapılanması  ile  herhangi  bir  irtibatı  olmadığını,  herhangi  bir  toplantıya  katılmadığını 

suçlamaları kabul etmediğini belirttiği, 

Şüpheli  Mustafa  SELEN 13/12/2016  tarihli  ifadesinde, 2009  yılında  öğretmen 

olarak atandığını, 2016 yılında KHK ile ihraç edildiğini, kendisine sorulan FETÖ / PDY'nin 

terör örgütü olduğunu bilmediğini, darbe girişiminde öğrendiğini, kendisinin bu yapıyı cemaat 

olarak bildiğini, Allah rızası için öğretmen arkadaşları ile Doğubeyazıt'da görev yaparken bu 

yapının  sohbetlerine  katıldığını  ve  tanıştığını,  bu  toplantılarda  herhangi  bir  siyasi  konu 

duymadığını, topluca namaz kılıp kuran okuyup sohbet ettiklerini, kendisinin yapıya sadece 

dini sohbet amaçlı katıldığını, herhangi bir görev ve sorumluluğu olmadığını, 2013 yılında 

Ankara'ya  atandıktan  sonra  Doğubeyazıt'dan  tanıdığı  Kenan  hocanın  'Ankara'da  seni  biri 

arayacak, yardımcı  olarak'  dediğini,  kendisinin Ankara'ya geldiğinde Ömer isminde maddi 

durumu iyi görünen 40 - 45 yaşlarında 1,75 boylarında, zayıf yapılı, kır saçlı, Balgat ya da 

Etlik semtlerinde oturan şahsın Kenan hocanın selamı ile kendisini aradığını, Elvankent Opet 

benzinliğinde buluştuklarını,  şahsın 1 -  2 ay sonra Etimesgut Selam apartmanındaki evine 

geldiğini, kendisine herhangi bir sıkıntısı, ihtiyacı olup olmadığını sorduğunu, Ömer isimli 

şahsın kendisi ile kontörlü telefondan arayarak irtibat kurduğunu, şahsın 2013 yılı sonunda 

kendisine 'seni 3 - 4 kişi ile tanıştırayım, memurlar, sen bunlara sohbet hocalığı yap'  diye 

teklifte bulunduğunu, kendisinin de daha önceden bu tür toplantılara katıldığı için bu teklifi 

kabul ettiğini, Etimesgut Belediyesinin yakınlarında Ömer ile buluştuklarını, yanında Yusuf 

isimli bir şahsın daha olduğunu, şahsın daha sonra Bilgin ve Halil olarak isimli olarak bildiği 

şahısları  da kendisiyle  tanıştırdığını,  15 günde bir,  ayda bir  bu 3 şahıs ile  evinde toplantı 

yaptıklarını,  bir  sonraki  toplantının  zamanını  yaptıkları  toplantı  sırasında  belirlediklerini, 

kendisi Kazan'a taşındıktan sonra da bu şahısların evine geldiğini, kendisinin bu şahısların 

memur olduğunu bildiğini, sonradan astsubay olduklarını öğrendiğini, bu faaliyeti dini sohbet 

olarak  yaptığını,  terör  örgütü  faaliyeti  olarak  yapmadığını,  şahısların  kendisini  Mustafa 

ismiyle  bildiklerini,  herhangi  bir  kod  ismi  kullanmadığını,  ayrıca  Recep  isminde  bir 

astsubayın  daha  bu  toplantılara  katıldığını,  şahsın  tayini  çıkınca  toplantıya  gelmeyi 

bıraktığını, Bylock isimli mesajlaşma programını kullanmadığını, Fetullahçı Terör Örgütüne 

himmet  ya  da  başka  ad  altında  herhangi  bir  para  vermediğini,  askeri  darbenin 
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gerçekleştirildiğin  tarihte  Kırıkkale'deki  kayınvalidesinin  evinde  bulunduğunu,  darbe 

girişimini televizyonlardan öğrendiğini, evinde yapılan ve astsubayların katıldığı toplantıların 

dini  amaçlı  sohbet  olduğunu,  dini  konuların  konuşulduğunu,  kuranı  kerim  okunduğunu, 

risaleyi nur okunduğunu, Fetullah Gülen ile ilgili çok nadir kitapları okunduğunu, kendisinin 

bu sohbet  yaptığı  kişilerden başka  kimseyi  tanımadığını,  herhangi  bir  emir  almadığını  ve 

vermediğini,  Ömer  isimli  şahsın  evine  gidip  gelirken  tabletinden  telefonun  wifi  ağını 

kullanarak internete bağlandığını, bu şahsın kendi wifi ağından internete bağlandığı için kendi 

telefon numarasının imeisinin bylock kullanıcısı olarak sisteme düşmüş olabileceğini, örgütün 

herhangi bir yapılanması içerisinde yer almadığını, faaliyetlerine katılmadığını, Ömer isimli 

şahsın açık kimlik bilgilerini bilmediğini suçlamaları kabul etmediğini belirtmiştir. 

Emniyet  Genel  Müdürlüğü  Kaçakçılık  ve  Organize  Suçlarla  Mücadele  Daire 

Başkanlığının 16/10/2016 tarih ve 896488-156922 sayılı  cevabi yazısında şüpheli  Mustafa 

SELEN'in Bylock kullanıcı listesinde bulunduğu belirtilmiştir. 

12/12/2016  tarihli  yer  gösterme  ve  teşhis  tutanağında, şüpheli  Bilgin 

KUĞUBahtiyar  ismiyle  tanıdığı  şahsın  oturduğu  adres  olarak  Ankara  İli  Etimesgut  İlçesi 

İstasyon Mahallesi 2334. Sokak Selam Apt. No:8/7 adresini görevli polislere göstermiş ve 

Bahtiyar ismiyle tanıdığı kişi olarak şüpheli Mustafa SELEN'i fotoğrafından teşhis etmiştir. 

Yine şüpheli Bilgin KUĞU, Bahtiyar ismiyle tanıdığı kişiye ait Halil KARABULUT, Recep 

HIZARCI  ve  Yusuf  ORHAN  ile  birlikte  toplantılara  katıldığı  adres  olarak  Ankara  İli 

Kahramankazan İlçesi Atatürk Mahallesi Badem Caddesi Tuğçe Apartmanı No:14/5 adresini 

görevli polislere göstermiştir. 

23/11/2016 tarihli yer gösterme ve teşhis tutanağında, şüpheli Yusuf ORHAN'ın, 

'Halil' kod ismiyle bildiği şahsa ait örgütsel toplantı yaptıkları ev olarak Ankara ili Etimesgut 

ilçesi 2334. Sokak no: 8/7 adresinde bulunan evi ve Ankara ili Kahramankazan ilçesi Atatürk 

Mahallesi Badem Caddesi No:14/5 adresinde evi görevli polislere gösterdiği belirtilmiştir. 

Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  Mali  Suçlarla  Mücadele  Şube  Müdürlüğü'nün 

28/03/2017 tarih ve 342278 Sayılı cevabi yazısında; Şüpheli Mustafa SELEN’in Atlantik 

Eğitim  Yay.Taş.Bil.Tic.A.Ş,  eşi  Gürcü  TUNCAY’ın  Maslak  Eğitim  Yayın  Ajans  Ticaret 

Ltd.Şti. gibi örgütle iltisaklı şirketlerde sosyal güvenlik kaydı bulunduğu belirtilmiştir.

Şüpheli Mustafa SELEN'in kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0530 130 28 74, 
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0544 747 46 09, 0505 937 92 99, 0530 920 86 99, 0538 496 46 09, 0534 424 76 07, 0534 424 

76 06, 0539 503 34 13 ve 0539 618 11 47 numaralı telefon hatları için Ankara 8. Sulh Ceza 

Hakimliği'nin 30/11/2016 tarih ve 2016/4600 D. iş  sayılı  kararı  ile  5271 Sayılı  CMK'nun 

135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararıkararı verilmiştir. Bu karar uyarınca elde edilen 

veriler  Ankara  TEM  Şube  Müdürlüğüne  gönderilmiş  ve  gerekli  analizler  yapılarak  rapor 

düzenlenilmesi istenilmiştir. 

Şüpheli  Mustafa SELEN Cumhuriyet Başsavcılığımızın Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı  ve  Teşkilatındaki  Fetullahçı  Terör  Örgütü  yapılanmasına  yönelik  soruşturma 

kapsamında  2016/116711  sayılı  dosyasından  13/10/2016  tarihinde  gözaltına  alındığı  ve 

17/10/2016 tarihinde adli  kontrol  tedbiriyle  serbest  bırakıldığı,  şüphelinin Fetullahçı  Terör 

Örgütü yapılanmasında hücresel ağda faaliyette bulunduğunun belirlenmesi üzerine şüpheli 

tekrar 14/12/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. 

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Mustafa  SELEN'in  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Mustafa  SELEN'in, Aile  ve  Sosyal  Politikalar  Bakanlığına  bağlıKazan 

Sosyal  Hizmetler  Merkezinde  görev  yapmakta  iken  15/07/2016  tarihindeki  askeri  darbe 

girişimi  sonrasında  ilan  edilen  Olağanüstü  Hal  kapsamında  çıkarılan  Kanun  Hükmünde 

Kararname ile meslekten ihraç edildiği, 

Şüphelinin, Fetullahçı Terör Örgütü yapılanmasında Kara Havacılık Komutanlığında 

Astsubay olarak görev yapan şüpheliler Bilgin KUĞU, Yusuf ORHAN, Halil KARABULUT 

ve Recep HİZARCI'dan oluşanhücresel ağın 'abi'si olarak faaliyette bulunduğu, 

Şüphelinin 'Halil' ve 'Bahtiyar' kod isimlerini kullandığı, 

Şüphelinin,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarının  birbirleriyle  haberleşmekte 

kullandıkları Bylock isimli kriptolu mesajlaşma programını kullandığı, 

Şüphelinin,  örgüt yapılanması  içerisinde 'abi'lik  yaptığı diğer şüphelilerle  örgütsel 

toplantıları  önce kendisine ait  Ankara İli  Etimesgut İlçesi  İstasyon Mahallesi  2334. Sokak 

Selam Apt.  No:8/7 adresindeki evde daha sonra Ankara İli  Kahramankazan İlçesi  Atatürk 

Mahallesi  Badem  Caddesi  Tuğçe  Apartmanı  No:14/5  adresine  taşınması  nedeniyle  bu 

adresteki evde gerçekleştirdiği,  bu toplantılara katılan şüpheliler  Yusuf ORHAN ve Bilgin 

KUĞU'nun, şüpheli Mustafa SELEN'i teşhis ettikleri ve toplantı yaptıkları evler olarak bu 

adreslerigörevli polislere gösterdikleri,
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Şüpheli Mustafa SELEN'in Fetullahçı Terör Örgütü hiyerarşisi içerisinde 'Ömer' kod 

isimli örgüt mensubundan aldığı talimat uyarınca şüpheliler Yusuf ORHAN, Bilgin KUĞU, 

Halil  KARABULUT ve  Recep  HİZARCI'nın  'abi'liğini  yaptığı,  onlara  örgütsel  talimatlar 

verdiği, 

Şüphelinin tevilli suç ikrarını içerir beyanı, şüpheliler Yusuf ORHAN, Bilgin KUĞU 

ve Halil KARABULUT'un özgür iradeleriyle vermiş oldukları beyanlar, yapılan teşhis ve yer 

gösterme tutanakları, şüphelinin Bylock kullandığına ilişkin yazı cevabı birlikte gözönünde 

bulundurulduğunda  şüpheli  Mustafa  SELEN'in  Fetullahçı  Terör  Örgütü  üyesi  olduğunun 

anlaşıldığı, 

Şüpheli Mustafa SELEN'in, soruşturmaya konu eyleminin Fetullahçı Terör Örgütü 

üyesi olmak suçunu oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-107- Şüpheli Mutlu AÇIKGÖZ'ün ( Astsubay Üstçavuş ) Eylemleri 
:

Şüpheli  Mutlu AÇIKGÖZ 18/07/2016 tarihli  ifadesinde; "  2004 yılında Askeri 

Okula girdim, 2006 yılında mezun olarak, 2007 yılı ile 2016 yılları arasında İstanbul 4.Kara 

Havacılık  Alayında  Helikopter  Teknisyeni  olarak  görev  yaptım,  2016  yılı  atamaları  ile 

11.07.2016 günü yeri birliğim olan Malatya 2.kara Havacılık Alayında göreve başladım. 

Malatya’da birliğimde görev yaparken 15/07/2016 günü öğleden sonra saat:14:30 

sıralarında 2 Atak ve 1 UH-1 Helikopterin Ankara 1.Kara Havacılık Alayına teslim edilmek 

üzere götürüleceği, yerine de orada bakımda bulunan 1 tane Atak helikopterin geri alınacağı 

şeklinde haber geldi. Bu göreve gönüllü gitmek isteyen olup olmadığı soruldu kimse gitmek 

istemeyince  çömez  olduğum için  ben  görevlendirildim.  Görevlendirmem nedeniyle  UH-1 

Helikopterini  hazırladım,  Atak  Helikopterinide  Ömer  SEZEN  Başçavuş  ile  diğer  kısım 

arkadaşlarım tarafından hazırlandı. 

Saat:16:30 sıralarında UH-1 Helikopteri ile aprondan kalkıp Atak Helikopterlerinin 

malzemesini almak için Atak helikopterlerinin yanına gittik. Benim bulunduğum helikopterde 

teknisyen olan Ömer SEZEN Başçavuş, Üsteğmen Emin TÜREN, Üsteğmen Cem ERSUZ ve 

yolcu olarak Üsteğmen Volkan KERİMOĞLU ve teğmen Burak SUBAŞI bulunuyordu. Atak 

Helikopterlerin birinde Yarbay Hakan EROL emrinde Üsteğmen İrfan KANTARCI, diğerinde 

ise Yüzbaşı Memduh KARAGÖL emrinde Üsteğmen Yiğit ÖZDAMAR ile birlikte 2 Atak ve 

1 Uh-1 helikopteriyle Malatya’dan havalandık. Saat:18:30 sıralarında ikmal için Kayseri’ye 

iniş yaptık. 

İkmal  yaptıktan  sonra  kalkış  hazırlığı  yaparken  Kayseri’de  görevli  havacı  bir 
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Üsteğmen, bizim pilotlarımızın helikopterde olduğu için bana Güvercinlik meydanının kapalı 

olduğunu  bu  durumdan  haberimiz  olup  olmadığını  sordu,  bende  bu  durumu Memduh 

Yüzbaşıya söylediğimde kendisinin haberi olduğunu söyledi bu durumu Ömer Başçavuşa 

ve  diğer  ekibe  söylememi  istedi  bende  tüm  ekibe  bu  durumu  bildirdim. Daha  sonra 

saat:19:30 sıralarında havalandık. Havadayken Memduh Yüzbaşı radar ile temasa geçti ve 

bizi radar takip etmeye başlamıştı. Daha sonra bize telsizden radarın APT şeklindekapalı bir 

talimatı geldiğini, bu talimatın ne anlam ifade ettiğini bilemediğimizden Memduh Yüzbaşı, 

Hakan  EROL Yarbaya  iletti.  Hakan  EROL’da  anlamını  bilmediği  için  radara  sormasını 

emretti. Memduh Yüzbaşı da radarla irtibata geçip APT talimatının ne olduğunu sorduğunda 

mesajın  Kayseri’ye  geri  dönün  talimatı  olduğunu  öğrendik.  Memduh  Yüzbaşı  birkaç  kez 

Hakan  Yarbaya  geri  dönelim  diye  ısrar  etmesine  rağmen  Hakan  Yarbay  Kara  Havacılık 

komutanlığından gelen mesajın Temelli  Meydanına gitmemiz şeklinde olduğunu söylemesi 

üzerine Memduh Yüzbaşı  tekrar radar ile  irtibata  geçerek Temelli'ye geçeceğimizi  söyledi 

radar da tamam Temelli'ye geçin şeklinde anons etti.

Saat:21:30 sıralarında Temelli’ye iniş yaptık. Helikopterleri susturup ikmal yaptık ve 

beklemeye  başladık.  Yemek  yemeye  başladığımızda  Hakan  Yarbay  yanımıza  gelerek  acil 

olarak  kalkış  yapıp  Akıncılara  veya  Güvercinlik'e  gideceğimizi  söyledi.  Hızlı  bir  şekilde 

hazırlık yaptık ve helikopteri çalıştırırken Atak helikopterlerin birinde yangın çıktı ve Ömer 

Başçavuş yangını söndürdü.Temelli’de yolcu olarak gelen Üsteğmen Volkan KERİMOĞLU 

ve teğmen Burak SUBAŞI buradan ayrıldılar. Bir süre sonra Ömer Başçavuş yanıma gelerek 

Hakan Yarbayın yanan helikopterin Feedırın (Silahın Parçası) sökmemizi istediğini söyledi, 

bunun üzerine helkopterin Feedırınsöktük, bu parçayı UH-1 helikopterine koyduk ve acele bir 

şekilde  Hakan Yarbay bozulan  helikopteri  Temelli’de  bırakıp  Atak  helikopterine  bindi  ve 

Güvercinlik üssüne gitmek için kalkış yaptık. Temelli’de arızalı helikopterin yanında kimse 

kalmadı. 

Havada iken telsiz konuşmalarından helikopterlerin kodları söylenerek sen meclise, 

sen emniyete, sen külliyeye şeklinde anonslar geçiyordu. Ben ne olup bittiğini anlayamadım, 

bizide  vuracaklar  diye  Üsteğmen  Emin  TÜREL  ve  Üsteğmen  Cem  ERSUZ’la  birlikte 

korkmaya başlamıştık.  Önümüzdeki  Atak Helikopterinde bulunan Hakan Yarbay anons ile 

sıkıntı  olmadığını,  kendisini  takip  etmemizi  söyledi.  Ancak  anonslardan  kimin  olduğunu 

bilmediğim kişi Genelkurmayın önündeki emniyet kuvvetlerinin tamamını vurun şeklinde  

talimat veriyordu.

Saat: 00:15 sıralarında Güvercinlik Üssüne iniş yaptık. Ben daha helikopterden iner 

inmez üste bulunan Eyüp ÜNAL Yarbay ile Binbaşı Erdal BAŞLAR Atak Helikopterine geçti, 

Başçavuşlar  Mustafa  ORMANTEPE ve Volkan TÜRKKORKMAZ helikoptere  mühimmat 

yüklediler. Daha sonra bu başçavuşlar beni çağırdılar ve helikoptere mühimmat yüklemeyi 
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bilip  bilmediğimi,  silah  arızası  olduğunda tamir  edip  edemediğimi  sordular,  ben  de telsiz 

konuşmalarından durumu anladığım için  bilmediğimi  söyledim ve  oradan uzaklaştım. Bu 

sırada  da  bizim  getirdiğimiz  Atak  helikopterini  orada  bulunan  Eyüp  ÜNAL yarbay  ile  

Binbaşı Erdal BAŞLAR kaldırdı. Helikopter kalktıktan sonra Memduh Yüzbaşı hangara gitti, 

Hakan Yarbayı’da indikten sonra bir daha hiç görmedim. 

Bizim  Malatya’ya  götüreceğimiz  olan  Atak  helikopterini  o  gün  bombalamada 

kullanıldığını, bu sırada da Feedırın arızalandığını, Temelli'de arızalanan Atak Helikopterinin 

Feedırın  sökülmesinin  istenmesinin  sebebinin  de  bombardımanda  kullanılan  ve  Feedırı 

arızalanan  helikopterin  Feedır  ile  değiştirilmesi  olduğunu  anlamıştık.  Ömer  Başçavuş  ile 

birlikte  aramızda  konuşma  yaparak  bunların  halkı  bombaladığını,  buradan  uzaklaşmamız 

gerektiğini  ve  kesinlikle  helikopterlere  müdahele  etmememiz  gerektiğini  konuştuk  ve  iş 

yapmama kararı aldık, hangar içerisinde beklemeye başladık. Eyüp ÜNAL Yarbay ile Binbaşı 

Erdal BAŞLAR’ın kaldırdığı Atak helikopterinin mermi yediğinden dolayı arızalandığı ve bu 

nedenle  kalktıktan  20-30  dk  sonra  geri  döndüğünü  gördük.  Bize  Başçavuş  Mustafa 

ORMANTEPE ve Volkan TÜRKKORKMAZ arızalı helikopterleri tamir etmemiz talebinde 

bulundular  ancak  Ömer  Başçavuş  ile  birlikte  hiçbir  helikoptere  müdahele  etmedik. 

Başçavuşlar Mustafa ORMANTEPE ve Volkan TÜRKKORKMAZ’ın normalde Güvercinlik 

üssü  personeli  olmadığını  Malatya’da  görevli  olduklarını  öğrendim.  Bir  süre  burada 

bekledikten  sonra  büyük  bir  patlama  oldu.  Saat:03:30  sıralarında  Memduh  Yüzbaşı 

Malatya’dan beraber geldiğimiz ekibi toplayarak kendisinin Malatya Alay Komutanımız ile 

görüştüğünü,  Alay  Komutanımız  kendisinin  dışında  hiç  kimseden  emir  almayacağımızı, 

kesinlikle hiçbir şekilde olaylara karışmayacağımızı ve kendimizi güvenli bir yere almamız 

gerektiği talimatını verdiğini söyledi. Bizde Hakan Yarbay hariç Malatya’dan gelen ekip le 

birlikte  Kara  Havacılık  misafirhanesinde  güvenliğimizi  alarak  beklemeye  başladık.  Sabah 

saat:06:00 sıralarında Kara Havacılığın içerisine Özel Kuvvetler personeli ile Özel harekat 

Polisleri  operasyon  yaptıklarını  öğrendik.  Güvercinlik'te  bulunan  Kobra  helikopterleri 

operasyon düzenleyen özel  kuvvetler  ve özel  harekat  personelleri  ile  yerde bulunan diğer 

helikopterleri  bombardımana  tuttuklarını  seslerden  duyuyorduk.  Bu  sırada  üsse  kursiyer 

olarak bulunan teğmenleri ellerine silah vererek kışla çevresinde güvenliği sağlamaları için 

görevlendirdiklerini gördük. Darbecilerin bombardımanı bitirdikten sonra alanda alabildikleri 

kadar helikopterleri  kaldırarak Akıncılara gittiklerini  öğrendik.  Ortalık sakinleştikten sonra 

saat  08:30  sıralarında  Kara  Havacılık  Nizamiyesinden  kimliklerimizi  göstererek  çıktık. 

Bundan sonra amirlerim ile sürekli irtibat halinde kaldım, darbe teşebbüsüne karşı olan bu 

amirlerimin talimatlarına göre hareket ettim.Bir gece Ankara’da kaldıktan sonra Pazar günü 

Ömer SEZEN Başçavuş ile görüşerek bildiklerimi anlatmak için gönüllü olarak ifade vermek 

amacıyla  Kara  Havacılık  Nizamiyesine  geldim.  Burada  bulunan  polislere  bildiklerimi 
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anlatmak için gönüllü olarak ifade vermeye geldiğimizi söyledim, burada gözaltına alınarak 

Emniyete getirildim. Biz Malatya’dan Ankara resmi görevli olarak geldik, gelme sebebiz 2 

adet  Atak  HelikopterininAnkara’ya  teslim edilmesi  Ankara’da  bakım için  bulunan 1 Atak 

helikopterinin de geri teslim alınması içindir. Biz bu amaçla geldik ancak daha sonradan  

bunun  tamamen  bir  plan  olduğu,  amacın  burada  bombardımanda  kullanılan  

helikopterlerin sayısını çoğaltmak olduğunu öğrendik. Biz Güvercinlik üssüne geldiğimizde 

burada çalışmalarda bulunan personellerden tanıdıklarım Başçavuş Engin SARITAŞ, kıdemli 

başçavuş Tamer ÖĞÜT, kıdemli Üstçavuş Fatih SEVİNÇ, Üstçavuş Murat ÖZEL, Üstçavuş 

Fırat  DARENDE,  Çağlar  isimli  Başçavuş,  Güvercinlik'te  Bakım Takım Komutanı  Yarbay 

Murat BOLAT, Pilot Binbaşı Sadullah, Kıdemli Başçavuş Süleyman Nazif TÜRKOĞLU ve 

isimlerini bilmediğim 3-4 kişi daha bulunuyordu.

Fetullahçı Terör Örgütünün TSK içerisinde yapıldığını biliyorum. Ancak ben böyle 

bir  yapılanma  içerisinde  olmadım.  İstanbul’da  aynı  yerde  çalıştığım  Başçavuş  Osman 

AKSOY’un  bu  yapılanma  içerisinde  olduğunu  biliyorum.  Bunun  dışında  bu  yapılanma 

içerisinde olan kişileri tanımıyorum. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ömer SEZEN 18/07/2016 tarihli ifadesinde; "  Helikopterlerin bakımını 

saat 16:00 ya kadar sürdürdük. Pilotların gelmesiyle motor çalıştırıldı ve hareket edildi. Ben 2 

Atak Helikopteri ile birlikte hareket eden UH-1 helikopterinde yolcu olarak bulunuyordum. 

Toplam  3  helikopterde  hatırladığım  kadarıyla  Yarbay  Hakan  EROL,  Yüzbaşı  Memduh 

KARAGÖL,  isimlerini  bilmediğim  2  Üstteğmen,  UH-1  Teknisyeni  Astsubay  Mutlu 

AÇIKGÖZ ve yine ismini bilmediğim bir  üsteğmen vardı.  Yaklaşık saat  18:00 sıralarında 

Kayseri Erkilet Havaalanı aiskeri bölgesine indik. Ekip liderimiz Yarbay Hakan EROL yakıt 

ikmali sonrasında saat 19:00da Ankara'ya hareket edeceğimizi söyledi ve bu saatte Ankara ya 

hareket  ettik.  Uçuş  esnasında  ben  telsiz  dinlemediğim  için  yanımda  bulunan  teknisyen 

arkadaşım Astsubay Mutlu AÇIKGÖZ’e nereye ineceğimizi sordum. Planlanan Güvercinlik'ti. 

Ancak Güvercinlik'te VIP olduğu için Temelli'ye ineceğimizi söyledi. 

... Pilotlar motor çalıştırınca 1003 numaralı helikopterde yangın çıktı ve müdahale ile 

söndürdüm.  Gerekli  yerlere  Memduh Yüzbaşı  bilgi  verdi.  Daha sonrasında  Hakan EROL 

Yarbay  yanan  helikopteri  bırakarak  diğer  iki  helikopterler  ile  Güvercinlik'e  geçmemizi 

söyledi.  Bu  sırada  biz  hazırlık  yaparken  Hakan  EROL Yarbay  bana  telefondan  bir  msj 

göstererek  yanan  helekopterin  silah  besleyicisini  sökerek  diğer  helikoptere  yüklememi 

söyledi.  Ben  bunun  için  merkezin  bilgisinin  olması  gerektiğini  söyleyince  "Emir  büyük 

yerden sökeceksin" şeklinde talimat verdi. Mutlu Astsubay ile yaklaşık bir saat süren söküm 

işleminden  sonra  silah  besleyiciyi  yanan  helikopterden  söktük.  Pilotlara  haber  verdim ve 

Memduh Yüzbaşı ve Hakan EROL Yarbay Atak Helikopteiri ile hareket ettiler. Diğer kalan 
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personeller Emin Üsteğmen ve Cem Üsteğmenin kullandığı UH-1 helikopteri ile Güvercinlik 

meydanına intikal ettik. 

.. Mustafa ORMANTEPE ve Başçavuş Volkan TÜRKKORKMAZ silah bakımcımın 

olup olmadığını sordular ben de Mutlu AÇIKGÖZ Astsubayı çağırdım ve onların yanında 

sıkıntıyı halledelim dedim. Ancak Mutlu AÇIKGÖZ Astsubay ile başbaşa yaptğım görüşmede 

"bunların  ne  için  mühimmat  yüklediklerini,  ne  yapacaklarını  bilmiyoruz,  yapıyor  gibi  

görünüp oyalayalım, arızayı gidermeyelim" dedim ve bu şekilde ortak hareket ettik. " şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Ömer SEZEN 23/12/2016 tarihli ifadesinde; " Biz Akıncılar hava üssüne 

helikopterlerle  kalkmak  üzere  Temelli'de  hazırlık  yaparken  ben  1003  numaralı  Atak 

helikopterin yakat ikmalini yapmıştım. Hakan EROL ile İrfan DEĞİRMENCİ Üsteğmen bu 

helikoptere  bindiler.  Bende  helikopteri  kalkış  için  çalıştıracağım  sırada  helikopterin 

rotorbrak'si yandığını fark ettim. Hemen İrfan Üsteğmene motoru susturmasını söyledim. O 

da motoru susturdu. Orada bulunan yangın tüpüyle müdahale ettim. Helikopteri yanmadan 

kurtardık. Bu haliyle helikopter uçamayacak durumdaydı. Daha sonra orada bulunan pilotlar 

birileriyle görüştüler. Polisteki ifademde belirttiğim şekilde Hakan EROL Yarbay bana motoru 

yanan helikopterin feeder'ını sökmemizi emretti. Feeder dediğimiz mekanizma helikopterdeki 

mühimmatı silaha veren parçadır. Bu parça olmadan helikopterde bulunan silah çalışmaz. Ben 

polis  ifademde  ayrıntılı  olarak  belirttiğim  şekilde  Hakan  Yarbayın  ısrarı  ve  kendi  bölük 

komutanım Engin KİLERCİOĞLU'nun bilgisi dahilinde 1003 kuyruk numaralı helikopterin 

feederini söktüm. Bunu daha sonra UH1 helikoptere yükledik. Memduh KARAGÖL Yüzbaşı 

ile  Hakan EROL Yarbay 1008 numaralı  Atak ile  önce kalkış yaptılar.  Arkasından da ben, 

Mutlu  AÇIKGÖZ  ile  2  Atak'ın  ikinci  pilotları  UH1  pilotlarının  kullandığı  helikopterle 

Güvercinlik üssüne hareket ettik. 

...  Ben  helikopterde  gelirken  askeri  darbe  olduğunu  öğrenmiş  olmama  rağmen, 

Mustafa  ile  Volkan'a  ne  olduğunu  sorduğumda,  bana  Volkan  "Fetönun  polisleri  Genel 

Kurmay'ı  esir  almışlar,  vatan  elden  gidiyor"  dedi.  Bende  buna  çok  şaşırdım.  Volkan  ile 

Mustafa  mühimmatı  Atak'a  yükledikten  sonra  bu  mermilerin  namluya  verilmesi  aşaması 

kalmıştı. bu ustalık ve incelik isteyen bir iştir. Bana bunu yapacak personelin var mı dediler. 

Ben de Mutlu AÇIKGÖZ Astsubay var dedim. Bu sırada zaten Mutlu Astsubayda oraya geldi. 

Ona mermileri namluya vermesini söylediler. O da ben yapmam, bilmiyorum dedi. " şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Memduh KARAGÖL 18/07/2016 tarihli ifadesinde; " Bunun üzerine saat 

16:30 da birliğimizde bulunan üç helikopterden BG-1003 personeli (Yarbay Hakan EROL, 

1923/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



Üsteğmen İrfan KANTARCI), BG-1007 personeli (ben ve Üsteğmen Yiğit ÖZDAMAR) ve 

UH-1 Genel Maksat helikopterde Üsteğmen Emin TÜREL ve soyadını hatırlamadığım Cem 

Üsteğmen ve yine soyismini hatırlamadığım Umut Başçavuş (Mutlu AÇIKGÖZ) ve yolcu 

olarak Başçavuş Ömer SEZEN vardı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Alaattin  Cem  ERSUZ  18/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Malatya  da 

bulunan birliğimizden saat:16:51 sıralarında 2 Atak helikopteri ve benim içinde bulunduğum 

UH-1  Helikopteri  ilebirlikte  havalandık,  Atak  helikopterlerini  Yarbay  Hakan  EROL (Kol 

Lideri  -  3  Helikopterden  de  sorumlu),  Yüzbaşı  Memduh  KARAGÖL,  Üsteğmen  İrfan 

KANTARCI  ve  Üsteğmen  Muhsin  ÖZDAMAR  kullanmaktaydı,  benim  birinci  Pilotum 

Üsteğmen Emin TÜREL’di, yanımızda ayrıca Atak Helikopteri Teknisyenleri Ömer SEZEN 

ve  Mutlu  AÇIKGÖZ  ile  yolcu  olarak  Teğmen  Burak  SUBAŞI  ve  Üsteğmen  Volkan 

KERİMOĞLU bulunmaktaydı.

..  Bende  kendi  amirlerimizin  bilgisi  dahilinde  birliği  terk  etmek  istediğimizi 

söyledim, kendisi de bize bu şekilde gezerseniz darp edilebilirsiniz diye söyledi ve bizi askeri 

araca bindirerek Kartalkaya Misafirhanesine geri  götürdü,  burada Malatya İlinden görevli 

olarak  birlikte  geldiğimiz  Yüzbaşı  Memduh  KARAGÖL,  Üsteğmen  Yiğit  ÖZDAMAR, 

Üsteğmen İrfan KANTARCI, Üsteğmen Emin TÜREL, Başçavuş Ömer SEZEN, Üstçavuş 

Mutlu AÇIKGÖZ ile buluştuk ve operasyon yapılmasını ve bizi kurtarmalarını beklemeye 

başladık..." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Resul  BARDAKKAYA  22/10/2016 tarihli  ifadesinde;  "  Saat  23:00 

sıralarında bir UH1 helikopteri ile bir Atak helikopteri benim bulunduğum hangarın önüne 

iniş yaptılar. Bu helikopterlerden Hakan EROL Binbaşı, Mutlu AÇIKGÖZ astsubay ve Ömer 

SEZEN Astsubay indi.  Aralarında tanımadığım başka pilotlarda vardı.  "  şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Volkan  TÜRKKORKMAZ 26/10/2016 tarihli  ifadesinde;  "  O esnada 

oraya Malatya'dan gönderilen Atak lardan birisi ile UH1 helikopteri geldi, Atak'dan Memduh 

KARAGÖL yüzbaşı, Hakan EROL yarbay indiler. Ben kendilerine hoşgeldiniz dedim, onlar 

hangara  doğru  gittiler.  Ben  uçuş  hattında  kaldım.Ömer  SEZEN  ve  Mutlu  AÇIKGÖZ 

astsubaylar benim yanıma geldiler bana ne oldu diye sordular, bende pilotlardan duyduğum 

şekli ile Genelkurmaya baskın olduğunu söyledim " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  İrfan  KANTARCI  03/11/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  Saat  16:00'da 
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helikopter başı yaptık. Atak'lardan birisi bakımdan yeni çıkmıştı bir takım eksiklikleri vardı 

yarım saat kadar o eksikliklerin tamamlanmasını bekledik, tamamlandıktan sonra saat 16:50 

gibiben Hakan EROL Yarbay ile BG1003 kuyruk numaralı helikoptere, Memduh Yüzbaşı ile 

Yiğit Üsteğmen ise BG1008 kuyruk numaralı helikopterlere bindik, UH1 de ise Emin TÜREL 

Üsteğmen birinci pilottu,  ikinci pilot ise Alaattin Cem ERSUZ Üsteğmendi.  Ayrıca UH1'e 

teknisyenler  Ömer  SEZEN,  Mutlu  AÇIKGÖZ  bindi,  ayrıca  Ankara'ya  izne  gittiklerini 

söyleyen Volkan KERİMOĞLU üsteğmen ile tanımadığım bir teğmen daha vardı dedi.

Oradan  Hakan  EROL Yarbay  dan  izin  alıp  Kartalkaya  misafir  hanesine  gitmek 

istediğimizi söyledik,Hakan EROL UH1 ekibini gönderdi, bize siz kalın burada dinlenin hala 

belirsizlik var bize görev düşebilir, Atak ekibi burada kalsın dedi.1 saat kadar ben Memduh 

Yüzbaşı, Yiğit Üsteğmen ve teknisyenler Ömer SEZEN ve Mutlu AÇIKGÖZ orada kaldık, 

Ömer ile Mutluda oralardaydı ama bizimle aynı oda da değillerdi, biz arada bir sigara içme 

bahanesiyle odadan ayrılıpCem Üsteğmenlerle telefonda görüşüyorduk, telefon konuşmalarını 

Yiğit  Üsteğmenin telefonunundan yapıyorduk.Onlar kışladan çıkma fırsatı  bulurlarsa bizde 

peşleri sıra çıkacaktık, bu nedenle onlarla sık sık telefon irtibatı kuruyorduk, onlarkışladan 

çıkmak için teşebbüste bulunmuşlar ancak nizamiyeler kapalıymış ve orada bekleyen kursiyer 

teğmenlerde dolu silahlar varmış, o yüzden çıkamamışlar tekrar Kartalkaya ya dönmüşler " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Muhsin Yiğit  ÖZDAMAR 18/07/2016 tarihli  ifadesinde;  "  Ben,  İrfan 

KANTARCI, Memduh KARAGÖL, Ömer SEZEN, Mutlu AÇIKGÖZ ile birlikte toplanarak 

Kartalkaya  tesislerine  gittik.  Bu  esnada  Binbaşı  Mehmet  TURGUT  ile  görüştük,  illegal 

faaliyete  katıldığını  gördüğümüz  kişileri  ve  hiçbir  olaya  karışmadığımızı  bizi  bir  şekilde 

buradan çıkartmalarını talep ettik. Kendisi bize “ tamam arkadaşlar kendinizi emniyete alın 

hiçbir  şekilde  olaya  karışmayın  bir  yolunu  bulacağız  size  yardım  edeceğiz"  dedi.  Bizde 

Kartalkaya tesislerine geçtik. 

... I adet AS- 532 Cougar,2 Adet AH-1W (kobra), 1 Adet AH-1P (kobra), 1 adet T-

129 (atak)  helikopterlerinin topluca kalkış yaptığını  1 AH-1P Kobra tipi  helikopterin yere 

doğru hedef alarak ateş ettiğini gördüm. Yerden de helikoptere ateş açıldığını duydum. Saat 

08.30 - 09.00 sıralarında Güvercinlik nizamiyesinden yanımda Memduh KARAGÖL, İrfan 

KANTARCI,  Alaattin  Cem ERSUZ,  Emin  TÜREL,  Ömer  SEZEN,  Mutlu  AÇIKGÖZ ile 

birlikte kimliklerimizi nizamiyede göstererek çıkış yaptık." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Tanık Hüseyin ARAS 25/07/2016 tarihli ifadesinde;"Zira Güvercinlik'ten gelen bir 

helikopter  olsaydı  bu  kadar  yakıt  almazdı.  Bu  astsubay  da  bana  Malatya'dan  Kayseri'ye 

Kayseri'den de buraya uçtuklarını söyledi. Tanımadığım bir yüzbaşı o sırada yanımıza gelerek 
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bu helikopterlerden birisi burada kalacak dedi. Yakıt alan astsubay da bu helikopteri burada  

patlatırlar dedi. Yüzbaşı da o zaman yapacak bir şey yok dedi. Diğer helikopterlere de yakıt 

ikmali yapıldı. Ben aldıkları yakıt miktarını defterime kaydettim ve imzalarını aldım. Defterde 

şu anda yanımdadır." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

16 Temmuz 2016 günü, saat: 03:07'de, Üstçavuş Mutlu AÇIKGÖZ olduğu düşünülen 

şahsın, uçuş kıyafetli olarak taarruz hangarı apronunda görüldüğü, 

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  03:20'de,Üstçavuş  Mutlu  AÇIKGÖZ  olduğu 

değerlendirilen şahsın uçuş kıyafetli olarak taarruz hangarında görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü,  saat:  08:19'da,  Yüzbaşı  Memduh  KARAGÖL,  Başçavuş 

Ömer SEZEN, Üstçavuş Mutlu AÇIKGÖZ, Üsteğmen Yiğit  ÖZDAMAR, Üsteğmen İrfan 

KANTARCI  oldukları  düşünülen  ve  kimliği  belirlenemeyen  2  şahsın  (muhtemel  2’nci 

Kr.Hvcl.A.K.lığı/MALATYApersoneli)Kara Havacılık Komutanlığı 1 nolu nizamiyeden çıkış 

yaptıkları belirtilmiştir. 

Şüpheli Mutlu AÇIKGÖZ'ün kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0543 959 04 38 

numaralı telefon hattı için Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 01/12/2016 tarih ve 2016/6247 

D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı  

verilmiştir.

Şüpheli  Mutlu AÇIKGÖZ'ün kullanmakta olduğu 0 543 959 04 38 numaralı 

telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe  girişiminde  bulunulan 

15/07/2016 tarihinde cep telefonunu gece boyunca açık olduğu, internet erişiminde bulunduğu 

anlaşılmıştır. 

Şüpheli Mutlu AÇIKGÖZ, 17/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Mutlu  AÇIKGÖZ'ün  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Mutlu  AÇIKGÖZ'ün,  Malatya  2.  Kara  Havacılık  Alayında  helikopter 

teknisyeni olarak Astsubay Üstçavuşrütsesiyle görev yaptığı, 

Şüphelinin, askeri darbe faaliyeti kapsamında aşağıda anlatılacak eylemleri birlikte 
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nazara  alındığında  şüpheli  Mutlu  AÇIKGÖZ'ün  Fetullahçı  Terör  Örgütü  üyesi  olduğunun 

anlaşıldığı, 

Şüphelinin, helikopter teknisyeni olduğu, Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askerler 

tarafından planlanıp gerçekleştirilecek olan askeri darbe planı kapsamında olay gecesi UH-1 

tipi helikopterlerde teknisyenlik yapacak personel olarak önceden görevlendirildiği,

Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askerler tarafından askeri darbe girişimi sırasındaki 

faaliyetlerde kullanılacak olan helikopter, mühimmat ve personel ile ilgili gerekli planlamalar 

yapıldığı,  bu  kapsamda  Malatya  2.  Kara  Havacılık  Alayından  Atak  helikopterlerinin 

Ankara'ya getirilmesinin de planlandığı, bu helikopterlerin Ankara'ya getirilebilmesi için önce 

şüpheliler  Murat  BOLAT ve  Özcan  KARACAN'ın  Malatya  2.  Kara  Havacılık  Alayında 

görevli Binbaşı Engin KİLERCİOĞLU ve Yüzbaşı Memduh KARAGÖL’ü telefonla arayıp 

zorladıkları ve onları ikna ettikleri, daha sonra şüpheli Okan KOCAKURT'un Pilot Binbaşı 

Mehmet  Akif  BOZKURT tarafından  yazılan  benzer  nitelikteki  bir  yazıyı  bilgisayar  ortak 

ağından aldığı ve bu yazının 6.maddesinde belirtilen hava araçlarının Malatya - Ankara arası 

intikali  için uygun görülen tarihin,  emrin onay kısmının ve dağıtım kısmının değiştirerek, 

karanet ağı evrak yönetim sistemi üzerinden gönderdiği, Kara Havacılık Komutanının bilgisi 

dışında sahte olarak oluşturulmuş bu yazı  üzerine şüpheli  Mutlu AÇIKGÖZ'ün, şüpheliler 

Emin TÜREL ve Alaattin Cem ERSUZ'un kullandıkları UH-1 helikopterin teknisyeni olarak 

görevlendirildiği,  bu  helikopteri  uçuşa  hazırladığı,  şüpheli  Mutlu  AÇIKGÖZ'ün 

teknisyenliğini  yaptığı  bu  helikopterin  şüpheliler  Memduh  KARAGÖL ve  Muhsin  Yiğit 

ÖZDAMAR  ile  şüpheliler  İrfan  KANTARCI  ve  Hakan  EROL'un  kullandıkları  Atak 

helikopterlerle  kol  halinde  15/07/2016  tarihinde  saat  16:30  sıralarında  Malatya  Tulga 

meydanından Ankara Güvercinlik Meydanına gelmek üzere havalandıkları,

Helikopterlerin yakıt  ikmali  için saat 18:30 sıralarında Kayseri  Erkilet  meydanına 

indikleri, şüphelinin UH-1 helikopterin yakıt ikmalini gerçekleştirdiği, bu sırada Kayseri'de 

görevli havacı bir üsteğmenin kendisine Güvercinlik meydanının kapalı olduğunu söylediği, 

şüpheli  Mutlu  AÇIKGÖZ'ün  de  bunu  şüpheli  Memduh  KARAGÖL'e  ilettiği,  şüpheli 

Memduh'un  da  durumdan  haberi  olduğunu  diğer  ekibe  de  söylemesini  emrettiği,  bunun 

üzerine şüpheli Mutlu AÇIKGÖZ'ün tüm ekibe durumu bildirdiği, 

Helikopterlerin yakıt  ikmali yaptıktan sonra saat 19:30 sıralarındakalktıkları,  Kara 

Havacılık  Komutanlığına  denetim  için  gelmiş  olan  Kuvvet  Komutanının  Güvercinlik 

kışlasında  bulunması  nedeniyle  şüpheli  Hakan  EROL'un  emri  üzerine  helikopterlerin  iniş 

meydanının  Güvercinlik  yerine  Temelli  olarak  değiştirildiği,  helikopterlerin  saat  21:00 

sıralarında Temelli meydanına indikleri ve yakıt ikmallerinin yapıldığı, 

Şüpheli  Hakan  EROL'un acil  olarak  kalkış  yapacaklarını  söyleyip  helikopterlerin 

uçuşa  hazırlanması  talimatı  verdiği,  helikopterlerin  uçuşa  hazırlanarak  çalıştırıldıkları, 
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şüpheliler  Hakan  EROL  ve  İrfan  KANTARCI'nın  pilotluğunu  yaptıkları  1003  kuyruk 

numaralı Atak helikopterin çalışma sonrasında rotorbrak'ının yandığı, şüpheli Ömer SEZEN'in 

müdahale ederek yangını büyümeden söndürdüğü,bu helikopterin uçamayacak hale geldiği, 

şüpheli Hakan EROL'un Kara Havacılık Komutanlığında askeri darbeyi yönetenlerden aldığı 

talimatla Güvercinlik Meydanında bulunan feederı bozuk olan 1001 kuyruk numaralı Atak 

helikoptere monte edilmek üzere 1003 kuyruk numaralı helikopterin feederını sökmeleri için 

şüpheliler  Ömer SEZEN ve Mutlu AÇIKGÖZ'e talimat verdiği,  şüphelilerin de bu talimat 

uyarınca bu helikopterin feederını söktükleri  ve şüpheliler  Emin TÜREL ve Alaattin Cem 

ERSUZ'un  kullandıkları  UH-1  helikoptere  yükledikleri,  kendilerinin  de  bu  helikoptere 

şüpheliler İrfan KANTARCI ve Muhsin Yiğit ÖZDAMAR ile birlikte bindikleri,

Şüpheliler  Hakan  EROL ve  Memduh  KARAGÖL'ün  kullandıkları  1007  kuyruk 

numaralı helikopter ile şüpheliler Emir TÜREL ve Alaattin Cem ERSUZ'un kullandıkları UH-

1  helikopterin  bu  hazırlıktan  sonra  Temelli  meydanından  kalkarak  saat  24:00  sıralarında 

Güvercinlik Meydanına iniş yaptıkları, 

1007  kuyruk  numaralı  Atak  helikopter  Güvercinlik  meydanına  iner  inmez,orada 

bulunan  daha  önceden  hazırlanmış  mühimmattın  bu  helikoptere  yerleştirildiği,  şüpheliler 

Erdal  BAŞLAR  ile  Eyüp  ÜNAL'ın  bu  helikoptere  binerek  kalkış  yaptıkları  ve 

Cumhurbaşkanlığı binası bölgesine saldırıda bulundukları, 

Şüpheli  Mutlu  AÇIKGÖZ'ün,  şüpheli  Ömer  SEZEN  ile  birlikte  Temelli 

meydanındaki  helikopterden  söküp  getirdikleri  feederı  1001  kuyruk  numaralı  helikoptere 

takmaya çalıştıkları, 

Şüphelinin  olay  gecesi  Taarruz  Hangarı  ve  civarında  bulunduğu,  askeri  darbe 

faaliyeti  kapsamında kendisine  verilen  yasal  olmayan  emir  ve  talimatları  yerine  getirdiği, 

yetkili olmadığı halde görev yapmadığı bir askeri birlikte faaliyette bulunduğu, 

Şüpheli Mutlu AÇIKGÖZ'ün olay gecesi 03:07 ve 03:20 sıralarında uçuş kıyafetli 

olarak  saldırı  helikopterleri  kalkış  yaptıkları  Taarruz  Hangarı  ve  civarında  bulunduğunun 

güvenlik kamerası görüntüleriyle belirlendiği, 

Askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması, kışlada askeri darbeye yönelik 

faaliyetleri  yöneten  ve  yönlendirenlerin  Akıncı  üssüne  gitmeleri  üzerine  şüpheli  Mutlu 

AÇIKGÖZ'ün de 08:00 sıralarında Güvercinlik kışlasından ayrıldığı, 

Şüphelinin,  olay  akşamı  Genelkurmay  Başkanı  tarafından  hava  sahasının  uçuşa 

kapatılmasına ilişkin emir verildiği halde uçacak olan helikopterleri uçuşa hazırladığı, 

Şüphelinin, olay günü gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi 

olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü 

mensubu olan diğer  şüphelilerle  fikir  ve eylem birlikteliği  içerisinde hareket  ettiği,  askeri 

darbe  girişimininde  bulundukları,  şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında 
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Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarından  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  aldığı  yasal 

olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Mutlu  AÇIKGÖZ'ün,  soruşturmaya  konu  eylemlerinin,  Silahlı  Terör 

Örgütü üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük 

Millet  Meclisini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  kısmen  veya  tamamen  yapmasını 

engellemeye  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya 

görevlerini  yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını 

oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-108- Şüpheli Müslim ÇAĞIRICI'nın ( Teğmen ) Eylemleri :

Şüpheli Müslim ÇAĞIRICI 28/07/2016 tarihli ifadesinde; " Ben Kara Havacılık 

Okullar  Komutanlığında  görevliyim.  Bahsetmiş  olduğunuz  Fetullahçı  Terör  Örgütüne  üye 

değilim,  hiçbir  faaliyetlerine  katılmadım,  hiçbir  eylemlerinde  bulunmadım,  bildiklerim 

televizyondan ve basından okuduğum ve gördüklerimden ibarettir.

15/07/2016 günü saat 17:00 sıralarında Bölük Komutanı Emre ERKAN içtima aldı 

bu esnada bize sivil çarşıya çıkabileceğini söyledi, ancak saat 21:45'de üniformalı olarak tabur 

gazinosunda hazır olmamızı emretmesi üzerine saat 21:30 civarında okula geldim, koğuşta 

elbisemi giydikten sonra gazinoya geçtim. Burada saat 21:50 sıralarında Tabur Komutanı, 

Bölük Komutanı ve Takım Komutanı Üstegmen Serdar ERCAN bulunduğum katta devamlı 

olarak bir oraya bir buraya telaşlı bir şekilde hareketli haldeydiler.

Saat  22:15  sıralarında  Tabur  Komutanı  Yasin  CANDEMİR  telaşlı  bir  şekilde 

gazinoya gelip  'TSK’ya Darbe yapılıyor, Çabuk ışıkları söndürün, şaka değil, Genelkurmay  

karargâhı silahlı terör örgütlerince basıldı,  şuan başlar alınıyor, İlk hedef Kara Havacılık  

olabilir,  Birliğimiz  çok  önemli  bir  konumda' dedi.  Akabinde  gazinoda  buluna  bizleri  5-6 

kişilik  gruplara  böldü.  Daha  sonra  bize  'Telefonlarınız  yanınızda  mı'  diye  sordu. 

Telefonlarımızın yanımızda olduğu söyleyince bize  'Bu saatten sonra dışarıyla haberleşen  

olursa hakkında vatan hainliğinden işlem yaparım' dedi. Biz korku içinde beklerken Tabur 

Komutanı  Yarbay  Yasin  CANDEMİR  Bölük  Komutanı  Emre  ERKAN’a  'Depodan 

arkadaşlara silah dağıtın' diye emir vermesi üzerine biz depoya inip silahları aldık. Tabur 

Komutanının odasından herkes mermi ve şarjör aldı. Bende bir adet şarjör ve 12 tane mermi 

aldım ve şarjörümü doldurdum. Bu durum karşısında ben ve arkadaşlarım şaşırmıştık.

Tabur Komutanı ayırdığı grupları, personelin kendi özel araçlarıyla emretmiş olduğu 

Meydan  Harekât  Taburu,  Fidanlık  Nizamiye  ve  1  nolu  Nizamiyeye  gitmemizi  emretti. 

Benimle  beraber  Teğmen  Kemal  KİRAZLI  ile  birlikte  Erdem Arıkan  Yüzbaşı  bizi  kendi 
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arabasına aldı, arabada bize “Arkadaşlar heyecanlı bir gece değil mi” diye sordu, biz cevap 

vermeyince  “kendinizi  kasmayın  tatbikat  var”  diye  söyledi  ve bizi  Kara Havacılık  Okulu 

içinde  bulunan  camini  yanına  getirip,  burada  mevzilendirdi.  Oradan  ayrıldı.  Biz  burada 

beklemeye başladık. Bu arada Erdem Yüzbaşı tekrar yanımıza gelip bize mühimmat verdi. 

Bu  beklememiz  sabaha  kadar  sürdü.  Saat  06:00  civarında  helikopter  geldi  ve 

helikopter pistinin yanında bulunan kule civarına ateş etmeye başladı. Biz bu esnada ağaçlık 

bölgeye geçip saklandık. Burada Erdem Yüzbaşı cep telefonunuzdan arayıp helikopterin kule 

bölgesine ateş  ettiğini  söyledim. Bana 'Tamam bende size  bakmaya gelmiştim' diye cevap 

verdi. Yanında bulanan arkadaşım Kemal KİRAZLI bana komutanla bir konuşalım demesi 

üzerine birlikte bulunduğumuz yerde ayrılıp Erdem Yüzbaşının yanına gittik ve olayı anlattık, 

kendisi bize gergin bir şekilde'Askere değilPolislere ateş ediyorlar' demesi üzerine biz orada 

beklemeye  başladık.  Akabinde  Erdem  Yüzbaşı  ayrılmaya  karar  verince  bende  Kemal 

KİRAZLI’ya bizde gidelim, deyip oradan Kurs taburuna Erdem Yüzbaşının aracıyla gittik. 

Kendisine  silahları  ne  yapacağımızı  söyleyince  bize  Tabur  Komutanın  odasının  önüne 

bırakırsınız diye cevap verdi. Sivil elbiselerimizi giymek için odalarımıza gittik, sivillerimi 

hızlı bir şekilde giyip, Erdem Yüzbaşı yanına gittiğimde Erdem Yüzbaşı odasında olmadığını 

gördüm, aşağıdan alt  kattan  ses  gelmesi  üzerine  aşağıya  indiğimde Erdem Yüzbaşı  Tabur 

komutanının odasının kapısını kırmaya çalıştığını gördüm. Kapıyı açamayınca birlikte Erdem 

Yüzbaşının  aracına  gittik.  Erdem  Yüzbaşı  arayla  ilgilenirken  Kemal  KİRAZLI  ve  ben 

silahlarımızı deponun kapısının önüne koyduk. 

Daha sonra Erdem Yüzbaşı bizi kendi arabasıyla bizi arka tarafta kimsenin olmadığı 

nizamiye  götürdü,  gittiğimizde  kapısında  kilit  vardı.Anahtarı  aradık  bulamayınca,  kapının 

kilidine Erdem Yüzbaşı ateş etti, ancak kapı açılmadı, bunun üzerine tekrar araca binip ana 

nizamiyeye  giderken  biz  araçtan  inmek  istediğimizi  söylemimizde  Erdem  Yüzbaşı  bizi 

araçtan indirdi. Yürüyerek nizamiye giderken nizamiyenin kapısının önünde kamyona benzer 

araçları  görmemiz üzerine giriş  ve çıkışları  kapatmışlar  düşüncesiyle,  tekrar arka taraftaki 

nizamiyeye gittik. Fabrikalar bölgesindeki nizamiyenin kapısının üstünden atlayarak oradan 

ayrıldık... " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Kemal  KİRAZLI  26/07/2016  tarihli  ifadesinde;  ".Tabur  Komutanımız 

Yarbay  Yasin  CANDEMİR beni  ve  arkadaşım Tankçı  Teğmen  Müslim  ÇAĞIRICI’yı  bir 

kenara ayırdı ve bize Kara Pilot Yüzbaşı Erdem ARIKAN’ın numarasını verdi ve aramamızı 

emretti.  ...  Daha  sonra  ben,  arkadaşım Müslim ile  Erdem Yüzbaşının  özel  kendi  aracına 

bindik, araca binince Erdem Yüzbaşı bize bu gece tatbikat olacağını ve eğlenceli olacağını 

söyledi.  Aracını  hareket  ettirerek  birliğin  içerisinde  bulunan  camiinin  arka  tarafında  olan 

Telsiz Park olarak adlandırılan alana gittik. ... Uykumda iken aniden Kobra tipi helikopterin 
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bizim  birlik  içerisine  ateş  etmesinin  sesiyle  uyandım.  Bu  sırada  diğer  tarafta  bulunan 

arkadaşım  Müslim  de  yanıma  geldi.  Ne  olduğunu  anlayamadığımız  için  bulunduğumuz 

yerden ayrılarak az arka tarafta bulunan ağaçlık bölgeye saklandık. Kobra helikopter dönüp 

dönüp aynı noktaya ateş ediyordu. Oradan da karşı ateş sesi geliyordu. Bu böyle bir  süre 

devam ettikten sonra bizim birlikten 1 adet Cougar kuzey yönüne, 3 adet Kobra tipi helikopter 

Batı yönüne doğru kalkarak ayrı ayrı havalanarak oradan ayrıldılar. Bizim oraya ateş eden 

kobra helikopterin ne tarafa gittiğini görmedim. Ben ve Müslim silahların orada durmasının 

uygun olmayacağını düşünerek oradan aldık ve depoya götürerek kapısının önüne bıraktık." 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Erdem ARIKAN 19/07/2016 tarihli ifadesinde; " Aracı Kurs Taburu park 

alanına getirdiğimde Teğmen Kemal KİRAZLI ve Teğmen Müslim ÇAĞIRICI Tabur binası 

girişinde gördüm ve karşılaştık. Teğmenler bana “komutanım Yasin Yarbayım, siz ve bizim 

gece eğitimi için telsiz parkına gitmemizi emretti” dediler. Ellerinde benim için de alınmış bir  

G-3 tüfeği vardı. Bana bu tüfeği verdiler, şarjörü kontrol ettiğimde mermi olmadığını gördüm. 

Onlara şarjörlerinin dolu veya boş olup olmadığını sordum. Boş olduklarını söylediler, hep 

birlikte telsiz parkına benim aracım ile intikal ettik. Ben eğitim amaçlı olduğunu zannettiğim 

faaliyet için kursiyer iki teğmeni ayrı ayrı mevzilendirdim. ... Onu bıraktıktan sonra tekrar 

telsiz parkına gittim. Daha sonra Öğrenci ve Kurslar Tabur Komutanlığında görevli teğmen 

Kemal KİRAZLI ve teğmen Müslim ÇAĞIRICI ile birlikte otoparkın oradaki dinlenme yeri 

ve sundurmada gizlendik. 1 adet kobra tipi helikopterin kışla içerisinde jandarma bölgesini 

taradığını  fark  ettim.  Bir  müddet  bu  helikopterle  saldırı  devam  etti.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü, saat: 21:32'de, Tankcı Teğmen Müslim ÇAĞIRICI’nın sivil 

kıyafetle  subay  temel  koğuşlar  bölgesine  geldiği,  daha  sonra  uçuş  kıyafetli  olarak  Kara 

Havacılık Subay Temel koğuş kapısından çıkış yaptığı,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:09'da, Tankcı Teğmen Müslim ÇAĞIRICI’nın uçuş 

kıyafetli ve silahlı olarak subay temel silahlık koridorunda görüldüğü, belirtilmiştir. 

16 Temmuz 2016 günü, saat: 07:19'da, Tankcı Teğmen Müslim ÇAĞIRICI, Tankcı 

Teğmen  Kemal  KİRAZLI  ve  kimliği  tespit  edilemeyen  sivil  kıyafetliHonda  Civic  marka 

beyaz  bir  araçla  Fidanlık  nizamiye  bölgesine  geldiği,  nizamiye  çıkış  kapısını  açmaya 

çalıştıkları, kapı açılamayınca araçla kışla içine yöneldiklerinin görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 07:42'de, Tankcı Teğmen Müslim ÇAĞIRICI ve Tankcı 
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Teğmen Kemal KİRAZLI’nın sivil kıyafetli olarak, Fidanlık nizamiye bölgesine geldiği, giriş-

çıkış kapısı üzerinden atlayıp yaya olarakuzaklaştıkları belirtilmiştir. 

Şüpheli Müslim ÇAĞIRICI'nın kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0534 013 08 

90  numaralı  telefon  hattı  için  Ankara  8.  Sulh  Ceza  Hakimliği'nin  30/11/2016  tarih  ve 

2016/4569 D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti 

kararı verilmiştir.

Şüpheli Müslim ÇAĞIRICI'nın kullanmakta olduğu 0534 013 08 90 numaralı 

telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe  girişiminde  bulunulan 

15/07/2016 tarihinde  saat  22:15'den ertesi  gün 07:40'a  kadar  cep  telefonunun Güvercinlik 

Kışlası  civarındaki  baz  istasyonlarından sinyalverdiği,  daha  sonra  başka  mahallerdeki  baz 

istasyonlarından sinyal verdiği, şüphelinin olay gecesi Kemal KİRAZLI, Erdem ARIKAN, 

İbrahim MERT ve Murat GÜLERDİ gibi kendisiyle birlikte askeri darbe girişimine iştirak 

eden  şüpheliler  ile  telefon  iletişimi  içerisinde  olduğu,  şüphelinin  cep  telefonunun  gece 

boyunca açık olduğu, internet erişiminde bulunduğu anlaşılmıştır. 

Şüpheli Müslim ÇAĞIRICI,18/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Müslim  ÇAĞIRICI'nın  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

ŞüpheliMüslim  ÇAĞIRICI'nın,  Kara  Havacılık  Okul  Komutanlığı  Öğrenci  ve 

Kurslar Tabur Komutanlığında 7. dönem kursiyer teğmen olarak görev yaptığı,

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri dışında başka asker kişilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış 

biçimi ile  birlikte  nazara  alındığında,  şüphelinin  Fetullahçı  Terör  Örgütü üyesi  olduğunun 

anlaşıldığı,

Şüphelinin,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler  tarafından  15/07/2016 

tarihinde  gerçekleştirilecek  askeri  darbe  girişimi  öncesinde,  Subay  Temel  Kurs  Bölük 

Komutanı olan şüpheli Emre ERKAN tarafından 15/07/2016 tarihinde saat 21:30 sıralarında 

kışlada  bulunmaları  talimatı  üzerine  15/07/2016  tarihinde  saat  21:45'de  Güvercinlik 

Kışlasında, toplantı yapılacak yerde tulumlu olarak, hazır vaziyette beklediği, 

Tabur Komutanı Yasin CANDEMİR'in, tüm 7. Dönem Kursiyer Teğmenlere olduğu 

gibi şüpheliye de kapısı kırılmak suretiyle açılan depodan seri numaralarına bakmaksızın G-3 
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piyade tüfeği dağıttırdığı,

Şüphelinin, aldığı bu tüfeğin mühimatını ise askeri darbe hazırlığı kapsamında atış 

eğitimi bahanesiyle alınan ve atış eğitimi iptal edildiği halde iade edilmesi gerekirken iade 

edilmeyerek Tabur Komutanı şüpheli Yasin CANDEMİR'in odasında bulunan mermilerden 

karşıladığı,

Şüpheli  Yasin  CANDEMİR'in,  şüpheli  Müslim  ÇAĞIRICI'yı,  şüpheli  Kemal 

KİRAZLI  ile  bir  grup  oluşturarak  başlarına  şüpheli  Erdem  ARIKAN  Yüzbaşıyı  da 

vererekKara  Havacılık  Okulu  içinde  bulunan  caminin  arka  tarafında  Telsiz  Park  alanında 

görevlendirdiği,

Şüphelinin, şüpheli Kemal KİRAZLI ile birlikte depodan dağıtılan silahlardan Erdem 

ARIKAN'ın emri üzerine onun için de 1 tane G-3 tüfeği ile 1 tane boş şarjör aldıkları, silah ve 

şarjörü Erdem ARIKAN'a verdikleri,

Şüphelinin, şüpheli Kemal KİRAZLI ile birlikte şüpheli Erdem ARIKAN Yüzbaşıya 

ait özel araçla görevlendirildikleri bölgeye gittikleri, 

Şüphelinin,  telsiz  park  alanında  şüpheli  Kemal  KİRAZLI  ve  o  bölgede 

görevlendirilen 8-9 erle birlikte mevzilendikleri, 

Şüphelinin,  şüpheli  Erdem ARIKAN'ın sonradan getirdiği  yedek mühimmatlardan 

aldığı, 

Şüphelinin, ilerleyen saatlerde meydana gelen çatışma sesleri üzerine şüpheli Erdem 

ARIKAN'dan çatışmada askerlere  değil  polislere  ateş  edildiği  yönünde bilgi  aldığı,  darbe 

kapsamında görevlendirdiği yere giderek burada kendisine verilen yasa dışı emir ve talimatı 

yerine getirmeye devam ederek mevzi almaya devam ettiği, 

Şüphelinin, askeri darbe faaliyeti başladığı saat 22:00 sıralarından sabah saat 06:00 - 

07:00 sıralarına kadar askeri darbeyi sevk ve idare eden şüpheliler tarafından verilen yasadışı 

emir ve talimatları yerine getirdiği, şüphelinin kendisine emir ve talimat yetkisi bulunmayan 

başka bir birlik komutanı olan şüpheli Yüzbaşı Erdem ARIKAN'dan emir ve talimat aldığı, 

Şüphelinin olay gecesi askeri darbeciler açısından Güvercinlik kışlasının kontrol ve 

güvenliğini sağladığı, 

Askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması ve şüpheli Ünsal ÇOŞKUN'un 

'teğmenler ayrılabilir' talimatıyla şüpheli Erdem ARIKAN ve Kemal KİRAZLI ile birlikte, 

silahlarını depoya bırakarak sivil kıyafetlerini giydikleri, Erdem ARIKAN'ın aracı ile Fidanlık 

nizamiyesi  çıkışına  gittikleri,  Fidanlık  nizamiyesinin  kapısındaki  kilidi  şüpheli  Erdem 

ARIKAN'ın silahla 2 el ateş ederek açmaya çalıştığı, açamaması üzerine şüphelinin, şüpheli 

Kemal  KİRAZLI  ile  birlikte  Fidanlık  nizamiyeye  giderek  tellerden  atlayıp  kaçtıkları  ve 

Güvercinlik Kışlasından ayrıldıkları,
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Şüphelinin,  cep telefonunda,  tanık Mehmet DİKKATLİ'nin beyanına göre isminin 

'Yurtta  Sulh'  olduğu anlaşılan 7.  dönem kursiyer  teğmenlerden oluşan whatsapp grubunun 

kayıtlı  olduğu  ve  askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  üzerine  şüphelinin 

aldığı talimat doğrultusunda bu whatsapp grubuna ilişkin tüm paylaşımları sildiği, 

Şüphelinin,  Kara  Havacılık  Komutanlığında  olay  gecesi  gerçekleştirilen  askeri 

hareketliliğin bir askeri darbe girişimi olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için 

kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu olan diğer şüphelilerle fikir ve eylem birlikteliği 

içerisinde  hareket  ettiği,  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  darbe  girişiminin  başarıya 

ulaşması için kendisine verilen yasal olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Müslim  ÇAĞIRICI'nın,  soruşturmaya  konu  eylemlerinin,  Silahlı  Terör 

Örgütü üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük 

Millet  Meclisini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  kısmen  veya  tamamen  yapmasını 

engellemeye teşebbüs etmek ve Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya 

görevlerini  yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını 

oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-109-Şüpheli Nuri OSMANCIOĞLU'nun ( Yüzbaşı) Eylemleri :

Şüpheli  Nuri OSMANCIOĞLU 29/09/2016 tarihli ifadesinde; " ... 2003 yılında 

Kara Harp Okulun’dan Kara Havacılık teğmen olarak mezun oldum. 

15/07/2016 günü Çankaya Lojmanları’ nda bulunan ikametimden kendime ait aracım 

ile çıkarak sabah saat:08.00 sıralarında çalışmış olduğum kurumda mesaiye başladım. Benim 

Kurumumda  Bakım  Kısmında  UH-1  Helikopter  Bakım  Takım  Komutanı  olarak  görev 

yapmaktayım.  Bu  helikopterler  ulaşım  amacı  ile  kullanılmaktadır.  Bunlara  silah  monte 

edilemez. Benim bulunduğum kısımda 25 adet helikopter mevcuttur. Gün boyu kurumumda 

rutin  işleri  takip ettim.  Dikkatimi çeken bir  konu olmadı.  Akşam mesai  bitimi saat  18.30 

sıralarında ayrılarak yanımda bulunan aynı kurumda çalıştığım benim astım olan Üsteğmen 

Uğur BALDUĞ ile birlikte kendi araçlarımızla ile eğlenmek amacı ile Batıkent'te bulunan 

alkollü bir mekana gittim. Ancak şu an mekanın ismini hatırlayamıyorum. Uğur BALDUĞ ile 

birlikte yemek yiyerek alkol almaya başladık.

Tahminen  saat:  22.15  sıralarında  birlikte  çalıştığım  Astsubay  Başçavuş  Hamdi 

YENİDOĞAN  kendi  de  istirahatli  olduğu  sırada  beni  cep  telefonumdan  arayarak  benim 

eğlenmeye gittiğimi bildiği için siz anca eğlenin havada uçaklar uçuyor ne oluyor diye bana 

sordu. Ben de ne uçağı diye dalga geçerek bilmediğim söyledim ve telefonu kapattım. Daha 

sonra  meraklanarak  cep  telefonumdan  haber  sitelerinden  boğaz  köprüsünün  tanklarla 
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kapatıldığını  haberlerin  devam  edeceğini  okudum.  Bunun  üzerine  bir  haltlar  döndüğünü 

düşündüm ancak ne olduğunu anlayamadım. Tabur komutanımız  Yarbay Murat  BOLAT’a 

ulaşmaya çalıştım ancak ilkinde telefona cevap vermedi. Daha sonra 2. Aramada telefonu açtı 

durumu anlattım. Ne oluyordiye sordum, bir sorun yok her şey normal dedi. 

Ben de saat 22.30 sıralarında arkadaşım Uğur ile birlikte mekandan ayrılarak Uğur 

kendi evine ben de kendi evime doğru hareket ettim. Konya Yolundan evime doğru giderken 

dikmen kavşak civarında aynı yerde görevli olduğumuz Üsteğmen Ömer DERELİOĞLU cep 

telefonumdan aradı. Tabur komutanımız Yarbay Murat BOLAT şu an yanımda, helikopterleri 

bilmediğimiz kişiler götürdü, tüm subaylar mesaiye gelsin diyerek emir verdiğini söyledi. Ben 

de yoldan geri dönerek kendi aracımla çalıştığım kuruma gittim. Giderken yolda da Üsteğmen 

Uğur BALDU’yu ve Yüzbaşı Sinan ARSLAN’ı arayarak tabur komutanının emrini ilettim ve 

görev  yerine  çağrıldığımızı  söyledim.  Bu  esnada  hep  sivil  olarak  bulunuyordum.  Hiçbir 

zaman da askeri üniforma giymedim. 

Kuruma girince saat 23.30 yada 23.45 sıralarında Tabur komutanımız Yarbay Murat 

BOLAT’ın yanına gittim. Durum nedir diye sordum. O da bana hitaben Tuğgeneral Ünsal 

ÇOŞKUN beni aradı, sıkıyönetim ilan ettiğini iddia eden ve darbe girişiminde bulunan birileri 

var,  bunlara  karşı  tedbir  maksatlı  helikopterleri  güvenli  bir  yere  sevk  ettirdik,  kışlanın 

emniyetini aldırdık, bize bu konuda yardımcı ol olmazsan darbeye teşebbüs etmekten işlem 

yaparım dediğini beyan etti. Bunun üzerine ben de biz ne yapacağız diye kendisine sordum. 

Elimdeki faal UH- 1 helikopterlerini tespit et güvenli yere sevk edebiliriz dedi. Bana da sen 

uçar mısın diye sordu. Ben de alkollü olduğum için ve durumun ne olduğunu bilmediğim için 

uçmam dedim ve ayrılarak kendi görevli olduğum burası Tabur Komutanının olduğu yer ile 

arası 4,5 km mesafede bulunan yerdeki helikopterlerin yanına gitmek için ayrıldım. Yolda 

giderken skorsky ve taarruz helikopterlerinin kışlada olmadığını gördüm. Bunların sayılarını 

bilmiyorum. Bu helikopterlerin yerleri boştu. 

Görev  yerime  vardığımda  Üsteğmen  Uğur  BALDU  gelmişti.  Görev  yerinden  de 

Hamdi  Başçavuş’ u  arayarak  Tabur  Komutanının  emrini  ileterek  görev  yerine  gelmesini 

söyledim.  Kendi  birliğimde  bulunan  helikopterleri  kontrol  ettiğimde  hepsi  yerindeydi. 

Bunlardan  sadece  7  (  yedi)  adeti  çalışabilir  durumdaydı.  Sonra  Gazino’ya  geçerek 

televizyondan haberleri takip ettim. Daha sonra saat: 00.30 sıralarında Hamdi YENİDOĞAN 

Başçavuş’  da  gelerek  bizi  katıldı.  7  (  yedi  )  adet  helikopter  faal  olduğundan  Hamdi 

Başçavuş’a Tabur Komutanı’nm emri doğrultusunda bu helikopterlerin güvenli bölgeye sevk 

edilebileceğinden  dolayı  7-8  personel  çağırmasını  söyledim  (  Bu  gelen  personel  bakım 

personeli olup, helikopter uçuramaz sadece uçuşa hazırlar pilot değildirler). Bunun üzerine 

çağrılan  personel  peyderpey  gelerek  sivil  bir  şekilde  bize  katıldılar.  Beraberce  gazinoda 

oturduk. Bu gelen personelin isimlerini hatırlamıyorum.
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Bu süreçte televizyondan helikopterlerin sağa,  sola  rastgele ateş ettiği  görüntüleri 

izleyince  bizim  aslında  darbeye  engel  olmak  için  değil  de  darbeye  dahil  edilmek  için 

kandırılarak çağrıldığımızı düşündüğümüz için arkadaşlarla birlikte 01.30 sıralarında dışarı 

çıkmak için arka tarafta bulunan bahçeye çıktık.  Birliği  terk etmek istedik.  Arkadaşlardan 

tanesi yol boyunca silahlı birileri var nizamiyeden çıkartmıyorlar, nizamiyeyi büyük araçlar 

ile  kapatmışlar,  çıkartmıyorlar  diye  söyledi.  Çünkü  onlar  bizden  sonra  gelmişti.  Girerken 

görmüşler. Nizamiyeye giden yolu gözetlemeye başladık. Eli silahlı tanımadığımız üniformalı 

( Kamuflajlı) asker şahıslar tarafından nöbet tutuluyordu. Bunların darbeci mi yoksa darbeye 

engel olmak için mi bulunduğunu kestiremedik. Bu esnada saat 02.00 sıralarında bu silahlı 

şahıslar  yoldan  uzaklaştılar.  Biz  de  üç  araç  olarak  bu  araçlardan  1  tanesi  benim,  diğer 

araçların kime ait  olduğunu hatırlamıyorum hep birlikte  nizamiyeden çıkmak için hareket 

ettik.  Nizamiye ye  geldiğimizde bir  tane itfaiye aracı  yolu kapatmıştı.  2-3 kişi  geziyordu. 

Onlara hitaben bizi de mi olaya dahil etmeye çalışıyorsunuz diye yüksek sesle çıkıştığımızda 

bir  tanesi  aracı  çekti.  Biz  de  kışladan  arka  arkaya  ayrıldık  daha  sonra  benim aracımdaki 

isimlerini hatırlamadığım şahısları araçları nizamiye girişinde olduğu için nizamiye dışında 

bıraktım ve tek başıma şehir için tehlikeli olacağını düşünerek Gölbaşı çevreyolu üzerinden 

yaklaşık 60-70 km dolaşarak oran istikametinden evime giderken lojman girişinde bulunan 

polis kontrol noktasına kendim gittim. Askeri personel olduğum lojmanlara girmek istediğimi 

belirttim, Amir olduğunu düşündüğüm polisin yanına gittim. Durumu anlattım. O da alkollü 

olduğumu görerek olaya karışmadığımı düşündü. Bu esnada taarruz helikopterleri halen sağa 

sola ateş ediyordu. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Fırat  DARENDE 16/11/2016tarihli  ifadesinde;  " ... Hep birlikte  tabur 

komutanı Murat BOLAT’ın odasına çıktık. Odasında UH-1 Takım Komutanı Nuri Yüzbaşı 

(  Nuri  OSMANCIOĞLU)  vardı,  sivil  kıyafetliydi.  Murat  BOLAT  bize  "Arkadaşlar  

Genelkurmaydan gelen emri söylüyorum,Seferberlik ilan edildi,  terörist  faaliyet olduğunu,  

emre uymayanlar hakkında vatana ihanet ve emre itaatsizlikten işlem yapılacak" dedikten 

sonra yanında oturan Nuri Yüzbaşıya dönerek; bunları al UH-1’e git, faal olanlara bak, dışarı 

çıkarın,  hazırlayın  diye  söyleyince  Nuri  Yüzbaşı  le  birlikte  Nuri  Yüzbaşının  sivil  aracına 

bindik.  Giderken  kendisine  ne  olduğunu  sorduğumuzda;  bende  bilmiyorum,  "beni  de 

çağırdılar geldim, rakı masasından kalkıp geldim" diye söyledi hatta alkol kokuyordu. UH-1 

hangarına geçmek için ara kapıya geldiğimizde kapının önüne itfaiye aracı çekilmiş olduğunu 

gördük.  Nuri  Yüzbaşı  araçtan  inerek  orada  duran  üniformalı  bir  askerle  konuştu,  askerde 

itfaiye  aracını  çektirdi.  Biz buradan geçerek  UH-1 hangarına geçtiğimizde bize  siz  durun 

bekleyin diyerek araçtan indi ve odasına geçerken hangar önünde duran sivil kıyafetli ismini 

hatırlayamadığım bir  üsteğmen ile  konuşarak birlikte  içeriye  geçtiler.  Bir  süre sonra  Nuri 
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yüzbaşı yanımıza gelerek; hatırladığım kadarıyla 10493 kuyruk numaralı UH-1’ i hazırlayın 

diye söyleyince dışarda uçuş hattında bekleyen helikopteri uçuşa hazırladık yani emniyetlerini 

açtık, geri hangara girdik. 

...  10493  kuyruk  numaralı  helikoptere;  Pilot  olarak  Binbaşı  Ersel  ERSOY  ve 

Üsteğmen  Soner  GÖKÇE bindi,  teknisyen  olarak  da  Astsubay Yaren KARAOĞLU bindi 

ancak helikopter çalışmadı bunun üzerine Ersel Binbaşı bağırmaya başladı bu esnada Nuri 

Yüzbaşı  uçuş  hattına  gelerek  şuan  hatırlayamadığım  kuyruk  numarasını  vererek  bu 

helikoptere  geçin  diye  söyledi.  Bunun  üzerine  Ersel  Binbaşı  ile  Soner  Üsteğmen  diğer 

helikoptere  giderken  Soner  Üsteğmen  yanıma  gelerek  telefonumun  şarzı  bitti,  Ömer 

DERELİOĞLU Üsteğmenini  ara  ben onun kaskını  ve  gece görüşünü aldım,  şayet  uçacak 

olursa benim kaskım ve uçuş gözlüğüm geri destekte duruyor onu alsın diye söyledi. bende 

emredersiniz komtanım diye cevap verdim ve Ömer Üsteğmeni aradığım esnada Nuri Yüzbaşı 

( Nuri OSMANCIOĞLU) "Ne duruyorsunuz sizde yardım etsenize helikopteri hazırlamaya" 

diye bağırdı. Ben Ömer Üsteğmeni arayarak Soner Üsteğmenin söylediklerini aktardım. Bana 

"Tamam Fırat sizde taarruz hangarına geri dönün" diye söyledi. Ben de kıdemli olduğu için 

Fatih SEVİNÇ’e dönerek "Ömer Üsteğmen çağırıyor" diye söyledim. Fatih SEVİNÇ’te Nuri 

Yüzbaşıya  dönerek  Ömer  Üsteğmenin  çağırdığını  söyleyince  "Nerden  bulacam ben aracı  

Ömer Üsteğmeni arayın araç göndersin" diye söyleyince Fatih SEVİNÇ, Ömer Üsteğmeni 

arayarak araç göndermesini söyledi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Soner  GÖKÇE  10/08/2016  tarihli  ifadesinde;  "  UH-1  hangarına 

gittiğimizde Yüzbaşı Nuri OSMANCIOĞLU ve Üsteğmen Uğur BALDUĞ, teknisyenler Fırat 

DARENDE,  Murat  ÖZEL,  Tekin  TAŞKIRAN  ve  soyismini  bilmediğim  Yaren  isimli 

teknisyen oradaydılar. Resmi kıyafetli tek Yaren olduğu için uçuşa bizimle birlikte gelmesini 

Binbaşı Ersel söyledi. UH-1 helikoptere binerek batı istikametine Güvercinlik Meydanından 

kalkış yaptık. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Murat ÖZEL 17/11/2016tarihli ifadesinde; .... Bizde nizamiye içerisinde 

duran minibüse bindikten sonra minibüs şoförü asker bizi birlik bakım (taarruz helikopter) 

hangarına  götürdü.  Biz  direk  bizi  çağıran  tabur  komutanımız  Yarbay  Murat  BOLAT’ın 

odasına  girdik.  Odada  sivil  kıyafetli  UH-1  Takım  komutanı  olan  Yüzbaşı  Nuri 

OSMANCIOĞLU vardı. Odada tabur komutanımız; büyük çaplı bir terör saldırı olduğunu, 

verilen tüm emirleri sorgulamadan yerine getirmemizi aksi takdirde vatana ihanetten bizleri 

yargılatacağını söyledi. Daha sonra Tamer ÖĞÜT Başçavuşumuza orda kalmasını, beni, Fatih 

SEVİNÇ ve Fırat  DARENDE Astsubayımız  ile  UH-1 hangarına gitmemizi,  emir  verilirse 

UH-1 helikopterlerini hazırlamamızı söyledi. Nuri Yüzbaşının şahsi aracı ile Nuri Yüzbaşı ile 
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birlikte UH-1 hangarına geçtik. Araçta giderken Nuri Yüzbaşının alkol koktuğunu hissettik 

kendisine  de  ne  olduğunu  sorduğumuzda;  "Bende  bilmiyorum,  rakı  masasından  kalktım 

geldim" diye söylemişti." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Fatih SEVİNÇ 16/11/2016 tarihli ifadesinde; "  Tamer ÖGÜT de Ömer 

DERELİOĞLU'na neden çağrıldığımızı sormak için üst kata çıktı ve bir müddet sonra aşağıya 

geldiğinde birlikte üst kata çıkalım dediğini hatırlıyorum birlikte üst  katta bulunan Bakım 

Tabur  Komutanı  Yarbay  Murat  BOLAT’ın  odasına  gittik  ve  biz  içeri  girdiğimizde  Nuri 

OSMANCIOĞLU  isimli  yüzbaşı  rütbesindeki  UH-1  takım  komutanı  olan  şahıs  da  sivil 

giyimli olarak oturuyordu, bu sırada saati tam olarak hatırlamıyorum ancak gece yarısından 

önce  olduğunu  tahmin  ediyorum.  Murat  BOLAT  odasında  bize  “terörist  faaliyetlerin  

olduğunu  seferberlik  ilan  edildiğini  emirlerin  Genelkurmaydan  geldiğini  emre  

uymayanlarında vatana ihanet ve emre itaatsizliğe ısrar suçundan yargılanacağını” söyledi, 

hatta kıyafetinde serbest olduğunu söyledi. Ben, Fırat DARENDE,Murat ÖZEL ile birlikte 

Yüzbaşı Nuri OSMANCIOĞLU ile birlikte UH-1 hangarına gidin ve faal olan helikopterleri 

uçuşa hazır  edin  demesi  üzerine  biz  birlikte  odadan çıktık  ve Tamer  Astsubaya da  orada 

kalmasının söyledi.

Nuri Yüzbaşının aracı ile hangara gittik. Yolda ben Nuri Yüzbaşıya  'komutanım ne 

oluyor'  diye  sordum  kendisi  hal  ve  tavırlarından  da  anlaşıldığı  üzere  alkollü  olduğunun 

kendisinin  de  neler  olduğunu  bilmediğini  çağırdıklarının  söyledi,  hangara  gittiğimizde 

Üsteğmen  Uğur  BALDUĞ'uve  hangar  Nöbetçi  Astsubayı  olan  Yaren  KARAOĞLU'nu 

gördüm. Burada yaklaşık yarım saat kadar birlikte oturduk, Nuri ve Uğur Üsteğmenle birlikte 

yan odaya geçtilerkısa bir süre sonra bizi yanlarına çağırdılar hatırladığım kadarı ile hangar 

önünde bulunan 10491 kuyruk numaralı helikopteri hazırlamamızı söylediler ben ve Murat ve 

Fırat ile birlikte helikopterin üzerinde bulunan çadır tabir edilen örtüleri kaldırdık ve hangara 

geri girdik ..." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Tamer ÖĞÜT 22/10/2016 tarihli ifadesinde; " Diğer arkadaşlarla taarruz 

hangarına geçtik ben Tabur komutanımız Murat BOLAT’ın yanına gittiğimde yanında Nuri 

OSMANCIOĞLU Yüzbaşı vardı. Yanına girerek geldiğimizi söyledim diğer arkadaşlarımızı 

da çağırmamı istedi. Hep birlikte tekrar odasına girdiğimizde; Terörist bir saldırı olduğunu, 

seferberlik  ilan  edildiğini,  seferberlikte  de  verilen  emre  karşı  gelenin  vatan  hainliği  ile 

suçlanacağını söyledikten sonra Nuri OSMANCIOĞLU, Fatih SEVİNÇ, Murat ÖZEL, Fırat 

DARENDE’yi UH-1 hangarına göndererek Nuri Yüzbaşının emrine girmesini söyledi. Bana 

da uçuş hattına çıkmamı söyledi." şeklinde beyanda bulunmuştur. 
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Şüpheli Ersel ERSOY 10/08/2016 tarihli ifadesinde; " Nizamidengirdikten sonra 

Yarbay  Murat  BOLAT’ın  yanına  gittim.  Yanında  Yüzbaşı  Nuri  OSMANCIOĞLU  ve 

Üsteğmen  Ömer  DERELİOĞLU  bulunuyordu.  Murat  Yarbay  odada  bulunan  Nuri 

OSMANCIOĞLU  ve  Ömer  DERELİOĞLU’na  uçuş  emri  verdiğinde  ben  Nuri 

OSMANCIOĞLU’nun  sarhoş  olduğunu  anladım.  Bu  şekilde  uçamayacağını  söylemem 

üzerine, Yarbay Murat BOLAT bana o zaman sen uçacaksın emrediyorum dedi. Verilen emir 

üzerine  uçuş  kıyafetimi  giymek  için  odama  gittim.  Bu  arada  emri  teyid  etmek  için  alay 

komutanını  dahili  telefon  ve  cep  telefonundan  aradım  ulaşmaya  çalıştım.  Telefonuna 

ulaşamadım. Hareket merkezini telefonla arayarak bilgi almak istedim. Fakat hareket merkezi 

telefonları açmadı. Alay nöbetçi amirini arayarak ulaşmaya çalıştım, ancak kendisinin arazide 

devriye attığı telefona bakan bir er tarafından söylendi. Daha sonra kaskımı alarak Yarbay 

Murat BOLAT’ın yanına gittim. Kendisi bana UH-1 uçacağımızı, Bölük Komutan vekili Nuri 

OSMANCIOĞLU’nun UH-1 park yerine gittiğini, helikopterin hazırlanacağını, bana yarbay 

Fatih yazılı ve cep telefonu olan şahsı aramamı ve olayı koordine etmemi söyledi." şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Mehmet  ŞAHİN 17/11/2016  tarihli  ifadesinde;  "  15/07/2016  tarihinde 

Albay Metin  TÜZEL ile  beraber  benim resmi  aracımla  hücum helikopter  taburuna gittik. 

Orada yarım saat kadar kaldık. Bu tabura yeni gelecek mefruşatlarla ilgili konuştuk. Orada 

ağaç  altında  ben,  Metin  TÜZEL,  Halil  GÜL,  Murat  BOLAT,  Özcan  KARACAN,  Nuri 

OSMANCIOĞLU vardı.  Orada  normal  askeri  birlik  faaliyetlerine  ilişkin  konuşma yaptık. 

Kesinlikle  o  akşam  gerçekleşecek  olan  askeri  darbeye  yönelik  bir  görev  taksimi  ya  da 

planlama  konuşulmadı.  Zaten  Metin  TÜZEL'de  oradaydı.  Kendisi  şu  an  tutuklu  değildir. 

Görevinin başındadır." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Yaren KARAOĞLU 16/07/2016 tarihli  ifadesinde; " ...Saat 21:30-22:00 

saatleri  arasında  Tk.K.nı  Kara  Pilot  Yüzbaşı  Nuri  OSMANCIOGLU,  U/H  Tek.Kıdemli 

Üstçavuş Fatih SEVİNÇ, U/H Teknisyen Üstçavuş Fırat DARENDE, soy ismini bilmediğim 

U/H Teknisyen Üstçavuş Murat hangara birlikte Nuri Yüzbaşının şahsi aracıyla geldiler, Kara 

Pilot Üsteğmen Uğur BALDUĞ’da onlardan ayrı geldi, Nuri Yüzbaşı bana “gelen giden var 

mı,  herhangi  bir  problem oldu  mu”  diye  sordu,  ben  de  gelen  gidenin  olmadığını,  sorun 

olmadığını  söyledim,  hep  birlikte  hangarın  brifing  salonunda  oturuyorduk.  Nuri  Yüzbaşı, 

Bakım  Tabur  Komutanı  Kara  Pilot  Yarbay  Murat  BOLAT’ın  kendisini  cep  telefonu  ile 

arayarak mesaiye çağırmış, Nuri Yüzbaşı mesaiye geldiğinde önce Murat BOLAT’ın yanına 

gitmiş, Murat BOLAT U/H 1 deki helikopterlerin uçuşa hazır olmasını emretmiş, U/H 1’de de 

sadece ben olduğumdan hızlıca helikopterlerin hazır olması için Nuri Yüzbaşı ile birlikte biraz 
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önce isimlerini söylediğim Tek.Asb.lar Fatih, Fırat ve Murat’ı U/H 1 takımına göndermiş, ben 

bunları Tek.Asb.lara sorduğumda öğrendim. 

Hiçbir  helikopterin  bakımını  yapmadık,  öylece  gazinoda  oturduk,  saat  23:15 

sıralarında  Kara  Pilot  Binbaşı  Ersel  ERSOY  ve  soyismini  hatırlamadığım  Kara  Pilot 

Üsteğmen Soner ( Soner GÖKÇE)U/H 1 takımını hangarına geldi. Bize Kara Pilot Yarbay 

Murat BOLAT’ın Kara Kuvvetleri Komutanınca imzalanan seferberlik emrini gösterdiğini ve 

Murat  BOLAT’ın  kendisine  U/H  1  ile  uçuş  yapması  için  emir  verdiğini  söyledi.  Diğer 

yardıma gelen teknisyenler taarruz helikopterlerinin teknisyenleri olduğundan benim uçuşa 

katılmamı emretti. Nuri Yüzbaşıda bu sırada ordaydı, o da uçuşa gitmem için onay verdi.  " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ömer  DERELİOĞLU  10/08/2016  tarihli  ifadesinde;  "Bunun  üzerine 

bende bakım komutanlığında görev yapan Binbaşı Suat AKYAZ, Yüzbaşı Veysel ERDOĞAN, 

Üstteğmen  Soner  GÖKÇE,  Yüzbaşı  Nuri  OSMANCIOĞLU,  Yüzbaşı  Serhan  AFACAN, 

Astsubay  Başçavuş  Tamer  ÖĞÜT ve  Yüzbaşı  Sinan  ASLAN’ı  arayarak  tabur  komutanı 

Yarbay Murat BOLAT’ın emrini ilettim. Bu arada Yarbay Murat BOLAT’ın odasında beni 

Hakkari  Kol  lideri  Binbaşı  Fatih  TİFTİK arayarak  nöbetçiymişsin  Süper  Kobralarda  kim 

uçuyor. Çabuk bana söyle dedi. Süper Kobralarla uçanlardan Yüzbaşı Taha Fatih ÇELİK ve 

Yarbay İlkay ATEŞ’i gördüğümü söyledim. Bunun üzerine Murat BOLAT isim verme diyerek 

beni şiddetli bir şekilde ikaz etti. Fatih Binbaşının aradığını söyledim, tekrar isim vermememi 

söyledi.  Bu  görüşmeden  sonra  Yarbay Murat  BOLAT’ın  odasından  çıkarak  kendi  odama 

geçtim  ve  ışıkları  kapatıp,  sessiz  bir  şekilde  ailemi  ve  kız  arkadaşımı  arayarak  dışarı 

çıkmamalarını, kendilerine dikkat etmelerini ve iyi olduğumu haber verdim. Tekrar yarbay 

Murat BOLAT’ın odasına geçtim. Ben odaya geçtikten hemen sonra binbaşı Ersel ERSOY ve 

Yüzbaşı Nuri OSMANCIOĞLU da odaya geldi. Yüzbaşı Nuri OSMANCIOĞLU’nun alkollü 

olduğunu gördüm. Odada otururken Yarbay Murat BOLAT seferberlik ilan edildiğini, emirlere 

harfiyen uyacağımızı, Genel Kurmay Başkanının emri olduğunu, okul komutanı Tuğgeneral 

Ünsal  ÇOŞKUN’un  eline  seferberlik  emrini  tutuşturduğunu,  emre  itaatsizlik  edenlerin 

gereken  ceza  ile  cezalandırılacaklarını”  bize  söyledi.  Yüzbaşı  Nuri  OSMANCIOĞLU 

seferberlik emrini görmek istedi. Yarbay Murat BOLAT cep telefonuna çektiği bir görüntüyü 

Yüzbaşı  Nuri  OSMANCIOĞLU’na  gösterirken  telefonu  çaldı.  Bu  telefon  görüşmesinde 

koordinat  alarak  telefon  görüşmesini  sonlandırıp  yüzbaşı  Nuri  OSMANCIOĞLU ve  beni 

uçuşa  çıkmamız  gerektiğini  emretti.  Bu  esnada  Binbaşı  Ersel  ERSOY,  Yüzbaşı  Nuri 

OSMANCIOĞLU’nun  alkollü  olduğunu,  onun  yerine  kendisinin  uçabileceğini  teklif  etti. 

Daha  sonra  Yarbay  Murat  BOLAT koordinatın  ve  telefon  numarasının  yazılı  olduğu  not 

kağıdını  Binbaşı  Ersel  ERSOY’a  vererek  telefon  numarasını  aramasını  istedi.  "  şeklinde 

1940/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



beyanda bulunmuştur. 

Tanık Doğan CANBAZ 26/07/2016 tarihli ifadesinde; " ...Murat BOLAT, Yüzbaşı 

Nuri OSMANCIOĞLU'na "kaç tane helikopterin faal olduğunu sordu, o da "9 tane" dedi. 

Helikopterlere  bixi  silahının  takılmasını,  mühimmatların  yüklenmesini  söyledi  ve  gitti.  " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  23:56'da,  Binbaşı  Ersel  ERSOY ile  Yüzbaşı  Nuri 

OSMANCIOĞLU  olduğu  düşünülen  şahsın  sivil  plakalı  araçlarla,  sivil  kıyafetli  olarak, 

taarruz hangarına önünde görüldükleri,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 00:08'de, Yüzbaşı Nuri OSMANCIOĞLU, Üstçavuş 

Fatih SEVİNÇ, Üstçavuş Fırat  DARENDE ve Üstçavuş Murat ÖZEL oldukları  düşünülen 

sivil  kıyafetli  şahısların,  Renault  Clio  marka  sivil  bir  araca  binerek  taarruz  hangarından 

uzaklaştıklarının görüldüğü belirtilmiştir. 

Şüpheli  Nuri OSMANCIOĞLU'nun kullanmakta olduğu /  adına kayıtlı  olan 0532 

592 44 52 ve 0536 512 20 20 numaralı telefon hatları için Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği'nin 

09/03/2017 tarih ve 2017/1603 D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi 

uyarınca iletişim tespiti kararı verilmiştir.

Şüpheli  Nuri  OSMANCIOĞLU'nun  kullanmakta  olduğu  0  532  592  44  52 

numaralı  telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe  girişiminde 

bulunulan 15/07/2016 tarihinden saat  17:37'de şüpheli  Murat  BOLAT ile  yaptığı  görüşme 

sırasında  Güvercinlik  Kışlası  civarındaki  baz  istasyonlarından  sinyalverdiği,saat  21:10'da 

Çankaya ilçesinde bulunan baz istasyonlarından sinyal verdiği, saat 23:34'den itibaren sabah 

saat 04:12'ye kadar Güvercinlik Kışlası civarındaki baz istasyonlarından sinyal verdiği, daha 

sonra  Etimesgut  ilçesinde  bulunan  baz  istasyonlarından  sinyal  verdiği,  şüphelinin  Murat 

BOLAT ve Ömer DERELİOĞLU ile telefon iletişimi içerisinde olduğu, internet erişiminde 

bulunduğu anlaşılmıştır. 

Şüpheli  Nuri  OSMANCIOĞLU,  16/07/2016  tarihinde  yakalanarak  gözaltına 

alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Nuri  OSMANCIOĞLU'nun  eylemleri 
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değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Nuri  OSMANCIOĞLU'nun, 1.  Kara  Havacılık  Alayı  Bakım  Taburu 

Kullanıcı ve D/DS bakım Bölüğü Hafif Genel Maksat Hücum Helikopter Kullanıcı Bakım ve 

Onarım D/DS Takım Komutanı olarak Yüzbaşırütbesi ile görev yaptığı, 

Şüphelinin, şüpheli Taha Fatih ÇELİK 06/09/2016 tarihli Sulh Ceza Hakimliğinde 

verdiği  ifadesinde  "gerek bizim birlikte  gerekse  diğer  birliklere  görevde  olmadığı  halde  

telefon  ya  da  mesaj  ile  çağrıldığı  belirtilen  kişilerin  tümünün  bu  yapıya  dahil  kişiler  

olduğunu,  zira  darbe  kalkışmasından  haberdar  olduklarını  düşünüyorum.  "  şeklindeki 

beyanı  ile  şüphelinin  olay  akşamı  gerçekleştirdiği  faaliyetler  birlikte  gözönünde 

bulundurulduğunda şüphelinin, Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğunun anlaşıldığı, 

Şüpheli Nuri OSMANCIOĞLU'nun, olay akşamı görevli olmamasına rağmen askeri 

darbe kapsamında emir  ve talimatlar  yerine getirmek üzere şüpheli  Ömer DERELİOĞLU 

Üsteğmen'in telefonla araması üzerine saat 23:30 sıralarında Kara Havacılık Komutanlığı'na 

sivil  kıyafetleriyle  geldiği,  askeri  darbe  kapsamında  Güvercinlik  Kışlasının  giriş  ve 

çıkışlarının askeri darbeciler tarafından kontrol altına alındığı, içeri girmek isteyen kişilerin 

Kara Havacılık Komutanlığında askeri darbe faaliyetini yöneten ve yönlendirenlerden alınan 

emir  talimatla  hareket  edilerek  içeri  aldıkları,  kimi  üst  rütbeli  subayın  olay  gecesi  kışla 

girişine gelmesine rağmen içeri  alınmadıkları  gözönünde bulundurulduğunda, şüpheli  Nuri 

OSMANCIOĞLU'nun da olay gecesi askeri darbeyi yöneten ve yönlendirenlerin izniyle kışla 

nizamiyesinden içeri alındığı, bu şekilde şüphelinin Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askeri 

darbecilerle fikir ve eylem birliği içerisinde olduğunun anlaşıldığı, 

Şüpheli  Nuri  OSMANCIOĞLU'nun  Güvercinlik  kışlasına  girdikten  sonra  Bakım 

Taburunda  bulunan  şüpheli  Murat  BOLAT'ın  yanına  gittiği  ve  askeri  darbe  girişimini 

öğrendiği,  askeri  darbe  kapsamında  faaliyette  bulunan  helikopterlerde  kullanılmak  üzere 

mühimmat gereksinimi oluştuğunda şüpheli Ünsal ÇOŞKUN'un şüpheli Murat BOLAT'a bir 

UH-1 helikopteri kaldırıp Zırhlı Birlikler Komutanlığına göndermesini ve oradan verilecek 

olan  mühimmatı  getirtmesi  talimatı  verdiği,  şüpheli  Murat  BOLAT'ın  da  şüpheliler  Ömer 

DERELİOĞLU ve Nuri  OSMANCIOĞLU'na bu talimatı  aktardığı,  orada bulunan şüpheli 

Ersel  ERSOY'un  şüpheli  Nuri  OSMANCIOĞLU'nun  alkollü  olduğu  gerekçesiyle 

uçamayacağını belirterek, kendisinin uçma teklifinde bulunduğu, şüpheli Murat BOLAT'ın bu 

teklifi kabul ederek Ömer DERELİOĞLU ve Ersel ERSOY'u uçuş için gönderdiği, 

Şüpheli  Nuri  OSMANCIOĞLU'nun Bakım Taburunda bulunan teknisyenler  Fatih 

SEVİNÇ, Fırat DARENDE ve Murat ÖZEL'i kendi özel aracı ile UH-1 hangarına götürdüğü, 

orada  şüpheli  Nuri  OSMANCIOĞLU'nu  bu  şüphelilere  UH-1  hangarında  bulunan 

helikopterlerden  10493  kuyruk  numaralı  UH-1  helikopterin  uçuş  hazırlanması  talimatını 
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verdiği,bu helikopterin uçuşa hazırlandığı ancak bu helikopterin arızası nedeniyle uçamadığı, 

bununu üzerine şüphelinin 10491 kuyruk numaralı helikopterin uçuşa hazırlanması talimatı 

verdiği,  bu  helikopterin  uçuşa  hazırlandığı,  uçuş  için  orada  bulunan  pilotlardanşüpheliler 

Ersel  ERSOY  ve  Soner  GÖKÇE'nin  ve  teknisyen  şüpheli  Yaren  KARAOĞLU'nun  bu 

helikoptere  binerek  mühimmat  getirmek  üzere  Etimesgut  Zırhlı  Birlikler  Komutanlığına 

gittikleri, 

Şüpheli Nuri OSMANCIOĞLU'nun, şüpheli Murat BOLAT'ın talimatı üzerine UH-1 

helikopterleri uçuşa hazırlamak için bir kısım teknisyenlere kışlaya gelmeleri talimatı verdiği, 

bu talimat üzerine UH-1 hangarında görevli bir kısım teknisyenlerin kışlaya geldikleri, 

Şüpheli  Nuri  OSMANCIOĞLU'nun,  gece  boyunca  askeri  darbe  kapsamında 

kendisine verilen yasa dışı emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığının ortaya çıkması üzerine saat 

04:00 sıralarında kışladan ayrıldıkları, 

Şüphelinin, Kara Havacılık Komutanlığında gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir 

askeri darbe girişimi olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için Fetullahçı Terör 

örgütü  mensubu  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ettiği, 

şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında  Fetullahçı  Terör  Örgütü 

mensuplarından askeri darbe planlaması kapsamında aldığı yasal olmayan emir ve talimatları 

yerine getirdiği, 

Şüpheli  Nuri  OSMANCIOĞLU'nun,  soruşturmaya  konu  eylemlerinin,  Silahlı 

Terör Örgütü üyesi olmak,Anayasal Düzeni  Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek,  Türkiye 

Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını 

engellemeye  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya 

görevlerini  yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını 

oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-110- Şüpheli Nuri TUNCEL'in ( Binbaşı ) Eylemleri :

Şüpheli  Nuri  TUNCEL  08/09/2016  tarihli  ifadesinde;" ...  Kara  Harp 

okulundan 1996 yılında mezun oldum ... 2015 yılı atamaları ile Ankara ili 

içerisinde yapılan atamalarda kara Havacılık Okulu Merkezi Bkm. K.lığına 

atandım ve burada görevime devam ediyorum...

Kara  Havacılık  Okulu  Bkm.  K.lığı  Merkezi  Bkm.  Komutanı  Yarbay 

rütbesi ile görev yapmaktayım.

...İş arkadaşlarımla iş yeri ilgili konuları paylaşmak için kurulu olan 
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bir  whatsapp grubumuz var,15 Temmuz tarihinde önce kurulan Merkezi 

Bakım isimli  whatsapp grubundan bana da Okul  Komutanım tuğgeneral 

Ünsal ÇOŞKUN tarafından verilen emir üzerine ben de tüm personele bu 

grup üzerinden mesaiye  intikal  etmelerini  söyledim bu konuşmalara  ait 

ekran alıntılarını 25 Temmuz 2016 tarihinde Kara havacılık komutanlığının 

yürüttüğü  birlik  soruşturması  kapsamında  gelen  başsavcı  birinci 

yardımcısına Taner BEKTAŞ ve Ercan URAL için ifadeye gittiğimde verdim.

Ben 2016 yılı hatırladığım kadarıyla Nisan-Mayıs aylarında yaz tatili 

için Balıkesir Erdek te bulunan askeri kamp alanında ailemle tatil yapmak 

için başvuruda bulundum, 11-20 Temmuz tarihlerini kapsayan 7. Dönem 

Erdek  kampına  gitmek  için  1  temmuzdan  itibaren  20  gün  senelik  izne 

ayrıldım izin başlangıcı bayrama denk geldiği için yaklaşık 30 günlük bir 

izin  yapmış  olacaktım,  15  Temmuz  günü  Balıkesir  Erdek  te  önceden 

planlamısını  yaptığım  kamp  alanında  ailemle  beraber  tatil  yapıyordum, 

ailemle  birlikte  15  temmuz  günü  akşam  yemeğini  kamp  restoranında 

yedikten  sonra  saat.23:00  civarında  gazino  kısmına  geçtik  daha  sonra 

saat.23:06 da Tekirdağ da Emniyet Müdürü olarak görev yapan kardeşim 

Adem  TUNCEL  beni  aradı  ve  bana  “abi  ne  oluyor  haberler  tank 

hareketliğinden bahsediyor”  gibi  bir  şeyler  söyledi  ben de kendisine ne 

dediğini anlamadığımı ve bir şey bilmediğimi tatilde olduğumu söyledim, 

daha sonra  sesi  kısık  olan  ve  gazino  ortasında  bulunan projeksiyondan 

perdeye yansıtılan televizyondaki haberlerden İstanbul Boğaz köprüsünün 

askerler  tarafından  kapatıldığının  görüntülerini  gördüm  ben  de  bu 

izlediklerimi bir terör saldırısı olduğundan dolayı gerçekleştiğini düşündüm 

daha  sonra  23:12  de  Birlik  Komutanım  olan  Bakım  Komutanı  Albay 

Muzaffer  KARTOPU’nu  aradım  telefonu  kapalıydı  daha  sonra  o  tarihte 

yarbay olan personel subayı yarbay Mustafa KARADAŞ’ı aradım kendisine 

“ne  oluyor”  diye  sordum  kendisi  de  bana  olanlar  hakkında  bir  bilgisi 

olmadığını söyledi ve görüşmeye son verdik daha sonra izlediğimiz yayının 

sesi açıldı ve şu an kimin açıklaması olduğunu net hatırlamıyorum ancak 

bunun  bir  askeri  hareketlilik  olduğu  açıklandı,  tüm  bu  olayları 

televizyondan takip ettim ve televizyonda skorski tipi helikopteri gördüm 

bizim birliğimiz envanterinde skorski,  Cougar gibi  gelişmiş hava araçları 

yoktur  kimin  uçtuğunu  ve  durumun  ne  olduğunu  öğrenmek  için 

envanterinde  skorski  bulunan  1.  Kara  Havacılık  Alayı  Bakım  Tabur 

Komutanı Yarbay Murat BOLAT’ı saat.23:56 da aradım kendisine “ne oluyor 
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kim uçuyor” diye sordum bana yeni izinden geldiğini dün izinden geldiğini 

mesaide  olduğunu  kimin  uçtuğunu  bilmediğini  neler  olduğunu  ve  uçan 

helikopterlerin kime ait olduğunu bilmediğini  söyledi daha sonra telefon 

görüşmemize son verdik, televizyonda skorski tipi  helikopterin uçtuğunu 

gördüğüm için bu konuşmayı yaptım çünkü Güvercinlik kışlasında birbiri 

arasında  emir  komuta  bağlantısı  olmayan  6  farklı  birlik  vardır, 

envanterinde skorski  olan 1.  Kara Havacılık Alay K.lığı  ,  Jandarma Hava 

Grup  komutanlığı  ve  Etimesgut’ta  konuşlu  özel  hava  grup  komutanlığı 

vardır,  durumu  öğrenmek  için  telefon  ile  görüşme  yaptığımve 

helikopterden  haberim yok  diyen envanterinde  skorski  bulunan  1.  Kara 

Havacılık Alayı  Bakım Tabur Komutanı  Yarbay Murat BOLAT’ın bu cevabı 

beni şaşırttı, daha sonra 00:38 sıralarında telefonumda kayıtlı olmayan ve 

tanımadığım 0506 330 98 39 numaralı bir telefondan beni aradı ve adının 

Ünsal  ÇOŞKUN  olduğunu  beyan  etti  ben  de  karşıdakinin  sesinden 

anladığım  kadarıyla  okul  komutanım  olan  Ünsal  ÇOŞKUN  olduğunu 

anladım,  bana  “mesaiye  gelin  Murat  yarbayı  da  ara  (Yarbay  Murat 

AKMEŞE)” dedi bir süre durakladı “birlik” dedi sonra yine bir süre durakladı 

ve “Murat’ı ben ararım” dedi ve telefonu kapattı, daha sonra bende hemen 

bu görüşmenin  ardından yerime izinli  olduğum sürede vekaleten bakan 

Binbaşı Gökhan ÇİÇEK’i aradım telefonu kapalı olduğu için konuşamadım, 

00:40  sıralarında  bakım  komutanı  Albay  Muzaffer  KARTOPU’nu  aradım 

telefonu  uzun  süre  çaldı  ancak  açmadı,  bunun  üzerine  00:43  de  15 

Temmuz tarihinden çok zaman önce iş yeri ile ilgili bilgileri paylaştığımız ve 

iletişim kurduğumuz çalışma arkadaşlarımızın yer aldığı “Merkezi Bakım” 

isimli whatsapp grubundan personelimin mesaiye intikal etmesi gerektiğini 

söyledim çünkü ben de bu talimatı okul komutanım olan Tuğgeneral Ünsal 

COŞKUN’dan aldım,  personeli  mesaiye sevk etmemde ki  amaç ise olup 

biteni  öğrenerek  darbecilere  karşı  birliğimizi  güven  altına  alabilmekti, 

saat.00:45 de Albay Muzaffer KARTOPU’nu tekrar aradım uzun süre çalan 

telefonu  meşgule  düşürdü  ben  de  kendisini  bunun  üzerine  tekrar 

aramadım  ve  o  an  kendisinden  şüphelendim  saat.00:48  Hat  Bakım 

Komutanı Yarbay Murat AKMEŞE’yi aradım kendisinin de telefonu kapalıydı, 

saat.01:09  da  Merkezi  Bakım  İdari  İşler  Astsubayı  Kıd.  Bçvş.  Serkan 

ACUNER’i  telefon  ile  aradım gelişmeler  hakkında  bilgisi  olup  olmadığını 

sordum kendisi bana gelişmeler hakkında bir bilgisi olmadığını ve binbaşı 

GÖKHAN ÇİÇEK’in  o  gün  nöbetçi  olduğunu bildiğini  bana söyledi.  Daha 
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sonra  01:12  de  tekrar  yarbay  Mustafa  KARADAŞ’ı  arayıp  tüm  bu 

görüşmelerimi anlattım ve gece yola çıkmayı düşündüğümü söyledim o da 

bana dönmememi tavsiye etti çünkü kimin ne olduğunun belli olmadığını 

söyledi. Bu sırada haberleştiğimiz “Merkezi Bakım” whatsapp grubundan 

arkadaşlar  kendilerinin  nizamiyeden  içeri  alınmadıklarını  tehdit  edilerek 

nizamiyeden uzaklaştırıldıklarını yazdılar ben de bunun üzerine kendilerine 

“arkadaşlar  sakin  hareket  edin  herkes  kendi  emniyetini  alsın 

kalabalıklardan uzak durun” diye yazdım, nizamiyeye kadar gidip tehdit 

edilerek içeri alınmayan ve evine döndüğünü yazanlara ise “Dönün” diye 

yazdım, daha sonra whatsapp grubundan birliğe intikal etmiş olan var mı 

diye sormuş olduğum soruya cevaben, benim astım ve personelim olan ve 

prodüksiyon kısım komutanı olarak görev yapan Kıdemli Başçavuş Ercan 

URAL  “Ercan,  Taner”  şeklinde  yazdı,  kendilerinde  bilgi  almak  için 

saat.03:15 te Ercan URAL’ı aradım kendilerinin ve birliğin durumunu ve o 

gece nöbetçi olan Gökhan ÇİÇEK Binbaşı’ya ulaşıp ulaşmadıklarını sordum, 

kendisi  bana  nizamiyeden  içeri  zor  girdiklerini  albay  rütbesindeki 

tanımadıkları  birinin  kendilerini  nizamiyeden  alarak  araç  ile  hangara 

getirdiğini hangar içerisinde olduklarını durumla ilgili bilgilerinin olmadığını 

ve hangarda beklediklerini Gökhan ÇİÇEK binbaşı ile irtibat kuramadıklarını 

ve ne olduğunu anlamadıklarını ifade etti, ben de onlara (Ercan URAL ve 

Taner  BEKTAŞ)  birlikten  dışarı  çıkıp  çıkamayacaklarını  sorduğumda  hiç 

denemediklerini emniyetlerini alıp hangar içiresinde beklediklerini söyledi, 

o  gece  bu  şekilde  son  buldu  ben  Balıkesir  de  yaptığım  tatilden  17 

Temmuzda döndüm ve 18 temmuzda göreve başladım.

... Benim bu mesajı attığım doğrudur yukarıda size bunu detaylı bir 

şekilde beyan ettim çünkü bana da bu şekilde talimat gece saat.00:38 

arayan  Okul  Komutanı  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN  tarafından  bildirildi 

bende  saat.00:43  te  bu  emri  astlarıma  ilettim  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Burak ÖNAL 18/07/2016 tarihli ifadesinde; " Başçavuş Fatih TEKKOL 

kendi amiri  olan Kara Pilot Binbaşı Nuri  TUNCEL’e whatsapp üzerinden durumu anlattı. 

Gelen mesaj  içeriğinde tüm birliğin Kara Havacılık  Birliğine intikal  etmesi  şeklinde emri 

vardı. Fakat biz nöbetçi olduğumuz için Hangar güvenliği ve kendi can güvenliğimiz için 

hangarın  kapılarını  kilitledik.  Her  hangi  bir  yere  ayrılmadık."  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 
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Şüpheli Ercan URAL 11/10/2016 tarihli ifadesinde; " . Oğlum whatsapptan birlik 

komutanımız olan  Nuri TUNCEL Binbaşının mesaj gönderdiğini söyledi. Ben de mesajı 

okudum. Mesajda "Arkadaşlar birliğe intikal etsin" yazıyordu. Ben bunun üzerine beraber 

çalıştığımız Taner Bektaş astsubayı aradım. Ona birlik komutanının mesajından haberdar olup 

olmadığını,  ne  düşündüğünü  sordum.  O  da  bana  "abi  ben  gidecem"  dedi.  Ben  de  "sen 

gidersen beni  de al"  dedim. Üzerimi giyerken eşimle konuştuğumuzda Boğaz Köprüsü'ne 

bomba konulduğunu eşimden öğrendim, dedi.

Ben  Fetullahçı  Terör  Örgütü  üyesi  değilim.  Görev  yaptığım  tanıdığım,  bildiğim 

herhangi bir Fetullahçı asker yoktur. Ben 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen askeri darbeye 

herhangi bir şekilde katılmadım. Bu askeri darbede görev almam konusunda sivil yada askeri 

herhangi bir şahıstan talimat almadım. Ben komutanımız olan Nuri TUNCEL Binbaşının emri 

üzerine  görev  yaptığım  birliğe  gittim.  Suçlamaları  kabul  etmiyorum.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Taner  BEKTAŞ  18/07/2016  tarihli  ifadesinde;"  saat:01.00  sıralarında 

Tabur Komutanım olan Kara Pilot Binbaşı Nuri TUNCEL tarafından kullanmakta olduğum 

0532  774  31  54  GSM  nolu  telefonumun  whatsap  uygulamasından  Merkezi  Bakım 

Komutanlığı  isimli  whatsap  grubuna  “arkadaşlar  herkes  Birliğine  geçsin”  şeklinde  mesaj 

geldi...  Kıdemli  Başçavuş  Ercan  URAL cep  telefonundan  Tabur  Komutanı  Binbaşı  Nuri 

TUNCEL arıyarak görüştüler, görüşme sonunda Başçavuş Ercan URAL bir sıkıntı olmadığını 

bekleyeceklerinin söyledi." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Fatih TEKKOL 06/10/2016 tarihli ifadesinde; "... Tekrar hangara gelirken 

00:45'de sularında bizim whatsapp grubundan tabur komutanı Nuri TUNCEL Binbaşının 

bütün personel birliğine intikal etsin diye bir mesajı geldi. Biz hangardayken saat 02:00 

sıralarında Ercan URAL Başçavuş ile Taner BEKTAŞ Astsubay sivil kıyafetleri ile geldiler. 

Biz  niye  geldiklerini  sorduk.  Onlarda  watssap  mesajındaki  emir  nedeniyle  geldiklerini 

söylediler hatta zor bela içeri girdiklerini, silahları içeri almadıklarını, bu nedenle silahlarını 

araçlarında bırakmak zorunla kaldıklarını söylediler." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Nuri TUNCEL'in Ankara İli Etimesgut İlçesi Erler Mahallesi Dumlupınar 

Bulvarı  Küme  Evleri  No:41/B-10  adresinde  bulunan  evinde  06/09/2016  tarihinde  arama 

yapılmış ve bir kısım dijital metaryal ile eşyaya el konulmuştur.

Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  Mali  Suçlarla  Mücadele  Şube  Müdürlüğü'nün 
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28/03/2017  tarih  ve  342278  Sayılı  cevabi  yazısında;  Şüpheli  Nuri  TUNCEL’in  kardeşi 

Adem TUNCEL’in  686  Sayılı  KHK İle  İhraç  Olan  Emniyet  Genel  Müdürlüğü  personeli 

olduğu belirtilmiştir.

Şüpheli Nuri TUNCEL'in kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0533 499 16 53 

numaralı telefon hattı için Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 01/12/2016 tarih ve 2016/6246 

D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı  

verilmiştir.

Şüpheli Nuri TUNCEL'in kullanmakta olduğu 0533 499 16 53 numaralı telefon 

hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Şüphelinin  askeri  darbe  girişiminde  bulunan 

15/07/2016  tarihinde  saat  23:56  ve  01:32'de  Murat  BOLAT  adına  kayıtlı  5325515217 

numaralı  telefon  hattını  aradığı,  saat  00:39'da  Ünsal  ÇOŞKUN adına  kayıtlı  5063309839 

numaralı  telefon hattından arandığı,  saat  03:16'da Ercan URAL adına  kayıtlı  5058098731 

numaralı telefon hattını aradığı, şüphelinin telefon iletişimi sırasında Balıkesir ilindeki baz 

istasyonlarından sinyal verdiği görülmüştür. 

Şüpheli Nuri TUNCEL, 01/09/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Nuri  TUNCEL'in  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli Nuri TUNCEL'in, Kara Havacılık Okul Bakım Komutanlığı Merkez Bakım 

Komutanlığnda Binbaşı rütbesiyle görev yaptığı, 

Şüphelinin, şüpheli Taha Fatih ÇELİK 06/09/2016 tarihli Sulh Ceza Hakimliğinde 

verdiği  ifadesinde  "gerek bizim birlikte  gerekse  diğer  birliklere  görevde  olmadığı  halde  

telefon  ya  da  mesaj  ile  çağrıldığı  belirtilen  kişilerin  tümünün  bu  yapıya  dahil  kişiler  

olduğunu,  zira  darbe  kalkışmasından  haberdar  olduklarını  düşünüyorum.  "  şeklindeki 

beyanı  ile  şüphelinin  olay  akşamı  gerçekleştirdiği  faaliyetler  birlikte  gözönünde 

bulundurulduğunda şüphelinin, Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğunun anlaşıldığı, 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler  tarafından  planlanan  askeri  darbe 

girişiminin  gerçekleştirildiği  gece  Balıkesir  ilinde  bulunduğu,  askeri  darbe  girişimi 

kapsamında  Güvercinlik  Kışlasında  bulunan  helikopterlerin  mermi  isabeti  sonucu  hasar 

almaları  ve uçamayacak hale gelmeleri  üzerine teknisyen ihtiyacı  oluştuğu, bunun üzerine 

şüpheli Ünsal ÇOŞKUN'un verdiği talimatla kendi birliğinde görevliolanteknisyenler Taner 
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BEKTAŞ ve Ercan URAL'a kışlaya gitmeleri talimatı verdiği, bu şüphelilerin de bu talimat 

üzerine  Güvercinlik  kışlasına  gittikleri,  Güvercinlik  kışlasının  girişinin  kontrolünün askeri 

darbecilerde  olduğu,  şüpheli  Nuri  TUNCEL'in  talimatıyla  kışlaya  gelen  Ercan  URAL ve 

Taner BEKTAŞ'ın nizamiyeden içeri alındıkları, 

Şüpheli  Nuri  TUNCEL'in  Kara  Havacılık  Komutanlığında  gerçekleştirilen  askeri 

hareketliliğin bir askeri darbe girişimi olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için 

Ankara'da olmamasına rağmen verdiği emir ve talimatlarla Fetullahçı Terör örgütü mensubu 

diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ettiği,  şüphelinin  askeri 

hiyerarşi ve tanımlı görevleri dışında Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarından askeri darbe 

planlaması kapsamında aldığı yasal olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli Nuri TUNCEL'in,  soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı Terör Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını  oluşturduğu 

anlaşılmıştır. 

5-111- Şüpheli Nuri YÜKSEL'in ( Teğmen ) Eylemleri :

Şüpheli  Nuri  YÜKSEL 27/07/2016 tarihli  ifadesinde;  "  Ben yaklaşık 10 aydır 

Kara Havacılık Okul Komutanlığında pilot eğitimi almaktayım, kursiyerim. 12.06.2016 günü 

veya  13.06.2016 tarihinde  Bölük  Komutanımız  Emre ERKAN Yüzbaşı  '15.06.2016 günü 

hiçbir plan yapmayın, Tabur Komutanımız Yasin CANDEMİR gelecek ve sizinle derslerinizle  

alakalı  görüşecek' dedi.  15/07/2016  günü  saat  17.00'da  sivil  içtima  yapıldı.  Bölük 

Komutanımız  Emre ERKAN Yüzbaşı  21.45'e  kadar  serbest  olduğumuzu,  21.45'te  tulumlu 

olarak  taburda  bulunmamız  gerektiğini  ve  Tabur  Komutanımızın  bizimle  görüşeceğini 

söyledi.  Daha  sonra  dışarıda  yemek  yeyip  odamıza  geldik.  Diğer  kursiyer  arkdaşlarımla 

otururken  Bölük  Komutanımız  odaya  geldi  ve  'Kara  Kuvvetleri  Komutanının  burada 

olduğunu, dikkatli olmamız gerektiğini' söyledi.

Saat  22.00  civarında  Tabur  komutanımız  Yasin  CANDEMİR normalde  sakin  bir 

insan olmasına karşın, heyecanlı ve ağlamaklı bir şekilde içtima alınan gazinomuza geldi ve 

'Arkadaşlar  ışıkları  kapatın,  perdeleri  çekin,  TSK'ya  darbe  yapılıyor,  Genelkurmay  

Başkanlığına terör saldırısı var, sıralı komutanlarımızın hepsini alıyorlar, ikinci hedef burası,  

bugün gerekirse öleceğiz' dedi. Akabinde bizi 4-5 gruba ayırdı ve herkesi silah almak için 

depoya yolladı. Bölük komutanımız Emre Yüzbaşı bize depodan G3 marka silah aldırdı. Daha 
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sonra Tabur Komutanımızın odasından mühimmat aldık ve şarjörlerimize bastık. 

Daha sonra Tabur Komutanımız herkesi farklı farklı olarak görev yerlerine gönderdi. 

Ben Cihangir CAN ve Fatma İNCE ile birlikte Kara Havacılık Karargahına gönderildim. Ben 

buraya  yalnız  gittim  ve  burada  okul  komutanımız  Ünsal  ÇOŞKUN'u  gördüm  ve  beni 

karargahın giriş kapısına koyarak buradan ayrılmamamı söyledi. Akabinde Cihangir CAN ve 

Fatma  İNCE  teğmen  arkadaşlarım  geldi  ve  okul  komutanımız  onları  kamera  odasına 

gönderdi.  Daha  sonra  yanıma  kursiyer  Alican  KOÇ  geldi  ve  ona  bunun  gerçek  olup 

olmadığını  sordum.  O  da  bana  tatbikat  diye  duyduğunu  söyledi.  Daha  Alican  KOÇ 

üsteğmenimi  tabur  komutanımız  taburun  emniyetini  alması  için  tabur  binasına  gönderdi. 

Akabinde yanıma Fatma İNCE'yi verdiler. Ben olayın tatbikat olduğunu düşünerek rahattım, 

silahımı omzuma takmıştım ve bu esnada oraya adını bilmediğim bir  Albay geldi ve bize 

'Durumun  ciddiyetinin  farkında  değilmisiniz' dedi.  Ben  bunun  da  tatbikatın  bir  parçası 

olduğunu  düşünüyordum.  Orada  beklerken  yanıma  bulunan  pencereden  içeride  çalışan 

televizyonu  gördüm  ve  'Terör  alarmı  Genelkurmayda  Silah  sesleri''  yazıyordu.  Ara  ara 

televizyona  bakıyordum  ama  televizyonun  sesi  bana  gelmiyordu,  sadece  görüntüyü 

izleyebiliyordum.

Akabinde Sabit Kanat Kurul Başkanı Murat AĞIR yanımıza geldi ve yanımda duran 

Cihangir  CAN  ile  birlikte  Murat  AĞIR  Albaya  neler  olduğunu  sorduk.  O  da  bize 

Sıkıyönetimin  ilan  edildiğini,  TRT'de  bildiri  okunduğunu,  bu  saatten  sonra  telefonu 

kullanmamamız  gerektiğini,  kullananı  vatan  haini  olarak  ilan  edeceğini  söyledi.  Biz  de 

Cihangir  ile  birlikte  nöbet  tutarken  bir  yandan  televizyona  bakmaya  çalışıyorduk  ve 

Başbakanımızın  küçük  bir  grubun  darbeye  kalkıştığını,  1.  Ordu  komutanının  buna  karşı 

olduğunu, herkesin birliğine dönmesi  çağrısını  gördüm. Daha sonra nöbet  yerimize Murat 

Albay  ve  Yasin  Yarbay  geldiler  ve  burada  kendilerinin  duracaklarını  ve  bizim  içeride 

oturmamızı  söylediler.  Biz  de  içeride  televizyondan  olanları  takip  etmeye  başladık. 

Cumhurbaşkanımız halkı sokağa davet ediyordu ve bunu gören Murat Albay selalar okunup, 

halkın sokağa çıkmasından dolayı sinirlenip televizyonu kapattı ve kameraları takip etmemizi 

emretti.  Üzerimizden  sürekli  uçaklar  ve  helikopterler  geçiyordu,  bombardıman  sesleri 

duyuluyordu, çok yakından geliyordu. Daha sonra Kulede duran bir albay bulunduğumuz yere 

Astsubay Ali Tunç AVŞAR diye birini getirdi ve Yasin Yarbaya teslim etti. Yasin Yarbayda 

yanımıza gelerek  'Bu arkadaş tutuklu burada kalacak dikkat edin' dedi. Daha sonra Tabur 

Komutanımız  Bölük  Komutanımıza  depodaki  diğer  mühimmatları  ve  şarjörleri  vermesini 

söyledi.  Akabinde  ben  ve  bölük  komutanı  malzemeleri  alıp  görev  yerimize  döndük. 

Mühimmatları  şarjörlere  bastık.  Cihangir  ve  ben  sabaha  kadar  burada  bekledik.  Hava 

aydınlanın  Tabur  Komutanı  içeriye  telefonla  konuşarak  girdi  ve  'Isuzu  kamyonetle  içeri  

girdiler, 4 tane Teğmeni esir aldılar, Jandarmanın nizamiyesinden kuleye girdiler' dedi. Orada 
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bütün  komutanlar  karargahın  girişinde  toplandı  ve  ne  yapacaklarını  konuşuyorlardı, 

getirdiğimiz  mühimmatlardan  aldılar.  Bana  da  400-500  metre  ilerideki  personelime 

mühimmat  götürmem için  talimat  verdiler.  Mühimmatları  verdikten  sonra  görev  yerimde 

yoktu  ve  kendi  bölük  komutanımı  aramaya  başladım.  Karargahın  üzerinde  mevzilenen 

personelleri gördüm. Daha sonra bir binbaşı, bir er ve astsubay ile birlikte kuleye yöneldik. 

Kuleye  giderken  kendi  arkadaşlarımı  gördüm.  Neler  olduğunu  konuşuyorduk  ve  hepimiz 

şaşırmıştık, ne yapacağımızı bilemiyorduk. 

Havadaki bir kobra helikopter sürekli kulenin önünü tarıyordu. Havada birde Cougar 

tipi  taşıma helikopteri  vardı.  Daha sonra  Cougar  devam etti  ve  kobra  tipi  helikopter  ona 

eskortluk  etti.  Bizde  arkadaşlarla  kamyonetle  gelenlerin  muhtemelen  terörist  olduğunu 

düşünmüştük. İkinci bir ihtimal olarak ta darbe yapan askerlerin olabileceğini düşündük ve 

müdahale  edip  etmeyeceğimiz  hakkında  konuşuyorduk.  Cougar  ve  Kobra  helikopterleri 

gidince  kuleye  doğru  yöneldik  ve  komutanlarımız  buradaydı.  Okul  komutanımıza  neler 

olduğunu sorduk ve sadece bekleyeceğimizi söyledi. Daha sonra birliğimize doğru yöneldik 

ve elleri bağlı gibi gördüğüm eğilerek koşan ve arkalarında elinde silah olan sivil  giyimli 

şahısları  gördüm.  Daha sonra  Tabur  Komutanımıza  telefon geldi  ve  Fidanlık  Nizamiyeye 

gelin dendi. Bunun üzerine komutanlarımızdan biri UH1 denilen helikopterle gidelim demişti. 

Ne olduğunu anlamamıştım. Ben okulun çevresinde bir yere, okulun arazisi büyük olduğu için 

helikopterle  gideceğimizi  düşündüm.  Sonra helikoptere 13 kişi  bindik  ve  helikopteri  okul 

komutanımız  kullanıyordu,  yanında  Yasin  yarbay  vardı.  Kalktığımız  esnada  helikopterde 

bulunan adını  bilmediğim ama Okul  Komutanımızın  yaveri  olan  bir  astsubay yere  doğru 

helikopterden  G3  silahıyla  rastgele  ateş  ediyordu.Havadayken  Akıncının  nerede  olduğu 

konuşuluyordu.  Binbaşı  havada  F-4'lerin  olduğunu  ve  okul  komutanımıza  alçak  uçması 

gerektiğini söylemişti. Akıncı Üssüne indiğimizde orası çok kalabalıktı ve 700-800 kişi vardı. 

Orada her birlikten birileri vardı. Burada tanıdıklarım Mustafa CİN Albay, Serdar ERCAN 

Üsteğmen,  Teğmen  arkadaşlarım  Osman  TEKE,  Burak  Han  İLGÜN,  Ömer  Faruk 

TÜRKMEN, Muhterem YAMAN, Bilal BOZDOĞAN, Murat GÜLERDİ, İbrahim MERT'ti. 

Daha sonra F-4 uçakları bulunduğumuz yeri ve pisti bombaladı. O esnada herkes dağılıyordu. 

Ben Osman TEKE arkadaşımın yanına gittim, korkmuştu. Daha sonra diğer arkadaşlarımın 

yanına gittim. Oradan kaçmaya karar verdik ve bunu takım komutanımız Serdar ERCAN'a 

söyledik.  O  da  tamam  dedi.  O  anda  bir  Mercedes  marka  araç  geldi  ve  Genelkurmay 

Başkanının  geldiğini  söylediler.  Komutanlar  aralarında  herkesin  kendi  başının  çaresine 

bakmasını  konuşuyorlardı.  Daha sonra silahlarımızı  mühimmatlarımızı  Akıncı  Üssü içinde 

bırakarak  çitlere  doğru  koştuk.  Çitleri  atladık.  Yanımda  olan  Ömer  Faruk  TÜRKMEN 

arkadaşım Ankaralıydı ve babasını bizi alması için aramasını söyledim ve babasına konum 

attık.  Yaklaşık  2-2.5  saat  yürüdükten  sonra  arkadaşlarım  Osman  TEKE  ve  Murat 
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GÜLERDİ'yi gördüm. Osmanın babası gelmişti, bizde onun aracına bindik. Oradan Temelli'ye 

gittik, ben ve Burakhan burada indik. Orada sivil kıyafet ve ayakkabı aldım. Burakhan ayrıldı. 

Temelli  yakınlarında bir  yerde oturdum ve arkadaşım Teğmen Emre TEMİZKAN'ı aradım 

beni almasını söyledim ve konum attım. 15 dakika sonra geldi onun evine gittik.  İki  gün 

burada  kaldım.  Daha  sonra  dönemimizin  kullanmakta  olduğu  Whatsapp  grubundan  Fatih 

Ramiz  SÜLÜN  arkadaşım  ''Pazar  günü  10.00  dan  sonra  okula  istediğimiz  zaman 

gelebileceğimizi'' söyledi. Pazar günü saat 10.00 civarı kendi isteğimizle okula geçtik. Burada 

bizi  nizamiyede  tuttular  ve  buradan  Merkez  Komutanlığına  gittik.  Pazartesi  günü  polis 

ekipleri  eşliğinde  şu  an  bulunduğum  Başkent  Spor  Salonuna  getirildim.  Benim  darbeyle 

alakalı  hiçbir  bilgim  yoktur.  Ben  terör  saldırısı  olacağından  dolayı  önlem  aldığımızı 

sanıyordum. Ben kursiyerim, beylik silahım bile yok." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Alican KOÇ 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " ....Bu arada benimle birlikte 

karargah  binasında  nöbet  tutan  Teğmen  Nuri'ye  (  Nuri  YÜKSEL )  tabur  komutanı  Yasin 

CANDEMİR tüfeğin ağzına mermiyi sürmesini söylemiş. O da emri yerine getirdi ben bunu 

gördüm  ve  Nuri’yi  ikaz  ederek  mermiyi  namludan  geri  çıkarmasın  ve  tüfeği  boş  hale 

getirmesi söyledim." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Fatma İNCE 28/07/2016 tarihli ifadesinde; "  Tabur Komutanımız Kara 

Pilot Kurmay Yarbay Yasin CANDEMİR ... Beni ve arkadaşım Teğmen Cihangir CAN ve 

Teğmen Nuri YÜKSEL’e siz aşağıya Karargaha binasına gidin dediler. " şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Bilal  BOZDUĞAN  28/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...okul  komutanı 

bulunduğumuz yerin güvenliğini Akıncı Üssünün sağlayacağını söyledi ve yine kendisinin 

emriyle helikoptere bindik. Helikopterde Kara Pilot Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN ... kursiyer 

arkadaşlarımdan  Muhterem  YAMAN,  Ömer  Faruk  TÜRKMEN,  Nuri  YÜKSEL  ve  ben 

bulunuyorduk.  Normal şartlarda bu kadar  kişi  bu helikopter  için fazlaydı.Helikopteri  okul 

komutanı Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN kullanıyordu ve kendisi bizimde canımızı tehlikeye 

atarak,  helikopteri  zemine sürterek kalkış  yaptı.  Buradan Akıncı  Üssüne gittik.  "  şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Burak  Han  İLGÜN  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ..Daha  sonra 

helikopter havalandı ve bir müddet uçtuktan sonra bir yer indi ve buranın Akıncı Hava Üssü 

olduğunu öğrendik.Burada en az 10 adet her çeşit helikopter vardı. Yaklaşık 20-30 tane rütbeli 

pilot,  özel  kuvvetler  personeli  vardı.  Toplamda  70-80  personel  vardı.  Buradaki  tanıdığım 
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kişiler  Uçak Kurul Başkanı  Murat  AĞIR Albay ...  Nuri YÜKSEL, Bilal  BOZDAĞ vardı. 

Komutanlar  sürekli  kendi  aralarında  konuşuyorlardı.  Kaç  tane  skorsky  tipi  helikopter 

olduğunu soruyorlardı. Bir yerde personelin kaldığını, onların birilerinin alması gerektiğini 

söylüyorlardı. Ben buradan ayrılmak istiyordum ama komutanlarımıza söyleyemiyordum. Bu 

sırada ailesini araması için telefonumu Ömer Faruk TÜRKMEN'e verdim ve onda unuttum.

...  Bir  savaş  uçağı  pisti  bombaladı.  O esnada herkes  dağılıyordu.  Fırsat  bu fırsat 

diyerek  ve  silahımı,  mühimmatlarımı  orada  bırakarak  ağaçların  içine  doğru  koşmaya 

başladım. Çitlere doğru koşarken Teğmen İbrahim MERT arkadaşımı gördüm ve İbrahimle 

birlikte çitlerden atladık, oradan uzaklaşmaya başladık. Daha sonra 2 saate yakın yürüdük ve 

ileride  görünen  bir  köyün  yakınında  arkadaşlarım Osman  TEKE,  Bilal  BOZDAĞ, Murat 

GÜLERDİ ve Nuri YÜKSEL ile karşılaştık." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Murat GÜLERDİ 27/07/2016 tarihli ifadesinde; "Ben Osman TEKE ile 

beraberdim.  Yaklaşık iki  saat  yürüdükten sonra Osman TEKE yardım için babasını  aradı. 

Osmanın  babası  GATA da  Albaydı.  Babasına  telefonumuzdan  konum  attık.  İleride  Bilal 

BOZDAĞ, Nuri YÜKSEL, Burak Han İLGÜN, İbrahim MERT ile karşılaştık. Daha sonra 

Osman  TEKE'nin  babası  yeşil  renkli  Honda  Jazz  marka  bir  arabayla  gelip  bizi  aldı  ve 

Temelli'ye doğru hareket ettik." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Osman TEKE 28/07/2016 tarihli ifadesinde; "  .. . Buranın Akıncı Üssü 

olduğunu inince öğrendik.

... Bu kışlanın ilerisinde görünen köye doğru tarlalardan gittik. Tahmini 2-2,5 saat 

yürüdük.  Bu  zaman  zarfı  içerisinde  babam  aracı  ile  geldi  tam  araca  bineceğimiz  sırada 

arkamızdan İbrahim MERT ve Burak Han İLGÜN, Nuri YÜKSEL, Bilal BOZDOĞAN ve 

adını  hatırlayamadığım  bir  arakadaş  daha  koşarak  geldiler  ve  babamın  aracına  bindik.  " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü, saat: 21:16'da, İs.Teğmen Nuri YÜKSEL’in sivil kıyafetli 

olarak Kara Havacılık Subay Temel koğuş kapısından giriş yaptığı,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  21:40'da,  Teğmen  Emre  NAZLIGÜLOĞLU  ve 

İs.Teğmen  Nuri  YÜKSEL’in  uçuş  kıyafetli  olarak  Kara  Havacılık  Subay  Temel  koğuş 

kapısından çıkış yaptıkları,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:02'de, Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN ve İs.Teğmen 

Nuri YÜKSEL‘in silahlı ve uçuş kıyafetli olarak karargah binasına girdiği, Tuğgeneral Ünsal 
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ÇOŞKUN’un  Nöbetçi  Amirliği  odasına  baktığı,  sonrasında  karargah  binası  kapısı  önüne 

çıktığı,  İs.Teğmen  Nuri  YÜKSEL’in  silahı  tam  dolduruş  yaptıktan  sonra  karargah  binası 

girişinde silahla nöbet tuttuğu,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:07'de, Yarbay Yasin CANDEMİR(elinde sırt çantası, 

uçuş  kıyafetli  ve  silahlı  vaziyette)  ve  Piyade  Üsteğmen  Alican  KOÇ’un  (silahlı  ve  uçuş 

kıyafetli olarak) karargah binası girişine geldikleri, bu esnada Yarbay Mehmet ŞAHİN’in de 

yanlarına geldiği, aralarında bir süre konuştuktan sonra, Yarbay Yasin CANDEMİR’in Piyade 

Üsteğmen Alican KOÇ ve İs.Teğmen Nuri YÜKSEL’e talimat verdiği, daha sonra karargah 

binasına giriş yaptığı,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:08'de, Topçu Teğmen Tolgahan AKBUĞA, Topçu 

Teğmen Selim GÖREN ve İs.Teğmen Nuri YÜKSEL’in uçuş kıyafetli ve silahlı olarak subay 

temel silahlık koridorunda görüldükleri, 

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:18'de, Yarbay Yasin CANDEMİR’in karargah binası 

girişinde,  binanın  emniyetini  almakla  görevlendirilen  ve  Topçu  Teğmen  Fatma  İNCE, 

İs.Teğmen Nuri YÜKSEL vePiyade Üsteğmen Alican KOÇ’a talimat verdiği, ( Yarbay Yasin 

CANDEMİR’in karargah binasınınkontrolünü ele geçirdiği değerlendirilmiştir) 

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:37'de, İs.Teğmen Nuri YÜKSEL’in uçuş kıyafetli 

olarak Kara Havacılık Subay Temel koğuş kapısından giriş yaptığı,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:42'de, Piyade Teğmen Cihangir CAN, İs.Teğmen 

Nuri  YÜKSEL’in  ve  Yarbay  Yasin  CANDEMİR’in  uçuş  kıyafetli  ve  uzun  namlulu 

silahlarlakarargah binası önünde görüldükleri,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 01:40'da, Yüzbaşı Emre ERKAN’ın Land Rover askeri 

araçla karargah binasına geldiği,İs. Teğmen Nuri YÜKSEL ile beraber uzun namlulu silah ve 

mühimmat olduğu düşünülen malzemeleri kışla nöbetçi amirliğine götürdüklerinin görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 03:32'de, İs.Teğmen Nuri YÜKSEL’in, kışla nöbetçi 

personelinden Üstçavuş Mahmut ŞAKRAK ve Çavuş Ali Tunç AVŞAR ile karargah binasında 

birlikte görüldüğü, 

16 Temmuz 2016 günü, saat: 05:50'de, Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Albay Mustafa 

DURMUŞ, Başçavuş İlyas BARUT, Yüzbaşı Emre ERKAN, Teğmen Nuri YÜKSEL, Teğmen 

Cihangir CAN, Yarbay Yasin CANDEMİR, Binbaşı Okan KOCAKURT, Albay Hakan Cafer 

ASLAN, Yarbay Özcan KARACAN, Yarbay Mehmet  ŞAHİN ve Binbaşı  Mehmet  Semih 

ÜSKAYA’nın  karargah  binası  giriş  holünde  toplandıkları,  aralarında  değerlendirme 

yaptıklarının görüldüğü,

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  05:54'de,Yüzbaşı  Emre  ERKAN  ve  Teğmen  Nuri 

YÜKSEL'in birlikteVIP Apron sağ kapısından çıkış yaptıklarınıngörüldüğü belirtilmiştir. 
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Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  Olay  Yeri  İnceleme  Şube  Müdürlüğü  Kimlik 

Tespit  Büro  Amirliği'nin  02/08/2016  tarih  ve  2016/BVI-04768  sayılı  uzmanlık 

raporunda; Erikli  ibareli  pet  su  şişesi  üzerindeki  parmak  izinin  Nuri  YÜKSEL'in  sağ 

başparmak iziyle aynı olduğu belirtilmiştir. 

Kara Havacılık Komutanlığı  tarafından yapılan idari  soruşturma sonrasında 

düzenlenen "İdari ve Disiplin Soruşturma Heyetinin Olayla İlgili Personel Hakkındaki 

Değerlendirmesi ve Kanaati Çizelgesinde; Şüpheli Nuri YÜKSEL'in, faaliyetler boyunca 

Kara  Havacılık  Karargah  Komutanlığı  karargah  kapısında,  görüntü  izleme merkezinde  ve 

karargahın muhtelif yerlerinde silahlı olarak (G3 Piyade tüfeği ile teçhiz edilmiş olarak) nöbet 

tuttuğu,odalara muhtelif defalar ve zamanlarda girip çıktığı, faaliyetlere fiilen iştirak ettiği, 

Darbe Teşebbüsü kapsamında icra edilen faaliyetlere katıldığı, 667 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ile kamu görevinden çıkarıldığı belirtilmiştir. 

Şüpheli Nuri YÜKSEL, 18/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Nuri  YÜKSEL'in  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Nuri  YÜKSEL'in,Kara Havacılık  Okul  Komutanlığı  Öğrenci  ve Kurslar 

Tabur Komutanlığında 7. dönem kursiyer teğmen olarak görev yaptığı,

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri dışında başka asker kişilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış 

biçimi ile  birlikte  nazara  alındığında,  şüphelinin  Fetullahçı  Terör  Örgütü üyesi  olduğunun 

anlaşıldığı,

Şüphelinin,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler  tarafından  15/07/2016 

tarihinde  gerçekleştirilecek  askeri  darbe  girişimi  öncesinde,  Subay  Temel  Kurs  Bölük 

Komutanı olan şüpheli Emre ERKAN tarafından 15/07/2016 tarihinde saat 21:30 sıralarında 

kışlada bulunmaları talimatı üzerine 15/07/2016 tarihinde saat 21:00 sıralarında Güvercinlik 

Kışlasına geldiği,tulumunu giydiği ve hazır beklediği, 

Tabur Komutanı Yasin CANDEMİR'in, tüm 7. Dönem Kursiyer Teğmenlere olduğu 

gibi şüpheliye de kapısı kırılmak suretiyle açılan depodan seri numaralarına bakmaksızın G-3 

piyade tüfeği dağıttırdığı,
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Şüphelinin, aldığı bu tüfeğin mühimatını ise askeri darbe hazırlığı kapsamında atış 

eğitimi bahanesiyle alınan ve atış eğitimi iptal edildiği halde iade edilmesi gerekirken iade 

edilmeyerek Tabur Komutanı şüpheli Yasin CANDEMİR'in odasında bulunan mermilerden 

karşıladığı, 

Şüpheli  Yasin CANDEMİR'in,  şüpheli  Nuri  YÜKSEL'i,  Cihangir  CAN ve Fatma 

İNCE  ile  birlikte  bir  grup  oluşturarak  şüphelileri  Kara  Havacılık  Karargahında 

görevlendirdiği, 

Şüpheli  Ünsal  ÇOŞKUN'un,  kendisini  Kara  Havacılık  Komutanlığı  Karargah 

binasının giriş kapısında görevlendirildiği, şüphelinin burada uzun namlulu silahla bulunduğu 

ve  aldığı  mermileri  G-3  piyade  tüfeğinin  namlusuna  sürerek  atışa  hazır  hale  getirdiği, 

sonradan yanına şüpheli Cihangir CAN'ın da geldiği ve bir süre aynı yerde silahlabekledikleri, 

Daha  sonra  şüpheliler  Murat  AĞIR  ve  Yasin  CANDEMİR'in  karargah  kapısında 

kendilerinin  bekleyeceklerini  söyleyerek  şüpheliyi  karargah  binasına  gönderdikleri  ve 

güvenlik kameralarına bakması talimatı verdikleri, şüphelinin silahla beklediği yere sonradan 

rütbeleri  Albay ve Yarbay olan  bu şüphelilerin  gelerek  silahla  beklemeye devam etmeleri 

nazara alındığında, şüpheliye askeri darbe kapsamında verilen görevin önemini gösterdiği, 

Şüphelinin,  Tabur  Komutanı  olan  şüpheli  Yasin  CANDEMİR'in  emri  ile  Bölük 

Komutanı Emre ERKAN ile birlikte saat 01:40 sıralarında depodan kalan mühimmatı alarak 

karargah binasına getirdikleri, 

Jandarma Özel  Kuvvetler  tarafından askeri  darbe girişimine  karşı  Kara Havacılık 

Komutanlığı kışlasına operasyona başlanılması üzerine şüpheliler Ünsal ÇOŞKUN, Mustafa 

DURMUŞ,  İlyas  BARUT,  Emre  ERKAN,  Cihangir  CAN,  Yasin  CANDEMİR,  Okan 

KOCAKURT,  Hakan  Cafer  ARSLAN,  Özcan  KARACAN,  Mehmet  ŞAHİN  ve  Mehmet 

Semih ÜSKAYA ile birlikte Karargah binası holünde yapılan değerlendirmelere şüphelinin de 

katıldığı, kursiyer bir Teğmen olan şüphelinin askeri darbe kapsamında aktif olarak faaliyette 

bulunan  bu  şüphelilerle  bu  şekilde  bir  arada  bulunmasının  şüpheli  Nuri  YÜKSEL'in  bu 

şüpheliler ile fikir ve eylem birliği içerisinde olduğunu gösterdiği, 

Karargah binası holünde toplanan şüphelilerin, şüpheli Nuri YÜKSEL'in daha önce 

depodan  getirdiği  mühimmatı  aldıkları  ve  geri  kalan  mühimmatı  da  şüphelinin  personele 

dağıttığı, 

Şüphelinin, daha sonra kule bölgesine jandarmaya karşı silahla çatışmaya giden diğer 

şüphelilerin arkasından uzun namlulu silahıyla aynı bölgeye gittiği, 

Şüphelinin, askeri darbe faaliyeti başladığı saat 22:00 sıralarından sabah saat 06:00 - 

07:00 sıralarına kadar askeri darbeyi sevk ve idare eden şüpheliler tarafından verilen yasadışı 

emir ve talimatları yerine getirdiği

Şüpheli  Ersel  ERSOY'un  10/08/2016  tarihli  ifadesindeki  '....Bu  esnada  taarruz 
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helikopteri AH-1 P birlik içerisine ateş etmeye başladı, bulunduğumuz bölgeye mermilerin  

düşmesi üzerine, orta tabur bölgesine gittik. Kursiyer teğmenlerin ateş ederek kule tarafına  

gittiklerini  gördüm.' şeklindeki  beyanından,  şüphelinin  de  askeri  darbe  girişimine  karşı 

operasyonda bulunan Jandarma Özel Kuvvetlere silahla ateş ettiğinin anlaşıldığı, 

Askeri  darbecilerin  verdikleri  Güvercinlik'ten  Akıncı'ya  tahliye  emri  üzerine 

şüphelinin, şüpheli Ünsal ÇOŞKUN'un kullandığı UH-1 helikoptere şüphelilerMurat AĞIR, 

Mustafa DURMUŞ, Yasin CANDEMİR, Cihangir  CAN, İlyas  BARUT, Ertuğrul  ALTUN, 

Bilal  BOZDUĞAN,  Ömer  Faruk  TÜRKMEN ve  Muhterem YAMAN ile  birlikte  binerek 

Akıncı üssüne gittikleri, 

Şüphelinin, Güvercinlik kışlasından seri numaralarına bakılmaksızın aldığı kendine 

zimmetli olmayan G-3 tüfeği de Akıncı üssüne götürdüğü,

Şüphelinin Akıncı Hava Üssünde askeri darbe kapsamında faaliyette bulunan diğer 

şüpheliler ile birlikte bulunduğu, askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması ve üssün 

uçaklar tarafından bombalanması üzerine, kıyafetlerini değiştirip çitlerden atlayarak Akıncı 

üssünden  kaçtığı,  şüpheli  Ömer  Faruk  TÜRKMENile  birlikte  Akıncı  Askeri  Üssünden 

kaçtıkları,

Şüphelinin,kendisi gibi askeri Akıncı Askeri Üssünden kaçan şüpheliler Burak Han 

İLGÜN, İbrahim MERT ve Murat GÜLERDİ ile birlikte, şüpheli Osman TEKE'nin babasının 

aracı ile Akıncı bölgesinden ayrıldıkları, 

Şüphelinin, Güvercinlik kışlasından getirdiği tüfeğini Akıncı üssüne attığı, 

Şüphelinin, görev tanımı dışında kendisine ait olmayan silahla olay gecesi uçuş hattı 

bölgesinde kendisine verilen yasadışı emir vetalimatları yerine getirdiği, olay gecesi askeri 

darbecilerin kullandıkları karargah binasının darbeciler açısından güvenliğini sağladığı, 

Şüphelinin  cep  telefonunda,  tanık  Mehmet  DİKKATLİ'nin  beyanına  göre  isminin 

'Yurtta  Sulh'  olduğu anlaşılan 7.  dönem kursiyer  teğmenlerden oluşan whatsapp grubunun 

kayıtlı  olduğu  ve  askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  üzerine  şüphelinin 

aldığı talimat doğrultusunda bu whatsapp grubuna ilişkin tüm paylaşımları sildiği, 

Şüphelinin,  Kara  Havacılık  Komutanlığında  olay  gecesi  gerçekleştirilen  askeri 

hareketliliğin bir askeri darbe girişimi olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için 

kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu olan diğer şüphelilerle fikir ve eylem birlikteliği 

içerisinde  hareket  ettiği,  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  darbe  girişiminin  başarıya 

ulaşması için kendisine verilen yasal olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Nuri YÜKSEL'in,  soruşturmaya konu eylemlerinin,  Silahlı Terör Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek ve  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 
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yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını  oluşturduğu 

anlaşılmıştır. 

5-112- Şüpheli Osman ÇAYIR'ın ( Albay ) Eylemleri : 

Şüpheli Osman ÇAYIR 17/07/2016 tarihli ifadesinde;  " Ben Kara Havacılık Okul 

Komutanlığında pilot olarak görev yapıyorum. 15/07/2016 tarihinde Güvercinlik'te odamda 

bulunduğum sırada Kara Kuvvetleri Komutanı birliğimize ziyarete geldi, oradan karargaha 

gitti  ben  odamda  idim  harekat  merkeziuçuş  görevi  olduğunu  söyleyerek  21:00-22:00 

sıralarında  görev  olduğunu  söyleyerek  göreve  davet  etti,  helikopterler  çalışır  vaziyetteydi 

yedek pilot  olarak  helikoptere  bindim,  Cougar  marka  AS-532 helikopteri  idi,  helikopterle 

Akıncı üs meydanına indik helikopterde yolcu olarak başka kimse yoktu pilot helikopteri stop 

ettirdi, ben helikopterden indim ve subay gazinosunda dinlenme odasında sabah saat 09:00 a 

kadar  dinlendim  daha  sonra  Akıncı  üssünün  filo  komutanlığına  gittim,  orada  Okul 

Komutanımız teslim olacağımızı söyleyince ben şaşırdım. Çünkü suç işlememiştim. Ben Kara 

Havacılık Okulundan 4. Ana jet üssüne ( Akıncı üssüne ) yedek pilot olarak gitmekten başka 

hiç  bir  eyleme  katılmadım  hiç  bir  şekilde  ertesi  güne  kadar  helikopter  yada  uçak 

kullanmadım. Zaten kalkan hava taşıtlarının kimin tarafından kullanıldığı havaalanı tarafından 

tutulan  evraklardanve  kule  kayıtlarından  anlaşılır  benim  yanımda  kendi  satın  aldığım 

Sarsılmaz Bernardelli  marka  9 mm tabancam vardı  ancak tabancamı  hiç  kullanmadım ve 

başka hiç bir silah da kullanmadım.

Yurtta  sulh  konseyini  bilmem.  İllegal  hiç  bir  oluşuma  katılmadım  ben 

Çankırı'lıyımortaokulu  bitirdikten  sonra  Kuleli  Askeri  lisesini  kazandım o  zamandan  beri 

kendi devletime karşı görevlerimi yapıyorum,ben FETÖ/PDY örgütü ile hiç irtibatım yoktur.

Gazinoda ben televizyon seyrediyordum gece silah sesi duymadım zaten nizamiye 

gazinoya uzaktır arasırada elektrik de kesiliyordu, ertesi gün sabah jet uçaklarının Akıncı üs 

Havaalanı  kalkış  pistini  silahla  taramaları  olayını  görünce  o zaman şüphelendim yanımda 

Binbaşı  Abdullah  ATEŞTEMUR  ile  birlikte  komutanların  yanına  gittim  neler  olduğunu 

sordum, halkın zarar görmemesi için teslim olacaklarını söyleyince bu kişilerin  o zamana 

kadar yanlış içerisinde olduklarınıancak o zaman anladım, teslim olacaklarını söyleyince ben 

deteslim olacağımı söyledim, merkez komutanlığı ekibine ve Askeri Savcıya teslim oldum 

belirttiğim kişisel silahımı da teslim ettim.

Olay tarihinde ben hiç kimseyi yaralamadım ayrıca hiç bir hava aracı kullanmadım. 

Ben gazinoda otururken silahlı kuvvetlerin yönetime el koyduğunu öğrendim, ancak bütün 

silahlı kuvvetlerin birlikte el koyduğunu öğrendim. 
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İllegal hiç bir eyleme katılmadım ayrıca yasal olarak da kanuna aykırı hiç bir emri 

yerine getirmedim hiç kimseye de zarar vermedim.

Yurtta sulh konseyinden hiç kimseyi tanımıyorum. Üste kaldığım sürece hiç silah 

sesi  duymadım.  Bu nedenle hiç  şüphelenmedim zaten gazinoda bulunuyodum. Eski  Hava 

Kuvvetleri  Komutanı  Akın  ÖZTÜRK'ü  tanırım  ertesi  günü  karargaha  gittiğimde  kendisi 

teslim olmak için Genel  Kurmay ile telefon görüşme yapacağını  söylüyordu. Ayrıca onun 

akrabası olan Hakan Karakuş'u tanımıyorum görmedim.

Benim bu olayda hiç suçum yoktur. Kimseye ateş etmedim kimseye direnemedim 

askeri savcının geldiği öğrenince silahımı teslim ederek direnmeden teslim oldum.

Ülke genelinde meydana gelen olaylardan kaçırılan rütbeli kişilerden haberim yoktur. 

Ben kimseyi alıkoymadım. Cemaat ve FETÖ/PDY örgütü ile hiç bir irtibatım yoktur. İrtibatım 

bulunmadığı  için  kaçak  kişilerin  halen  nerede  olduklarını  bilmiyorum.  Kimseye  zarar 

vermediğim için vicdanım rahattır, verilen emirlere uydum suç işlemedim, kanunsuz hiçbir 

emir almadım ve uymadım. Benim yanımda da hiç kimse kanuna aykırı emirlere uymadı ve 

yerine getirmedi ayrıca suç ta işlemedi.

Cep telefonum yanımda değildi, Murat AĞIR Albay arkadaşımın telefonu ile eşimi 

aradım, eşime kendimin iyi olduğunu söyledim, sabahleyin de aynı telefon ile tekrar eşimi 

aradım  ve  ona  da  hiç  bir  olaya  karışmadığımı  vicdani  sorumluluğumun  da  olmadığını 

söyledim eşim de beni tebrik etti.

Benim  yolcu  olarak  bulunduğum  helikopterin  cinsini  ve  markasını  yukarıda 

belirttim,  helikopter  sağlık  amaçlı  silahsız  helikopterdir  ben suçsuzum."  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli Halil GÜL 24/08/2016 tarihli ifadesinde; "Saat 04.00 sıralarında Akıncı 

Üssüne gittim. Darbe girişiminin başarı olmadığı anlaşılıyordu. İnsanlar çaresiz bir şekilde 

oturup konuşuyorlardı.  Orada ...  Albay Osman ÇAYIR, Binbaşı  Ertuğrul  ALTUN vardı.  " 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Sebahattin  ŞAHİN 26/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  saat:22:15 

sıralarında Albay Osman ÇAYIR, Yarbay Sezgin UYANIK, Binbaşı Rıza AKINCI, Binbaşı 

Deniz  ALDEMİR,  Yüzbaşı  Zafer  DOLU,  Kıdemli  başçavuş  Korkmaz  GÜLAL,  Kıdemli 

Başçavuş Ömer KIZILOVA hangara geldiler.  Tabur komutanımız Sezgin UYANIK hangar 

kapısını açmamı Acil Uçuş çıktığını, 10505 ve 10503 kuyruk numaralı helikopterlerin dışarıya 

çıkarılmasını  emretti.  Hepsi  tam  teçhizat  uçuşa  hazır  haldelerdi.  10503  kuyruk  numaralı 

helikopteri  Yarbay  Sezgin  UYANIK  kullandı  yanma  hangi  pilotu  aldığını  görmedim 

helikopterin kabin kısmında Albay Osman ÇAYIR ve kıdemli Başçavuş Korkmaz GÜLAL 
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helikoptere binip hemen uçtular..." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Ömer KIZILOVA 07/12/2016 tarihli ifadesinde; " Grup Komutanlığında 

Oğuz  YALÇIN'ın  toplantı  halinde  olduğunu  öğrendik.  Görebildiğim  kadarıyla  Oğuz 

YALÇIN'ın odasında Sezgin UYANIK Yarbay,  Deniz ALDEMİR Binbaşı,  Osman ÇAYIR 

Albay vardı.

Önce Sezgin UYANIK Yarbay, Deniz ALDEMİR Binbaşı Osman ÇAYIR Albay ve 

Korkmaz GÜLAL'ın kullandıkları Cougar oradan kalkış yaptı. Arkasından da benim içinde 

bulunduğum  ikinci  Cougar  kalkış  yaptı.  Benim  gece  görüş  gözlüğüm  ve  kaskım  yoktu. 

Nereye  gideceğimizi  bilmiyordum.  Pilotlarda  gideceğimiz  yeri  bilmiyordu.  Hatta  10  -  15 

dakika kadar havada gezindik. Sonra helikopteri bir yere indirdiler. Sonra buranın Akıncı üssü 

olduğunu anladım. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Zafer DOLU 18/07/2016 tarihli ifadesinde; "  Daha sonra skorsky pilotu 

Albay Halil  GÜL geldi  ve az  önce Genel  kurmay Başkanı  ve İkinci  Başkanını  Akıncı'ya 

getirdiğini  orada bulunan herkese söyledi.  Burada Yarbay Hakan EROL ....  Albay Osman 

ÇAYIR vardı. Daha sonra Uğur KAPAN Güvercinlik ile sürekli telefon irtibatı kurdu. ..

Hava  aydınlanmak  üzere  iken  tekrar  Binbaşı  Rıza  AKINCI  bana  burda  öleceğiz 

demesi üzerine havalanmadan aralarında Kara Havacılık Kurmay Başkanı Kurmay Yarbay 

Mehmet ŞAHİN’nin de bulunduğu tahmini 10 kişi ile birlikte Akıncı Üssüne devam ettik. 

Oraya indiğimizde .... Albay Osman ÇAYIR , Binbaşı Ali ERCAN ve Yüzbaşı Taha Fatih 

ÇELİK ‘in de orada olduğunu gördüm." şeklinde beyanda bulunmuştur.

ŞüpheliSezgin  UYANIK  18.07.2016  tarihli  ifadesinde;  "  Kalan  evraklarıma 

bakarken saat 22:00 sıralarında .... Komutanlığa 4 tane daha pilot geldi. Gelen pilotların üçü 

Kara Havacılık'ta görevli Pilot Binbaşı Deniz ALDEMİR, Pilot Binbaşı Rıza AKINCI, Pilot 

Albay  Osman  ÇAYIR’dı  ....Kara  Havacılık  Komutanlığından  gelen  üç  pilot  birliğimizde 

bulunan helikopterlerle uçmak için hangarlara gitti, Pilot Binbaşı Deniz ALDEMİR ile ben 

Cougar AS-532 tipi helikoptere bindik, bu helikoptere bixi marka otomatik silah takılabilir 

ancak takılması için aparat gerekir ve biz ilk kalkışta helikopter silahsızdı. Pilot Binbaşı Rıza 

AKINCI ve Pilot Binbaşı Zafer DOLU ise Cougar AS-532 tipi Arama Kurtarma helikoptere 

bindiler, bu helikopter de silahsızdı. Pilot Albay Osman ÇAYIR karargahta çalıştığı için ben 

daha tecrübeli olduğumdan uçuşa katıldım." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Engin  GÖZ 18/07/2016tarihli  ifadesinde;  "  Saat:21.00  sıralarında  bize 

koşarak uçuş hattına acil gelin dediler ....... o sırada benim birinci amirim olan Teknik Kurul  
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Başkanı Albay Osman ÇAYIR'ı gördüm. Ne oluyor, ne olacak, durum nedir, neden çağırıldık 

dedim. Kaskımı almamı söylediler,  ben de odama gidip kilitli  dolabımdan kaskımı aldım. 

Helikoptere bindik,  nereye  gideceğimizi  sorduğumda cevap vermediler,"  şeklinde beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli  Osman  ONGUN  26/07/2016tarihli  ifadesinde;  "Saat  21.00  sıralarında 

askerlerimin  içtimasını  aldıktan  sonra  Hangarda  bulunan  nöbetçi  Assubayı  U-H  Tek. 

Sebahattin  ŞAHİN'in yanına gittim,  onunla oturuyorduk ....  5 dakika geçmeden yine  kapı 

çalındı.  Kara  Pilot  Albay  Osman  soyadını  tam  hatırlamıyorum  ancak  KOÇAK  yada 

KAÇAKolan komutan ( Osman ÇAYIR) geldi yine tabur komutanı Sezgin UYANIK'ı sordu, 

biz  yine  odasında  olduğunu  söyledik.  ...Ben  saat  22.30  sıralarında  tekrar  helikopter  ve 

uçakların bulunduğu Hangar bölümünde nöbetçi olan Astsubay Sebahattin ŞAHİN'in yanına 

gittim,  Sebahattin  ŞAHİN  bana  tabur  komutanız  Kara  Pilot  Yarbay  Sezgin  UYANIK'ın 

helikopter ile acil uçuşa çıktığını söyledi, ancak ben kiminle uçtuğunu görmedim, ancak gelip 

bize  Sezgin  UYANIK'ı  soran  Rıza  Binbaşı  ve  Kara  pilot  Albay  Osman  soyadını  tam 

hatırlamıyorum ancak KOÇAK yada KAÇAK( Osman ÇAYIR) pistten kalkan 2. helikopter 

ile  uçmuş  olabilir  çünkü  ilk  gelip  bizim  tabur  komutanını  bunlar  sordu.  Ancak  ben 

helikopterlerin uçtuğu anı görmedim .... Ben bu yaşanan darbe girişimi içerisinde; 3 gün önce 

tayin  töreni  yapılarak  başlayan  Hava  Ulaştırma  Grup  Komutanı  Kara  pilot  Albay  Oğuz 

YALÇIN  ...  Nerede  çalıştığını  hiç  bilmediğim  soyadı  KOÇAK  yada  KAÇAK(  Osman 

ÇAYIR) olabilecek olan Osman Albay ... ve Kara Pilot Yüzbaşı Zafer DOLU nun olduğunu 

düşünüyorum" şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Ömer GÜLER 17/07/2016 tarihli  ifadesinde; "  Ben de bir  helikoptere 

bindim.  Güvercinlik'ten  bizim  Akıncı'daki  4.  Ana  Jet  Üssü  Komutanlığına  götürdüm. 

Helikopterde  hatırladığım kadarıyla  Kara  Havacılık  Komutanlığında  görevli  Murat  AĞIR 

Albay,  Erdoğan ERDEM isimli  nerede görev yaptığını  bilmediğim pilot  albay vardı,  pilot 

Albay Osman ÇAYIR vardı. Başka kişilerde vardı, ancak onların ismini hatırlayamıyorum. " 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Erdem  ARIKAN  19/07/2016  tarihli  ifadesinde;  ".......öğleden  sonra 

gittiğimizde  okul  komutanının  makamına  Albay  Osman  ÇAYIR,  ben,binbaşı  Erdoğan 

TOSUN,Teknik Konular Kurulunda öğretmen Üstteğmen Recep ÜNLÜ ve Engin Başçavuş 

( soy ismini hatırlayamadım) ile birlikte girdik. Okul Komutanının bana vermiş olduğu talimat 

konusu açıldı......" şeklinde beyanda bulunmuştur.
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Şüpheli  Korkmaz  GÜLAL 06/12/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Koşarak  pilotlar 

geldiler,  bunlardan  Sezgin  UYANIK Yarbay ve  Deniz  ALDEMİR Binbaşı  benim başında 

durduğum kuyruk numarasını hatırlamadığım Cougar helikoptere pilot olarak bindiler. Onlar 

helikopteri çalıştırdılar. Biz Ömer ile birlikte bu helikopterlerin çalışma sonrası kontrollerini 

yaptık.  Sebahattin  ŞAHİN Astsubayda  bize  bu  konuda  nöbetçi  astsubay olduğu için  bize 

yardım etti. Nöbetçi astsubay helikopterler harekete geçtiği zaman sağa sola hareket vererek 

kalkış  yapacak  helikopterleri  yönlendirirler.  Sebahattin  Astsubay  da  o  akşam  bu 

yönlendirmeleri  de  yaptı.  Ben  helikopterin  kontrollerini  yaptıktan  sonra,  bu  helikoptere 

bindim. Ayrıca bu helikoptere Osman ÇAYIR Albayda bindi....

Güvercinlik'ten  peşpeşe  kalkış  yaptık.  Skorsky  hangarının  orada  bir  hareketlilik 

vardı.  Bizim  bulunduğumuz  helikopter  Güvercinlik'ten  kalkarak  Akıncı'ya  iniş  yaptı. 

Akıncı'da indiğimiz yerde  helikopterler  vardı.  Sezgin  UYANIK, Osman ÇAYIR ve Deniz 

ALDEMİR orada bulunan bir binaya girdiler, biz Ömer ile birlikte helikopterlerin başında 

uçuş  hattında bekledik.  Ben bu arada resmi  cep telefonu hattından eşimi  aradım. O bana 

askeri bir hareketlilik olduğunu söyledi. Sezgin Yarbay ile Deniz ALDEMİR bir saat kadar 

sonra helikopter başına geldiler, uçacağız dediler. Ancak nereye gideceğimizi söylemediler. 

Sonra onlarla birlikte helikoptere bindik. Osman ÇAYIR Albay gelmedi." şeklinde beyanda 

bulunmuştur.

Tanık Halil ERYİĞİT 27.07.2016 tarihli ifadesinde; " "Ben Kara Havacılık Okul 

Komutanlığı  Öğretim  Başkanlığında  Kıdemli  Başçavuş  olarak  görev  yaparım.  Normalde 

Ağustos ayına kadar ben raporluydum. 15 Temmuz 2016 günü kantinden alışveriş yapmak 

için  birliğe  gelmiştim.  Saat  22.00  sıralarına  kadar  arkadaşlarla  vakit  geçirdim.  Bu  saatte 

hangarda nöbetçi astsubay Tünay KESKİN'in yanına gittim. Bu arada şuan tutuklu bulunan 

Kara Pilot Bnb. Tekin TAŞDEMİR sivil kıyafetle gelerek Tünay'a gece görüş gözlüğü sordu. 

O da "burası uçuş birliği değil, burada gece görüş gözlüğü bulunmaz" deyince odasına çıktı.  

Hangardan  22.30  sıralarında  çıktık,  hava  ulaştırma  hangarına  gittik.  Bu  arada  pistte 

helikopterler  çalışıyordu.  Sebebini  merak  ettik.  Gittiğimizde  nöbetçi  astsubay  bize  tayin 

dairesindeki şuan tutuklu bulunanlar; Kd. Bçvş. Ömer KIZILOVA, Korkmaz GÜLAL, Bnb. 

Rıza AKINCI, Osman ÇAYIR Albayın geldiğini söyledi ve bu kişilerin uçuşa gittiğini söyledi. 

... " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'nın 27/07/2016 tarih ve 2016/2569 sayılı 

uzmanlık raporunda; Osman ÇAYIR'a ait olduğu belirtilen sol el ve yüz svapları üzerinde 

atış artıklarının tespit edildiği belirtilmiştir.
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 25/01/2017 tarih ve 22282378 - 4080 - 203638 - 

17 sayılı cevabi yazısında; C65537 seri numaralı 7.65 mm çapında Vizor marka tabancanın 

Osman ÇAYIR adına kayıtlı olduğu belirtilmiştir

Ankara  Batı  Cumhuriyet  Başsavcılığı  tarafından  26/07/2016  tarihinde  Kara 

Havacılık Komutanlığındayapılan aramada; Albay Osman ÇAYIR'a ait odada,  kurşun 

kalem ile yazılmış (2 sayfa) 15/0712016 tarihli imzasız teknik konular konulu isim listesi, 

Sümen  takımı  kutusundan  Atak  Personeli  yazan  4  sayfalık  not  olduğu,  küçük  sümen 

defterinde numarası ve Mastr  Segeant yazılı  notlar,  masa üstünde TSK güçlendirme vakfi 

ibareli  kırmızı  renkli  el  yazılı  notların  bulunduğu ajanda,  lacivert  renkli  el  yazısı  notların 

bulunduğu üzerinde 2014 Yazan ajanda,  sırt  çantası  içerisinde el  çantasında 1 adet  kroki, 

demir  dolaptan  1  adet  vizor  50  Cav  ibareli  C-65537  seri  nolu  tabanca,  2  adet  bıçak 

bulunduğubelirtilmiştir.

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15  Temmuz 2016  günü,  saat:  20:29'da,  Albay Osman  ÇAYIR’ın  Kara  Havacılık 

Komutanlığı  karargahında  tabanca  koltuk  altı  kılıfı  takılı  ve  uçuş  kıyafetli  bir  şekilde 

görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:23'de, Albay Osman ÇAYIR’ın uçuş kıyafetli, silahlı 

ve kask çantalı olarak VIP hangar girişinde görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:29'da, Başçavuş Korkmaz GÜLAL ve Albay Osman 

ÇAYIR (uçuş kask çantası ve gece görüş gözlüğü çantalı olarak)’a benzedikleri düşünülen 

şahısların VIP Hangar Apronunda görüldükleri belirtilmiştir. 

Hava  Ulaştırma  Grup  Komutanlığı  Şehit  Kara  Pilot  Binbaşı  Yaşar  ERİAN 

Bakım  Hangarına  ait  güvenlik  kamera  görüntüleri  üzerinde  Kara  Havacılık 

Komutanlığı  tarafından  yapılan  inceleme  sonucu  düzenlenen  28/07/2016  tarihli 

tutanakta; 

Saat  22:02'de,  Albay  Osman  ÇAYIR  kask  çantası  ve  tabancalı  olarak  hangara 

geldiği,Üstçavuş Sebahattin ŞAHİN ve Astsubay Çavuş Osman ONGUN ile birlikte dışarı 

çıktıkları, 

Saat  22:08'de,  Albay Osman ÇAYIR arkalarından koşarak  tekrar  hangara  girdiği, 

(Sol elde2xGGG ve tabancalı) müteakiben aprona geçtiği belirtilmiştir.

Akıncı  Üssü'nde  bulunan  güvenlik  kameraları  görüntüleri  üzerinde  yapılan 
1963/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



inceleme sonucu düzenlenen  08/10/2016  tarihli  tespit  tutanağında; 143.  Filo  güvenlik 

kamerası  CH7  2016-07-16-10-14-09  kayıt  nolu  görüntünün  09:39:48  -  09:39:55  zaman 

aralığındaki görüntüsünde koridor içerisinde görülen şahsın şüpheli Osman ÇAYIR olduğu 

belirtilmiştir. 

Şüpheli Osman ÇAYIR'ın kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0532 697 78 11, 

0506  781  55  00  ve  0533  346  29  33  numaralı  telefon  hatları  için  Ankara  8.  Sulh  Ceza 

Hakimliği'nin 30/11/2016 tarih ve 2016/4556 D. iş  sayılı  kararı  ile  5271 Sayılı  CMK'nun 

135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı verilmiştir.

Kara Havacılık Komutanlığı  tarafından yapılan idari  soruşturma sonrasında 

düzenlenen "İdari ve Disiplin Soruşturma Heyetinin Olayla İlgili Personel Hakkındaki 

Değerlendirmesi  ve  Kanaati  Çizelgesinde;  Şüpheli  Osman ÇAYIR'ın, Hava  Ulaştırma 

Komutanlığı personeli olmamasına rağmen kask çantası , GGG( 2 adet) ve uçuş melbusatıyla 

faaliyetlere fiilen iştirak ettiği, Darbe Teşebbüsü kapsamında icra edilen faaliyetlere katıldığı, 

667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkarıldığı belirtilmiştir. 

Şüpheli Osman ÇAYIR 16/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Osman  ÇAYIR'ın  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Osman  ÇAYIR'ın,  Kara  Havacılık  Okulu  Öğretim  Başkanlığı  Teknik 

Konular Kurulunda Kurul Başkanı olarak Albay rütbesiyle görev yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri olmayan şüphelilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış biçimi 

birlikte nazara alındığında, şüpheliOsman ÇAYIR'ın Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğunun 

anlaşıldığı,

Şüphelinin, askeri darbe girişiminden önceden haberdar olduğu,

Fetullahçı  terör  örgütü  mensubu  askerler  tarafından  planlanıp  gerçekleştirilecek 

askeri darbe kapsamında kendisine verilecek emir ve talimatları yerine getirmek üzere olay 

tarihinde mesai bitimi mesaiyi terketmediği ve Kara Havacılık Komutanlığında kaldığı,

Şüpheli  Osman  ÇAYIR'ın,  20:29'da  koltuk  altı  kılıfında  tabanca  takılı  ve  uçuş 

kıyafetli  olarak  Kara  Havacılık  Komutanlığı  Karargahında  bulunduğu,  saat  22:02'de  kask 
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çantalı ve tabancalı olarak hangara geldiği, saat 22:08'de yine elinde tabancalı olarak aprona 

geçtiği,  saat  22:23'de  uçuş  kıyafetli,  silahı  ve  kask  çantalı  olarak  VİP  hangar  girişinde 

bulunduğunun güvenlik kamerası görüntüleri ile tespit edildiği, 

Şüphelinin, askeri darbe faaliyetinde bulunulacak akşam saatlerinde şüpheliler Oğuz 

YALÇIN  ve  Sezgin  UYANIK  ile  birlikte  bir  araya  geldikleri,  askeri  darbe  faaliyetinin 

başlaması  üzerine  şüpheli  Oğuz YALÇIN'ın  Güvercinlik'te  bulunan  Hava  Ulaştırma  Grup 

Komutanlığına  ait  Cougar  AS-532  tipi  helikopterlerin  Akıncı  Hava  Üssüne  götürülmesi 

talimatı  vermesi  üzerine  şüheli  Osman  ÇAYIR'ın  şüpheliler  Sezgin  UYANIK  ve  Deniz 

ALDEMİR ile birlikte 10503 kuyruk numaralı Cougar AS-532 tipi genel maksat helikoptere 

pilot olarak bindiği, Güvercinlik'te bulunan kuleden izin almadan kalktıkları ve Akıncı Hava 

Üssünde daha önceden belirlenmiş alana 'Yurtta Sulh' parolası kullanarak indikleri, 

Şüphelinin,  Akıncı  Hava Üssünde kendi  sıralı  amir  ve komutanlarından olmayan, 

askeri darbeciler tarafından Hava Görev Komutanı olarak atanan şüpheli Uğur KAPAN'dan 

aldığı yasadışı emir ve talimatları uyguladığı, 

Sabaha kadar orada darbeci askerlerin verdikleri emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüphelinin,  Akıncı  Hava  Üssünde  143.  Filo  binasında  sabaha  kadar  faaliyet 

gösterdiği,  saat09:39:48  -  09:39:55  zaman  aralığında143.  Filo  koridorunda  bulunduğunun 

güvenlik kamerası görüntüleri ile tespit edildiği, 

Şüphelinin,  yukarıda  belirtilenler  dışında  olay  akşamı  gerçekleştirdiği  başka 

helikopter uçuşu ya da başka bir faaliyeti  bulunup bulunmadığının soruşturma aşamasında 

belirlenemediği, 

Askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine şüphelinin 16/07/2016 

tarihinde Akıncı Hava Üssünde yakalandığı;

Şüpheli  Osman ÇAYIR'ın  sol  elinden ve  yüzünden alınan  svaplarda  atış  artıkları 

bulunduğu belirlenmiş ise de,  şüphelinin silahla ne tür bir  eylem gerçekleştirdiğinin tespit 

edilemediği, 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarının  askeri  darbe  faaliyeti  icrası  sırasında  olay 

gecesi askeri darbe faaliyeti dışında herhangi bir telefon iletişiminde bulunulmamasına dair 

faaliyete katılan askerlere emir ve talimat verdiklerinin değerlendirildiği,  şüphelinin de bu 

emir ve talimata uyarak 15/07/2016 tarihinde saat 19:19'dan sonra hiçbir telefon irtibatında 

bulunmadığının  anlaşıldığı,  cep  telefonunun  saat  19:19'dan  sonra  kapatıldığının 

değerlendirildiği, 

Şüphelinin, olay akşamı Genelkurmay Başkanı tarafından ikinci bir emre kadar bütün 

uçuşların durdurulması emri verildiği halde helikopterle uçuş gerçekleştirerek bu emre karşı 

geldiği, 

Şüphelinin, helikopter ile kalkış ya da iniş yaparken uçuş kulesinden izin almadığı ve 
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bilgi  vermediği,  helikopter  uçuşları  için  daha  önceden verilmiş  olan  yasal  hiçbir  emir  ve 

talimata riayet etmediği, pilotluğunu yaptığı bir helikopter ile başka bir kuvvet komutanlığının 

üssüne gittiği,yasal emir ve talimatlar dışında uçuşlar gerçekleştirip kendisine emir ve talimat 

verme yetkisi bulunmayan kişilerden emir ve talimat aldığı,

Şüphelinin,  aldığı  talimat  doğrultusunda  kullandığı  helikopterin  ışıklarını  kapatıp 

karartma uygulayarak uçtuğu, kalkış ve iniş yaptığı, helikopterle karartmalı şekilde uçarak 

askeri  darbe  girişimine  karşı  gelen  polislerin  silahlarından  çıkacak  mermilerin  hedefi 

olmaktan korunmayı amaçladıkları, 

Şüphelinin, olay gecesi gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi 

olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü 

mensubu olan diğer şüphelilerle fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket ederek, askeri 

darbe  girişimininde  bulundukları,  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  darbe  girişiminin 

başarıya ulaşması için kendisine verilen yasal olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli Osman ÇAYIR'ın,  soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı Terör Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını  oluşturduğu 

anlaşılmıştır. 

5-113- Şüpheli Osman ONGUN'un ( Astsubay Çavuş) Eylemleri :

Şüpheli Osman ONGUN 26/07/2016tarihli ifadesinde; " ... 2009 yılında astsubay 

Meslek YüksekOkuluna girdim. 2011 yılında mezun oldum. 2012 yılı şubat ayında Ankara 

ilinde Kara Havacılık Komutanlığı'na tayin olarak atandım. İlk görev yerim burasıdır. Halen 

Kara Havacılık Komutanlığı'nda çalışıyorum. 

Ben FETÖ terör örgütü içerisinde hiç bulunmadım, bu örgüt ile ilgili de herhangi bir 

bilgim yoktur.

Benim bu darbe girişiminin nasıl planlandığı hakkında herhangi bir bilgim yoktur 

olay gerçekleşene kadar bu konu ile ilgili hiçbir şey duymadım.

Ben  15/07/2016  günü  Hava  Ulaştırma  Grup  Komutanlığı  Nöbetçi  Amirliğinde 

nöbetçi idim. 15/07/2016 günü saat 08.30 sıralarında nöbetimi normal olarak devraldım. 24 

saat nöbetçi idim. Olay günü normal mesai bitimi olan saat 17.00 sıralarında kadar herhangi 

bir farklılık yoktu her şey normal olarak devam etti, yabancı herhangi bir kimse gelmedi her 
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şey olağan olarak devam etti. Hava Ulaştırma Komutanlığı içerisinde bulunan Uçak Kısmı 

mesaiye  kaldı,  uçak tamirine  devam ediyordu,  ben 17.05.2016 günü saat  18.30  ile  19.30 

arasında Uçak kısmına gittim ve burada bulundum, bu bölümün baş makinisti  olan İsmail 

KARAHAN Başçavuş ve gündüz normal çalışan bütün personel çalışmaya devam ediyordu, 

ben  Uçak  kısmı  saat  20.00  sıralarında  mesaisini  bitirip  ayrıldığı  esnada  Hizmet  Tabur 

Komutanı  olan  Kara  Pilot  Yarbay  Sezgin  UYANIK'ı  gördüm.  İlk  önce  Sezgin  UYANIK 

komutanım sivil kıyafetli idi. Kara Kuvvetleri Komutanı geleceği söylendi. Sezgin UYANIK 

koşa koşa odasına gidip resmi kıyafetlerini giydi, ben olay günü saat 17.30 ile 18.30 arasında 

emrimde  olan  6  asker  ile  kışlanın  yemekhanesine  gittim,  yemek  yediğimiz  esnada  Kışla 

nöbetçi Amiri Kara Pilot Yarbay Özcan KARACAN beni kullanmış olduğum 0554 661 26 77 

numaralı cep telefonumdan aradı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına VIP uçak lazım olduğunu 

söyledi, bizde uçağı Hava Ulaştırma Komutanlığı hangarından çekerek komutanlık önündeki 

piste götürdük ancak yarım saat sonra tekrar bilgi geldi uçmayacağı söylendi bizde hangara 

çektik.

Saat  21.00  sıralarında  askerlerimin  içtimasını  aldıktan  sonra  Hangarda  bulunan 

nöbetçi  Assubayı  U-H  Tek.  Sebahattin  ŞAHİN'in  yanına  gittim,  onunla  oturuyorduk,  bu 

esnada kapı çaldı açtığımızda soyadını bilmediğim Kara Kuvvetleri Komutanlığında Tayın 

Subayı olan Rıza Binbaşı ( Rıza AKINCI ) geldi. Tabur Komutanımız Sezgin UYANIK'ı sordu 

bizde odasında olduğunu söyledik, geldiğinde RIZA Binbaşının silahı da üzerinde idi, daha 

sonra içeri girdik 5 dakika geçmeden yine kapı çalındı. Kara Pilot Albay Osman soyadını tam 

hatırlamıyorum ancak KOÇAK yada KAÇAKolan komutan ( Osman ÇAYIR) geldi yine tabur 

komutanı  Sezgin  UYANIK'ı  sordu,  biz  yine  odasında  olduğunu söyledik,  ben  askerlerimi 

kontrol etmek amacı ile karşıya geçerken o sırada Hava Ulaştırma Komutanlığı önünde daha 

önce  şoförüne  beni  Gazi  Orduevinden  beni  alsın  diye  talimat  veren  Hava  Ulaştırma 

Komutanlığı Grup Komutanı kara pilot Albay Oğuz YALÇIN'ı gördüm, bu esnada yanında 

Kara  Pilot  Binbaşı  Ertuğrul  ALTUN  vardı,  Oğuz  YALÇIN kendi  aracına  bindi,  Ertuğrul 

ALTUN ise Komutanlık hizmetlerinde kullanılan beyaz renkli Ford Connect araca bindi, iki 

araçta kışla yolundan gitti.

Ben 15/07/2016 günü saat 21.45 sıralarında land aracı ile askerlerimi alarak nöbet 

değişikliği için Fidanlık Nizamiyeye gittim askerleri indirdim, ben land araç ile Güney bölge 

yoluna devriyeye çıktım, o sırada 2-3 dakika gitmeden beyaz renkli bir connect geldi ve bizi 

durdurdu, siz kimsiniz diye sordu, bende nöbetçi olduğumu devriye attığımı söyledim, kim 

olduğunu ben karanlık olduğu için göremedim ancak bana İstihbarat Albayı olduğunu söyledi,

( Hakan Cafer ARSLAN )' İŞİD tehlikesi olabilir dikkatli ol ben devriye atıyorum' dedi. Daha 

sonra  ben  görev  yerim  olan  Hava  Ulaştırma  Grup  Komutanlığına  geldim,  orada  biraz 

oturdum, herhangi bir şey yoktu.
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Ben  saat  22.30  sıralarında  tekrar  helikopter  ve  uçakların  bulunduğu  Hangar 

bölümünde nöbetçi  olan  Astsubay Sebahattin  ŞAHİN'in  yanına  gittim,  Sebahattin  ŞAHİN 

bana tabur komutanız Kara Pilot Yarbay Sezgin UYANIK'ın helikopter ile acil uçuşa çıktığını 

söyledi, ancak ben kiminle uçtuğunu görmedim, ancak gelip bize Sezgin UYANIK'ı soran 

Rıza Binbaşı ve Kara pilot Albay Osman soyadını tam hatırlamıyorum ancak KOÇAK yada 

KAÇAK ( Osman ÇAYIR)  pistten kalkan 2.  Helikopter  ile  uçmuş olabilir  çünkü ilk gelip 

bizim tabur komutanını bunlar sordu. Ancak ben helikopterlerin uçtuğu anı görmedim, ancak 

yine burada nöbetçi  olan Sebahattin  ŞAHİN Başçavuşumdan bu helikopterlerde teknisyen 

olan Astsubay Ömer KIZILOVA ve yine astsubay başçavuş olan Korkmaz isimli soyadını 

bilmediğim  (  Korkmaz  GÜLAL  )  teknisyenin  uçtuğunu  öğrendim,  bu  konuyu  Sebahattin 

ŞAHİN nöbetçi astsubayım bilir.

Ben saat 23.00 sıralarında Karargah binasına gittim başka bir  birlikte nöbet tutan 

Erdal Başçavuş ile oturduk, bu esnada havada jetlerin uçtuğunu dışardaki seslerden duyduk, 

daha sonra ikimizde askerlerimizin yanına gittik,  askerleri  toplayıp kontrol  ettik,  ikimizde 

odada  bekledik,  beni  saat  23.30  sıralarında  ne  oluyor  diye  beni  ailem  aradı,  bende  ne 

olduğunu bilmediğimi haberim olmadığını söyledim, daha sonra internetten küçük bir askeri 

grubun  darbe  girişiminde  bulunduğunu  öğrendik,  daha  sonra  Erdal  Başçavuş  ile 

askerlerimizin başında bekledik.

16.07.2016 günü saat 03.30 - 04.00 sıralarında dışarda tabur komutanım olan Sezgin 

UYANIK ile karşılaştım, komutanım Sezgin UYANIK'a “ne oluyor komutanım” diye sordum, 

bana komutanım Sezgin UYANIK ' biz uçuşta idik, bizde darbe aldık' dedi yani helikopter 

vurulmuş, Sezgin UYANIK panik halinde koşturur gibiydi, ancak ne yapacağını biliyor gibi 

idi,  Sezgin  UYANIK  bana  doğru  dönerek  'emniyet  için  size  emir  veriyorum  gerekirse  

depoların kilidini kırın bana 2 tane silah ve çelik yelek getirin' dedi, bizde emre istinaden 

Sebahattin ŞAHİN Başçavuş, Erdal Başçavuş ve ben depodan 2 adet bixi silah aldık ve birer 

tane  uçuştan  dönen  2  helikopterin  içeresine  attık,  bu  helikopterlerin  kodunu  ben  bilmem 

Sebahattin  başçavuş  bilir,  benim çünkü  hangar  ve  uçuşlar  ile  bir  alakam yoktur.  Bu  iki 

helikopter 2 adet bixi silahı daha sonra tekrar uçtu, bu helikopterler ile uçanların içerisinde 

benim tanıdığım Tabur Komutanı Kara Pilot Yarbay Sezgin UYANIK, Kara Pilot Yüzbaşı 

Zafer DOLU, Teknisyen Başçavuş Ömer KIZILOVA ve teknisyen Korkmaz Başçavuş vardı. 

Bunları  net  gördüm,  birbirleri  ile  konuşmuyorlardı,  sadece  bize  telefon  kullanmayın 

diyorlardı, bu 4 kişinin haricinde 2 helikopter ile uçan 4 kişi daha vardı ancak ben onların kim 

olduğunu  bilmiyorum,  bunları  tanımıyorum,  benle  hiç  konuşmadılar,  hatta  ben  silahı 

verdiğime dair  senet  yaptım tabur  komutanım Sezgin UYANIK imzalamadı.  uçmayacağız 

gerek yok dedi, daha sonra uçtular.

Hava aydınlandıktan sonra karşı tarafta bulunan Meydan Harekat Taburu tarafından 
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silah sesleri  duyuldu, havada bir tane ya Awsky yada AH-P helikopter uçuyordu ama ateş 

etmiyordu, daha sonra Bakım taburu tarafından 3 tane helikopter kalktı, ilk kalkan helikopter 

ateş edilen Meydan Harekat Taburunu taradı ateşi kestirdi, daha sonra 2 helikopter daha kalktı 

ve 3 helikopter ayrıldı nereye gittiğini ben bilmiyorum.

Ben bir askerim ve askerlerin silahlığında bulunan Kaleşnikof marka kayıp olduğu 

için nöbeti  devretmedim, saat öğle 11.00 sıralarına kadar orada idim bu helikopterler geri 

dönmedi,  kayıp olan askeri  ben aradım komutanım ben Ankara yı  bilmiyorum yürüyorum 

dedi ve daha sonra Yeni Mahalle civarında olduğunu söyledi ben taksiye bin birliğe gel dedim 

ve  kendisi  taksi  ile  saat  08.30  sıralarında  birliğe  geldi,  kayıp  olan  askerimin  adını 

hatırlamıyorum ancak askerim bana Havacılık Karargahında görevli olduğunu öğrendiği Okan 

Binbaşı isimli kırmızı çelenkli komutanın kendisini zorla götürdüğünü aracı kullandırdığını 

kendisine nizamiyeden çıkamayınca zorla tel örgülere sürdürdüğünü ve çıkınca 50 TL para 

vererek  memleketine  gitmesini  söylediğini  ve  Okan  BİNBAŞI'nın  (  Okan  KOCAKURT) 

kaçarken elinde hem tabancası hem de 1 adet Kaleşnikof tüfeğin olduğunu tüfeği kaçarken 

attığını söyledi, bunun üzerine ben olaylarla ilgili tutanak tuttum, nöbeti devrettim, aynı gün 

yani 16.07.2016 günü saat 18.00 sıralarında izinde olanlar dahil olmak üzere herkes arandı ve 

birlikte yoklama alındı, kimlerin olmadığı tespit edildi.

Grup  Komutanımız  albay  Oğuz  YALÇIN ve  Tabur  Komutanımız  Yarbay Sezgin 

UYANIK yoktu, daha sonra bizi 17.07.2016 günü saat 10.30 sıralarında tekrar aradılar ifadeye 

çağırdılar daha sonra birliğe geldik, bizi ifade için buraya getirdiler, benim bu darbe girişimi 

olana kadar bu olaydan bilgim yoktur. Ben bu yaşanan darbe girişimi içerisinde; 3 gün önce 

tayin  töreni  yapılarak  başlayan  Hava  Ulaştırma  Grup  Komutanı  Kara  pilot  Albay  Oğuz 

YALÇIN, Hava Ulaştırma Hizmet Tabur Komutanı Kara Pilot Yarbay Sezgin UYANIK, Kara 

Havacılık  Tayin  Subayı  olduğunu  bildiğim  Rıza  Binbaşı  ( Rıza  AKINCI )  soyadını 

bilmiyorum.  Nerede  çalıştığını  hiç  bilmediğim  soyadı  KOÇAK  yada  KAÇAK( Osman 

ÇAYIR)  olabilecek  olan  Osman  Albay,  Tayin  Astsubayı  Teknisyen  Başçavuş  Ömer 

KIZILOVA, Kuvvet Astsubayı Teknisyen Korkmaz Başçavuş ( Korkmaz GÜLAL ), askerimin 

bana  anlattığına  göre  Kara  Havacılık  komutanlığında  çalıştığını  öğrendiğim  soyadını 

bilmediğim Kurmay Binbaşı Okan ( Okan KOCAKURT), Grup Komutanım Oğuz YALÇIN ile 

birlikte olan Binbaşı Ertuğrul ALTUN, Kara Havacılık Harita Komutanlığında görevli çalışan 

ismini bilmediğim hafif saçlarının ön kısmı dökülmüş, orta boylu, hafif toplu bir Yüzbaşı ve 

Kara Pilot Yüzbaşı Zafer DOLU nun olduğunu düşünüyorum kesinlikle benim bu olayla bir 

alakam yoktur, benim 3 gün sonra düğünüm vardır." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Sezgin UYANIK 18/07/2016 tarihli ifadesinde; " Yine de silahtan sorumlu 

Astsubay Osman ONGUN’a helikopterimizde silah olmadığını söyledim ve silah olsa iyi olur 
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diyerek iki  adet Cougar helikopter için silah bırakmasını istedim. Bunu isterken halen bir 

şeyleri  Genelkurmay  Başkanının  talimatı  ile  yaptığımızı  düşünüyordum  çünkü  kimse  ile 

irtibatımız  yoktu.  Akıncı  üssünden  ve  Pilot  Albay Uğur  KAPAN’dan  gelen  talimatlar  ile 

hareket  ediyorduk.  Astsubay Osman  ONGUN bir  süre  sonra  silahları  getirdi,  geri  teslim 

edeceğimiz  düşüncesi  ile  zimmetsiz  olarak  silahları  teslim  aldık.  Silahların  üzerinde 

mühimmat yoktu. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Sebahattin  ŞAHİN  26/07/2016 tarihli  ifadesinde;  "  Hangardan 

10504 kuyruk numaralı helikopteri başçavuş Ömer KIZILOVA ve başçavuş 

Korkmaz  GÜLAL  helikopteri  dışarı  çıkartılar  ve  Yarbay  Sezgin  UYANIK 

helikoptere Başçavuş Osman ONGUN’un zimmetinde olan iki adet bixi ve 6 

adet  çelik  yeleği  getirmemizi  emretti  Osman  ONGUN  kapının  kilitli 

olduğunu söyledi Yarbay Sezgin UYANIK gerekiyorsa kapıyı kırın getirin dedi 

Osman ONGUN ve ben deposuna giderek iki adet bixi ve 6 adet çelik yelek 

alıp 10504 numaralı helikoptere 1 adet bixi ve 3 adet çelik yelek ve diğer 

helikopter  10505  e  bir  bixi  ve  üç  adet  çelik  yelek  verdik  mühimmat 

olmadığı  için  vermedik  bizde  olmadığını  bildiği  için  istemedi  zaten.." 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Tanık  Osman  TİFTİKÇİ  26/07/2016  tarihli  ifadesinde; "Ben  Kara  Havacılık 

Komutanlığında Ulaştırma Onbaşı Er olarak görev yapıyorum ... Akşam 2l:00 de kule teftişine 

çıktık. Araçta Astsubay Osman ONGUN vardı. Saat 22:00 da bölüğümüze döndük Nizamiye 

Fidanlığında  Serkan Yıldız  yüzbaşı  ve etrafında  3  adet  teğmen silahlı  ve oradaki  nöbetçi 

subayın  da  silahlı  olarak  bulunduğunu  gördüm.  Birliğimize  geldiğimizde  arkadaşlar 

televizyonda  darbe  olduğunu  öğrendiklerini  söylediler.  Ben  darbeci  kimseyi  görmedim. 

Darbeci kimseden emir almadım. Saat 02:00 a kadar bölük önünde dışarıda durdum F-l6 ve 

kobra helikopterlerinAnkara merkeze alçak uçuş ve saldırılarını gözlemledik. Saat 03:00 da 

Osman ONGUN Astsubay pilotlara acil ikmal istendiğini söyleyerek tanker alıp helikopterlere 

yükleme  yapmamı  söyledi.  Tanker  garajından  tanker  çıkarttım.  Hangara  gittim  orada 

helikopterlerin başında 4 astsubay vardı. Hiç birini tanımıyorum 1 helikoptere ikmal yaptım. 

Daha sonra  onlara  getirdiğim tankerin  bozulduğunu  yükleme yapamayacağımı  söyleyerek 

diğer helikoptere yükleme yapmadım. Tanker ile birlikte  oradan ayrıldım.  Tanker garajına 

vardım. Oradan birlik koguşuma döndüm, Diğer arkadaşlar ile birlikte gazino da bekledim. 

Benim bilgim görgüm bundan ibarettir. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 
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yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  18:03'de,  nöbetçi  olduğu  değerlendirilen  Astsubay 

Osman ONGUN’un VIP hangar girişinde görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 23:42'de, Nöbetçi heyetinden oldukları değerlendirilen 

Üstçavuş  Sebahattin  ŞAHİN  ve  Astsubay  Osman  ONGUN’un  VIP  Hangarı  apronunda 

görüldüğü belirtilmiştir. 

Hava  Ulaştırma  Grup  Komutanlığı  Şehit  Kara  Pilot  Binbaşı  Yaşar  ERİAN 

Bakım  Hangarına  ait  güvenlik  kamera  görüntüleri  üzerinde  Kara  Havacılık 

Komutanlığı  tarafından  yapılan  inceleme  sonucu  düzenlenen  28/07/2016  tarihli 

tutanakta; Saat 22:02'de, Kr.Plt.Alb. Osman ÇAYIR kask çantası ve tabancalı olarak hangara 

geldiği,  hangar  Nöb.Asb.  U/H  Tekns.Asb.Üçvş.Sebehattin  ŞAHİN  ve 

Nöb.A.Krhvcl.Asb.Kd.Çvş.Osman ONGUN ile birlikte dışarı çıktıkları belirtilmiştir. 

Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  Mali  Suçlarla  Mücadele  Şube  Müdürlüğü'nün 

28/03/2017 tarih ve 342278 Sayılı cevabi yazısında;  Şüpheli Osman ONGUN’un kardeşi 

Abdullah ONGUN’un KOM Birimlerince Fetullahçı Terör Örgütü kapsamında yapılan adli 

tahkikatlardaki ifadelerde - ihbarlarda ismi geçen Emniyet Personeli olduğu belirtilmiştir.

Şüpheli Osman ONGUN'un kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0554 661 26 77, 

0530 128 41 25, 0535 063 10 98 ve 0531 774 30 62 numaralı telefon hatları için Ankara 9. 

Sulh Ceza Hakimliği'nin 28/11/2016 tarih ve 2016/2390 D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı 

CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı verilmiştir.

Şüpheli  Osman  ONGUN'un  kullanmakta  olduğu 0554  661  26  77  numaralı 

telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe  girişiminde  bulunulan 

15/07/2016 tarihinde şüphelinin cep telefonunun gece boyunca Güvercinlik kışlası civarında 

bulunan baz istasyonlarından sinyal verdiği, gece boyunca açık olduğu, şüphelinin internet 

erişiminde bulunduğu anlaşılmıştır. 

Şüpheli Osman ONGUN,17/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Osman  ONGUN'un  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Osman ONGUN'un,  Kara Havacılık  Komutanlığı  Hava Ulaştırma Grup 
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Komutanlığında Bölük Astsubayı Kıdemli Çavuş rütbesiyle görev yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri olmayan şüphelilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış biçimi 

ile  birlikte  nazara  alındığında,  şüpheli  Osman  ONGUN'un  Fetullahçı  Terör  Örgütü  üyesi 

olduğunun anlaşıldığı,

Şüphelinin,  Hava Ulaştırma Grup Komutanlığında 15/07/2016 tarihindeki Nöbetçi 

Amiri olarak önceden görevlendirildiği, 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensupları  tarafından  planlanan  askeri  darbe  girişimi 

hazırlıkları  aşamasında  Kara Havacılık  Komutanlığı  Güvercinlik  Kışlasının helikopterlerin 

sevk ve idare edildiği askeri birlik olarak belirlendiği, Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının 

15/07/2016  tarihi  gecesinde  gerçekleştirecekleri  askeri  darbe  girişimi  öncesinde  kışlada 

nöbetçi  tüm personeli  değerlendirdikleri,  15/07/2016 tarihi  gecesi  için kışlanın tam olarak 

kontrolünü temin edebilmek amacıyla kendileri ile fikir ve eylem birliği içerisinde olmayan 

nöbetçi  personelin  nöbetini  değiştirdikleri,  kendileri  ile  fikir  ve  eylem birliği  içinde  olan 

nöbetçileri ise nöbetlerine devam etmelerini sağladıkları, bununla birlikte bir kısım personele 

izin vererek evlerine gönderdikleri, yine geceleyin kışlanın girişini araçlarla kapatarak giriş ve 

çıkışı  engelledikleri  bir  bütün  olarak  değerlendirildiğinde,  15/07/2016  tarihi  gecesinde 

Güvercinlik  Kışlasında askeri  darbe girişimine karşı  eylemde bulunabilecek durumda olan 

askeri  personelin  bulunmamasının  sağlandığı,  bu  kapsamda  da  darbe  planlamasını  yapan 

şüphelilerin  şüpheli  Osman ONGUN'un da olay gününe ilişkin nöbetini  değiştirmedikleri, 

şüpheli Taha Fatih ÇELİK 01/09/2016 tarihli ifadesinde; "15/07/2016 günü sabah saat 07:30 

sıralarında  mesaiye  gelerek  08:30  daki  nöbet  toplantısına  katıldım.  O  gün  birinci  Kara  

Havacılık  Alayı  Nöbetçi  Amiri  idim.  Kışla  nöbet  toplantısında  rutin  nöbet  faaliyetleri  

konuşuldu dikkatimi çeken husus o günkü nöbetçi heyetinin daha sonra gördüğüm kadarı ile  

hepsi  bu  faaliyete  iştirak  etmişlerdi."  şeklindeki  beyanlarının  da  bunu  doğrular  nitelikte 

olduğu,bununla  birlikte  her  ne  kadar  şüpheli  Osman  ONGUN  nöbetinin  önceden 

belirlendiğini  belirtmiş  ise  de,  askeri  darbe  girişimine  ilişkin  hazırlık  ve  planlama 

toplantılarına  katılan  ve  olay gecesi  de  helikopter  kullandıkları  belirlenen şüpheliler  Taha 

Fatih ÇELİK ve Halil GÜL'ün de olay gününe ilişkin nöbetlerinin önceden belirlendiği,

Şüphelinin,  olay  gecesi  nöbetçi  olarak  bulunduğu  mevkiinin  askeri  darbeciler 

tarafından  önem  verilen  yerlerden  olduğu,  şüphelinin  burada  askeri  darbe  kapsamında 

kendisine verilen emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Olay  akşamı  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamında  uçuş  gerçekleştiren  helikopterlere 

yakıt ikmal edilmesi gerektiğinde şüpheli Osman ONGUN'un saat 03:00 sıralarında ulaştırma 

onbaşı Osman TİFTİKÇİ'ye tanker alıp helikopterlere yakıt ikmali yapması talimatı verdiği, 

Osman  TİFTİKÇİ'nin  de  bu  talimat  üzerine  garajdan  çıkarttığı  yakıt  tankeriyle  hangara 
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gittiğini ve orada bulunan helikopterlerden birisine yakıt ikmali yaptığı,

Şüpheli Sezgin UYANIK'ın, kendisine verdiği 'depoların kilidini kırın bana 2 tane  

silah ve çelik yelek getirin' talimatı uyarınca depodan2 adet bixi silahı ve 6 adet çelik yeleği 

alıp askeri darbe faaliyeti kapsamında uçuş gerçekleştiren 10504 ve 10505 kuyruk numaralı 

AS - 532 Cougar tipi  helikopterlere  zimmetsiz  olarak verdiği,  şüpheli  Sezgin UYANIK'ın 

askeri darbe kapsamında kendisine verdiği yasadışı talimatı yerine getirdiği, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  üzerine  sabah 

saatlerinde kışladan ayrıldığı,

Şüphelinin, Kara Havacılık Komutanlığında gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir 

askeri darbe girişimi olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için Fetullahçı Terör 

örgütü  mensubu  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ettiği, 

şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında  Fetullahçı  Terör  Örgütü 

mensuplarından askeri darbe planlaması kapsamında aldığı yasal olmayan emir ve talimatları 

yerine getirdiği, 

Şüpheli Osman ONGUN'un, soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı Terör Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını  oluşturduğu 

anlaşılmıştır. 

5-114- Şüpheli Osman TEKE'nin ( Teğmen ) Eylemleri :

Şüpheli Osman TEKE 28/07/2016 tarihli ifadesinde; " 2007 yılında sınavla Kuleli 

Askeri Lisesini kazandım. Burada 4 sene eğitim ve öğrenim gördükten sonra 2011 yılında 

burdan Kara Harp okuluna devam ettim.  2015 yılında Hava Savunma Teğmen rütbesi  ile 

mezun oldum. Bu okuldaki yapılan seçmeleri kazanarak Kara Havacılık okulunda 2015 yılı 

Eylül ayında eğitime başladım. ...

15/07/2016  günü  akşam  saat:17:00  sıralarında  Bölük  Komutanımız  Kara  Pilot 

YüzbaşıEmre  ERKAN  tüm  kursiyerleri  eski  yemekhanede  topladı.  Bize  hitaben  'Tabur 

komutanı sizinle görüşecek yalnız şu anda okul komutanının emirlerini alıyor o yüzden akşam  

21:45’ te yine burada toplanmak üzere dışarı çıkabilirsiniz.' dedi. Biz, Tabur Komutanı Kara 

Pilot Kurmay Yarbay Yasin CANDEMİR’i tahmini 3 haftadır hiç görmemiştik. Saat 21:45 

sıralarında emir üzerine tulumlu vaziyette gazinoya giderek toplandık burada tahmini yaklaşık 

30 kişi kadardık. Yaklaşık 15 dakika Bölük komutanı Yüzbaşı Emre ERKAN’ı bekledik.
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Daha  sonra  kendisini  üç  haftadır  göremediğimiz  Tabur  Komutanı  Yarbay  Yasin 

CANDEMİR telaşlı  ve  heyecanlı  bir  şekilde  gazinoya  girdi  bize  'Arkadaşlar  bu  hepimiz  

öleceğiz Genelkurmaya ve askeri birliklere terörist saldırı var Genelkurmay başkanını esir  

aldılar  bütün  başlarımızı  alıyorlar.  Genelkurmaydan  sonra  kritik  ve  önemli  bir  birlik  bu  

nedenle birliğin emniyetini alacağız' dedi. Ardından bizi gruplara ayırdı, Ben, İbrahim MERT, 

Burak  Han  İLGÜN,  Murat  GÜLERDİ,  Kazım  Hamza  ÇEBİ  ve  Ali  SERT’i  Takım 

komutanımız Üsteğmen Serdar ERCAN’ın emrine verdi. Ancak Serdar Üsteğmen’in iki veya 

üç hafta önce Sabit Kanat Kuruluna tayini çıktı bu kurul bizim bulunduğumuz kışla dayan 

binadaydı. Serdar Üsteğmen’i nedenle bizim başımıza verdi bilmiyorum. 

Daha sonra Tabur Komutanı Yasin CANDEMİR bize 'Herkes depoya insin ve silah  

alsın' dedi. Bizde hemen depoya indik gelişi güzel oradan G-3 marka silah ve birer tane boş 

şarjör aldık. Biz deponun önünde beklerken İbrahim MERT elinde mühimmat ile geldi adam 

başı  12’şer  adet  G-3  fişeğini  bizlere  dağıttı.  Biz  bu  fişekleri  şarjörlere  doldurduk.  Bize 

Meydan Harekat Taburunun emniyeti görevini vermişlerdi buraya Serdar üsteğmen’in şahsi 

aracına 3 kişi arkadaşımız Burak Han İLGÜN’ün şahsi aracına üç kişi binerek bize görev 

verilen yere gittik.

Serdar üsteğmen burda bizi iki şerli grup halinde böldü ve rast gele yerlere yatırarak 

mevzi  aldırdı.  Ben ve Burak Han İLGÜN’ü Jandarma nizamiyesi  tarafında mevzilendirdi. 

Diğer arkadaşlarım İbrahim MERT, Kazım Hamza ÇEBİ, Murat GÜLERDİ ve Ali SERT’in 

nerede durduklarını bilmiyorum. 

Biz buralarda bir  süre  bekledik  bunun bir  tatbikat  olduğunu düşünüyorduk,  Saat: 

23:00-23:30 sıralarında Serdar Üsteğmen geldi ve 'tabur komutanının emri kesinlikle telefonla  

iletişime geçmek yasak vatan haini muamelesi yapacağım' dedi. Bu sıralarda F16'lar alçaktan 

uçuş  yaparak  üzerimizden  geçiyorlardı.  Okul  bünyesindeki  pistten  helikopterler  inip 

kalkıyordu bir hareketlilik vardı biz halen nedeninin ne olduğunu anlayamadık ancak artık 

tatbikat değilde bir terör saldırısının olduğunu düşünmeye başladık. 

Gece saat: 04:30’a kadar benim bulunduğum yerde hiçbir hareketlilik olmadı, Kazım 

HAMZAÇEBİ ve  Ali  SERT bizim mevziye  geldiler  bizim yerimize  beklemeye  başladılar 

bunun üzerine ben ve Burahan İLGÜN birlikte kule önündeki Burak Han’a ait şahsi araca 

bindik ve uyuduk.

Gündoğmak üzeri idi. İbrahim MERT bizi uyandırdı Jandarma ekiplerinin geldiğini 

gördük sivil giyimli Jandarma aracındaki şahıs bizi yanına çağırdı 'Sizin helikopterler sabaha 

kadar  şehri  bombaladı  silahlarınızı  bize  verin  ve  gelin' dedi.  Bunun  üzerine  biz  de  çok 

şaşırdık  kimin  doğru  kimin  yalan  söylediğini  anlayamadık.  Bu  Yarbaya  kulede  Serdar 

ERCAN komutanımız var ona bilgi verelim dedik. Bunun üzerine dördümüz Ben, İbrahim 

MERT, Burak Han İLGÜN ve Murat GÜLERDİ birlikte kuleye çıktık. Kulede kendisini ilk 
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defa gördüğümüz adını sonradan Albay Oğuz YALÇIN olarak öğrendiğimiz şahıs ile birlikte 

takım  komutanımız  Serdar  ERCAN  vardı.  Biz  kendisine  Jandarmadan  duyduklarımızı 

anlattık.  Aşağı  inmemiz  ve  konuşmamız  gerektiğini  söyledik.  Bu  esnada  Albay  Oğuz 

YALÇIN bize  'Kobra geliyor zaten' dedi  biz  bir  şey anlamadık.  Bu esnada bir  kobra tipi 

helikopterin gelerek Jandarma kuvvetlerinin üzerinden ateş etmeden alçaktan uçuş yaparak 

geçiş  yaptığını  gördük.  Bu  arada  iki  pilot  arasında  'Ne  atıyoruz  komutanım' şeklindeki 

konuşmayı duyduk. Bunun üzerine Albay Oğuz YALÇIN telsizden helikoptere ateş etmeleri 

emrini verdi. Bunun üzerine helikopter Jandarma aracının çevresine püskürtme amaçlı ateş 

etmeye başladı, biz ne olduğunu anlayamadık. Korku ve panik içinde hemen kimimiz kulede 

kimimiz  merdivenlerinde  siper  aldık  kendimizi  korumaya  çalıştık.  Bu sırada  Albay Oğuz 

YALÇIN elindeki Kaleşnikof tipi tüfekle  'Geri çekil geri çekil' diye bağırarak Jandarmaya 

doğru ateş etmeye başladı. Bu sırada helikopterde 3- 4 tur bu Jandarma ekibinin üzerinde 

uçarak ateş etmeye devam etmeye devam etti ancak isabet alıp almadığını göremedik. 

Albay Oğuz YALÇIN bize  'Burayı terk etmemiz gerekiyor sizi güvenli bir bölgeye  

götüreceğiz kobra Cougar tipi helikopter geliyor' dedi. Biz de kuleden aşağı indik burada en 

alt  katta  bir  Jandarma askerinin olduğunu gördüm bu sırada Oğuz Albay bu askere tüfek 

doğrultarak birliğini sordu ve silahını alarak yere yatırdı. Daha sonra kulenin arka kapısından 

birlikte dışarı çıktık gelen Cougar tipi helikoptere bizi yönlendirdi. Bu esnada sürekli ateş 

sesleri duyuyorduk, korku içinde dördümüz, Üsteğmen Serdar ve Albay Oğuz ve Sivil kıyafeti 

bir  şahısla  bu helikoptere  bindik.  Helikopterde  bizimle beraber  yaklaşık  15-20 kişi  vardı. 

Bunların bazıları askeri üniformalı bazıları ise sivil giyimli şahıslardı. 10 dakika yolculuktan 

sonra pistin kuzey batısına doğru gittik burda bir meydan da bizi indirdiler. Buranın Akıncı 

Üssü olduğunu inince öğrendik.

Burda daha önce hiç görmediğimiz çok sayıda Albay ve Yarbayın olduğunu gördük 

bir süre sonra bizim okul komutanı olan Tuğgenaral Ünsal ÇOŞKUN da helikopterle buraya 

geldi.  Yaşadığımız  olayları  düşününce  bunun  bir  darbe  girişimi  olduğunu  düşünmeye 

başladım.Daha sonra buradan nasıl kaçabileceğimi düşünmeye başladım, yaklaşık yarım saat 

sonra bir jet bizim üzerimizden ateş açarak geçti bunun üzerine herkes sağa sola dağıldı. Ben 

de bu anda birliğin dışına tel örgülere doğru arkadaşım Murat GÜLERDİ ile birlikte kaçmaya 

başladım. Kaçarken elimizdeki silahları birliğin içinde attık. Benim şarjım olmadığı için halen 

GATA’da Sağlık Albay olarak görev yapan Babam Abdulkadir TEKE’yi aradım. Konuyu fazla 

açıklamadan  anlattım  ve  bizi  alıp  alamayacağını  sordum  sonra  yerimizi  tarif  ettim.  Bu 

kışlanın  ilerisinde  görünen köye doğru tarlalardan gittik.  Tahmini  2-2,5 saat  yürüdük.  Bu 

zaman zarfı içerisinde babam aracı ile geldi tam araca bineceğimiz sırada arkamızdan İbrahim 

MERT ve Burak Han İLGÜN, Nuri YÜKSEL, Bilal BOZDOĞAN ve adını hatırlayamadığım 

bir arakadaş daha koşarak geldiler ve babamın aracına bindik. 
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... Yukarıda anlattığım olayda ben ve yanımdaki arkadaşlarım kesinlikle hiç kimseye 

ateş  etmedik  bu  olaylara  karışmadık,  bize  terör  saldırısı  olduğunu  ve  emniyet  görevi 

yapacağımızı söylemişlerdi olayların bu şekilde büyüdüğünü ve değiştiğini görünce bu işin 

içinde başka bir iş olduğunu anladık ve hiçbir kanunsuz emre uymadık. " şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli Burak Han İLGÜN 27/07/2016 tarihli ifadesinde; "  ... Daha sonra biz 

benim kendi  aracımla ve Serdar  Üsteğmenimin aracıyla  birlikte  yanımıza silahlarımızı  da 

alarak görev yerimize gittik. Yanımda Teğmen Osman TEKE arkadaşım bulunuyordu. Daha 

sonra Serdar Üsteğmen beni ve Osman'ı Meydan Harekat Taburunun 200 metre ilerisindeki 

Jandarmanın giriş kapısına gönderdi ve burada görev aldık. Bize askeri araçlar hariç kimseyi 

buradan geçirmememizi söyledi. 

...  Akabinde Albay helikoptere binmemizi  emretti  ve Kulede olan bütün personel 

taşıma helikopterinin içine bindik. Helikopterin içinde hiç tanımadığım yaklaşık 10 asker ve 

sivil vardı. Kulede ve bu esnada ben, Osman TEKE, İbrahim MERT, Murat GÜLERDİ ve 

Serdar Üsteğmen hep birlikteydik. Daha sonra helikopter havalandı ve bir müddet uçtuktan 

sonra  bir  yer  indi  ve  buranın  Akıncı  Hava  Üssü olduğunu  öğrendik.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli Murat GÜLERDİ 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " .... Benim grubum 6 

kişiydi  ve  grubumda teğmen arkadaşlarım Osman TEKE,  Burak Han İLGÜN, Ali  SERT, 

Kazım HAMZAÇEBİ, İbrahim MERT ve yanımızda takım komutanı olarak Üsteğmen Serdar 

ERCAN bulunuyordu.  Arabası  olan personelin görev yerine arabasıyla  gitmesi  gerektiğini 

söyledi. 

Daha  sonra  ben  Burak  Han  İLGÜN'ün  aracıyla  ve  diğer  arkadaşlarda  Serdar 

Üsteğmenimin aracıyla birlikte yanımıza silahlarımızı da alarak görev yerimiz olan Meydan 

Harekat Taburuna gittik. Daha sonra Serdar Üsteğmen beni ve Ali SERT'i Meydan Harekat 

Taburunun  önüne,  Osman  TEKE  ve  Burak  Han  İLGÜN'ü  Jandarmanın  giriş  kapısına 

gönderdi. Kazım HAMZAÇEBİ ve İbrahim MERT'i Jandarmaya gidiş yolu üzerine koydu.

...  buranın  Akıncı  Hava  Üssü  olduğunu  öğrendik  ...  Ben  Osman  TEKE  ile 

beraberdim.  Yaklaşık iki  saat  yürüdükten sonra Osman TEKE yardım için babasını  aradı. 

Osmanın  babası  GATA da  Albaydı.  Babasına  telefonumuzdan  konum  attık.  İleride  Bilal 

BOZDAĞ, Nuri YÜKSEL, Burak Han İLGÜN, İbrahim MERT ile karşılaştık. Daha sonra 

Osman  TEKE'nin  babası  yeşil  renkli  Honda  Jazz  marka  bir  arabayla  gelip  bizi  aldı  ve 

Temelli'ye doğru hareket ettik. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 
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Şüpheli  Bilal  BOZDUĞAN  28/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Akıncı  üssüne 

vardığımızda çeşitli kuvvet ve birimlerde, özel kuvvetlerde olmak üzere, tahminen 100 kişi 

vardı  ve  hiç  birinde  isimlik  yoktu.  ...  Tarlada  bulunan  uzun  otlar  ve  çalılıklar  yüzünden 

yanımda olan arkadaşlarımı kaybettim. Bir süre sonra yine kursiyer arkadaşım olan Osman 

TEKE’yi  gördüm.  Daha  sonra  kendisi  babasını  aradığını  ve  babasının  gelip  kendisini 

alacağını  söyledi.  Bir  süre  sonra  Osman  TEKE’nin  babası  geldi  ve  bizlerde  babasının 

arabasına binerek Temelli'ye gittik. Temelli'de kendimize kıyafet alıp üstümüzü değiştirdik. 

Beni  Eşkişehir  Yolu  üzerinde  bulunan  CEPA alışveriş  Merkezinde  bıraktılar.  "  şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  İbrahim MERT 27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Buranın  Akıncı  Üssü 

olduğunu inince öğrendik. ... tel örgülerden atladık dışarı çıkıp tarlaların içinde iki üç saat 

boyunca yürüdük ileride diğer arkadaşlarım Osman TEKE ve Murat GÜLERDİ’yi gördük, bu 

sırada Osman babasına telefon etmişti ve babası onu almak için gelmişti bizde peşlerinden 

koşarak yetiştik ve bu araca biz de bindik. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Ali SERT 11/10/2016 tarihli ifadesinde; " Bizim başımıza Serdar ERCAN 

Üsteğmeni verdi. Benden başka bizim grupta Kazım HAMZAÇEBİ, Osman TEKE, Burak 

Han İLGÜN, Murat GÜLERDİ ve İbrahim MERT vardı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Murat GÜLERDİ 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " Ben Osman TEKE ile 

beraberdim.  Yaklaşık iki  saat  yürüdükten sonra Osman TEKE yardım için babasını  aradı. 

Osmanın  babası  GATA da  Albaydı.  Babasına  telefonumuzdan  konum  attık.  İleride  Bilal 

BOZDAĞ, Nuri YÜKSEL, Burak Han İLGÜN, İbrahim MERT ile karşılaştık. Daha sonra 

Osman  TEKE'nin  babası  yeşil  renkli  Honda  Jazz  marka  bir  arabayla  gelip  bizi  aldı  ve 

Temelli'ye doğru hareket ettik." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Nuri YÜKSEL 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " Akıncı Üssüne indiğimizde 

orası  çok  kalabalıktı  ve  700-800  kişi  vardı.  Orada  her  birlikten  birileri  vardı.  Burada 

tanıdıklarım Mustafa ÇİN Albay, Serdar ERCAN Üsteğmen, Teğmen arkadaşlarım Osman 

TEKE ... İbrahim MERT'ti.Daha sonra F4 uçakları bulunduğumuz yeri ve pisti bombaladı. O 

esnada herkes dağılıyordu. Ben Osman TEKE arkadaşımın yanına gittim, korkmuştu. Daha 

sonra  diğer  arkadaşlarımın  yanına  gittim.  Oradan  kaçmaya  karar  verdik  ve  bunu  takım 

komutanımız Serdar ERCAN'a söyledik. O da tamam dedi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 
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yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü,  saat:  21:34'de,  Teğmen Osman TEKE’nin  sivil  kıyafetle 

subay temel  koğuşlar  bölgesine  geldiği,  daha  sonra  uçuş  kıyafetli  olarak  Kara  Havacılık 

Subay Temel koğuş kapısından çıkış yaptığı,

15 Temmuz 2016 günü, saat:  22:06'de,  Mu.Teğmen Murat GÜLERDİ ve Teğmen 

Osman TEKE‘in uçuş kıyafetli ve silahlı olarak subay temel silahlık koridorunda görüldükleri 

belirtilmiştir. 

Ankara  Batı  Adli  Emanetinin  2016/2290  numarasında  Etimesgut  Kara  Havacılık 

Öğrenci ve Kurslar Tabur Komutanlığı Subay Temel Misafirhanesi Osman TEKE'ye ait delil 

poşeti içerisinde; 1 adet A52877375E seri numaralı Amerikan Doları bulunduğu anlaşılmıştır.

Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  Mali  Suçlarla  Mücadele  Şube  Müdürlüğü'nün 

28/03/2017  tarih  ve  342278  Sayılı  cevabi  yazısında;  Şüpheli  Osman  TEKE’nin  babası 

Abdulkadir  TEKE’nin  askeri  personel  olduğu  Terör  Örgütünün  Propagandasını  Yapmak 

suçundan  hakkında  soruşturma  yürütüldüğü  ve  denetimli  serbestlik  tedbiri  uygulandığı 

belirtilmiştir.

Şüpheli  Osman  TEKE'nin  kullanmakta  olduğu  /  adına  kayıtlı  olan  0534  655  12 

42numaralı  telefon  hattı  için  Ankara  9.  Sulh  Ceza  Hakimliği'nin  14/11/2016  tarih  ve 

2016/1983 D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti 

kararı verilmiştir.

Şüpheli Osman TEKE'nin kullanmakta olduğu 0534 655 12 42numaralı telefon 

hattının iletişim bilgileri incelendiğinde; GPRS bağlantılarına göre, şüphelinin askeri darbe 

girişiminde  bulunulan  15/07/2016  tarihinde  saat  17:30  sıralarına  kadar  cep  telefonunun 

Güvercinlik  Kışlası  civarındaki  baz istasyonlarından sinyal  verdiği,  daha sonraki saatlerde 

Varlık Mahallesi ve Ulus semtlerinden sinyal verdiği,saat 21:23'de tekrar Güvercinlik Kışlası 

civarındaki  baz  istasyonlarından  sinyal  verdiği  ve  saat  02:29'a  kadar  aynı  yerden  sinyal 

vermeye devam ettiği, bu saatten saat 14:03'e kadar herhangi bir sinyal vermediği, şüphelinin 

olay gecesi en son 19:31'de telefon konuşması yaptığı, bunun dışında ertesi gün saat 14:49'a 

kadar  herhangi  bir  telefon  konuşması  yapmadığı,  saat  14:03  itibariyle  telefonun  Etlik 

semtinde bulunan baz istasyonlarından sinyal verdiği anlaşılmıştır. 

Şüpheli Osman TEKE, 17/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. 
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Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Osman  TEKE'nin  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli Osman TEKE'nin,  Kara Havacılık Okul Komutanlığı Öğrenci ve Kurslar 

Tabur Komutanlığında 7. dönem kursiyer teğmen olarak görev yaptığı, 

Şüpheli ifadesinde, Fetullahçı Terör Örgütü ile irtibatı bulunmadığını belirtmiş ise de, 

şüpheliden  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarının  birbirlerini  tanımakta  kullandıkları 

değerlendirilen 1 Amerikan doları banknotu ele geçirildiği, şüphelinin Fetullahçı Terör Örgütü 

üyesi olduğunun anlaşıldığı, 

Şüphelinin,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler  tarafından  15/07/2016 

tarihinde  gerçekleştirilecek  askeri  darbe  girişimi  öncesinde,  Subay  Temel  Kurs  Bölük 

Komutanı olan şüpheli Emre ERKAN tarafından 15/07/2016 tarihinde saat 21:30 sıralarında 

kışlada bulunmaları talimatı üzerine 15/07/2016 tarihinde saat 21:30 sıralarında Güvercinlik 

Kışlasına geldiği, tulumunu giydiği ve hazır vaziyette beklediği,

Şüpheli  Yasin  CANDEMİR'in,  şüpheli  Osman  TEKE'yi,  şüpheliler  Kazım 

HAMZAÇEBİ,  Ali  SERT,  İbrahim  MERT,  Burak  Han  İLGÜN  ve  Murat  GÜLERDİ  ile 

birlikte  rastgele  bir  grup oluşturarak  başlarına da uçuş  öğretmeni  olan şüpheli  Kara Pilot 

Üsteğmen Serdar ERCAN'ın emrine vererek Meydan Harekat bölgesinde görevlendirdiği, 

Tabur Komutanı Yasin CANDEMİR'in, tüm 7. Dönem Kursiyer Teğmenlere olduğu 

gibi şüpheliye de kapısı kırılmak suretiyle açılan depodan seri numaralarına bakmaksızın G-3 

piyade tüfeği dağıttırdığı,

Şüphelinin, askeri darbe hazırlığı kapsamında atış eğitimi bahanesiyle alınan ve atış 

eğitimi iptal edildiği halde iade edilmesi gerekirken iade edilmeyerek Tabur Komutanı Yasin 

CANDEMİR'in  odasında  bulundurulan  ve  şüpheli  İbrahim  MERT  tarafından  dağıtılan 

mermilerden aldığı ve bunları tüfeğin şarjörüne doldurduğu, 

Meydan  Harekat  bölgesinde  görevlendirilen  şüphelilerin  görevlendirildikleri  bu 

mevkiiye özel araçlarla gittikleri, 

Şüphelinin,  şüpheli  Serdar  ERCAN'ın  talimatı  ile  Jandarma  nizamiyesi  tarafında 

uzun namlulu silahla mevzilendiği, 

Şüphelinin,  olay  gecesi  askeri  darbecilerin  kullandıkları  helikopterlerin  kalkış 

yaptıkları uçuş hattının darbeciler açısından güvenliğini sağladığı, 

Şüphelinin, askeri darbe faaliyeti başladığı saat 22:00 sıralarından sabah saat 06:00 - 

07:00 sıralarına kadar askeri darbeyi sevk ve idare eden şüpheliler tarafından verilen yasadışı 

emir ve talimatları yerine getirdiği,şüphelinin kendisine emir ve talimat yetkisi bulunmayan 
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başka bir birlik komutanı olan şüpheli Üsteğmen Serdar ERCAN'den emir ve talimat aldığı, 

Jandarma Özel  Kuvvetler  tarafından askeri  darbe girişimine  karşı  Kara Havacılık 

Komutanlığı  kışlasına  operasyona  başlanılması  ve  askeri  darbecilerin  Güvercinlik'ten 

Akıncı'ya  tahliye  emri  vermeleri  üzerine  şüphelinin,  şüpheliler  Zafer  DOLU  ve  Rıza 

AKINCI'nın  kullandıkları  AS-532  Cougar  tipi  helikoptere  askeri  darbe  kapsamında  etkin 

faaliyette bulunan şüpheliler Yarbay Mehmet ŞAHİN, Astsubay Fatih KARAGÖZ, Binbaşı 

Ertuğrul ALTUN, Albay Oğuz YALÇIN ile birlikte binerek Akıncı Hava Üssüne gittikleri, 

Şüphelinin  Güvercinlik  kışlasından  seri  numarasına  bakılmaksızın  gelişigüzel 

zimmetsiz aldığı uzun namlulu silahı da yanında Akıncı Hava Üssüne götürdüğü, 

Şüphelinin, Akıncı Hava Üssünde askeri darbe kapsamında faaliyette bulunan diğer 

şüpheliler ile birlikte bulunduğu, askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması ve üssün 

uçaklar tarafından bombalanması üzerine tellerden atlayarak Akıncı Askeri Üssünden kaçtığı, 

Şüphelinin,kendisi gibi askeri Akıncı Askeri Üssünden kaçan şüpheliler Burak Han 

İLGÜN,  İbrahim  MERT  ve  Murat  GÜLERDİ  ile  birlikte,  babasının  aracı  ile  Akıncı 

bölgesinden ayrıldıkları, 

Şüphelinin, görev tanımı dışında kendisine ait olmayan silahla olay gecesi Meydan 

Harekat bölgesinde kendisine verilen yasadışı emir vetalimatları yerine getirdiği, 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarının  askeri  darbe  faaliyeti  icrası  sırasında  olay 

gecesi askeri darbe faaliyeti dışında herhangi bir telefon iletişiminde bulunulmamasına dair 

faaliyete katılan askerlere emir ve talimat verdiklerinin değerlendirildiği,  şüphelinin de bu 

emir  ve  talimata  uyarak  olay  gecesi  saat  19:31  -  14:49  arasında  herhangi  bir  telefon 

iletişiminde bulunmadığının anlaşıldığı, 

Şüpheli ifadesinde, olay gecesi telefon kullanımlarının yasaklandığını belirtmiş ise 

de,  şüphelinin  ifadesi  alınırken  kendisinin  kullandığını  belirttiği  telefonunun  olay  gecesi 

internet erişiminde bulunduğunun tespit edildiği, 

Şüpheli ifadesinde, askeri darbe girişiminden haberdar olmadığını belirtmiş ise de, 

şüphelinin  cep  telefonundan  gece  saat  02:29'a  kadar  internet  erişiminde  bulunulduğu, 

dolayısıyla şüphelinin darbe girişiminden haberdar olduğunun anlaşıldığı, çünkü olay gecesi 

gerek sosyal paylaşım sitelerinde gerekse diğer internet sitelerinde askeri  darbe girişimine 

ilişkin sayısız haber yapıldığı ve görüntüye yer verildiği, 

Şüphelinin,  cep telefonunda,  tanık Mehmet DİKKATLİ'nin beyanına göre isminin 

'Yurtta  Sulh'  olduğu anlaşılan 7.  dönem kursiyer  teğmenlerden oluşan whatsapp grubunun 

kayıtlı  olduğu  ve  askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  üzerine  şüphelinin 

aldığı talimat doğrultusunda bu whatsapp grubuna ilişkin tüm paylaşımları sildiği, 

Şüphelinin,  Kara  Havacılık  Komutanlığında  olay  gecesi  gerçekleştirilen  askeri 
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hareketliliğin bir askeri darbe girişimi olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için 

kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu olan diğer şüphelilerle fikir ve eylem birlikteliği 

içerisinde  hareket  ettiği,  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  darbe  girişiminin  başarıya 

ulaşması için kendisine verilen yasal olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli Osman TEKE'nin, soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı Terör Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek ve  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını  oluşturduğu 

anlaşılmıştır. 

5-115- Şüpheli Ömer DERELİOĞLU'nun ( Üsteğmen ) Eylemleri :

Şüpheli Ömer DERELİOĞLU 10/08/2016 tarihli ifadesinde; " 2007 yılında kara 

harp okulundan mezun oldum. 2007-2008 yılları  arasında Ankarada sınıf  okulunda pilotaj 

eğitimi aldım. 2008 yılından itibaren Ankara Kara Havacılık Komutanlığında kara pilot olarak 

halen görev yapıyorum.

15/07/2016 günü saat:  08.30’dan ertesi  günü yani  16.07.2016 günü saat:  08.30’a 

kadar yani 24 saat süre ile Kara Havacılık Komutanlığı Birinci Kara Havacılık alayı Meydan 

Harekat  taburunda  vardiya  nöbetçi  subayı  olarak  görev  yapmaktaydım.  Taburda  tutulan 

nöbetler 24 saat esasına göre ifa edilmektedir.Nöbetçi olarak görev yaptığım günü saat: 12.30 

sıralarında taarruz helikopter  hangarı  içerisinde bakım taburu komutan yardımcısı  Binbaşı 

Ersel ERSOY ve bakım taburu harekat subayı Binbaşı Suat AKYAZ’ın olduğu ortamda bakım 

tabur komutanı Yarbay Murat BOLAT bana “hangarda bulanan bütün helikopterlerini AKKA 

(Yurt  Dışından Bu anlaşmaya üye  ülkelerin  birbirlerinin  silahlarının  ve araçlarının  sayımı 

müsadesini sağlayan anlaşma) anlaşmasının maksadı ile dışarı çıkarmamı emretti. 

Ben  de  aldığım  emir  gereği  teknisyenlerime  aynı  emri  vererek  helikopterlerin 

hangardan çıkarmalarını emrettim ve teknisyenler tarafından hangarda bulunan 4 adet AH-1W 

Süper Kobra helikopteri, 2 adet AH-1P Kobra helikopterini hangarda çıkardık. Ayrıca 5. Ana 

Bakım Fabrika Komutanlığından yine bakım tabur komutanı Yarbay Murat BOLAT’ın emri 

ile teknisyenlerin aracılığı ile teslim alarak dışarda hazır bulundurdum. Yine aynı günü Yarbay 

Murat BOLAT ve Taaruz Helikopter Tabur Komutanı Yarbay Özcan KARACAN’ın emri ile 2 

adet  T-129  Atak  Helikopterinin  acilen  gelmesi  için  Malatya  2.  Kara  Havacılık  Alayında 

görevli  Binbaşı  Engin  KİLERCİOĞLU  ve  yüzbaşı  Memduh  KARAGÖL’ü  telefondan 

zorladır.  Ayrıca  atak  helikopterlerinin  Malatya'dan  gelmesi  için  Kara  Havacılık  Kurmay 
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Başkanlığından resmi yazı yazdırdılar. Bu zorlama sonrası saat: 16.30 sıralarında Malatya’ 

dan  kalkış  yapan  iki  helikopter  Güvercinlik'e  inmeden  doğrudan  Sincan  ilçesi  Temelli 

mevkiinde Ulucan meydanına inmesi için yönlendirmeleri ile bu helikopterler tahminen saat: 

19.15 sıralarında Ulucan meydanına indi. Nöbetçi subay olarak görevim gereği helikopterleri 

takip  etme  sorumluluğu  bende  bulunmaktadır.  Yarbay  Murat  BOLAT  ve  Özcan 

KARACAN’ın Malatya 2. Kara Havacılık Alayında görevli Binbaşı Engin KİLERCİOĞLU 

ile  yaptıkları  telefon  görüşmelerine  birebir  şahit  oldum.  Benimle  birlikte  bu  telefon 

görüşmelerine binbaşı Ersel ERSOY, üsteğmen Soner GÖKÇE ile Binbaşı Suat AKYAZ da 

şahit oldular. 

Ben  daha  sonra  saat:  17.00  itibari  ile  nöbet  yerim  olan  Meydan  Harekat  Tabur 

Komutanlığına geçtim. Nöbet yerime geçtiğimde tabur içerisinde Binbaşı Levent ÇAKAR ve 

Binbaşı Yasin ATÇEKEN ile karşılaşıp bir süre sohbet ettikten sonra nöbet odama geçtim. 

Saat: 18.00 sıralarında Kara Havacılık Komutanı Emir Subayı Fatih KARAGÖZ tarafından 

kuledeki  görevli  astsubay aranarak bütün uçuşların Kara Kuvvetleri  Komutanın Orgeneral 

Salih Zeki ÇOLAK’ın geleceğinden kesildiğini, Temelli'de bulanan Ulacan meydanında dahi 

uçan  bütün  hava  araçlarının  yere  inerek  motor  susturmasını  ve  bütün  hava  sahasının 

kapatılmasını söyledi. Usul olarak bu gibi durumlarda doğrudan kuleye değil de bana haber 

vermesi  gerekmekteyken  kuleye  haber  verilmiş.  Kulede  görevli  astsubay diyafondan  beni 

arayıp ikaz ederek uçuşların kesilmesi ile ilgili  bir  bilgimin olup olmadığımı sordu.Bende 

haberimin  olmadığını  söyleyerek  Kara  Havacılık  Harekat  Merkezini  arayarak  kendisini 

Binbaşı  Semih  olarak  tanıtan  görevli  ile  yaptığım  görüşmede,  doğrudur  Kara  Havacılık 

Komutanın emri ile bütün uçuşların kesildiğini söyledi. Uçuş yasağı ile ilgili olarak benim 

geçici görevle Hakkari ve Şırnak illerinde de oluşturduğumuz whatsap (Yüksekova-otluca) 

iletişim  grubundan  uçuşların  kesildiği  yönünde  mesaj  çekildiğini  gördüm.  Bu  mesajları 

okuyunca  Hakkari  Kol  Lideri  Binbaşı  Fatih  TİFTİK’i  aradım.  Whatsap  grubuna  dahil 

olmadığı için yasakla ilgili bilgisinin olmadığını söyledi. Bunun üzerine Şırnak Hava Görev 

Komutanı Binbaşı Serdar KADEMLİOĞLU’nu aradım. Yasakla ilgili bilgisinin olduğunu ve 

araştırma yaptığını söyledi. 

Bu görüşmemizden  sonra  Kara  Havacılık  Harekat  Subayı  Kurmay Binbaşı  Okan 

KOCAKURT beni arayarak, Temelli Ulucan meydanında uçan bütün hava araçlarının yere 

inmesini ve motor susturmasını emrederek, Ulacan meydanına inen pilotların araç göndererek 

aldıracağını söyledi. Bu emir üzerine kule vasıtası ile Ulucan meydanına inişleri sağladım. 

Yarbay Özcan KARACAN tarafından araç gönderildiğini, kendi personelim olan ve taarruz 

hangarında  nöbet  tutan  Başçavuş  Orçun  AKÖZENLER’den  öğrendim.  O  saatlerde 

Güvercinlik meydanı bölgesinde uçuş yoktu. 

Uçuşlar  indirildikten  sonra  saatini  tam  olarak  hatırlamıyorum  ama  19.00-19.30 
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sıralarında Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki ÇOLAK’ı makam aracı ile bakım 

taburu  geri  destek  hangarı  önüne  geldiğini  nöbet  odası  penceresinden  gördüm.  Kuvvet 

komutanın hangarları  heyetle  birlikte  teftiş  yaptığını  gördüm. Kuvvet  komutanı  hangarları 

teftiş ederken benim bulunduğum odaya Hava Ulaştırma Grup Komutanlığı Özel Hava Bölük 

Komutanları  Binbaşı  Ertuğrul  ALTUN  ve  Binbaşı  Serkan  YILDIZ  gelerek  bana  “Kara 

Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki ÇOLAK’ın VİP’i olacak, nereye gideceği ve ne 

zaman kalkacağını  bilmediklerini,  söyleyerek uçuş  plan  hazırlayarak  planda matbu yerleri 

doldurulup,  uçuş  saati  ve  iniş  meydanını  boş  bıraktılar.  Uçuş  planı  hazırlandıktan  sonra 

birlikte kuvvet komutanını nöbet odasından bir süre takip ettik.  Kuvvet komutanı yanında 

bulunan heyetle hangarların önünde yaklaşık 45 dakika kadar konuştular. Ne konuştuklarını 

bilmiyorum, normalde kuvvet komutanı bir yerde uzun süre konuşma yapmaz. Saat: 19.45-

20.00 gibi kuvvet komutanı ve yanında bulunan heyet araçlarına binerek gittiler.

Odada benim yanımda bulunan Binbaşı  Ertuğrul  ALTUN’a telefon geldi.  Telefon 

görüşmesini yaptıktan sonra bana VİP iptal biz gidiyoruz diyerek Binbaşı Serkan YILDIZ ile 

birlikte  nöbet  odasındanayrıldılar.  Hemen  arkasından  saat:20.30  sıralarında  nizamiyeyi 

arayarak Kuvvet Komutanı ve Kara Havacılık Komutanın çıkıp gidip/gitmediklerini sordum. 

Nizamiye  görevlisi  bana  Kuvvet  Komutanınçıktığını  ancak  Kara  Havacılık  Komutanın 

çıkmadığını  söyledi.Yaklaşık  30  dakika  kadar  odamda  vakit  geçirdikten  sonra  saat:21.30 

sıralarında ismini bilmediğim Kuledeki görevli Astsubay beni diyafondan arayarak Meydanda 

bulunan helikopterlerin  kule  ile  temas  kurmadan motor  çalıştırdığını  benim haberim olup 

olmadığımı sorması üzerine şaşırarak ne diyorsun sen deyip hemen pencereden helikopter 

pistini  hem ses  hemde  görsel  olarak  kontrol  etmeye  çalıştım.Skorsky tipi  helikopterlerin 

motor  çalışma  sesini  duydum.  Hemen  Kara  Havacılık  Harekat  Merkezini  aradım.  Kara 

Havacılık Komutanlığı Harekat Subayı Kurmay Binbaşı Okan KOCAKURT bizim haberimiz 

var sen bir şeye karışma dedi. 

Bu telefon görüşmesi bitmek üzere iken 0 505 497 19 35 numaralı cep telefonumdan 

Bakım tabur Komutanı Yarbay Murat BOLAT beni arayarak dahili telefonum olup olmadığını 

sordu. Dahili telefonumu verdim. Beni dahili numaradan arayarak Çabuk Taarruz hangarına 

gel,  sana  ihtiyacım  var  dedi.  Emredersiniz  diyerek  hızla  oraya  gittim.  Meydan  hareket 

taburundan  çıktığımda  Üsteğmen  Serdar  ERCAN’ın  yanındaki  silahlı  teğmenleri  nöbetçi 

olarak sağa sola dağıttığını gördüm. Neler olup bittiğini sorduğumda, bilmediğini beyan etti. 

Aynı  esnada  Albay  Oğuz  YALÇIN’ın  kullanmış  olduğu  askeri  araçla  telaşlı  bir  şekilde 

geldiğini de gördüm. 

Taarruz hangarına ulaştığımda iki (2) adet AH-1W Süper Kobra ve iki (2) adet AH-

1P kobra  helikopterinin  apronda  motor  çalıştırdığını  gördüm.  Bunun  üzerine  acil  olarak 

aprona koştum. Bakım tabur komutanı Yarbay Murat BOLAT beni hangarın içinde durdurup 
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önüme geçerek “ Genelkurmay Başkanlığının Basıldığını, Bir yolcu uçağının kaçırıldığını, 

Güvercinlik  meydanına bu yolcu uçağı  ile  saldırı  yapılacağı  istihbaratı  bulunduğu için bu 

helikopterlerin Akıncı Meydanına acil olarak götürüleceğini bu sebeple kaskımı giyip hemen 

gelmemi”  söyledi.  Ben  odamdan  çıkıp  kaskımı  alıp  gelene  kadar  helikopterlerin  kalkmış 

olduğunu  gördüm.  Yarbay  Murat  BOLAT bana  hitaben  sana  gerek  kalmadı  dedi.  Bende 

kendisine  apronda  çalışmadan  bekleyen  diğer  helikopterler  ne  olacak  diye  sordum.  Bu 

helikopteri  ben  tek  başıma  Akıncı  üssüne  götürebilirim  dedim.  O  da  bana  tamam gerek 

kalmadı,  yukarı  çık odanda bekle dedi.  Odama çıkıp ihtiyaç  için lavobaya gittiğimde cep 

telefonumdan  beni  Yarbay Murat  BOLAT’ın  iki  kez  aradığını  gördüm.  Murat  BOLAT’ın 

odasına  geçerek  komutanım  beni  aramışsınız,  neden  aradınız  diye  sorduğumda  bana  “ 

seferberlik ilan edildiğini, bütün bakım taburunda görev yapan subayları ve helikopter başına 

beşer  teknisyen  aramamı  ve  mesaiye  gelmelerini  emrettiğini  söylememi  emretti.  Ben  de 

seferberliği  kimin  ilan  ettiğini,  ne  yapacağımızı,  olayın  detaylarını  sorduğumda,  cep 

telefonundan  seferberlik  emri  olduğunu  iddia  ettiği  bir  emrin  fotoğrafını  gösterdi.  "Ben 

askerim verilen  emirlere  itaat  edeceğim,  sen  emre  itaatsizlik  mi  edeceksin"  diyerek  elini 

silahına attı. 

Bunun  üzerine  bende  bakım komutanlığında  görev  yapan  Binbaşı  Suat  AKYAZ, 

Yüzbaşı  Veysel  ERDOĞAN, Üstteğmen Soner  GÖKÇE,  Yüzbaşı  Nuri  OSMANCIOĞLU, 

Yüzbaşı  Serhan AFACAN, Astsubay Başçavuş Tamer ÖĞÜT ve Yüzbaşı  Sinan ASLAN’ı 

arayarak tabur  komutanı  Yarbay Murat  BOLAT’ın emrini  ilettim.  Bu arada Yarbay Murat 

BOLAT’ın odasında beni Hakkari Kol lideri Binbaşı Fatih TİFTİK arayarak nöbetçiymişsin 

Süper Kobralarda kim uçuyor. Çabuk bana söyle dedi. Süper Kobralarla uçanlardan Yüzbaşı 

Taha  Fatih  ÇELİK  ve  Yarbay  İlkay  ATEŞ’i  gördüğümü  söyledim.  Bunun  üzerine  Murat 

BOLAT isim verme diyerek  beni  şiddetli  bir  şekilde  ikaz  etti.  Fatih  Binbaşının  aradığını 

söyledim, tekrar isim vermememi söyledi. Bu görüşmeden sonra Yarbay Murat BOLAT’ın 

odasından çıkarak kendi odama geçtim ve ışıkları kapatıp, sessiz bir şekilde ailemi ve kız 

arkadaşımı  arayarak  dışarı  çıkmamalarını,  kendilerine  dikkat  etmelerini  ve  iyi  olduğumu 

haber verdim. Tekrar yarbay Murat BOLAT’ın odasına geçtim. Ben odaya geçtikten hemen 

sonra binbaşı Ersel ERSOY ve Yüzbaşı Nuri OSMANCIOĞLU da odaya geldi. Yüzbaşı Nuri 

OSMANCIOĞLU’nun alkollü  olduğunu gördüm.  Odada otururken Yarbay Murat  BOLAT 

seferberlik  ilan  edildiğini,  emirlere  harfiyen  uyacağımızı,  Genel  Kurmay Başkanının  emri 

olduğunu,  okul  komutanı  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN’un  eline  seferberlik  emrini 

tutuşturduğunu,  emre  itaatsizlik  edenlerin  gereken  ceza  ile  cezalandırılacaklarını”  bize 

söyledi.  Yüzbaşı  Nuri  OSMANCIOĞLU  seferberlik  emrini  görmek  istedi.  Yarbay  Murat 

BOLAT cep telefonuna çektiği bir görüntüyü Yüzbaşı Nuri OSMANCIOĞLU’na gösterirken 

telefonu  çaldı.  Bu  telefon  görüşmesinde  koordinat  alarak  telefon  görüşmesini  sonlandırıp 
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yüzbaşı  Nuri  OSMANCIOĞLU  ve  beni  uçuşa  çıkmamız  gerektiğini  emretti.  Bu  esnada 

Binbaşı Ersel ERSOY, Yüzbaşı Nuri OSMANCIOĞLU’nun alkollü olduğunu, onun yerine 

kendisinin uçabileceğini teklif etti. Daha sonra Yarbay Murat BOLAT koordinatın ve telefon 

numarasının yazılı olduğu not kağıdını Binbaşı Ersel ERSOY’a vererek telefon numarasını 

aramasını  istedi.  Binbaşı  Ersel  ERSOY’da  odada  verilen  telefon  numarasını  arayarak 

koordinatların  neresi  olduğu  konusunda  bilgi  aldığı  telefonda  konuşan  diğer  kişinin  kim 

olduğunu  bilmiyorum.  Konuşmalardan  anladığım kadarıyla  koordinatlarda  belirtilen  yerin 

Etimesgut Zırhlı  Birlikler komutanlığı bölgesinde bir yer olduğunu anladım. Binbaşı Ersel 

ERSOY  ve  ben  odadan  çıkarak  uçuş  hattına  doğru  ilerlerken  Ersel  ERSOY’a  uçmak 

istemediğimi belirterek uzun zamandır uçmadığımı dile getirerek durumun ne olduğunu bilip 

bilmediğini sorduğumda hiçbir bilgi sahibi olmadığını söyleyerek Allah sonumuzu hayır etsin 

dedi. Uçuş hattına devam ederken Yarbay Murat BOLAT binbaşı Ersel ERSOY’u arayarak 

benim yerime üstteğmen Soner GÖKÇE’nin uçacağını, geri dönüp Soner GÖKÇE’yi alıp beni 

tabura bırakmasını söyledi. Binbaşı Ersel ERSOY ve üsteğmen Soner GÖKÇE uçuş yaparak 

verilen koordinatlara gittiğini düşünmekteyim. 

Ben geri dönüp hangar ve apronda dolaşırken önce kalkıp giden 2 Süper Kobra ve 2 

kobra  helikopter  aprona  arka  arkaya  iniş  yaptılar.  Helikopterler  aprona  inince  kimin  iniş 

yaptığına bakmak için aprona çıktım. Helikopterlerle uçanların Yüzbaşı Taha Fatih ÇELİK, 

Yarbay İlkay ATEŞ, Binbaşı Ali ERCAN, Kurmay Yüzbaşı Cebrail SERT, Binbaşı Sadullah 

ABRA, Kurmay Yüzbaşı İzzet ÇAKAN, Kurmay Yarbay Murat KARAKAŞ, Yarbay Erdal 

BAŞLAR,  Binbaşı  Eyüp  ÜNAL  ile  Yüzbaşı  Hakan  SANDIK’ın  olduğunu  gördüm. 

Helikopterlerin  aprona  iniş  yaptıkları  saati  hatırlamıyorum.  Helikopterle  uçuş 

yapanlardanYarbay  Murat  KARAKAŞ’ın  apron  ve  çevresinin  karanlık  olmasından 

faydalanarak konuşmalarını dinlediğimde, alaycı bir şekilde “Tomaya atış yaparken sivilleri  

de vurdum.” dediğini duydum. 

Ayrıca  Binbaşı  Ali  ERCAN’a  uçuşla  ilgili  bilgi  almak  niyetiyle  İstanbul’da 

değilmiydin, hayırdır neye geldin diye sorduğumda “Şimdi Macaristan’da olacaktım. Genel 

Kurmayı Polislerin Bastığını, onlarla çatıştıklarını” söyledi. Bunun üzerine apron ve taarruz 

hangarından uzaklaşarak taarruz helikopter tabur binasına geçtim. Orda bulunan televizyonu 

açarak haberleri izledim. 

Bu arada mesai ve sivil arkadaşlarımla mesaj yoluyla telefon görüşmeleri yaparak, 

bana dikkat etmemi söylediler. Ayrıca Hakkari kol lideri Binbaşı Fatih TİFTİK ve Şırnak hava 

görev komutanı binbaşı Serdar KADEMLİOĞLU’na yukarıda bahsettiğim hususları anlatarak 

uçuş yapanların bilgilerini verdim. Taarruz taburundan çıkıp, Bakım Taburuna gittim. Aprona 

çağırdığım teknisyenlere  bakmak için  çıktım.Apronda  uçan bütün pilotların  hangar  kapısı 

önünde  uzandıklarını  gördüm.  Buradanda  askeri  Land  aracına  binerek  Nöbet  tuttuğum 

1985/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



Meydan Harekat taburunda bulunan eşyalarımı almaya gittim, eşyalarımı almaya gederken 

bakım taburu whatsap grubundan Yarbay Murat BOLAT’ın “bu mücadele bizim mücadelemiz 

değil, kimse bir şeye karışmasın” şeklinde mesaj attığını gördüm.Oraya gittiğimde kurs taburu 

öğrencilerinden  üç  (3)  teğmenin  G-3  tüfekleri  ile  nöbet  tuttuklarını  gördüm.  Onlarla  hiç 

muhattap olmadan içeri girip eşyalarımı alıp tekrar bakım taburuna döndüm. 

Bakım taburuna  dönüp  araçtan  indiğim esnada  bomba  patlaması  sesini  duydum. 

Bomba patlayınca elektirikler kesildi, patlamanın bakım taburuna yakın çimento fabrikası ve 

MİT yerleşkesi bölgesinde meydana geldiğini tahmin ettim. Aradan uzun süre geçmesinden 

dolayı  binbaşı  Ersel  ERSOY’un  uçuştan  döndüğünü  düşünerek  aradım.  Telefonda  bana 

kışlanın içerisinde Fidanlık nizamiye park alanında aracının içerisinde oturduğunu söyledi. 

Bende kendisine yanına gelmek istediğimi söyleyerek yanına gittim. Kendisine bu olaylar 

nedir?  Neler oluyor? Ne yapacağız diye sorduğumda, bana “Murat BOLAT bizi  yaktı,  bu 

orospu çocukları FETÖ’cü dedi. Biz daha önceden neden ayıkamadık? Ayrıca uçuş esnasında 

iki sorti şeklinde koordinatta belirtilen yerden mühimmat alarak bakım tabur komutanlığına 

taşıdıklarını mühimmatlarla hiç temas etmediklerini, uçuş sırasında telsizden Yarbay Özcan 

KARACAN’ın “Sivillerin üzerine de ateş edin, onlar bizden değil.” dediğini, ikinci sortiyi 

yaparken duyduğunda helikopteri bakım taburunda uzak bir noktaya bırakarak uzaklaştığını 

söyledi.Fidanlık nizamiyede oto içerisinde otururken üstteğmen Soner GÖKÇE’yi arayarak 

nerede olduğunu, bizim Fidanlık nizamiyede olduğumuzu ve yanımıza gelmesini söyledi. Oda 

yanımıza geldi. Soner GÖKÇE yanımıza geldikten 4-5 dakika sonra yarbay Murat BOLAT 

binbaşı Ersel ERSOY’u aradı,  ancak Ersel ERSOY telefonu açmadı.  Daha sonra Fidanlık 

nizamiyede  Ersel  diye  bağırarak  yanımıza  geldi.  Binbaşı  Ersel  ERSOY  Yarbay  Murat 

BOLAT’a sen bizi nasıl bir işe soktun bunlar FETÖ’cü, Yarbay Özcan KARACAN bu işin 

neresinde  oda  mı  FETÖCÜ  mü?  diye  sordu.  Murat  BOLAT’ta  "Özcan  KARACAN’ın 

FETÖCÜ olduğunu inanmıyorum, kim bilir neler teklif ettiler? Ben onunla çok kız tavlamaya 

gittim" dedi. 

Bu konuşmalar olurken ikinci bir patlama sesi geldi. Patlama yine çimento fabrikası 

ve MİT bölgesi tarafından geldi. Otoparktan araçla ayrılarak skorsky hangarına emniyetli bir 

yer aramaya gittik. Araç ile giderken Murat BOLAT sağ arka koltuğa elinde silahla oturdu. 

Hangara gittiğimizde alay komutan yardımcısı Yarbay Halil GÜL apronda elinde çantalarla 

beklerken  S-70  skorski  helikopteri  gelerek  onu  alıp  uçuş  yaparak  Akıncı  yönüne  doğru 

gittiğini gördüm.

Biz hangarda  beklerken hava aydınlanmaya  başlandı  yarım saat  burada kaldıktan 

sonra Orta Genel Maksat taburuna geçtik. Burada beklerken bizim kışlanın hemen yanında 

bulunan Jandarma Eşref BİTLİS kışlasında görev yapan devre arkadaşım üst teğmen Emrah 

ŞIK’ın  whatsap  grubunda  Orta  Genel  Maksat  Taburunda  mahsur  kaldığımızı,  dört  kişi 
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olduğumuzu yazdım. Cevap olarak biraz sabredin geleceğim kobra ile çatışıyoruz dedi. 

1 adet AH-1P kobra helikopterinin fabrika ve meydan haraket tarafına ateş ettiğini, 

silahlı teğmenlerinde o yöne doğru koşarak mevzilendiklerini ve çatıştıklarını gördüm. Bizim 

olduğumuz  yere  doğru  kobra  helikopterinden  atış  yapmaya  başlandı.  Helikopterin  sesi 

kesilince  Ersel  ERSOY’un arabasına  binerek  bakım taburuna  giderek  sivil  kıyafetlerimizi 

giyip Yarbay Murat BOLAT’ın aracı ile Fidanlık nizamiyeden çıkış yaparak kışladan ayrılarak 

ikametinin olduğu Yenimahalle tarafına doğru gittik." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Soner GÖKÇE 10/08/2016 tarihli  ifadesinde; "  Daha sonra saat 23:00 

sıralarında Ömer beni aradı ve Tabur Komutanının emri olduğunu, seferberlik ilan edildiğini 

ve birlik komutanı 'subayların hepsini ve astsubaylardan da getireceğiniz adam varsa getirin' 

diye  emri  bana  iletti.  Ben de  cevaben 'oğlum şaka mı yapıyorsun,  ciddi  misin,  ona göre  

teknisyenleri falan arayacağım' dedim. Tabur Komutanımız Murat BOLAT Yarbayın subaylar 

mutlaka gelsinler emrini bana iletti.

... Ben 15 Temmuz 2016 günü öğle yemeği ... esnasında Murat BOLAT ve Özcan 

KARACAN  arasında  Malatya  ilinden  Atak  Helikopterinin  getirilmesi  için  Ömer 

DERELİOĞLU’na  talimat  verdi.  Bu  esnada  Malatya’dan  Yüzbaşı  Memduh  KARAGÖL 

üsteğmen  Ömer  DERELİOĞLU’nu  arayarak  helikopterleri  16  Temmuz  cumartesi  günü 

getirebileceklerini  söyledi.  Yarbay  Özcan  KARACAN  ve  yarbay  Murat  BOLAT  bunu 

duyduklarında karşı çıktılar,helikopterin mutlaka bu gün gelmesi gerekiyor, ya bu gün gelsin 

yada hiç gelmesin dediler. Daha sonra Yarbay Halil GÜL’ü de yanlarına alarak 'bu işi biz  

hallederiz, Kurmay Başkanına Malatya’daki Tabur Komutanının aratır, bu gün gelmesi için  

emir verdiririz' dediler.Sonrasında da Halil Yarbay ilk olarak ayrıldı ve ayrılırken de birlikte 

yedikleri  yemeğin parasını  ödedi.  Onlar  ayrıldıktan sonra da biz  ayrıldık.  Murat  BOLAT’ 

ayrılırken Ömer’e 'fabrikadaki ATAK helikopterini bugün mutlaka aldır' dedi. Ömer de 'takip 

edeceğim komutanım' dedi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Fırat DARENDE 16/11/2016tarihli ifadesinde; " ... Bunun üzerine Ersel 

Binbaşı  ile  Soner  Üsteğmen  diğer  helikoptere  giderken  Soner  Üsteğmen  yanıma  gelerek 

'Telefonumun şarzı  bitti,  Ömer DERELİOĞLU Üsteğmenini ara ben onun kaskını ve gece  

görüşünü aldım, şayet uçacak olursa benim kaskım ve uçuş gözlüğüm geri destekte duruyor  

onu  alsın' diye  söyledi.  Ben  de  emredersiniz  komtanım  diye  cevap  verdim  ve  Ömer 

Üsteğmeni aradığım esnada Nuri Yüzbaşı ( Nuri OSMANCIOĞLU) 'Ne duruyorsunuz sizde  

yardım etsenize helikopteri hazırlamaya' diye bağırdı. Ben Ömer Üsteğmeni arayarak Soner 

Üsteğmenin söylediklerini aktardım. Bana 'Tamam Fırat sizde taarruz hangarına geri dönün' 

diye söyledi. Ben de kıdemli olduğu için Fatih SEVİNÇ’e dönerek 'Ömer Üsteğmen çağırıyor' 

1987/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



diye  söyledim.  Fatih  SEVİNÇ’te  Nuri  Yüzbaşıya  dönerek  Ömer  Üsteğmenin  çağırdığını 

söyleyince  'Nerden  bulacam  ben  aracı  Ömer  Üsteğmeni  arayın  araç  göndersin'  diye 

söyleyince Fatih SEVİNÇ, Ömer Üsteğmeni arayarak araç göndermesini söyledi. " şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Tamer ÖĞÜT 22/10/2016  tarihli  ifadesinde;  "  saat  22:30  gibi  Takım 

komutan  Vekilimiz  Üsteğmen  Ömer  DERELİOĞLU  beni  cep  telefonumdan  arayarak; 

Anıtkabire terörist saldırı olduğunu tekrar beni arayacağını aradığı zaman diğer arkadaşlara 

bilgi vermemi ve hep birlikte göreve gelmemizi istedi. 

...Erdal BAŞLAR ile Eyüp ÜNAL daha sonra havalandılar. Ömer DERELİOĞLU 

bana 'Silah arızası için bir tane teknisyen var mı?' diye sordu. Ben de 'Çağlayan Çimen var' 

diye  söyleyince  çağırmamı  istedi.  Bende  arayarak  tabur  komutanının  emri  olduğunu 

söyleyerek  çağırdım.  Bu  arada  uçuş  hattında;  Binbaşı  Sadullah  ABRA,  Yarbay  Murat 

KARAKAŞ, Yüzbaşı İzzet ÇAKAN ile Teknisyenlerden Süleyman Nazif TÜRKOĞLU, Ümit 

ALPAR ve Ömer GÜLER’i gördüm. Bunların yanlarında beylik silahları  vardı.."  şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Murat ÖZEL 17/11/2016tarihli ifadesinde; "... Burada beklerken Binbaşı 

Ersel ERSOY ve Üsteğmen Soner’in elinde kasklarla gelerek; 'Bir UH-1 uçacak bizimli kim  

uçacak'  diye sorunca bizde; biz siviliz,  uçmak istemediğimizi söyledik.  Bu esnada hangar 

nöbetçisi olan tulumlu Yaren Astsubayı alarak UH-1’e bindiler ancak ilk helikopter çalışmadı. 

İkinci  helikopteri  çalıştırmak  üzere  giderken  takım  komutanımız  üsteğmen  Ömer 

DERELİOĞLU  Astsubay  Fırat  DARENDE'yi  arayarak  taarruz  hangarına  gelmemizi 

söylemiş. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Fatih SEVİNÇ 16/11/2016 tarihli ifadesinde; " ... aracım ile işyerine saat 

23.25  sıralarındagittim,  nizamiye  kapısı  kapalı  idi  bu  sırada  birlikte  çalıştığımız  Tamer 

ÖGÜT, Fırat DARENDE, Murat ÖZEL ben nizamiye de iken bu arkadaşlarda geldi ve burada 

buluştuk, araçlarımızı otoparka çektik bizi içeri almadılar. Başmakinist olan Tamer ÖGÜT’e 

neden çağırdıklarını sorduk o da kendisinin de bilmediğinin Takım Komutan vekili  Ömer 

DERELİOĞLU  Üsteğmenin  çağırdığını  söyledi  ve  kendisi  Ömer  DERELİOĞLU'nu  cep 

telefonundan  arayarak  geldiğimizi  ancak  nizamiyeden  alınmadığımızı  söylemesi 

üzerinetelefonu kapattıktan birkaç dakika sonra nizamiyede bulunan ismen bilmediğim rütbeli 

teknisyenler kim diye sordu ve bizleri içeri aldı, orada bulunan askeri araca ben Tamer ÖGÜT, 

Fırat  DARENDE  ve  Murat  ÖZEL birlikte  bu  araca  binerek  görev  yerimiz  olan  Taarruz 

hangarına gittik, her zaman ki odamıza gittik. 
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...  şimdi  hatırlıyorum  helikoptere  binmeden  önce  Soner  GÖKÇE,  Fırat 

DARENDE'ye Ömer Üsteğmeni arayıp onun gece görüş gözlüğünü aldığımı kendisine de 

lazım olursa Soner Üsteğmenin dolabından alabileceğini iletmesini söyledi. Bunun üzerine 

Fırat da Ömer Üsteğmeni aradı kendisi eli görüştü, telefonu kapattıktan sonra yanıma geldi ve 

Ömer  DERELİOĞLU’nun  bizi  taarruz  hangarına  çağırdığını  söyledi."  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Nuri  OSMANCIOĞLU 29/09/2016 tarihli  ifadesinde;  "  Ben  de  saat 

22.30 sıralarında .... Konya Yolundan evime doğru giderken dikmen kavşak civarında aynı 

yerde  görevli  olduğumuz Üsteğmen Ömer  DERELİOĞLU cep telefonumdan aradı.  Tabur 

komutanımız  Yarbay  Murat  BOLAT  şuan  yanımda,  helikopterleri  bilmediğimiz  kişiler 

götürdü,  tüm subaylar  mesaiye  gelsin  diyerek  emir  verdiğini  söyledi.  Ben de yoldan geri 

dönerek  kendi  aracımla  çalıştığım  kuruma  gittim.  Giderken  yolda  da  Üsteğmen  Uğur 

BALDU’yu ve Yüzbaşı Sinan ARSLAN’ı arayarak tabur komutanının emrini ilettim ve görev 

yerine çağrıldığımızı söyledim. Bu esnada hep sivil olarak bulunuyordum. Hiçbir zaman da 

askeri üniforma giymedim. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Ersel ERSOY 10/08/2016 tarihli ifadesinde; " Nizamidengirdikten sonra 

Yarbay  Murat  BOLAT’ın  yanına  gittim.  Yanında  Yüzbaşı  Nuri  OSMANCIOĞLU  ve 

Üsteğmen  Ömer  DERELİOĞLU  bulunuyordu.  Murat  Yarbay  odada  bulunan  Nuri 

OSMANCIOĞLU  ve  Ömer  DERELİOĞLU’na  uçuş  emri  verdiğinde  ben  Nuri 

OSMANCIOĞLU’nun  sarhoş  olduğunu  anladım.  Bu  şekilde  uçamayacağını  söylemem 

üzerine, Yarbay Murat BOLAT bana o zaman sen uçacaksın emrediyorum dedi. Verilen emir 

üzerine  uçuş  kıyafetimi  giymek  için  odama  gittim.  Bu  arada  emri  teyid  etmek  için  alay 

komutanını  dahili  telefon  ve  cep  telefonundan  aradım  ulaşmaya  çalıştım.  Telefonuna 

ulaşamadım. Hareket merkezini telefonla arayarak bilgi almak istedim. Fakat hareket merkezi 

telefonları açmadı. Alay nöbetçi amirini arayarak ulaşmaya çalıştım, ancak kendisinin arazide 

devriye attığı telefona bakan bir er tarafından söylendi. Daha sonra kaskımı alarak Yarbay 

Murat BOLAT’ın yanına gittim. Kendisi bana UH-1 uçacağımızı, Bölük Komutan vekili Nuri 

OSMANCIOĞLU’nun UH-1 park yerine gittiğini, helikopterin hazırlanacağını, bana yarbay 

Fatih yazılı ve cep telefonu olan şahsı aramamı ve olayı koordine etmemi söyledi. Ben bu 

şahsı aradığımda bana iniş yeri hakkında bilgi verdi. Daha sonra resmi araç ile Üsteğmen 

Ömer DERELİOĞLU ile tabur komutan aracı olan land Rover’ la yola çıktık, yolda giderken 

Ömer  DERELİOĞLU’nu Üsteğmen  Soner  GÖKÇE arayarak,  kendisinin  mesaiye  ye  yeni 

geldiğini,  benimle kendisinin uçacağını,  Ömer DERELİOĞLU’nu tabur  komutanın yanına 

çağırdığını söyledi.
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...  Tam  bu  esnada  birliğin  elektrikleri  komple  kesildi.  Üsteğmen  Ömer 

DERELİOĞLU beni arayarak yanıma gelmek istedi, bende o ve Üsteğmen Soner GÖKÇE’yi 

aracımın içine alarak Fidanlık nizamiye bölgesinde beklemeye başladım. " şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Engin SARITAŞ 05/12/2016 tarihli  ifadesinde;  "İkindileyin saat  16:30 

sıralarında  Ömer  DERELİOĞLU  Üsteğmen  yalnız  başına  hangara  geldi.  Orada  AH-1W 

teknisyen  odasında  10603  kuyruk  numaralı  Süper  Kobra  helikopter  için  akşam  mesaiye 

kalınacağını  söyledi.  Biz  bu  helikopterde  herhangi  bir  arıza  olmadığını,  mesaiye  kalmayı 

gerektirecek birşey yok dedik. O da bunun tabur komutanının emri olduğunu söyledi. Birşey 

olmasa da ben, Fırat  DARENDE ve soy ismini hatırlamadığım Fatih astusubayın mesaiye 

kalacağını söyledi. Bu emir olunca mesai bitince biz mesaiden ayrılmadık. Bize hem Özcan 

KARACAN Yarbay hem de  tabur  komutanımız bu yönde emir  verdi.  "  şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU  01/11/2016  tarihli  ifadesinde;  " 

15/07/2016 tarihinde sabahtan öğleye kadar taarruz hangarında normal mesaimizi yaptık. Saat 

10:00 sıralarında Ömer DERELİOĞLU Üsteğmen, hangarda bulunan 2 tane AH-1P kobra 

helikopteri hangarın dışına uçuş hattına çıkarmamızı söyledi. Biz de bu 2 helikopteri faal hale 

getirmek  için  uçuş  hattına  çıkardık.  Kontrollerini  yaptık.  Hatta  öğle  sıralarında  bu 

helikopterlerden birisiyle tecrübe uçuşu da yapıldı.

Murat BOLAT Yarbay saat 15:00-16:00 sıralarında yanında Ömer DERELİOĞLU 

üsteğmen, Tamer ÖĞÜT Astsubay, Orçun AKÖZENLER Astsubay ile birlikte hangarı gezdik. 

Murat  BOLAT  Yarbay  bize  taarruz  helikopterlerine  ammo  boxları  taktırdı.  O  sırada 

fabrikadan BG 1001 kuyruk numaralı atak helikopteri geldi. Onu da uçuş hattına park ettik. " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli İlkay ATEŞ 27/07/2016 tarihli ifadesinde; "  . Biz helikopterlerin yanına 

gittiğimizde Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN’ un da orada olduğunu gördüm. Bize kolay gelsin, 

biraz acele edin, haydi motorları çalıştırın dedi. ... Ayrıca Üsteğmen Ömer DERELİOĞLU da 

o sırada hangar bölgesinde bulunuyordu. Kendisine orada ne aradığını sorduğumda nöbetçi 

olduğunu söyledi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Taha Fatih ÇELİK 01/09/2016 tarihli ifadesinde; " ... 15 Temmuz gecesi 

uçtuğunu  bildiğim  kişilerin  bu  örgütün  üyesi  olduklarını  düşündüğüm  şahıslar;  Abdullah 

YETİK,  Uğur  UÇAN,  Feridun  ÇOBAN,  Cebrail  SERT,  Ömer  DERELİOĞLU  .....  Fatih 
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ARMAĞAN ve ifademde yazdırmış olduğum isimler." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Mehmet  ALDEMİR şüpheli  olarak  alınan  03/10/2016  tarihli  ifadesinde; "  ... 

Gittiğimde  Ersel  Binbaşı  ile  Ömer  Üsteğmeni  UH-1 hangarına  götürmemi  istedi.  Ben de 

emredersiniz dedim. Ben hemen araca indim. Çalıştırdım. Arkasından Ömer Üsteğmen ile 

Ersel Binbaşı gelip araca bindiler. Ersel Binbaşı Ömer Üsteğmen'e araç içerisinde 'Bu akşamı 

senle  yaşamak  varmış' dedi.  O  da  gülerek 'Nasip  komutanım' dedi."  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur.

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  18:26'da,  Vardiya  nöbetçisi  olduğu  değerlendirilen 

Üsteğmen Ömer DERELİOĞLU’nun kule binası girişinde görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü,  saat:  20:12'de,  Yüzbaşı  Serkan YILDIZ’ın  sivil  kıyafetli 

olarak, Üsteğmen Ömer DERELİOĞLU’nun uçuş kıyafetli olarak, kule binası giriş kapısında 

görüldükleri,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  22:46'da,  Üsteğmen  Ömer  DERELİOĞLU  olduğu 

düşünülen uçuş kıyafetli şahsın, Meydan Harekat Tabur Komutanlığına ait olduğu düşünülen 

Arama Kurtarma Land Rover aracı ile taarruz hangarına geldiği,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 23:00'da, Üsteğmen Ömer DERELİOĞLU ve eyleme 

katıldığı düşünülen Başçavuş Süleyman Nazif TÜRKOĞLU’nun uçuş kıyafetli olarak taarruz 

hangarında görüldükleri,

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  03:00'da,  Üstçavuş  Fatih  SEVİNÇ,  Üstçavuş  Fırat 

DARENDE, Üstçavuş Murat ÖZEL‘in sivil kıyafetli,  Üsteğmen Ömer DERELİOĞLU‘nun 

uçuş kıyafetli olarak taarruz hangarı içinde görüldükleri belirtilmiştir. 

Kara  Havacılık  Komutanlığı  tarafından  düzenlenen  İdari  tahkikat 

raporunda,Şehit  Kr.Plt.Ütğm.  Selahattin  ŞEN  S-70  Bakım  Hangarına  ait  kamera 

kayıtlarının  28-29  Temmuz  2016  tarihlerinde  incelenmesi  sonucunda  düzenlenen 

tutanakta;  Saat 05.36'da Kr.Plt.Yb. Murat BOLAT (Bkm.Tb.K.), Kr.Plt.Bnb. Ersel ERSOY 

(Bkm.Tb.K.Yrd.),  Kr.Plt.Ütğm.  Soner  GÖKÇE  (Bkm.Sb.),  Kr.Plt.Ütğm.  Ömer 

DERELİOĞLU (Bkm.Sb.) hangara girip birkaç dakika sonra çıktıkları belirtilmiştir.

Kara Havacılık Komutanlığı Güvercinlik Uçuş Kulesinde bulunan ses kayıtları 

üzerinde bilirkişi tarafından yapılan çözüm tutanakları ve ses teşhis işlemleri sonucu 
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düzenlenen 03/01/2017 tarihli bilirkişi raporunda şüpheli Ömer DERELİOĞLU'na ait 

olduğu değerlendirilen konuşmalar şu şekildedir:

15/07/2016 tarihindesaat 18:28’deki  telefon konuşma kaydı;

....

Ömer DERELİOĞLU : "Efendim" 

Yunus AYDOĞAN    : " Kuvvet Komutanım ... olacaktı bilginiz var mı"

Ömer DERELİOĞLU : "Aynen şimdi o Kuvvet Komutanı için 

çekiyorlar"

Yunus AYDOĞAN    : " Plan mı çekiyorlar komutanım Eee bi bilgi geldi de Fatih 

Başçavuş aradı her halde emir ast subayı"

Ömer DERELİOĞLU : " şimdi şöyle acil vip istediler o uçacakmış "

Yunus AYDOĞAN    : "Komutanım şimdi şöyle bişey dediler meydan da kuş 

uçmasın şeklinde bir bilgi geldi, Temelli’de ki trafikleri arıyacaz orada motor susturacaklar"

Ömer DERELİOĞLU : " Kuş uçmasın mı?"

Yunus AYDOĞAN    : "Yani bu şekilde aradı, yani biraz farklı bir şekilde konuştu, 

kesinlikle uçuş istemiyoruz, Temelli’dekiler gelmesin Malatya’dakiler gelmesin şeklinde 

Kayseri’deki trafikler kalktılar, nasıl olacak bu şekilde "

Ömer DERELİOĞLU : " Kim dedi abi onu?"

Yunus AYDOĞAN    : "Komutanım Kara Havacılık Komutanın Emir Astsubayımı 

ne, bişey, farklı bir şekilde konuştu yani böyle, kesinlikle uçuş olmasın gelenler gelmesin 

gidenler gitmesin Temelli'de uçuş olmasın Temelli'dekiler dahi yere insin…"

Ömer DERELİOĞLU : " Allah Allah "

Yunus AYDOĞAN    : "Yani komutanım bunu bi teyit edebilir miyiz böyle bir şey 

olabilir mi "

Ömer DERELİOĞLU : " Dur abi ben onu öğrenecem şimdi"

Yunus AYDOĞAN    : "tamam komutanım hani biz indirip susturmayalım 

Temelli'de ki trafiğin burada ki trafiğe ne gibi bir sakıncası var "

Ömer DERELİOĞLU : " Bende anlamış değilim şimdi onu öğrenirim 

abi"

Yunus AYDOĞAN    : " tamam komutanım çok sağolun"

15/07/2016 tarihindesaat18:29’deki telefon konuşma kaydı;

Ömer DERELİOĞLU : " Üstteğmen Ömer komutanım kolay gelsin"
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Okan KOCAKURT : " Nerden arıyorsun"

Ömer DERELİOĞLU : " komutanım 1. Kara Havacılık Alayı vardiya 

nöbetçi subayıyım da"

Okan KOCAKURT : "Çabuk söyle dostum çabuk"

Ömer DERELİOĞLU : " Komutanım uçuşlar kesildi mi meydanda"

Okan KOCAKURT : "Evet uçuşlar kesildi meydanda "

Ömer DERELİOĞLU : " Kayseriden gelen helikopterler var, 

Temelli'deki uçaklar var ama komutanım."

Okan KOCAKURT : "nerde şu an uçuştamı"

Ömer DERELİOĞLU : " ... "

Okan KOCAKURT : "Tamam Temelli'ye insin uçaklar yerde beklesin, Kayseriden 

gelen helikopterler nerede "

Ömer DERELİOĞLU : " Komutanım şu an rotoda ilerliyorlar "

Okan KOCAKURT : "Nerde kaç mil mesafe, kaç dakika"

Ömer DERELİOĞLU : " Onu bilmiyorum net şu an "

Okan KOCAKURT : "Tamam Temelli'ye yönlendir onlarda Temelli'ye gitsin haber 

verisin"

Ömer DERELİOĞLU : " Tamam Temelli'ye gidecekler"

Okan KOCAKURT : "Tamam şey yaparız, sen 49 11 demisin"

Ömer DERELİOĞLU : " ... "

Okan KOCAKURT : "Tamam bir şey olursa sana bilgi veririm ben, şu an herkes 

Temelli’ye yönlensin"

Ömer DERELİOĞLU : " Tamam komutanım Temelli'ye 

yönlendiriyorum ben"

15/07/2016 tarihindesaat 18:42’deki telefon konuşma kaydı;

Ömer DERELİOĞLU : " Üsteğmen Ömer"

M. Semih ÜSKAYA  : " Binbaşı Semih, kardeş bilgi geldi mi 

bilmiyorum ama, bölgedeki bütün uçuşlar iptal kardeş, gece uçuşları dahil tamam mı"

Ömer DERELİOĞLU  : " Meydandaki uçuşlar iptal şu 

an Temelli’ye yönlendirdik. Kayseri’den gelen trafiklerimiz vardı oraya yönlendireceğiz, 

Temelli dekileri de yere indirdik komutanım"

M. Semih ÜSKAYA  : " Gece uçuşu yok zaten doğru mu bugün?"

Ömer DERELİOĞLU : " doğru komutanım"
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M. Semih ÜSKAYA  : " Bu gün gece uçuşu yoktu zaten doğrumu "

Ömer DERELİOĞLU : " evet komutanım yok "

15/07/2016 tarihindesaat18:43’dekitelefon konuşma kaydı;

Rıdvan ÖZER   :"Siz Kayseri ekibinin pilotlarına haber vermiş miydiniz, yani 

Kayseri’den gelecek olanlara "

Ömer DERELİOĞLU : " Neyle alakalı"

Rıdvan ÖZER   :"Yani inişleri Ulucan’a olacaklaalakalı "

Ömer DERELİOĞLU : " Haber vermedim"

Rıdvan ÖZER   :"Anladım, eee biz şeye ilettik kuleye ilettik inişleri Temelli'ye 

olacağı konusunda fakat buradaki aktivite geçerse veya bir değişiklik olursa diye Temelli'ye 

gitmeden önce burayla irtibat kurmalarını da söyledik"

Ömer DERELİOĞLU : " tamam süper"

15/07/2016 tarihindesaat18:45’dekitelefon konuşma kaydı;

Ömer DERELİOĞLU : " Ulucan’la irtibatımız var mı?"

Yunus AYDOĞAN    : " Var komutanım "

Ömer DERELİOĞLU : " Orada ki bütün trafikler Ulucan’da motor 

susturacak "

Yunus AYDOĞAN    : " tamam komutanım ilettik biz motor susturacaklar "

Ömer DERELİOĞLU : " personel başında beklesin araç 

göndereceklermiş buradan"

Yunus AYDOĞAN    : " Tamam komutanım araç gönderecekler şeklinde iletiyorum.  

Sağolun"

15/07/2016 tarihindesaat 18:45’deki telefon konuşma kaydı;

Ömer DERELİOĞLU : " Üsteğmen Ömer"

Okan KOCAKURT : " Binbaşı Okan Kocakurt, Temelli de motor sustursun tüm 

trafikler"

Ömer DERELİOĞLU : " Bütün trafikler Temelli de motor sustursun, 

tamam komutanım"

Okan KOCAKURT : " Buraya gelmek yok, orda motor sustursunlar. Araç 

gönderilir buradan araçlar personel dağılır."

Ömer DERELİOĞLU : " Anlaşıldı komutanım ben bu şekilde ikaz 
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ediyorum. Motor susturuyorlar"

Okan KOCAKURT : " Ayrılmasınlar hava araçlarının başından ama motor 

sustursunlar, trafikler orada beklesinler. "

Ömer DERELİOĞLU : " Tamam komutanım"

Okan KOCAKURT : " Tüm Türkiye’de uçuşlar durduruldu çünkü"

Ömer DERELİOĞLU : " tamam komutanım"

Okan KOCAKURT : " Muhtemelen personel şey yapcağız. Bir tane teknisyen 

arkadaş kalır başında hava araçlarının, Temelli de orda otobüsle buraya getiririz"

Ömer DERELİOĞLU : " Tamam komutanım ben şimdi ikaz ediyorum.

"

15/07/2016 tarihindesaat19:19’daki telefon konuşma kaydı; 

Özcan KARACAN : " Bugün gece uçuşu gözüküyor mu "

Ömer DERELİOĞLU : " Bugün gözüken gece uçuşu yok komutanım "

Özcan KARACAN : " tamam güzel gözükmesin tamam hadi görüşürüz "

15/07/2016 tarihindesaat 20:09’daki telefon konuşma kaydı; 

Ömer DERELİOĞLU : " Üsteğmen Ömer"

Özcan KARACAN : " Ömer Temelli'ye gelecek ataklar niye sen şey dedin döndü 

dedin Kayseriden "

Ömer DERELİOĞLU : " komutanım Kayseri’den döndümü dedim 

komutanım "

Özcan KARACAN : " öyle dedin mi?"

Ömer DERELİOĞLU : " yok komutanım"

Özcan KARACAN : " he temelliye gelecekler öyle bilgi sahibisin dimi abicim "

Ömer DERELİOĞLU : " evet evet komutanım şöyle onla ilgili şöye bi  

karışıklı oldu, ben kimseye demedim zaten, tekrar Kayseriye döncek diye şöyle bi sıkıntı oldu,  

Kayserinin kulesinden aradılar bütün hava araçlarımızı geri çagırıyoruz, size gönderdigimiz  

o trafiklerde geri döncek Kayseri’ye dedi söyledikleri, ama kara kuvvetlerin araçları dahil  

degilmiş buna diye sonra tekrar şey yaptılar "

Özcan KARACAN : " tamam kardeşim tamam doğru o zaman hadi görüşürüz."

15/07/2016 tarihindesaat 22:01’deki telefon konuşma kaydı;

Yunus AYDOĞAN    : " S70 kalktı bir tane şuan"
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Ömer DERELİOĞLU : " S70 mi kalkıyor ?"

Yunus AYDOĞAN    : " Evet teması yok "

Ömer DERELİOĞLU : " Temassız S70 "

Yunus AYDOĞAN    : " Evet evet"

.

Yunus AYDOĞAN    : " Kalkış yapan S70 Kalkış yapan S70 frekansta mısınız?"

Ortam sesi 1---"Ne oluyor manyak (…) cevap vermiyor,(…) sen bi sakin ol"

Yunus AYDOĞAN    : " Komutanım bir tane S70 kalktı (…..) "

Ömer DERELİOĞLU : " Üstteğmen Ömer, komutanım şuan bir tane 

S70 çalıştırdı ama, Üst Teğmen Ömer komutanım, Eee 4911 meydan harekattan komutanım, 

bilginiz dahilinde, tamam komutanım, tamam "

Aynı kayıttaki ikinci görüşme:

Ömer DERELİOĞLU : " Kolay gelsin"

Yunus AYDOĞAN    : " 

Ömer DERELİOĞLU : " Komutanın emri ile çalıştırmışlar. Bizle temas  

kurmayacaklarmış öyle dediler"

Yunus AYDOĞAN    : " Anlaşıldı"

15/07/2016 tarihindesaat 22:00’daki telefon konuşma kaydı; 

M. Semih ÜSKAYA  : " Binbaşı Semih"

Ömer DERELİOĞLU : "Üsteğmen Ömer Komutanım, ee bizle teması 

olmayan bir tane S70 çalıştırdı ama"

Okan KOCAKURT : " kim kim arıyordu "

M. Semih ÜSKAYA  : " Üsteğmen Ömer komutanım "

Okan KOCAKURT : " nereden arıyorsun Ömer "

M. Semih ÜSKAYA  : " 4911 meydan hareket tan komutanım "

Okan KOCAKURT : " tamam Ömer sıkıntı yok bizim bilgimiz dahilinde "

15/07/2016 tarihindesaat 22:06’daki telefon konuşma kaydı; 

Murat BOLAT : " ne oluyor helikopterler nereye gidiyor "

Ömer DERELİOĞLU : "komutanım hiç bilgi vermediler, kuleyle de 

temas kurmadılar, Kara Havacılık Komutanın emri ile çıktılar"

Murat BOLAT : " vay arkadaş ya ne oldu ki "
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Ömer DERELİOĞLU : " bende anlamadım komutanım şehrin "

Murat BOLAT : " neyse tamam demek ki gizli bişey "

Ömer DERELİOĞLU : " şehrin üstünde de şeyler uçuyor ama F16 

filan çözemedim ne olduğunu…"

15/07/2016 tarihindesaat 22:06’daki telefon konuşma kaydı; 

Ömer DERELİOĞLU : " Çıktı komutanım, Kuvvet Komutanı "

Murat BOLAT : " atla gel buraya "

Ömer DERELİOĞLU : " tabura mı geleyim komutanım "

Murat BOLAT : " he taarruz helikopteri ihtiyacı olabilir "

Ömer DERELİOĞLU : " -tamam komutanım geliyorum"

15/07/2016 tarihindesaat 22:07’deki telefon konuşma kaydı; 

Ömer DERELİOĞLU : " Üsteğmen Ömer, Fatih Başçavuşum "

Fatih DÖNDÜ : " Buyrun komutanım "

Ömer DERELİOĞLU : " Aracı acil meydan hareketa gönderebilir 

misiniz acill"

Fatih DÖNDÜ : " Yollayayım komutanım "

Ömer DERELİOĞLU : " Hadi Bekliyorum abi"

Fatih DÖNDÜ : " Bir tanemi asker yoksa şoför "

Ömer DERELİOĞLU : " Bir tane sadece şoför sadece şoför araç 

gelsin yeter"

15/07/2016 tarihindesaat 22:10'dakitelefon konuşma kaydı; 

Ömer DERELİOĞLU : " Efendim abi anlamadım"

Jandarma Havacılıktaki Görevli : " Yav uçuş yasağı var diye aramışlar "

Ömer DERELİOĞLU : " he he"

Jandarma Havacılıktaki Görevli : " Saat yedi sekiz gibi "

Ömer DERELİOĞLU : " Evet var"

Jandarma Havacılıktaki Görevli : " Şuanda helikopterler uçuyor da "

Ömer DERELİOĞLU : " bunlar başka bir şey abi gizli"

Jandarma Havacılıktaki Görevli : " Gizli "

Ömer DERELİOĞLU : " Evet Başka "
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Jandarma Havacılıktaki Görevli : " Eee şuan var dimi öyle bir yasak"

Ömer DERELİOĞLU : " Var var uçuş yasak şuan "

Jandarma Havacılıktaki Görevli : " Tüm Türkiye de"

Ömer DERELİOĞLU : " Aynen Tüm Türkiye’de yasak "

Jandarma Havacılıktaki Görevli : " Sebep belli mi"

Ömer DERELİOĞLU : " Değil abi, belli değil"

Şüpheli Ömer DERELİOĞLU 05/08/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmış, 

sonrasında da hakkında adli kontrol kararıuygulanmıştır. Şüphelihakkında yeni deliller elde 

edilmesi  üzerine  hakkında aynı  suçtan yakalama emri  çıkartılmış  ve 19/09/2016 tarihinde 

tekrar yakalanmıştır.

Şüpheli Ömer DERELİOĞLU'nun kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0553 686 

39 19 numaralı  telefon hattı  için  Ankara 5.  Sulh Ceza Hakimliği'nin  18/10/2016 tarih  ve 

2016/5136 D. iş sayılı kararı ile, 0 539 690 10 55, 0 505 497 19 35 numaralı telefon hatları 

için Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliğinin 28/11/2016 tarih ve 2016/2402 değişik iş sayılı kararı 

ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı verimiştir.

Şüpheli  Ömer  DERELİOĞLU'nun  kullanmakta  olduğu  0  505  497  19  35 

numaralı  telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe  girişiminde 

bulunulan 15/07/2016 tarihinde şüphelinin cep telefonunun gece boyunca Güvercinlik kışlası 

civarında bulunan baz istasyonlarından sinyal verdiği, şüphelinin olay gecesi Murat BOLAT, 

Fatih  TİFTİK,  Tamer  ÖĞÜT,  Soner  GÖKÇE,  Yusuf  Buğra  YOLALICI,  Süleyman  Nazif 

TÜRKOĞLU, Nuri OSMANCIOĞLU gibi kendisiyle birlikte askeri darbe girişimine iştirak 

eden şüpheliler  ile  telefon iletişimi  içerisinde olduğu,  cep telefonunun gece  boyunca açık 

olduğu, şüphelinin internet erişiminde bulunduğu anlaşılmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Ömer  DERELİOĞLU'nun  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Ömer  DERELİOĞLU'nun, 1.  Kara  Havacılık  Alayı  Bakım 

TaburuKullanıcı  ve  D/DS  Bakım  Bölüğü  Taarruz  Helikopter  Kullanıcı  Bakım  ve 

OnarımD/DS Takımında Bakım Subayı olarak Üsteğmen rütbesiyle görev yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri olmayan şüphelilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış biçimi 
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ile  birlikte  nazara  alındığında,  şüpheli  Ömer  DERELİOĞLU'nun  Fetullahçı  Terör  Örgütü 

üyesi olduğunun anlaşıldığı,

Şüphelinin,  15/07/2016  tarihindeki  1.  Kara  Havacılık  Alay  Komutanlığı  Alay 

Harekat Merkezi Nöbetçi Subayı olarak önceden görevlendirildiği,

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensupları  tarafından  planlanan  askeri  darbe  girişimi 

hazırlıkları  aşamasında  Kara Havacılık  Komutanlığı  Güvercinlik  Kışlasının helikopterlerin 

sevk ve idare edildiği askeri birlik olarak belirlendiği, Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının 

15/07/2016  tarihi  gecesinde  gerçekleştirecekleri  askeri  darbe  girişimi  öncesinde  kışlada 

nöbetçi  tüm personeli  değerlendirdikleri,  15/07/2016 tarihi  gecesi  için kışlanın tam olarak 

kontrolünü temin edebilmek amacıyla kendileri ile fikir ve eylem birliği içerisinde olmayan 

nöbetçi  personelin  nöbetini  değiştirdikleri,  kendileri  ile  fikir  ve  eylem birliği  içinde  olan 

nöbetçileri ise nöbetlerine devam etmelerini sağladıkları, bununla birlikte bir kısım personele 

izin vererek evlerine gönderdikleri, yine geceleyin kışlanın girişini araçlarla kapatarak giriş ve 

çıkışı  engelledikleri  bir  bütün  olarak  değerlendirildiğinde,  15/07/2016  tarihi  gecesinde 

Güvercinlik  Kışlasında askeri  darbe girişimine karşı  eylemde bulunabilecek durumda olan 

askeri  personelin  bulunmamasının  sağlandığı,  bu  kapsamda  da  darbe  planlamasını  yapan 

şüphelilerin  şüpheli  Ömer  DERELİOĞLU'nun  da  olay  gününe  ilişkin  nöbetini 

değiştirmedikleri, şüpheli Taha Fatih ÇELİK 01/09/2016 tarihli ifadesinde; "15/07/2016 günü 

sabah saat 07:30 sıralarında mesaiye gelerek 08:30 daki nöbet toplantısına katıldım. O gün  

birinci  Kara  Havacılık  Alayı  Nöbetçi  Amiri  idim.  Kışla  nöbet  toplantısında  rutin  nöbet  

faaliyetleri konuşuldu dikkatimi çeken husus o günkü nöbetçi heyetinin daha sonra gördüğüm  

kadarı  ile  hepsi  bu faaliyete  iştirak etmişlerdi."  şeklindeki  beyanlarının  da bunu doğrular 

nitelikte  olduğu,  bununla  birlikte  her  ne  kadar  şüpheli  Ömer  DERELİOĞLU  nöbetinin 

önceden belirlendiğini belirtmiş ise de, askeri darbe girişimine ilişkin hazırlık ve planlama 

toplantılarına  katılan  ve  olay gecesi  de  helikopter  kullandıkları  belirlenen şüpheliler  Taha 

Fatih ÇELİK ve Halil GÜL'ün de olay gününe ilişkin nöbetlerinin önceden belirlendiği, 

Şüphelinin, olay akşamı kullanılacak olan 4 adet AH-1W Süper Kobra helikopteri, 2 

adet  AH-1P Kobra  helikopteri  uçuş  hattında  faaliyete  ve uçuşa hazır  olacak şekilde hazır 

edilmeleri için gündüzden talimat verdiği, 

Şüpheli  Özcan  KARACAN'ın  olay  akşamı  askeri  darbe  faaliyetinde  kullanılmak 

üzere  Malatya'dan  Atak  helikopteri  gönderilmesini  telefonla  konuşurken  şüpheli  Ömer 

DERELİOĞLU'nun da şüpheli Özcan KARACAN'ın yanında bulunduğu, 

Şüphelinin,  Kara  Havacılık  Komutanlığı  Birinci  Kara  Havacılık  alayı  Meydan 

Harekat taburunda vardiya nöbetçi subayı olarak olay akşamı görevli bulunması nedeniyle 

olay  gecesi  uçan  1.  Kara  Havacılık  Alayına  ait  tüm  helikopterleri  takipsorumluluğunun 

bulunduğu, 
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Şüphelinin,  olay  akşamı  saat  22:10'da  Jandarma  Havacılıkta  görevli  personele 

telefonda  hava  sahasının  uçuşa  yasaklı  olmasına  rağmen  gizli  görevle  uçan  helikopterler 

olduğunu söylediği, bu durumdan da şüphelinin askeri darbe girişiminden önceden haberdar 

olduğunun anlaşıldığı,

Şüphelinin, saat 22:06 sıralarında şüpheli Murat BOLAT ile telefonda konuştuktan 

sonra  kendisine  ihtiyaç  olabileceğideğerlendirilerek  taarruz  helikopterlerinin  kalkış  iniş 

yaptıkları bölgeye gittiği, 

Şüphelinin, olay gecesi bakım komutanlığında görev yapan Binbaşı Suat AKYAZ, 

Yüzbaşı  Veysel  ERDOĞAN, Üstteğmen Soner  GÖKÇE,  Yüzbaşı  Nuri  OSMANCIOĞLU, 

Yüzbaşı  Serhan AFACAN, Astsubay Başçavuş Tamer ÖĞÜT ve Yüzbaşı  Sinan ASLAN’ı 

telefonla arayarak kışlaya gelmeleri emir ve talimatı verdiği, bu personelden şüpheliler Soner 

GÖKÇE, Nuri OSMANCIOĞLU ve Tamer ÖĞÜT'ün bu talimat üzerine kışlaya geldikleri, 

Olay gecesi askeri darbe kapsamında faaliyette bulunan helikopterlerde kullanılmak 

üzere  mühimmat  gereksinimi  oluştuğunda  şüpheli  Ünsal  ÇOŞKUN'un  şüpheli  Murat 

BOLAT'a  bir  UH-1  helikopteri  kaldırıp  Zırhlı  Birlikler  Komutanlığına  göndermesini  ve 

oradan verilecek olan mühimmatı  getirtmesi  talimatı  verdiği,  şüpheli  Murat  BOLAT'ın da 

şüpheliler Ömer DERELİOĞLU ve Ersel ERSOY'a birlikte UH/1 hangarına gidip oradan bir 

helikopterle Zırhlı Birliklere giderek mühimmat getirmeleri talimatı verdiği, şüpheliler Ömer 

DERELİOĞLU  ve  Ersel  ERSOY'un  bu  talimatı  yerine  getirmek  üzere  UH-1  hangarına 

gitmek için yola çıktıkları, bu sırada şüpheli Murat BOLAT'ın mühimmat getirme görevini 

şüpheli Ömer DERELİOĞLU yerine şüpheli Soner GÖKÇE'nin yerine getirmesini istemesi 

üzerine  şüpheli  Ömer  DERELİOĞLU'nun  geri  döndüğü,  mühimmat  getirmeye  şüpheliler 

Soner GÖKÇE ve Ersel ERSOY'un gittikleri,

Şüphelinin,  Başteknisyenlerden  olan  şüpheli  Tamer  ÖĞÜT'ü  telefonla  aradığı  ve 

diğer teknisyenlerle birlikte göreve gelmeleri talimatını verdiği, 

Helikopterlerden  birisinin  silah  arızası  vermesi  üzerine  şüpheli  Ömer 

DERELİOĞLU'nun, şüpheli Tamer ÖĞÜT Astsubay'a 'Silah arızası için bir tane teknisyen  

var  mı?'  diye  sorduğu,  şüpheli  Tamer'in  de 'Çağlayan Çimen var'  diye  söylemesi  üzerine 

şüphelinin Çağlayan ÇİMEN'i çağırması talimatı verdiği,

Şüphelinin  sabah  saatlerine  kadar  Güvercinlik  Kışlasında  bulunarak  askeri  darbe 

kapsamında kendisine verilen yasadışı emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması,  kışlada  askeri 

darbeye  yönelik  faaliyetleri  yönlendirenlerin  Akıncı  üssüne  gitmeleri  üzerine  sabah 

saatlerinde kışladan ayrıldığı,

Şüphelinin, gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi olduğunu 

bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu 
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olan  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ettiği,  askeri  darbe 

girişimininde bulundukları, şüphelinin askeri hiyerarşi ve tanımlı görevleri dışında Fetullahçı 

Terör Örgütü mensuplarından askeri darbe planlaması kapsamında aldığı yasal olmayan emir 

ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli Ömer DERELİOĞLU'nun, soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı Terör 

Örgütü üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük 

Millet  Meclisini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  kısmen  veya  tamamen  yapmasını 

engellemeye  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya 

görevlerini  yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını 

oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-116- Şüpheli Ömer GÜLER'in ( Astsubay ) Eylemleri :

Şüpheli Ömer GÜLER 17/07/2016 tarihli ifadesinde; " Ben halen Askeri Yüksek 

İdare Mahkemesi Başkanı Hakim Tümgeneral Abdullah ARSLAN'ın emir astsubayı olarak 

görev yapmaktayım.

15/07/2016  tarihinde  Askeri  Yüksek  İdare  Mahkemesinde  komutanımın  yanında 

görevde bulunuyordum. Öğleden önce izin almıştım. Öğleden sonra tekrar mahkemeye geri 

döndüm.  Saat  18.30'a  kadar  burada  görevime  devam ettim.  Kara  Kuvvetleri  Komutanlığı 

Lojistik Komutanlığına bağlı 5. Anabakım Komutanlığına yeni tayinim çıkmıştı. Burası Kara 

Havacılık Komutanlığının yanındadır,  Güvercinlik'te bulunmaktadır.  Eşyalarımı yeni görev 

yerime  götürmek  için  akşam  saat  19:15  sıralarında  buraya  gittim.  Kara  Havacılık 

Komutanlığında görevli kıdemli başçavuş olan Rıza YÜKSEL'i süpriz olarak ziyaret amacıyla 

Kara Havacılık Komutanlığına geçtim. Nöbetçi subayı Kara Kuvvetleri Komutanının ve Kara 

Kuvvetleri  Kurmay  Başkanının,  Kara  Havacılık  Komutanlığında  olduğunu,  hangarları 

gezdiğini,  bu  nedenle  ortalarda  dolaşmamam  gerektiğini  söyledi.  Ben  teknisyen  odasına 

geçtim, orada oturmaya başladım.

Saat  21:30'dan sonra bir  hareketlilik  başladı,  "helikopterleri  hazırlayalım" dediler. 

Teknisyenler  dışarı  çıktı.  Bende  kendilerine  yardım  ettim.  Teknisyenlerle  birlikte 

helikopterlerin  örtülerini  açtık.  Şahıslardan  birisi  Yaşar  başçavuş  idi,  soyadını 

hatırlayamıyorum.  Diğer  şahısların  isimlerini  de  hatırlayamıyorum.  Ben  tekrar  teknisyen 

odasına  geçtim.  Bir  süre  sonra  helikopterler  çalıştı.  Orada  bulunan  isimlerini  bilmediğim 

yarbay rütbesindeki kişiler genelkurmaydan Genelkurmay Başkanı imzalı direktif geldiğini, 

sıkıyönetim  ilan  edildiğini,  Türk  Silahlı  Kuvvetlerinin  ülke  yönetimine  el  koyduğunu 

söylediler.  Yaklaşık  1  saat  sonra  elinde  anahtarla  ismini  bilmediğim  bir  binbaşı  geldi. 
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Elindekilerin  yakıt  tankerlerinin  anahtarı  olduğunu,  yakıt  ihtiyacı  olduğunu söyledi.  Daha 

sonra anahtarları  bana vererek tanker getirmemi istedi.  Ben tanker kullanamayacağımı,  bu 

nedenle getiremeyeceğimi söyledim. Denemem konusunda ısrar etti. Bende anahtarları alarak 

garaja geçtim. Tankerlerden birine binerek çalıştırmayı denedim, çalıştıramadım. Daha sonra 

oradaki  Land  Rover  askeri  araca  binerek  tanker  şoförlerini  almaya  gittim.  Tek  başıma 

şoförlerin bulunduğu koğuştan er statüsündeki tanker şoförlerini aldım. Bu şoförlerle üç adet 

tankeri uçuş hattına çektik. Ben üç adet şoför alıp gelmiştim. Burada helikopterlerin yakıt 

ikmalleri yapıldı. Bundan sonra ben herhangi bir şeye karışmadım. Bu olaylar Güvercinlik'te 

bulunan Kara Havacılık Komutanlığında meydana geldi. Ben daha sonra teknisyen odasına 

gittim. Yakıt ikmali yapıldıktan sonra helikopterler havalandı. Patlama sesleri geldi. Uçaklar 

uçuyordu.  Helikopterler  inip  kalkıyordu.  Güvercinlik'teki  üstten  sadece  helikopterler 

havalandı. Havalanan helikopterler silahlı idi. Silahlı taarruz helikopterleriydi. Helikopterler 

ilk havalandığında saat 22:00 sıralarıydı. Gece 02:30 sıralarında helikopterler inmişti. Daha 

sonra istirat ettim. Sabah uyandığımda Kara Havacılık Komutanlığının çevresinde yoğun bir 

silah sesleri geliyordu. Helikopterlerin hepsi hızlı bir şekilde çalıştırıldı. 

Bende bir  helikoptere  bindim.  Güvercinlik'ten  bizim Akıncıdaki  4.  Ana Jet  Üssü 

Komutanlığına  götürdüm.  Helikopterde  hatırladığım  kadarıyla  Kara  Havacılık 

Komutanlığında görevli Murat AĞIR Albay, Erdoğan ERDEM isimli nerede görev yaptığını 

bilmediğim pilot albay vardı, pilot Albay Osman ÇAYIR vardı. Başka kişilerde vardı, ancak 

onların ismini  hatırlayamıyorum. Bir  süre Akıncı  Üssünde bekledik.  Bir  süre sonra üssün 

içerisindeki 143. Floya geçtik. Sonra akşama doğru 4. Ana Jet Üssü Komutanlığına geçtik. 

Orada tümgeneral Kubilay SELÇUK'u gördüm. Üst Komutanı Tuğgeneral Hakan EVRİM'i 

gördüm. Bunlar telefonla görüştükten sonra askeri savcılar geldi. Daha sonra bizi otobüslere 

bindirler. Otobüslerle buraya geldik. 4. Ana Jet Üssü Komutanlığında teslim olduğum sırada 

görevde  kullanmış  olduğum  beylik  tabancamı  kendi  rızamla  teslim  ettim.  Yurtta  sulh 

konseyini bilmiyorum. Kimlerden oluştuğunu, kimler tarafından kurulduğunun, amacının ne 

olduğunu, kimlerin üye olduğunu bilmiyorum. Ben böyle bir konseye üye değilim. Helikopter 

kullanmayı  bilmiyorum.  Ben  pilot  değilim.  Olay  sırasında  herhangi  bir  şekilde  silah 

kullanmadım. Ben sadece helikopterlerin yakıt ikmali amacıyla yakıt tankerlerinin getirilmesi 

için  şoförleri  alıp  yakıt  tankerlerini  Güvercinlik'te  uçuş  alanına  getirmiştim.  Sadece  yakıt 

ikmalinde bulundum. 2009 yılından bu yana hava aracı üzerinde aktif olarak çalışmıyorum. 

Ben teknisyen olduğum için daha önce hava araçları üzerinde çalışıyordum. Güvercinlik'te 

bulunduğumuz sırada ismini bilmediğim bir  binbaşı bana emir verdi.  O da helikopterlerin 

yakıtlarının  doldurulması  ile  ilgili  emirdi.  Bunun  dışında  bana  olay  sırasında  emir  veren 

olmadı. Akıncıda bulunduğum sırada Akın ÖZTÜRK'ü gördüm. Hakan Karakuş isimli kişileri 

tanımam. Akın ÖZTÜRK'ü Akıncıda uzaktan gördüm. Telefon trafiği içerisindeydi. Akıncı 
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üssünde  bulunduğum  sırada  Genelkurmay  2.  Başkanı  Orgeneral  Yaşar  GÜLER'in  orada 

tutulduğunu  duydum.  Ancak  kendisini  görmedim.  General  rütbesindeki  bazı  kişilerin  de 

tutulduğunu  duydum,  ancak  görmedim.  Bunların  kim  olduklarını  bilmiyorum.  Akıncıda 

meydana  gelen  vatandaşlara  ateş  edilmesi  olayını  görmedim.  Kimlerin  ateş  ettiğini  ve 

kimlerin  silah  kullandığını  bilmiyorum.  Güvercinlik'ten  helikopterleri  kaldıran  pilotların 

isimlerini  hatırlayamıyorum.  Ben  helikopterlerin  nereye  gittiğini  bilmiyorum.  Benim 

edindiğim izlenimlere göre oradaki diğer insanların bu konuda çok bilgileri yoktu. Hatta o 

gece  ilk  patlamalardan  sonra  insanlar  kötü  oldu.  Türk  Silahlı  Kuvvetlerin  yönetime  el 

koyduğunu Güvercinlik'te  duydum. Öncesinde  böyle bir  olay olacağını  bilmiyordum.  Ben 

olay sırasında tanker şoförlerine tankerlerin yakıt ikmali için getirilmesi emrini verdim. Onun 

dışında  kimseye  emir  vermedim.  FETÖ/PDY isimli  oluşumu bilmiyorum.  Üyesi  değilim. 

Fettullah GÜLEN'i sadece medyadan duydum. Dershane yada yurtlarında kalmadım. Başkaca 

da yakınlarımdan dershane ya da yurtlarında kalan olmadı. Ben Güvercinlik'e devrem Rıza 

YÜKSEL'i görmek için gitmiştim, bu olaylar olunca onunla da görüşemedi. Onu bu olaylar 

sırasında görmedim. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Ömer KIZILOVA 07/12/2016 tarihli ifadesinde; ". Saat 04:00 sıralarında 

biz Güvercinlik'te hangarın önünde beklerken Ömer GÜLER Astsubay da taarruz hangarının 

olduğu yerden bizim yanımıza geldi. Aramızda darbeye yönelik bir konuşma olmadı. Rutin 

konuşmalar oldu. Bizim helikoptere bixiler yüklenirken 3 tane de çelik yelek konmuştu. " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Resul  BARDAKKAYA polise  verdiği  22/10/2016 tarihli  ifadesinde;  " 

Dışarıya çıktığımda başka birliklere ait  teknisyenlerin geldiğini gördüm. Bunlar;  Başçavuş 

Volkan TÜRKKORKMAZ, Mustafa ORMANTEPE, Ömer GÜLER’di,  arkalarından Murat 

BOLAT, Yarbay İlkay ATEŞ, Binbaşı Ali ERCAN, Yüzbaşı Cebrail SERT, Yüzbaşı Taha Fatih 

ÇELİK ile Kobra helikopter pilotları olan ancak tanımadığım isimlikleri sökülü, tabancaları 

olan kalabalık bir pilot grubu geldi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Resul BARDAKKAYA 22/10/2016 tarihli ifadesinde; " ... Biz 4 astsubay 

helikopterin pervanelerindeki örtüleri her birimiz ayrı ayrı helikopterin olmak üzere açtık. Biz 

uçuşa hazırlık için bu helikopterlerin bataryalarını ve yakıtlarını kontrol ettik. Bu yaptığımız 

işlemler yaklaşık 15 dakika kadar sürdü. Bu sırada başka birliklerden polis ifademde belirtmiş 

olduğum Volkan TÜRKKORKMAZ, Mustafa ORMANTEPE ve Ömer GÜLER astsubaylarda 

geldiler. Onlarda diğer helikopterleri uçuşa hazır hale getirdiler. dedi.

...Biz o gece orada beklerken saat 24:00 sıralarında uçuş hattına inen Ataklara ve 
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Kobralara Volkan TÜRKKORMAZ, Mustafa ORMANTEPE, Süleyman Nazif TÜRKOĞLU, 

Ümit ALPAR, Ömer GÜLER, Engin SARITAŞ mühimmat yüklediler. Ben ve benimle birlikte 

hareket eden 5 astsubay arkadaş herhangi bir helikoptere mühimmat yüklemedik. " şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Engin SARITAŞ 05/12/2016 tarihli ifadesinde; " ... Saat 23:00 sıralarına 

gelmişti,  helikopterlerden  ikisi  biz  mühimmatı  yükledikten  sonra  kalktılar.  Hatırladığım 

kadarıyla yukarıda belirttiğim 3 pilottan hangisi birlikte uçtu hatırlamıyorum. Bizim taraftan 

Süper Kobralar kalkmadan önce karşı  taraftan kobra helikopterler kalktı.  Sonra bizimkiler 

kalktı. Ben Süleyman Nazif Başçavuşun yanına gittim. O tekrar uçuş olursa ikmal ihtiyacı 

olabilir,  tankeri  getirin  dedi.  Ömer  GÜLER  Başçavuşta  oradaydı.  Onunla  birlikte  tanker 

garajına gittik, sorumlu kimseyi bulamayınca 15 - 20 dakika orada oyalandık. Sonra tekrar 

bulamadan geri geldik. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Fırat  DARENDE  16/11/2016tarihli  ifadesinde;  "  ... Bu  sırada  etrafı 

kontrol  ederken  P  Kısım  Odasının  ışığının  yandığını  fark  ederek  içeriye  girdiğimizde; 

Astsubay Ömer GÜLER’in üniformalı ancak isimliği takılı olmadığı halde, belinde tabancası 

ile yanında Astsubay Süleyman Nazif TÜRKOĞLU, Astsubay Engin SARITAŞ ve Astsubay 

Ümit ALPAR’ı tulumlu olarak durduğunu gördüm. Hatta Ümit ALPAR bizi sivil kıyafetle 

görerek;  "Siz  niye  sivilsiniz,  gidin  üzerinizi  giyinin"  şeklinde  ilki  normal  ikinci  ve 

üçüncüsünde emir verir şeklinde sert olarak söyledi. 

...  Bunun üzerine helikopteri  kontrol  ettiğimizde;  pal’de ve elivtörün orda mermi 

isabeti olduğunu gördük ve helikopterin gayri faal olduğunu söylediğimiz esnada Astsubay 

Ömer GÜREL ( Ömer GÜLER ) yanımıza gelerek; Ne gayri faali,  uçar o diye söyleyince 

bizde uçamayacağını söyledik tekrar; bir şey yok bunda bantlarız uçar diye karşılık verince 

beş on dakika sonra piste skorsky indi ve gitti, pilotlarını uzak olduğumuz için görmedim biz 

hangara girdik hangarda telefonlarımızı kontrol ederken TRT Spikerinin kendisine silah zoru 

ile  bildiri  okutulduğu  ile  ilgili  internete  haber  düştüğünü  gördük.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli Murat ÖZEL 17/11/2016tarihli ifadesinde; " ...  o esnada Süper Kobra 

iniş yaptı,  pilotların arkadaki Binbaşı Ali ERCAN, öndeki ganır silahçı dediğimiz Yüzbaşı 

Cebrail  SERT olduğunu  gördük.  Helikopter  iner  inmez  yanına  gittiğimizde  alt  kuyruktan 

isabet aldığını ve uçamayacağını söyledik. Bu esnada da Cebrail SERT silah arızası olduğunu, 

lazer  pointırın  arızalı  olduğunu  söyledi.  Biz  de  şuan  arızanın  giderilemeyeceğini, 

uçamayacağını söyledik. Aslında bu helikopter zaten uçarak gelmişti ve uçmaması için bir 
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problemi  yoktu.  Biz  uçuşunu  engellemek  amacıyla  arızayı  gideremeyeceğimizi  ve 

uçamayacağını  söyleyince  helikopteri  susturdular.  Bunun üzerine  Astsubay Ömer  GÜLER 

yanımıza  gelerek;  bunda  bir  şey  yok,  bu  helikopter  uçar  diye  söylemeye  başladı.  Ömer 

GÜLER’in teknisyen olduğunu biliyorum ancak Süper Kobra kursu olmadığını ve kendisinin 

daha  önce  emir  astsubaylığı  yaptığını  ve  hangarlarla  ilgisinin  olmadığını  ve  orada 

bulunmaması gerektiğini biliyorum. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Sebahattin ŞAHİN 26/07/2016 tarihli ifadesinde; "... bu arada saat:04:10 

sıralarında  birlikte  elektirikler  kesildi  ve  pilotlar  ve  teknisyenler  olan  10505  numaralı 

helikopterde  Yüzbaşı  Zafer  DOLU  ve  kıdemli  başçavuş  Ömer  KIZILOVA ve  içerisinde 

bilmediğim  pilot  ile,  10504  numarada  yarbay  Sezgin  UYANIK  ve  Başçavuş  Korkmaz 

GÜLAL ve görmediğim pilot ile beklemeye başladılar yaklaşık bir saat beklediler bu süre 

içerisinde  Ömer  KIZILOVA ve  Korkmaz  GÜLAL’ın  yanına  Astsubay  Ömer  GÜLER  ve 

yanında  tanımadığım 5  tane  Astsubay  ile  birlikte  geldiler  bu  arada  Ömer  KIZILOVA’ya 

nereye gittiklerini sordum bana Genelkurmaya personel indirdiklerini söyledi..

... Benim darbe girişiminde hiçbir görev almadım, ben bu darbe girişiminde Albay 

Osman  ÇAYIR  ...  Başçavuş  Ömer  KIZILOVA'nın  helikopterlerle  uçtuğunu  ve  Başçavuş 

ÖMER Güler’in de bunların yanına gelip sohbet ettiğini gördüm orada bu olaylara ait kamera 

kayıtları mevcuttur." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Tamer ÖĞÜT 22/10/2016 tarihli ifadesinde; "... Bu arada uçuş hattında; 

Binbaşı  Sadullah  ABRA,  Yarbay  Murat  KARAKAŞ,  Yüzbaşı  İzzet  ÇAKAN  ile 

Teknisyenlerden Süleyman Nazif TÜRKOĞLU, Ümit ALPAR ve Ömer GÜLER’i gördüm. 

Bunların yanlarında beylik silahları vardı.

Bu sırada 10606 nolu helikopter iniş yaptığında pilot kısmında Binbaşı ALİ ERCAN, 

ön  tarafta  Yüzbaşı  Cebrail  SERT  olduğunu  gördüm.  Ali  ERCAN’ın  yanına  giderek  ne 

olduğunu sorduğumda; "Bir şey yok sağa sola atış yapıyoruz" diye söyledi. Yine bu arada 

uçuş hattında bulunan Ömer GÜLER kendi görevi olmamasına rağmen inen helikopterlerin 

yanına bizden önce giderek kontrol ediyor ve sürekli bizim arkamızda etrafımızda geziyordu. 

Ömer  GÜLER önceden  Kobra  teknisyeniydi  ancak  bir  süredir  bildiğim  kadarıyla  Askeri 

Yüksek  İdare  Mahkemesi  Başkanının  yaverliğini  yapıyordu.  O  gece  sürekli  etrafımızda 

gezdiği için ben de kendisine ne yapıyorsun gibisinden sorduğumda "Telefon ettiler geldik" 

diye  söyleyince  bende  devrem  olması  münasebetiyle  "Sana  kadar  çağıracak  kimseyi 

bulamamışlar mı?" diye takıldığımda, " Çağırdılar geldik" diye karşılık verdi. Yine bu esnada 

Ümit ALPAR’ı görerek ne olduğunu sordum. Çünkü Ümit ALPAR uçak baş teknisyeni idi 

bizim hangarda ilişkisi yok, kendisi, " Tatbikat var geldim" diye karşılık verdi. 
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... Bu esnada da (P) Kobralar inip kalkıyordu ancak yanlarına gitmediğim için kimin 

binip indiğini görmüyordum. Yine bu esnada UH-1 helikopteri iniş yaptığında Binbaşı Ersel 

ERSOY ile Üsteğmen Soner GÖKÇE’nin indiğini gördüm. Mühimmat getirmişlerdi. Hatta 

bizede mühimmatı indirmek için yardım etmemizi söylediler ben belimin ağrıdığı bahanesini 

söyleyerek  indirmedim.  Mühimmat  indikten  sonra  UH-1  tekrar  havalandığında  Fatih 

Astsubay telefonuna gelen mesajda; Helikopterlerin halka ateş ettiğini görmüş ve bizede bunu 

gösterdi hatta bu esnada Ömer GÜLER de bakmak isteyince kendisine göstermedik bu esnada 

saat 02:20 idi. 

Bu sırada 10606 tekrar  iniş  yaptığında  kontrolünü yaptık  ben uçuşu kesmek için 

bahaneler üretmek istiyordum baktım pervanede de mermi deliği var Ali ERCAN’a uçuşu 

kestiğimizi  söyledim  ancak  Ömer  GÜLER  bu  şekilde  uçabileceğini  söyleyince  bende 

sorumlusunun  ben  olduğumu  uçamayacağını  söyleyince  Ali  ERCAN tamam diyerek  gitti 

bende ekibe hangara girmesini söyledim. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU  01/11/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ömer 

GÜLER'i ise saat 23:00 sıralarında uçuş hattında görmüştüm. Resul BARDAKKAYA ise saat 

21:30  sıralarında  oradaydı.  24:00  sıralarında  Tamer  ÖGÜT,  Çağlayan  ÇİMEN,  Fırat 

DARENDE,  Fatih  SEVİNÇ,  Murat  ÖZEL astsubayları  da  uçuş  hattında  görmüştüm.  Bu 

astsubaylar wiski helikopteri dediğimiz Süper Kobraların teknisyenleridir. Bu helikopterleri 

uçuşa hazırlıyorlardı."

Şüpheli Çağlayan ÇİMEN 10/08/2016 tarihli ifadesinde; " ... Uçuş hattında bizim 

birlikte  çalışmadığı  halde  orada  bulunan  personel  vardı.  Ömer  GÜLER ...  Binbaşı  Rafet 

KALAYCIisimli komutanlar vardı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ömer  SEZEN  18/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Bunun  haricinde 

FETÖ/PDY örgütü  içerisinde faaliyet  gösteren  1.  Kara Havacılık  Alayı  Bakım Taburunda 

görevli  Kıdemli  Başçavuş  Ümit  ALPER,  nerede  görev  yaptığını  bilmediğim  ancak 

Güvercinlik'te gördüğüm, emre itaatsizlik edenleri tutuklamakla görevli olduğunu öğrendiğim 

Kıdemli  Başçavuş  Ömer  GÜLER,  halen  İstanbul  da  görev  yapan  fakat  olay  akşamı 

Güvercinlik'te gördüğüm eski takım komutanım olan Kurmay Yüzbaşı Hakan SANDIK’ın bu 

yapı içerisinde faaliyet gösterdiklerini düşünüyorum." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Ömer SEZEN 23/12/2016 tarihli ifadesinde; "Ben Fetullahçı terör örgütü 

mensubu  değilim.  Bu  yapıyla  bu  zamana  kadra  herhangi  bir  şekilde  ilişkim ve  irtibatım 

olmadı.  Polis  ifademde belirttiğim şekilde  Yarbay Özcan KARACAN'ın,  Ümit  ALPAR'ın, 
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Ömer GÜLER'in ve Hakan SANDIK'ın bu örgüt içerisinde yer  aldıklarını  düşünüyorum." 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Murat  BOLAT  20/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ... Kendilerine 

'Teknisyenleri ne yapacağız'  diyerek yani skorskylere ve kobralara binecek teknisyelerin ne 

olacağını sorduğumda Özcan KARACAN bana dediki 'taarruz teknisyenleri ile ben konuştum 

. Skorsky teknisyenleri ile de tayin dairesindekiBinbaşı Mehmet ŞAMCI konuştu ve halletti ' 

diyerek  bana  elindeki  Teknisyen  listesini  gösterdi.  Gördüğüm listede  taarruz  yani  saldırı 

helikopteri teknisyenleri olarak gördüğüm şahıslar ise ..Baş. ÇVŞ. Ömer ( Ömer GÜLER) 

....isimli  şahıslardı...Kobra helikopterlerinin başında Taarruz Tabur Komutanı  olan ve aynı 

zamanda kışla nöbetçi amiri olanYarbay ÖZCAN KARACAN'ın orda olduğunu gördüm. Bu 

arada  kobra  tipi  saldırı  helikopterlerine  mühimmatları  yükleniyordu.Özcan  KARACAN'a 

nereye  gittiklerini  sordumAkıncı  Hava  Üssüne  gittiklerini  söylediler.  Bu  saldırı 

helikopterlerine  mühimmatı  tahminime  göreMerkez  komutanlığı  vasıtası  ile  geldiğini 

düşünüyorum. Çünkü Merkez Komutanlığını iki tane land Rover tipi aracı orda duruyordu. 

Ben  size  şimdi  orda  bulunan  ve  helikopterler  ile  havalanan  personelin  isimlerini 

söyleyeceğim. ... Başçavuş Ömer ( Ömer GÜLER) Üstçavuş Resul BARDAKKAYA isimli 

şahıslardı. Başçavuş Ömer'e bu mühimmatı kimin getirdiğini ve verdiğini sorduğumda bana 

cevap vermeden uzaklaştı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Fatih  SEVİNÇ  16/11/2016  tarihli  ifadesinde;  "...  P  Başmakinisti 

Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU  helikopterdeki  mühimmatı  indirmesine  yardımcı  olmamızı 

söyledi ancak biz yardım etmedik orada bulunan askerler ile birlikte kendisi indirdi ve orada 

bulunan P tipi Kobraya yüklediler. Sinan AYGAR isimli arkadaşımız bize watsapp dan Murat 

BOLAT, Özcan KARACAN ve P kısmı başmakinistine kesinlikle güvenmeyin onların verdiği 

emirleri yapmayın diye yazdı, bu mesajı okurken Ömer GÜLER yanımızdaydı ve bu mesajı 

yazan kim,rütbesi  ne kaçlı  nerden biliyor  gibi  sorular  sordu.  Bizde arkadaşımız olduğunu 

nerden bildiğini bilmediğimizi söyledik.

... Yarım saat sonra havadaki Süper Kobra iniş yaptı indi motor susturması üzerine 

helikopterin yayına kontrol için gittik içerisinde arka kısımda Binbaşı Ali ERCAN ön kısımda 

da  Cebrail  SERT isimli  pilot  vardı,  pervane  ve  kuyruk kısmında mermi  isabeti  olduğunu 

gördük ve helikopterin bu şekilde uçamayacağını söyledik, bu sırada bizim taburda görevli 

olmayan tam olarak görev yerini bilmediğim Başçavuş Ömer GÜLER uçuş tulumlu olarak 

yanımıza geldi ve hasarın büyük olmadığını bu şekilde de uçuşun olabileceğini söyledi ben ve 

yanımda bulunan arkadaşlarım uçuşun gerçekleşemeyeceğinde ısrar ettik." şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 
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Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:11'de, Başçavuş Engin SARITAŞ, Başçavuş Mustafa 

ORMANTEPE ve Başçavuş Ömer GÜLER’in taarruz hangarına giriş yaptıkları,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  22:12'de,  Başçavuş  Volkan  TÜRKKORKMAZ, 

Başçavuş Mustafa ORMANTEPE ve Başçavuş Ömer GÜLER’in taarruz hangarında birlikte 

görüldükleri,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:17'de, Başçavuş Ümit ALPAR, Başçavuş Mustafa 

ORMANTEPE,  Başçavuş  Volkan  TÜRKKORKMAZ,  Başçavuş  Süleyman  Nazif 

TÜRKOĞLU,  Başçavuş  Engin  SARITAŞ,  Başçavuş  Ömer  GÜLER  ve  Üstçavuş  Resul 

BARDAKKAYA’nın taarruz hangarı apronunda görüldükleri,

15  Temmuz 2016 günü,  saat:  22:20'de,  Başçavuş  Ümit  ALPAR,  Başçavuş  Ömer 

GÜLER,  Başçavuş  Volkan  TÜRKKORKMAZ  ve  Başçavuş  Süleyman  Nazif 

TÜRKOĞLU’nun taarruz hangarında görüldükleri,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:50'de, Başçavuş Engin SARITAŞ ve Başçavuş Ömer 

GÜLER’in taarruz hangarı önünde görüldükleri,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 00:02'de, Başçavuş Engin SARITAŞ ve Başçavuş Ömer 

GÜLER’in uçuş kıyafetli olarak taarruz hangarına giriş yaptıklarının görüldüğü,

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  00:05'de,  Üstçavuş  Fatih  SEVİNÇ,  Üstçavuş  Fırat 

DARENDE,  Üstçavuş  Murat  ÖZEL ve  Başçavuş  Tamer  ÖĞÜT  olduğu  düşünülen  sivil 

kıyafetli  şahısların,  Ford  Connect  marka  askeri  araçla  hangar  önüne  geldikleri,  Başçavuş 

Ömer  GÜLER  (tabanca  kılıfı  takılı)  tarafından  karşılanıp  taarruz  hangarına  birlikte  giriş 

yaptıklarının görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 03:42'de, Başçavuş Ömer GÜLER ve Başçavuş Volkan 

TÜRKKORKMAZ’ın VIP hangarına giriş yaptıklarının görüldüğü, 

16 Temmuz 2016 günü, saat: 04:09'de, Başçavuş Ömer GÜLER, Başçavuş Volkan 

TÜRKKORKMAZ,  Başçavuş  Korkmaz  GÜLAL,  Başçavuş  Ömer  KIZILOVA ve  Hangar 

Nöbetçi  Astsubayı  Üstçavuş  Sebahattin  ŞAHİN  ile  birlikteVIP  hangarında  birlikte 

görüldükleri belirtilmiştir. 

Şüpheli Ömer GÜLER'in Ankara ili Etimesgut İlçesi Şehit Osman Avcı Mahallesi 

Göldekent Sitesi C Blok No:4 adresinde Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin 22/08/2016 

tarih  ve  2016/2344  D.  İş  sayılı  kararı  uyarınca  25/08/2016  tarihinde  arama  ve  elkoyma 

işlemleri yapılmıştır.
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Kara  Havacılık  Komutanlığı'nın  04  Ağustos2016  tarih  ve  isth:74635218  sayılı 

"Emniyet Tedbirleri" konulu emri gereğince 16/08/2016 tarihinde Taarruz Tabur Komutanı 

odası açıldığında, Özcan KARACAN' ın şahsi eşyaları toplanırken uçuş tulumu paça cebinde 

çıkan Yarım A4 kagıt  üzerinde el  yazısı  ile  yazılmış  15 kişiden oluşan listede '  3- Ömer 

GÜLER' isminin bulunduğu anlaşılmıştır. 

Şüpheli Ömer GÜLER'in Ankara İli Etimesgut İlçesi Şehit Osman Avcı Mahallesi 

Göldekent Sitesi C Blok No:4 adresindeki evinde25/08/2016 tarihinde Ankara Batı 2. Sulh 

Ceza Hakimliği'nin 2016/4187 D.iş sayılı  kararı uyarınca arama yapılmış, bir kısım dijital 

materyale el konulmuştur.

Şüpheliden  ele  geçirilen  dijital  materyaller  üzerinde  yapılan  inceleme  sonucunda 

07/12/2016 tarihli inceleme ve veri çıkarma raporu düzenlenmiştir.

Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  Mali  Suçlarla  Mücadele  Şube  Müdürlüğü'nün 

28/03/2017  tarih  ve  342278  Sayılı  cevabi  yazısında;  Şüpheli  Ömer  GÜLER’in  kardeşi 

Bünyamin GÜLER’in Renk Gıda San Ve Tic Ltd Şti örgütle iltisaklı şirkette sosyal güvenlik 

kaydının bulunduğu belirtilmiştir.

Şüpheli Ömer GÜLER'in kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0537 496 72 58, 

0537 696 80 28, 0530 275 06 79, 0530 275 06 78 ve 0533 372 73 12numaralı telefon hatları 

için Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği'nin 29/11/2016 tarih ve 2016/2416 D. iş sayılı kararı ile 

5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı verilmiştir.

Şüpheli Ömer GÜLER'in kullanmakta olduğu 0 537 496 72 58 numaralı telefon 

hattının iletişim bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe girişiminde bulunulan 15/07/2016 

tarihinde şüphelinin saat 18:51'de Anıttepe'deki baz istasyonlarından sinyal verdiği, saat 20:32 

ile 05:48 arasında Güvercinlik Kışlasının bulunduğu mevkiideki baz istasyonlarından sinyal 

verdiği,  07:08'den  sonra  Akıncı  Hava  Üssünün  bulunduğuKazan  ilçesindeki  baz 

istasyonlarından  sinyal  verdiği,  şüphelinin  15/07/2016  tarihinde  saat  14:48  ve  17:31'de 

şüpheli Okan KOCAKURT ile, saat 18:36, 18:46 ve 18:51'de şüpheli Ömer KIZILOVA ile, 

16/07/2016 tarihinde saat 08:05 ve 08:06'da şüpheli İlyas BARUT ile, saat 09:02'de şüpheli 

Fatih KARAGÖZ ile, saat 09:05'de şüpheli Korkmaz GÜLAL ile,  saat  10:40'da 

şüpheli  Talat  URAL ile  iletişim  içerisinde  olduğu,  cep  telefonundan  saat23:59  -  05:47 

arasında herhangi bir telefon irtibatı bulunmadığı, internet erişiminde bulunduğu görülmüştür.
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Şüpheli Ömer GÜLER, 16/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Ömer  GÜLER'in  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Ömer  GÜLER'in, Askeri  Yüksek  İdare  Mahkemesi  Başkanının  emir 

astsubayı olarak görev yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri olmayan şüphelilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış biçimi, 

şüpheli  Ömer  SEZEN'in  'Ömer  GÜLER'in  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu' olduğuna 

ilişkin23/12/2016  tarihli  beyanı  birlikte  nazara  alındığında,  şüpheli  Ömer  GÜLER'in 

Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğunun anlaşıldığı,

Şüphelinin,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler  tarafından  planlanıp 

gerçekleştirilecek olan askeri darbe planı kapsamında olay gecesi helikopterlere teknisyenlik 

yapacak personel olarak önceden görevlendirildiği, askeri darbe faaliyeti kapsamından taarruz 

helikopterlerinin  planlanması  işini  şüpheli  Özcan  KARACAN'ın  yaptığı,  şüpheli  Özcan 

KARACAN'ın şahsi eşyaları toplanırken uçuş tulumunun paça cebinde çıkan yarım A4 kagıt 

üzerinde el yazısı ile yazılmış taarruz helikopter teknisyenlerinden oluşan 15 kişilik listede 

şüpheli  Ömer  GÜLER'in  isminin   '  3-  Ömer  GÜLER'  şeklinde  yer  aldığı,  askeri  darbe 

hazırlıkları  aşamasında düzenlendiği  anlaşılan bu listede şüpheli  Ömer GÜLER'in isminin 

bulunmasından  da  şüphelinin  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  önceden 

görevlendirildiğinin anlaşıldığı, 

Şüphelinin  2009  yılından  beri  aktif  olarak  hava  araçları  üzerinde  çalışmamasına 

rağmen  aldığı  talimat  doğrultusunda Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu askerler  tarafından 

planlanıp gerçekleştirilecek askeri darbe kapsamında kendisine verilecek emir ve talimatları 

yerine getirmek üzere görevli olmadığı halde15/07/2016 tarihinde saat 19:00 sıralarında sivil 

kıyafetli  olarak  Kara  Havacılık  Komutanlığı  Güvercinlik  Kışlasına  geldiği,  daha  sonra 

hazırlanarak üzerine tulum giydiği, 

Şüphelinin, askeri darbe girişiminde bulunulan gece boyunca uçuş hattında taarruz 

helikopterlerine  mühimmat  yüklediği,  uçuştan  gelen  helikopterlerin  yanına  diğer 

teknisyenlerden önce giderek kontrollerini yaptığı, helikopterleri kontrol eden teknisyenlerin 

arkasından onları takip ederek kontrol ettiği, 

Şüpheli Fırat DARENDE'nin 16/11/2016 tarihli ifadesinde, şüpheli Ömer GÜLER'in 

olay akşamı üniformalı ancak isimliğinin takılı olmadığı belirtildiği, olay akşamı askeri darbe 
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faaliyetinde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askerlere tanınmamak ve bilinmemek 

için  isimliklerini  ve  peclerini  sökmeleri  talimatı  verildiği,  aynı  şekilde  şüpheli  Ömer 

GÜLER'in de üniformasındaki isimliği söktüğünün anlaşıldığı, 

Şüpheli  Ömer GÜLER'in olay akşamı belinde tabancasıyla  Güvercinlik kışlasında 

taarruz hangarında bulunduğu, kendisine verilen yasa dışı emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Ömer  GÜLER'in  15/07/2016  tarihinde  saat  22:11'de  şüpheliler  Engin 

SARITAŞ  ve  Mustafa  ORMANTEPE  ile  birlikte  taarruz  hangarına  giriş  yaptıkları,  saat 

00:05'de şüphelinin belinde tabancalı bir halde, araçla taarruz hangarına gelen şüpheliler Fatih 

SEVİNÇ, Fırat DARENDE, Murat ÖZEL ve Tamer ÖĞÜT'ü karşıladığı ve birlikte taarruz 

hangarına girdiklerinin güvenlik kamerası görüntüleri ile tespit edildiği, 

Uçuştan  gelen  helikopterlere  yakıt  ikmali  yapılması  gerektiğinde  şüphelinin, 

askerlere  emir  vererek  yakıt  tankerlerini  uçuş  hattına  getirttiği  ve  bu  tankerlerden 

helikopterlere yakıt ikmali yaptırdığı, 

Şüphelinin,  olay  gecesi  sıralı  amir  ve  komutanlarından  olmayan  asker  kişilerden 

yasadışı  emir  ve  talimatlar  aldığı,  yine  sıralı  amiri  olmadığı  askerlere  yasadışı  emir  ve 

talimatlar verdiği, görev yapmadığı bir askeri birlikte yetkisiz olarak olay akşamı faaliyette 

bulunduğu, 

Sabah  saat  06:00  sıralarında  Jandarma  Özel  Kuvvetler  tarafından  askeri  darbe 

girişimine karşı Kara Havacılık Komutanlığı kışlasına operasyona başlanılması üzerine askeri 

darbecilerin  verdikleri  Güvercinlik'ten  Akıncı'ya  tahliye  emri  üzerine  şüpheliler  Ünsal 

ÇOŞKUN  ve  Yasin  CANDEMİR'in  kullandıkları  UH-1  tipi  helikoptere  şüpheli  Ömer 

GÜLER'in de şüpheliler Ertuğrul ALTUN, Murat AĞIR, Fatih KARAGÖZ, İlyas BARUT, 

Ömer Faruk TÜRKMEN, Nuri YÜKSEL, Bilal BOZDUĞAN, Muhterem YAMAN birlikte 

Akıncı Hava Üssüne gittikleri, 

Askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  ve  Akıncı  Hava  Üssünün 

uçaklar tarafından bombalanması üzerine şüpheli Ömer GÜLER'in Akıncı Üssünden kaçarken 

kolluk tarafından yakalandığı,

Şüphelinin,  olay  akşamı  Genelkurmay  Başkanı  tarafından  hava  sahasının  uçuşa 

kapatılmasına ilişkin emir verildiği halde helikopterleri uçuşa hazırladığı ve bu helikopterlerin 

bu yasağa rağmen uçuş gerçekleştirdikleri, 

Şüphelinin,  olay  gecesi  Kara  Havacılık  Komutanlığında  gerçekleştirilen  askeri 

hareketliliğin bir askeri darbe girişimi olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için 

kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu olan diğer şüphelilerle fikir ve eylem birlikteliği 

içerisinde hareket ettiği, askeri darbe girişimininde bulundukları, şüphelinin askeri hiyerarşi 

ve tanımlı görevleri dışında Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarından askeri darbe planlaması 

2011/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



kapsamında aldığı yasal olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Ömer GÜLER'in,  soruşturmaya konu eylemlerinin,  Silahlı  Terör Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını  oluşturduğu 

anlaşılmıştır. 

5-117- Şüpheli Ömer KIZILOVA'nın (Astsubay ) Eylemleri:

Şüpheli  Ömer  KIZILOVA 07/12/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ben  1998  yılında 

Balıkesir Astsubay Meslek Hazırlama okulundan mezun oldum. Sonra 1 yıl Kara Havacılıkta 

kurs gördüm. 1999 yılında şu anki ismi 5. Ana Bakım Merkezi olan birime atandım. Değişik 

yerlerde  görev yaptım.  2013 yılından beri  KKK Tayin  Dairesi  Başkanlığı  Kara Havacılık 

Tayin  Şubesinde  Kısım  Astsubayı  olarak  görev  yapıyordum.  15  Temmuz  itibariyle  bu 

görevdeydim. Benim sıralı amirlerim binbaşı Rıza AKINCI, binbaşı Mehmet ŞAMCI'dır. 

14/07/2016 tarihinde  ben Tayin  Dairesinde  ofis  kısmında masamda oturuyordum. 

Mehmet ŞAMCI Binbaşı benim yanıma geldi, yanıma oturdu. Bana Cuma günü ya da başa bir 

günden için emir geldiğini, Suriye'ye ineceğimizi, emrin gizli olduğunu, içeriğini kendisinin 

de bilmediğini,  hazırlıklı  olmam gerektiğini,  yanıma tulumumu, botlarımı almamı,  bunları 

kimseye söylememem gerektiğini bana söyledi. Bende Cuma günü akşam itibariyle yıllık izne 

ayrılacağımı  belirterek  ben  gelmesem olmaz  mı  dedim.  O da  zaten  2  saatlik  bir  tatbikat 

olacak, 2 saat sonra gidebilirsin, zaten sen Cougarcısın senin uçuşun bile olmayabilir dedi. 

Tatbikatın Kara Havacılıkta olacağını, kendisinin de orada olacağını söyledi. Bu konuşmaları 

bizim bulunduğumuz ortamda benden başka duyan olmadı. Çünkü bu konuşmayı bana kısık 

sesle yaptı. O nedenle odada bulunan başkaları bu konuşmayı duymadı. Ben o gün Suriye ve 

tatbikat  konusunu  Mehmet  ŞAMCI  dışında  başka  bir  kişiyle  konuşmadım.  Mehmet 

ŞAMCI'nın evinin nerede olduğunu bilmiyorum. Kendisinin evine gitmedim. Onun evinde 

herhangi bir toplantıya katılmadım.

Ben 17 yıllık  astsubayım bu zamana kadar  Mehmet ŞAMCI Binbaşının belirttiği 

şekilde bir tatbikata katılmadım. 

Ben  15/07/2016  tarihinde  kişisel  işlerim  nedeniyle  KARANET'de  kayıtlı  olduğu 

şekilde  bir  gün mazeret  izinliydim.  Ancak öğleye  kadar  işlerimi  tamamladım.  Saat  13:00 

sıralarında Ertan DERİN Astsubay beni aradı.  Mehmet ŞAMCI Binbaşı seni çağırıyor gel 

dedi. Bende bunun üzerine kendi aracımla tayin dairesine gittim.
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Okul  komutanlığının  Isparta'ya  taşınması  ile  ilgili  tayin  çalışmaları  vardı.  Onları 

tamamladım. Saat 18:00 sıralarında Mehmet ŞAMCI bana ben Kara Havacılığa gideceğim 

saat  20:00  gibi  sizde  oraya  gelin  dedi.  Ayrıca  Mustafa  ORMANTEPE  ve  Volkan 

TÜRKKORKMAZ'ın Etiler Ordu evinde olduğunu, onları da giderken almamızı, A City'den 

Erkan ÇETİN Başçavuşun bizleri alacağını, olabildiğince Kara Havacılığa az araç giriş çıkışı 

olsun  dedi.  Bu  sırada  Korkmaz  GÜLAL Başçavuşda  yanımızdaydı.  Aynı  şeyleri  ona  da 

söyledi.

Saat  19:00  sıralarında  Karargahtan  benim  plakası  olmayan  aracımla  Korkmaz 

GÜLAL  Başçavuş  ile  birlikte  çıktık.  Etiler  Orduevine  gittik.  Yoldayken  ben  Mustafa 

ORMANTEPE'yi  cep  telefonumdan  aradım.  Oraya  gelmekte  olduğumuzu  söyledim.  Biz 

Etiler orduevine vardığımızda onlar kapıda çıkmışlar bizi bekliyorlardı. Mustafa ve Volkan'ı 

benim araca  aldık.  Oradan  İstanbul  yolundan  A City'e  gittik.  Mustafa  ile  Volkan'ı  orada 

indirdik. Korkmaz Başçavuş ile birlikte Eryaman'a onun evine gittik. Ben aşağıda bekledim. 

O evine çıkıp 10 - 15 dakika sonra uçuş tulumu ile geri döndü. O kendi arabasına bindi. Ben 

kendi arabama bindim. İki arabayla Etimesgut'a benim baldızımın bulunduğu adrese gittik. 

Oraya benim arabamı park ettim. Araçta bulunan tulum çantamı alarak Korkmaz'ın arabasına 

bindim. Birlikte A City'nin oraya geldik. Korkmaz'ın arabasını A City otoparkına park ettik. 

Biz  otoparka  gittiğimizde  Mustafa  ORMANTEPE  ve  Volkan  TÜRKKORKMAZ  orada 

bekliyorlardı.  Erkan  ÇETİN  Başçavuşta5  -  10  dakika  sonra  oraya  geldi.  Benim arabayla 

gideceğiz  dedi.  4'ümüz  Erkan  ÇETİN'in  kullandığı  arabaya  bindik.  Kara  Havacılık  Ana 

Nizamiyesinden giriş yaptık. 1. Alayın Karargahına binasına gittik. Erkan Başçavuş bizi orada 

bıraktı. Kendisi Skorsky hangarına gitti. Karargah binasının kapısında hatırladığım kadarıyla 

yüzbaşı Taha Fatih ÇELİK vardı. Kolunda nöbetçi kolluğu vardı. Ona tatbikat için geldiğimizi 

söyledik. O da buyurun dedi. Bizi içeri aldı. Pilotların gazinosuna geçmemizi söyledi, biz de 

oraya geçtik. Biz orada birifing yapılacağını düşünüyorduk. Dördümüz yarım saat kadar orada 

bekledik. Bu sırada üzerimize tulumlarımızı giydik. Bize herhangi bir birifing verilmedi. Bu 

sırada tekrar kapıdaki nöbetçi yüzbaşı yanımıza geldi. Bizlere arkadaşlar intibaklı olduğunuz 

hava aracının komutanına gidin onlar size gerekli talimatı verecek onlarla görüşün dedi. Biz 

de  bunun  üzerine  oradan  çıktık.  Mustafa  ORMANTEPE  ile  Volkan  TÜRKKORKMAZ 

taarruz  hangarına  gittiler.  Biz  Korkmaz  GÜLAL  ile  birlikte  Hava  Ulaştırma  Grup 

Komutanlığına gittik.

Grup  Komutanlığında  Oğuz  YALÇIN'ın  toplantı  halinde  olduğunu  öğrendik. 

Görebildiğim  kadarıyla  Oğuz  YALÇIN'ın  odasında  Sezgin  UYANIK  Yarbay,  Deniz 

ALDEMİR Binbaşı, Osman ÇAYIR Albay vardı.

Biz  Sezgin  UYANIK'ın  odasına  girdiğimizde  başlangıçta  odasındaydı.  Telefonla 

konuşuyordu.  Kendisine  bizi  Mehmet  ŞAMCI  Binbaşının  gönderdiğini,  Tayin  Daireden 
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geldiğimiz söyledik. Buyurun oturun, bekleyin dedi. Kendisi Oğuz YALÇIN Albayın odasına 

geçti. Birkaç dakika sonra sirenler çaldı. Alarm verildi. Hepsi odadan çıktı. Sezgin UYANIK 

Yarbay bize helikopterleri çekmemiz lazım dedi. Biz de hangi helikopteri çekeceğimizi, ne 

yapacağımızı  sorduk.  Zaten  helikopterlerin  yerini  de  bilmiyorduk.  Sezgin  YARBAY  ile 

birlikte  biz  koşarak uçuş hattına gittik.  Oraya  vardığımızda Sezgin UYANIK Yarbay bize 

hangi helikopterle uçacağımızı gösterdi.  Ben arama kurtarma helikopterinin yanına gittim. 

Hatırladığım  kadarıyla  bu  helikopterin  kuyruk  numarası  10505  idi.  Cougar  marka  idi. 

Helikopterler  hangardaydı.  Orada  bulunan  nöbetçi  astsubay  Sebahattin  ŞAHİN'e  ben 

helikopteri sen hangardan çıkar traktörü nasıl kullanacağını bilmiyorum dedim. O da ben de 

bilmiyorum dedi. Bunun üzerine ben traktöre binip deneme yanılmayla helikopteri çekerek 

hangarın dışına uçuş hattına çıkardım. Bunu yaparken bana Korkmaz GÜLAL Astsubay ile 

Sebahattin ŞAHİN Astsubaylar da yardım ettiler. Bu sırada Rıza AKINCI Binbaşı ile Zafer 

DOLU Yüzbaşı uçuş hattına geldiler. Helikopteri çalıştırdılar. Ben helikopterin sağına soluna 

baktım. Gerekli kontrolleri yaptım. Bu sırada diğer hangarlarda hareketlilik vardı. Biz Cougar 

helikopteri hazırlarken Skorskylerin hepsi kalkış yaptılar ve oradan ayrıldılar. Önce Sezgin 

UYANIK Yarbay, Deniz ALDEMİR Binbaşı Osman ÇAYIR Albay ve Korkmaz GÜLAL'ın 

kullandıkları  Cougar  oradan kalkış  yaptı.  Arkasından da  benim içinde  bulunduğum ikinci 

Cougar  kalkış  yaptı.  Benim gece  görüş  gözlüğüm ve  kaskım yoktu.  Nereye  gideceğimizi 

bilmiyordum.  Pilotlarda  gideceğimiz  yeri  bilmiyordu.  Hatta  10  -  15  dakika  kadar  havada 

gezindik. Sonra helikopteri bir yere indirdiler. Sonra buranın Akıncı üssü olduğunu anladım. 

Bizden  başka  daha  önceden  Güvercinlik'ten  kalkan  skorskyler  ile  Cougarın  olduğu  yere 

inmiştik. Helikopterleri stop ettirdik. Pilotlar açık bir yerde önce toplandılar. Ben helikopterin 

başında  kaldım.  Korkmaz  GÜLAL Başçavuşda  geldikleri  helikopterin  başındaydı.  Oturup 

ertesi gün ayrılacağımız izin programını konuşuyorduk. Açık alanda toplantı yapan pilotlar 

kapalı alana geçtiler. Orada konuşmaya devam ettiler. Bu sırada skorskyler kalkıp iniyordu. 

Saat 24:00 - 01:00 sıralarında Zafer DOLU ile Rıza AKINCI Cougarın başına geldiler. Görev 

olacak dediler. Helikopteri çalıştırdılar. Bende helikoptere bindim. Nereye gideceğiz dedim. 

Zafer DOLU bana haber gelecek daha net haber yok dedi. Korkmaz'ın teknisyenliğini yaptığı 

10503 kuyruk numaralı Cougarda hazırlık yaptı. İki Cougar helikopter olarak kalkış yaptık. 

Ankara  istikametine  doğru  uçuş  yaptık.  Helikopter  bir  alana  indi.  Sonradan  öğrendiğim 

kadarıyla burası Harp Okulunun tören alanıymış. Zafer DOLU Yüzbaşı 10 ya da 15 kişiyi 

alacağız dedi.  Tören alanında üzerlerinde rütbesi olmayan silahlı,  techizatlı  askerler vardı. 

Gördüğüm kadarıyla silahlarında şarjör yoktu. Bizim helikoptere 10 - 15 kişi kadar bindiler. 

Diğer helikoptere de aynı şekilde binenler oldu. Ben helikoptere binen askerlerden birisine 

nereye  gittiklerini  sordum.  Onlarda  nereye  gittiklerini  bilmiyorlardı.  Sadece  tatbikat  var 

dediler. Oradan aldığımız askerleri Genel Kurmay Başkanlığı binasının oraya biryere indirdik. 
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Bu  şekilde  Harp  Okulundan  toplam  iki  kez  Genel  Kurmay'a  asker  getirdik.  İkinci 

dönüşümüzde yerden bizim helikoptere ateş edildi. Ben pilotlara "bu nasıl tatbikat, aşağıdan 

bize ateş ediyorlar" dedim. Onlarda sakin ol, herhangi bir sorun yok dediler. Bunun üzerine 

tekrar harp okuluna gitmedik. Güvercinlik'e geri döndük. Korkmaz Başçavuşun bulunduğu 

helikopter  isabet  almıştı.  Benim cep telefonum yanımdaydı.  İnternete  baktığımızda  askeri 

darbe olduğunu öğrendik. Saat o sırada 03:00 sıralarıydı.

Güvercinlik'e  indiğimizde  helikopterleri  kontrol  ettik.  Korkmaz  Başçavuşun 

teknisyenliğini yaptığı helikopterin pali isabet almıştı. Uçamayacak durumdaydı. Birşeylerin 

kötü gititğini ve yanlış  işler  olduğunu fark ettik.  Sebahattin ŞAHİN Astsubayda oradaydı. 

Kendisine durumu sorduk. O nizamiyelerin kapatıldığını, giriş çıkışların kapatıldığını söyledi. 

Bunun üzerine sivil kıyafetlerimizi 10505 numaralı helikopterin içine aldık. Sezgin UYANIK 

Yarbay yanımıza geldi. Bana helikoptere zırh takalım dedi. Bende takılamaz dedim. Bu sırada 

Sebahattin ŞAHİN hangarda zırh var dedi. Sebahattin ile zırh almaya giderken ben kendisine 

"bırak, ne olacağı belli değil, ne yaptığımız belli değil, zırhı takmayalım" dedim. O da tamam 

dedi. Sonra tekrar Sezgin Yarbayın yanına gittik. Ona zırhı bulamadığımızı söyledik. 

Sezgin UYANIK Yarbay Sebahattin ŞAHİN Astsubaya depodan bixi dediğimiz kapı 

makinalı  tüfeklerini  getirmesini  söyledi.  Sebahattin  Şahin  astsubayda  Osman  ONGUN 

Astsubayla birlikte depodan toplam 4 tane bixi getirdi. Biz bu sırada hangarda bulunan diğer 

Cougarı çıkardık. Bu helikopterin kuyruk numarasını hatırlamıyorum. 4 tane bixiyi iki iki bu 

helikopter  ve benim teknisyenliğimi yaptığımı helikoptere koyduk.  Ancak monte etmedik. 

Yarım saat kadar sonra sonradan çıkardığımız Cougar ile Korkmaz GÜLAL, Sezgin UYANIK 

Yarbay ve Deniz ALDEMİR Binbaşı kalkış yaptılar. 

Sabah hava aydınlandığında taarruz hangarının önünden kalktığını hatırladığım ve 

sonradan pilotunun Sadullah ABRA olduğunu öğrendiğim bir kobra kuleye doğru ateş etmeye 

başladı. Bir taraftan kulenin etrafında dönüyordu. Bu ateş başlayınca Rıza AKINCI ile Zafer 

DOLU helikopteri çalıştırdılar. Bende bu helikoptere bindim. Helikopter hareket etti. Taarruz 

hangarının oradan kuleye doğru yere yakın uçtu. Kulenin orada yere indik. Orada 3 - 4 tane 

teğmen,  Mehmet  ŞAHİN Binbaşı,  Fatih  KARAGÖZ Astsubay,  Ertuğrul  ALTUN Binbaşı, 

Oğuz YALÇIN Albay bindiler. Bizim helikopter kalkış yaptı. Bu sırada kobra atış yapmaya 

devam  ediyordu.  Oradan  kalkıp  biz  Akıncı'ya  iniş  yaptık.  Akıncıda  helikopterden  indik. 

Tamamen ortada bir panik havası vardı. Rıza Binbaşı ile Zafer DOLU Yüzbaşı helikopterden 

inmediler,  diğerleri  indi  ve  bir  kısmı  daha  önce  pilotların  toplantı  yaptıklarını  belirttiğim 

kapalı  kısma  geçtiler.  Ben  helikoptere  ikmal  yapacaktım.  Zafer  DOLU ile  Rıza  AKINCI 

Binbaşı  üzerlerindeki  tulumları  çıkarmışlar  sivil  kıyafetleri  giymişlerdi.  Onlarda  o  kapalı 

kısma geçiyorlardı. Biz Korkmaz Başçavuş ile birlikteydik. Ben helikopter bir daha kalkmasın 

diye yakıt ikmali yapmaktan vazgeçtim. Sonra Korkmaz ile konuştuk, helikopterde bulunan 
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sivil  kıyafetlerimizi  helikopterin  içinde  giydik.  Helikopterden  indiğimizde  orada  bulunan 

silahlı,  siyah kıyafetli  birisi  bizim yanımıza geldi.  Silahını  bize doğrulttu,  hayırdır  nereye 

gidiyorsunuz dedi. Bende bir yere gitmiyoruz burdayım dedim. Eli silahlı askerleri o esnada 

bir yere topladılar. O askerde bizim yanımızdan ayrıldı. Korkmaz GÜLAL Astsubay ile biz 

oradan çalıların arasından kaçıp birliğin içinde geçerek yolda bir araca otostop yaptık. Tipo 

marka,  beyaz  renkli,  sivil  bir  şahsın  kullandığı  bir  araç  bizi  aldı.  Kendisi  Eryaman'a 

gidiyormuş,  bizi  Optimuma  kadar  götürdü.  Biz  Akıncı'dan  ayrıldığımızda  hatırladığım 

kadarıyla saat 08:00 sıralarıydı. 

Eşim geldi, Optimumdan beni aldı ve eve gittik. Daha sonra ben 17 temmuz tarihinde 

TEM şube müdürlüğüne ifade vermek için gittim.

Biz olay akşamı Kara Havacılığa gittiğimizde yukarıda belirttiğim gibi ben, Korkmaz 

GÜLAL, Volkan TÜRKKORKMAZ ve Mustafa ORMANTEPE 1. Kara Havacılık alayının 

gazinosunda yarım saat kadar birifing verilmesini bekledik. Özcan KARACAN Yarbay ile biz 

görüşmedik.  Mustafa  ve  Volkan'ın,  Özcan  KARACAN'ın  yanına  gidip  gitmediklerini 

bilmiyorum.

Biz Korkmaz Başçavuş ile Ulaştırma Grup komutanlığına gittiğimizde orada bulunan 

Sebahattin  ŞAHİN bize  niye  geldiniz  diye  sormadı.  Ben kendisine yeni  atanan Ulaştırma 

Grup  Komutanı  Oğuz  YALÇIN'a  hayırlı  olsuna  geldiğimizi  söylemedim.  Kendisi  bir  ara 

Korkmaz  astsubay  ile  görüştüler.  Belki  o  söylemiş  olabilir.  Saat  04:00  sıralarında  biz 

Güvercinlik'te  hangarın  önünde  beklerken  Ömer  GÜLER Astsubay da  taarruz  hangarının 

olduğu yerden bizim yanımıza geldi. Aramızda darbeye yönelik bir konuşma olmadı. Rutin 

konuşmalar oldu. Bizim helikoptere bixiler yüklenirken 3 tane de çelik yelek konmuştu.

Olay günü sabahtan ben izinliydim. Kesinlikle Mustafa ORMANTEPE ve Volkan 

TÜRKKORKMAZ ile Kuvvet komutanlığında görüşmedim. Mehmet Binbaşı burada doğru 

söylemiyor. Ertan DERİN Astsubay bu kişilerle konuşmuş olabilir.

Benim olay akşamı telefonum devamlı yanımdaydı ve açıktı. Hatırladığım kadarıyla 

o gece sadece eşimle telefonda görüştüm. Saatini  hatırlamıyorum. Gece saatlerinde ayrıca 

Talat URAL beni cep telefonumdan aradı. Teknisyenliğini yaptığı Skorsky helikopterde bir 

arızasından bahsetti, bende bilmiyorum dedim. Hatırladığım kadarıyla başka kimse ile o gece 

telefonda konuşmadım. Telefonumda internet paketi de vardır. Ben saat 03:00 sıralarına kadar 

cep telefonumdan internete girip bakmadım. O saatten sonra internete girdim. Ve askeri darbe 

olduğunu öğrendim. 

Ben Fetullahçı terör örgütü mensubu değilim. 15/07/2016 tarihindeki askeri darbe 

girişimine  bilerek  katılmadım.  Üzerimde  olay  günü  tabancam  da  yoktu.  Kimseye  ne 

tabancayla ne de helikopterdeki silahlarla ateş etmedim. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 
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Şüpheli  Sebahattin  ŞAHİN  26/07/2016 tarihli  ifadesinde;  "  ...  saat:22:15 

sıralarında Albay Osman ÇAYIR, Yarbay Sezgin UYANIK, Binbaşı Rıza AKINCI, 

Binbaşı Deniz ALDEMİR, Yüzbaşı  Zafer DOLU, Kıdemli  başçavuş Korkmaz 

GÜLAL,  Kıdemli  Başçavuş  Ömer  KIZILOVA  hangara  geldiler  tabur 

komutanımız  Sezgin  UYANIK  hangar  kapısını  açmamı Acil  Uçuş çıktığını, 

10505  ve  10503  kuyruk  numaralı  Helikopterlerin  dışarıya  çıkarılmasını 

emretti hepsi tam teçhizat Uçuşa hazır haldelerdi. 10503 kuyruk numaralı 

helikopteri  Yarbay  Sezgin  UYANIK  kullandı  yanma  hangi  pilotu  aldığını 

görmedim  helikopterin  kabin  kısmında  Albay  Osman  ÇAYIR  ve  kıdemli 

Başçavuş  Korkmaz  GÜLAL  helikoptere  binip  hemen  uçtular,  10505 

numaralı  helikopterde  Yüzbaşı  Zafer  DOLU  ve  Kıdemli  başçavuş  Ömer 

KIZILOVA vardı beraber iki helikopter birlikte havalandılar, havalanmadan 

önce komutanlar uçmaya geldiğinde Kıdemli başçavuş Ömer KIZILOVA’ya 

buraya niye geldiklerini sorduğumda yeni grup komutanına hayırlı olsuna 

geldiklerini söylediler sonradan acil uçuş olduğu için uçacaklarını söylediler 

her iki helikopterde ilk uçuşta silah yoktu bu sırada ben bölük komutanım 

Binbaşı  Çelebi  ÇALIMLI  ve  bölük  komutanı  vekili  Yüzbaşı  Murat  UYAN’ı 

arayarak Tabur komutanının gelip acil uçuş çıktığını söylediklerini ve uçuşa 

gittiklerini söyledim.

Hangardan  10504  kuyruk  numaralı  helikopteri  başçavuş  Ömer 

KIZILOVA  ve  Başçavuş  Korkmaz  GÜLAL  helikopteri  dışarı  çıkartılar  ve 

Yarbay Sezgin UYANIK helikoptere Başçavuş Osman ONGUN’un zimmetinde 

olan iki adet bixi ve 6 adet çelik yeleği getirmemizi emretti Osman ONGUN 

kapının kilitli  olduğunu söyledi  Yarbay Sezgin UYANIK gerekiyorsa kapıyı 

kırın getirin dedi Osman ONGUN ve ben deposuna giderek iki adet bixi ve 6 

adet çelik yelek alıp 10504 numaralı helikoptere 1 adet bixi ve 3 adet çelik 

yelek ve diğer helikopter 10505 e bir bixi ve üç adet çelik yelek verdik 

mühimmat olmadığı  için  vermedik  bizde olmadığını  bildiği  için  istemedi 

zaten bu arada 10505 numaralı helikoptere Başçavuş Ömer KIZILOVA yakıt 

ikmali  yaptı  daha sonra Yarbay Sezgin UYANIK bana helikopterlerin kapı 

zırhı olup olmadığını sordu bende bilmediğimi söyledim. Başçavuş Ömer 

KIZILOVA ile hangara bakmamızı söyledi. Biz baktık bulamadık bu arada 

saat:04:10 sıralarında birlikte elektirikler kesildi ve pilotlar ve teknisyenler 

olan 10505 numaralı helikopterde Yüzbaşı Zafer DOLU ve kıdemli başçavuş 

Ömer KIZILOVA ve içerisinde bilmediğim pilot ile 10504 numarada yarbay 

Sezgin  UYANIK  ve  Başçavuş  Korkmaz  GÜLAL  ve  görmediğim  pilot  ile 
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beklemeye başladılar yaklaşık bir saat beklediler bu süre içerisinde Ömer 

KIZILOVA ve Korkmaz GÜLAL’ın yanına Astsubay Ömer GÜLER ve yanında 

tanımadığım  5  tane  Astsubay  ile  birlikte  geldiler  bu  arada  Ömer 

KIZILOVA’ya  nereye  gittiklerini  sordum  bana  Genelkurmaya  personel 

indirdiklerini söyledi daha sonra 10505 numaralı hava aracı uçuşa çıktı ...

Benim  darbe  girişiminde  hiçbir  görev  almadım,  ben  bu  darbe 

girişiminde  Albay  Osman  ÇAYIR  ...  Başçavuş  Ömer  KIZILOVA'nın 

helikopterlerle uçtuğunu ve Başçavuş ÖMER Güler’in de bunların yanına 

gelip  sohbet  ettiğini  gördüm  orada  bu  olaylara  ait  kamera  kayıtları 

mevcuttur." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Volkan TÜRKKORKMAZ 26/10/2016 tarihli ifadesinde; " Biz Mehmet 

ŞAMCI  binbaşının  oradan  ayrıldıktan  sonra  Mustafa  ORMANTEPE  ile  birlikte  Etiler 

orduevine gittik. Orada 5-6 saat kaldıktan sonra Ömer KIZILOVA Astsubay, bizi özel aracıyla 

orduevinden aldı.  Birlikte Kara Havacılık  Komutanlığı'na gittik.  Ömer'in  de o gece uçuşu 

varmış. Saat 19:00 sıralarıydı. Mustafa ile biz Özcan Yarbayın odasına gittik. Odasında yoktu. 

Oradan taarruz hangarına gittik. Orada teknisyenler Engin SARITAŞ, Ümit ALPAR, Nazif 

Süleyman TÜRKOĞLU Astsubaylar vardı. Hangarın önünde dışarıda 5-6 tane kobra ve Süper 

Kobra helikopterler vardı. 1 tane de atak helikopteri vardı. Biz hangarın önünde yarım saat 

kadar bekledik.  Sonra oraya land rover bir  askeri  araç geldi.  Askerler  mühimmatı  araçtan 

indirdiler. Biz de o mühimmatı hangarın içinden geçip uçuş hattına taşıdık. Yaklaşık 20 kutu 

kadardı.Saat 20:00-20:30 sıralarıydı. Bize askerlerin getirdiği mühimmatı uçuş hattına taşıma 

konusunda kimse talimat vermedi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ertan DERİN 07/11/2016 tarihli  ifadesi;  "16/07/2016 günü sabah gün 

ağarıncaya kadar bu şekilde hiçbir uçuşa katılmadan geri planda bekledim ve yanıma Kıdemli 

Başçavuş Korkmaz GÜLAL ve Kıdemli Başçavuş Ömer KIZILOVA geldi. Bunların bu saate 

kadar  zaman zaman Cougar  helikopterleri  ile  uçuşa katıldıklarını  gördüm. Ne yaptıklarını 

sorduğumda bana mühimmatgetirdik bu üsse, dedi ve geçiştirdiler. Ben de kendilerine 'Bir an 

önce buradan çıkmamız lazım' dedim. Onlar da bana katıldı, üzerimizdeki uçuş tulumlarını 

çıkardık ve orada diğer arkadaşların yanlarında getirdikleri sivil kıyafetleri giydik ve önce 

lojmanlar bölgesine gittik ..." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Ahmet YENGİL 26/07/2016 tarihli ifadesinde; " ...Piste döndüğümüzde 

diğer  helikopterlerin  tamamı  halen  pistte  duruyordu.  Ayrıca  2  Adet  Kugar  marka  Hava 

Ulaştırma  Grup  Komutanlığına  ait  helikopterin  piste  iniş  yaptığını  gördüm.  Bunların 
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teknisyenleri  Astsubaylar  Korkmaz  GÜLAL  ve  Ömer  KIZILOVA  idi.  Pilotlarının  kim 

olduğunu bilmiyorum. Biz helikopterlerin yanında bekledik." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Osman  ONGUN  26/07/2016tarihli  ifadesinde;  "  Ancak  ben 

helikopterlerin  uçtuğu  anı  görmedim,  ancak  yine  burada  nöbetçi  olan  Sebahattin  ŞAHİN 

Başçavuşumdan  bu  helikopterlerde  teknisyen  olan  Astsubay  Ömer  KIZILOVA ve  yine 

astsubay başçavuş olan Korkmaz isimli soyadını bilmediğim ( Korkmaz GÜLAL ) teknisyenin 

uçtuğunu öğrendim, bu konuyu Sebahattin ŞAHİN nöbetçi astsubayım bilir.

16.07.2016 günü saat 03.30 - 04.00 sıralarında .... Bu iki helikopter 2 adet bixi silahı 

daha  sonra  tekrar  uçtu,  bu  helikopterler  ile  uçanların  içerisinde  benim  tanıdığım  Tabur 

Komutanı  Kara  Pilot  Yarbay  Sezgin  UYANIK,  Kara  Pilot  Yüzbaşı  Zafer  DOLU, 

TEKNİSYEN Başçavuş Ömer KIZILOVA ve teknisyen Korkmaz Başçavuş vardı. Bunları net 

gördüm,  birbirleri  ile  konuşmuyorlardı,  sadece  bize  telefon  kullanmayın  diyorlardı,  bu  4 

kişinin haricinde 2 helikopter ile uçan 4 kişi  daha vardı ancak ben onların kim olduğunu 

bilmiyorum, bunları  tanımıyorum, benle hiç  konuşmadılar,  hatta ben silahı verdiğime dair 

senet yaptım tabur komutanım Sezgin UYANIK imzalamadı. uçmayacağız gerek yok dedi, 

daha sonra uçtular.

Benim bu darbe girişimi  olana kadar  bu olaydan bilgim yoktur.  Ben bu yaşanan 

darbe girişimi içerisinde; ... Tayin Astsubayı Teknisyen Başçavuş Ömer KIZILOVA ... orta 

boylu,  hafif  toplu  bir  Yüzbaşı  ve  Kara  Pilot  Yüzbaşı  Zafer  DOLU  nun  olduğunu 

düşünüyorum " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Tanık Murat ŞAMA 26/07/2016 tarhli  ifadesinde; "Daha sonra karargah binası 

önüne yanımıza iki sivil iki birliğin personelinden pilot binbaşı geldi. Rıza AKINCI Binbaşı 

ve  Deniz  ALDEMİR  Binbaşıdır.  Deniz  ALDEMİR  l.  Alay  Ağır  Yük  Helikopter  Tabur 

Komutanlığında  görevli.  Rıza  AKINCI  kara  kuvvetleri  tayin  dairesi  tayin  subayı.  Bunlar 

şuanda tutukludur. Teknisyenleri Korkmaz Gülal başçavuş kuvvet astsubayı, diğer teknisyen 

Ömer KIZILOVA başçavuş tayin dairesinde tayin astsubayıdır. Bunlar bize Sezgin UYANIK 

Yarbay  ve  Zafer  DOLU  Yüzbaşıyla  2  adet  Cougar  helikopteri  ile  HarpOkulundan 

Genelkurmay  başkanhğına  personel  taşıdıklarını  Çankırı'dan  mühimmat  alıp  Akıncı'ya 

götürdüklerini daha sonra olay yerinden kendi imkanlarını kullanarak kaçtıklarını, bu olayı da 

Suriye ile ilgili bir mesele için uçuşa çağınldıklarını ifade ettiler. Kendilerine biz savcılığa 

gönderdik.  Rıza AKINCI  ve  Deniz  ALDEMİRteknisyenler  Korkmaz  GÜLAL,ömer 

KIZILOVA bu birliğin personeli değildirler. Bu helikoptere binme yetkileri yoktur. " şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 
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Tanık  Halil  ERYİĞİT  27.07.2016  tarihli  ifadesinde;  " Hangardan  22.30 

sıralarında çıktık, hava ulaştırma hangarına gittik. Bu arada pistte helikopterler çalışıyordu. 

Sebebini  merak  ettik.  Gittiğimizde  nöbetçi  astsubay  bize  tayin  dairesindeki  şuan  tutuklu 

bulunanlar;  Kd.  Bçvş.  Ömer  KIZILOVA, Korkmaz  GÜLAL,  Bnb.  Rıza  AKINCI,  Osman 

ÇAYIR Albayın geldiğini söyledi ve bu kişilerin uçuşa gittiğini söyledi. " şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Mehmet  ŞAMCI 05/12/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ben Akıncı  üssünde 

olay gecesi gittiğimizde Uğur KAPAN Albay ... Ömer KIZILOVA Astsubay, Kadir BAYRAM 

Astsubayı orada gördüm. Hangilerinin uçtuğunu hangilerinin uçmadığını bilemiyorum. dedi

Olay tarihinde Volkan TÜRKKORKMAZ, Musatfa ORMANTEPE ile birlikte bizim 

karargaha geldiler. Ömer KIZILOVA ile görüştüler. Ben kendilerine sadece merhaba dedim. 

Kendileri ile bunun dışında herhangi bir konuşmamız olmadı. Ancak ben Ömer KIZILOVA'ya 

Suriye  ile  ilgili  bir  toplantı  olacağını  söylemiştim.  Ömer  KIZILOVA  da  Volkan 

TÜRKKORKMAZ'a  söylemiş  olabilir.  Doğrudan  ben  Volkan'a  akşamki  faaliyet  ile  ilgili 

herhangi bir şey söylemedim. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Korkmaz GÜLAL06/12/2016  tarihli  ifadesinde; "  ...  Mehmet  ŞAMCI 

Binbaşının tayin dairesinde bulunan odasına gittim. Odada Ömer KIZILOVA astsubay vardı. 

Mehmet  ŞAMCI,  Ömer  KIZILOVA ile  birlikte  bize  akşam saat  20:30 -  21:00 sıralarında 

Suriye  harekat  maksatlı  bir  uçuş  planı  var,  uçuş  yapılacak, Kara  Havacılığa  gidin,  orada 

Sezgin UYANIK Yarbayı bulun, onunla görüşün dedi. 

... Saat 18:00 sıralarında Ömer KIZILOVA ile birlikte karargahtan ayrıldık. Ömer'in 

kullandığı araç ile evimize gittik. Ömer önce beni Eryaman'da bulunan evime bıraktı, kendisi 

aşağıda beklerken ben eve çıktım, evde 10 - 15 dakika kadar kaldım, uçuş tulumumu aldım, 

Ömer'in arabasının plakası düşmüştü, bu nedenle sorun çıkar diye düşünmüştük, ben kendi 

arabamla, Ömer'de kendi arabasıyla Ömer'in Etimesgutta bulunan evine gittik. Orada Ömer'in 

arabasını bıraktık. Benim arabamla Kara Havacılık Komutanlığına doğru yolaçıktık. Benim 

aracımın  plakası  06  BH  4560'dır.  Benim  aracımı  A City'nin  otoparkına  bıraktık.  Çünkü 

tatbikat gizliydi. Bunun açığa çıkmaması için aracımı karargah binasına getirmedik. ACity'de 

Erkan ÇETİN ile  buluştuk.  Bu buluşmayı  telefonla  Ömer  KIZILOVA ayarlamıştı.  Volkan 

TÜRKKORKMAZ  ile  Mustafa  ORMANTEPE'de  ACity'delerdi,  onlarla  birlikte  Erkan 

ÇETİN'in arabasıyla  Kara Havacılığa giriş  yaptık.  Saat 20:00 sıralarıydı.  Doğrudan araçla 

Kara Havacılık Hava Ulaştırma grubunun olduğu yere gittik. Orada ben, Ömer, Volkan ve 

Mustafa araçtan indik...

Ömer KIZILOVA ile biz, Mehmet ŞAMCI Binbaşının talimatı doğrultusunda Sezgin 
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UYANIK  Yarbayın  makam  odasına  gittik.  Gitmeden  önce  Ulaştırma  taburunun  yan 

tarafındaki karargah binasında boş bir odada tulumlarımızı giyindik. Ömer'in giydiği tulumu 

yanında mı getirdiğini, yoksa oradan mı temin ettiğini bilmiyorum. Sezgin UYANIK Yarbay 

odada yalnızdı. Tatbikat maksatlı geldiğimizi söyledik. Mehmet ŞAMCI Binbaşının ismini 

söylemedik. O da bize siz burada biraz bekleyin dedi. 5 - 10 dakika bekledikten sonra Sezgin 

UYANIK Yarbay uçuş olduğunu söyledi. Kendisine neyle uçacağımızı, nereye uçacağımızı, 

görevimizin ne olduğunu sormadık. Bize herhangi bir uçuş emri de göstermedi. Ben Cougar 

teknisyeniyim. Bu nedenle bir Cougar helikopterle uçacağımı biliyordum. Bu emir üzerine biz 

koşarak  oradan  ayrılıp  ulaştırma  bakım  hangarına  gittik.  Orada  nöbetçi  astsubay  olan 

Sebahattin  ŞAHİN  Astsubay  vardı.  Helikopterler  hangardaydı.  Dışarıda  herhangi  bir 

helikopter  yoktu.  Ömer,  ben  ve  Sebahattin  ŞAHİN  birlikte  2  tane  Cougar  helikopteri 

hangardan uçuş hattı denilen hangarın önüne traktörlerle çekerek çıkardık. Biz üçümüz bu 

helikopterlerin koruma kılıflarını çıkardık. Uçuşa hazır hale getirdik. Bu helikopterler yakıt 

ikmali  yapılmış,  uçuşa  hazır  helikopterlerdi.  Kuyruk  numaralarını  hatırlamıyorum.  Birisi 

ambulans helikopteriydi, öbürü ise arama kurtarma helikopteri idi. 

... Ben helikopterin kontrollerini yaptıktan sonra, bu helikoptere bindim. Ayrıca bu 

helikoptere  Osman  ÇAYIR  Albayda  bindi.  Diğer  Cougar  helikopterin  teknisyeni  Ömer 

KIZILOVA'ydı. Pilotları ise bildiğim kadarıyla Rıza AKINCI Binbaşıyla Zafer DOLU idi. 

Güvercinlik'ten  peşpeşe  kalkış  yaptık.  Skorsky  hangarının  orada  bir  hareketlilik 

vardı.  Bizim  bulunduğumuz  helikopter  Güvercinlik'den  kalkarak  Akıncı'ya  iniş  yaptı. 

Akıncı'da indiğimiz yerde  helikopterler  vardı.  Sezgin  UYANIK, Osman ÇAYIR ve Deniz 

ALDEMİR orada bulunan bir binaya girdiler, biz Ömer ile birlikte helikopterlerin başında 

uçuş hattında bekledik. ...  Ömer KIZILOVA'nın teknisyeni olduğu helikopterin pilotları da 

geldiler,  iki  helikopter birlikte Akıncı'dan kalkış yaptık.  Harp Okulunun tören alanına iniş 

yaptık. Techizatlı askerler vardı, oradan 10 civarında asker bizim helikoptere bindi. Onları 

oradan alıp  Genel  Kurmay Karargahına götürdük.  ...  Güvercinlik'e  indiğimizde saat 24:00 

sıralarıydı.  Ömer  KIZILOVA'nın  teknisyenliğini  yaptığı  helikopterde  bizimle  birlikte 

Güvercinlige iniş  yaptı.  Helikopteri  ben kontrol ettiğimde pal dediğimiz pervane kısmında 

delik oluştuğunu gördüm. Ömer ile birlikte helikopterlerin uçamayacağına karar verdik.

...  Ömer  KIZILOVA Astsubay  bir  ara  nöbetçi  astsubay  olan  Sebahattin  ŞAHİN 

Astsubaya  "bu  birliğin  personeli  biz  miyiz,  biz  neden  uçuyoruz,  söyle  kendi  personeline 

gelsinler"  dedi.  Sebahattin  ŞAHİN Astsubayda  birliğin  personelini  aradı  ve  onları  birliğe 

çağırdı. Sonradan duyduğuma göre gelen personel nizamiyeden giriş yapamamış.

Bizim kullandığımız Cougar helikopter hasarlı olduğundan Sezgin UYANIK Yarbay 

başka bir Cougar helikopteri uçuşa hazırlamamızı söyledi. Ömer, ben ve Sebahattin birlikte 

hangardaki  başka  bir  Cougar  helikopteri  uçuş  hattına  çıkardık.  Pallerini  açtık,  uçuşa 
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hazırladık. Onun da kuyruk numarasını tam hatırlamıyorum, 10503 olabilir. Sezgin Yarbay 

Sebahattin ŞAHİN Astsubaya kapı makineli tüfeğini getir dedi. O da gidip depodan tüfeği 

getirdi, bana verdi, bende bu tüfeği alıp helikopterin arka tarafına koydum. Monte etmedim. 

Güvercinlik'te  helikopter  değişimi  olduğunda  ben  sivil  kıyafetlerimi  yanıma 

almıştım. Akıncı üssünde sivil kıyafetelerimi giydim. Tulumumu da çantaya koydum. Ömer 

KIZILOVA'da Akıncı üssündeydi. Kendisi ile birlikte saat 1 - 2 saat kadar orada bekledik. 

Kaçmanın yollarını aradık. Onun da üzerinde sivil kıyafetler vardı. Onunla birlikte otostop 

yaptık, bir araca bindik. Bu arabayı kimin kullandığını bilmiyorum. Markasını, plakasını da 

hatırlamıyorum.  Bu  araç  Ömer'le  bizi  Eryaman  yakınlarında  bir  yerde  indirdi."  şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ergün  YAKUT  26/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Akıncılar  Hava  Üs 

Komutanlığında  Kara  Pilot  Albay Uğur  KAPAN ...  Başçavuş  Ömer  KIZILOVA, Kıdemli 

BaşçavuşSüleyman  Nazif  TÜRKOĞLU  ve  Kıdemli  Başçavuşİlhan  OCAKCIOĞLU’nu 

gördüm. Gece boyunca helikopterler ve savaş uçakları sürekli inip kalkıyorlardı." şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:27'de, Başçavuş Ömer KIZILOVA ’nın VIP hangar 

girişinde uçuş kıyafetli olarak görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:28'de, Başçavuş Ömer KIZILOVA’nın uçuş kıyafetli 

olarak VIP hangarı içerisindenkoşarak geçtiğiningörüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü,  saat:  03:25'de,  Başçavuş Korkmaz GÜLAL ve Başçavuş 

Ömer  KIZILOVA’nın,  Hangar  Nöbetçi  Astsubayı  Üstçavuş  Sebahattin  ŞAHİN ile  birlikte 

aprondan hangara giriş yaptıklarının görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü,  saat:  03:28'de,  Başçavuş Korkmaz GÜLAL ve Başçavuş 

Ömer KIZILOVA’nın, Hangar Nöbetçi Astsubayı Üstçavuş Sebahattin ŞAHİN ile birlikte B-

200 tipi uçağı hangardan apronatraktörle çıkarttıklarının görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 03:42'de, Başçavuş Ömer GÜLER ve Başçavuş Volkan 

TÜRKKORKMAZ’ın  VIPhangarına  giriş  yaptıklarının  görüldüğü,  Başçavuş  Korkmaz 

GÜLAL ve Başçavuş Ömer KIZILOVA’nın, Nöbetçi Astsubay Üstçavuş Sebahattin ŞAHİN 

ile birlikte AS-532 Cougar helikopterini hangardan apronatraktörle çıkarttıklarının görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 04:09'de, Başçavuş Ömer GÜLER, Başçavuş Volkan 

TÜRKKORKMAZ,  Başçavuş  Korkmaz  GÜLAL,  Başçavuş  Ömer  KIZILOVA ve  Hangar 
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Nöbetçi  Astsubayı  Üstçavuş  Sebahattin  ŞAHİN  ile  birlikteVIPhangarında  birlikte 

görüldükleri, belirtilmiştir. 

Hava  Ulaştırma  Grup  Komutanlığı  Şehit  Kara  Pilot  Binbaşı  Yaşar  ERİAN 

Bakım  Hangarına  ait  güvenlik  kamera  görüntüleri  üzerinde  Kara  Havacılık 

Komutanlığı  tarafından  yapılan  inceleme  sonucu  düzenlenen  28/07/2016  tarihli 

tutanakta; 

Saat 22:07'de, Başçavuş Ömer KIZILOVA ve Başçavuş Korkmaz GÜLAL ve Yarbay 

Sezgin UYANIK'ınhangara girdikleri,

Saat  22:10'da,  Başçavuş  Ömer  KIZILOVA  traktörü  sürerek  hangardan  dışarı 

çıkarttığı,  arkasından  Binbaşı  Deniz  ALDEMİR  ve  Başçavuş  Korkmaz  GÜLAL aprona 

çıktıkları,

Saat 03:05'de, Üstçavuş Sebehattin ŞAHİN, Başçavuş Ömer KIZILOVA ve Başçavuş 

Korkmaz GÜLAL hangar apron kapısından hangara giriş yaptığı belirtilmiştir. 

Şüpheli  Ömer KIZILOVA'nın Ankara İli  Etimesgut İlçesi  Piyade Mahallesi  2006. 

Sokak No:10/7 adresinde 08/11/2016 tarihinde arama yapılmış ve bir kısım dijital materyale 

el konulmuştur.

Şüpheli Ömer KIZILOVA'nın kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0505 700 52 

74, 0530 660 31 95 ve 0530 608 31 01 numaralı telefon hatları için Ankara 8. Sulh Ceza 

Hakimliği'nin 12/12/2016 tarih  ve 2016/4999 D. iş  sayılı  kararı  ile 5271 Sayılı  CMK'nun 

135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı verilmiştir.

Şüpheli  Ömer KIZILOVA'nın kullanmakta olduğu 0505 700 52 74 numaralı 

telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe  girişiminde  bulunulan 

15/07/2016  tarihinde  cep  telefonunun  saat  20:12'den 22:38'e  kadar  Güvercinlik  kışlasının 

bulunduğu  mevkiideki  baz  istasyonlarından  sinyal  verdiği,  saat  23:18'den  itibaren  Kazan 

ilçesinde  bulunan  baz  istasyonlarından  sinyal  vermeye  başladığı,  saat  04:50'den  itibaren 

tekrarGüvercinlik kışlasının bulunduğu mevkiideki baz istasyonlarından sinyal verdiği, saat 

06:40'dan itibaren Eryaman'da ki baz istasyonlarından sinyal verdiği, saat08:10'dan itibaren 

iseKazan ilçesindeki baz istasyonlarından sinyal verdiği, şüphelinin olay akşamı askeri darbe 

girişimine  iştirak  eden  şüpheliler  Mustafa  ORMANTEPE,  Ömer  GÜLER,  Erkan  ÇETİN, 

Talat  URAL  ve  Korkmaz  GÜLAL  ile  telefon  irtibatından  bulunduğu,  şüphelinin  cep 

telefonunun gece boyunca açık olduğu, internet erişiminde bulunduğu anlaşılmıştır. 
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Şüpheli Ömer KIZILOVA, 17/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Ömer  KIZILOVA'nın  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Ömer  KIZILOVA'nın,  Kara  Kuvvetleri  Komutanlığı  Tayin  Dairesi 

Başkanlığı Kara Havacılık Tayin Şubesinde Kısım Astsubayı olarak görev yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri olmayan şüphelilerden emir ve talimatlar alması, görevli olmadığı bir askeri birlikte 

askeri  faaliyette  bulunulması  şeklindeki  örgütsel  davranış  biçimleri  ile  birlikte  gözönünde 

bulundurulduğunda, şüpheli Ömer KIZILOVA'nın Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğunun 

anlaşıldığı,

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler  tarafından  planlanıp  gerçekleştirilecek 

olan  askeri  darbe  planı  kapsamında  olay  gecesi  Cougar  AS-532  tipi  helikopterlere 

teknisyenlik yapacak personel olarak önceden görevlendirildiği, 

Kendisine emir ve talimat verme yetkisi bulunmayan şüpheli Mehmet ŞAMCI'dan 

aldığı  talimat  doğrultusunda,  olay  akşamı  personeli  olmadığı  halde  Kara  Havacılık 

Komutanlığına geldiği,

Dış birliklerde görev yapan askeri personelin dikkat çekmemek üzere Kara Havacılık 

Komutanlığında görev yapan bir askere ait araçla kışlaya girilmesi örgütsel talimatı üzerine 

olay akşamı kendisiyle fikir ve eylem birliği içerisinde hareket eden şüpheliler Erkan ÇETİN, 

Korkmaz GÜLAL, Volkan TÜRKKORKMAZ ve Mustafa ORMANTEPE ile A-City alışveriş 

merkezinde buluştukları, oradan Kara Havacılık Komutanlığında görev yapan şüpheli Erkan 

ÇETİN'e ait araçla Güvercinlik kışlasına giriş yaptıkları, 

Şüphelinin,  kendisine  emir  ve  talimat  verme yetkisi  bulunmayan  şüpheliler  Rıza 

AKINCI ile Zafer DOLU'dan aldığı emiruyarınca, talimat ve yönergelere aykırı olarak başka 

bir askeri birlik olan Hava Ulaştırma Taburuna ait 10505kuyruk numaralı Cougar AS-532 tipi 

genel  maksat  helikopterin  teknisyenliğini  yaptığı,  bu  helikopteri  hangardan  uçuş  hattına 

çıkardığı,

Şüpheli  Ömer  KIZILOVA'nın,  16/07/2016  tarihinde  saat  03:42'de  şüpheliler 

Korkmaz GÜLAL ve Sebahattin ŞAHİN ile birlikte AS-532 Cougar tipi helikopteri hangardan 

aprona traktörle çıkardıklarının güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edildiği, 

Şüphelinin olay akşamı askeri darbe faaliyetinde kullanılan 10505 kuyruk numaralı 

helikopterin bakım, yakıt ikmali gibi her türlü teknisyenlik hizmetini gerçekleştirdiği, 
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Şüpheller Zafer DOLU ve Rıza AKINCI'dan aldığı talimat uyarınca 10505 kuyruk 

numaralı  helikopterin  teknisyenliğini  yaparak  bu  helikopter  ile  Harp  Okulundan  iki  kez 

Genelkurmay'a piyade silahları ile silahlandırılmış Harp Okulu öğrencilerini taşıdıkları daha 

sonra Güvercinlik meydanına iniş yaptıkları, 

Sabah  saat  06:00  sıralarında  Jandarma  Özel  Kuvvetler  tarafından  askeri  darbe 

girişimine karşı Kara Havacılık Komutanlığı kışlasına operasyona başlanılması üzerine askeri 

darbecilerin verdikleri Güvercinlik'ten Akıncı'ya tahliye emri üzerineşüpheliler Zafer DOLU 

ve Rıza AKINCI ile birlikte Cougar AS - 532 tipi helikopteri çalıştırıp kışlada kalan darbeci 

askerlerden aralarında şüpheli Ömer KIZILOVA'nın da bulunduğu şüpheliler Yarbay Mehmet 

ŞAHİN, Astsubay Fatih KARAGÖZ, Binbaşı Ertuğrul ALTUN, Albay Oğuz YALÇIN ve3 - 4 

tane teğmeni bu helikoptere alıp Akıncı Hava Üssüne götürdükleri, 

Askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine, üzerinde bulunan uçuş 

kıyafetlerini çıkarıp sivil kıyafetler giydiği ve şüpheli Korkmaz GÜLAL ile birlikte bir araca 

binerek Akıncı Üssü'nden ayrıldıkları, 

Şüphelinin, görev yaptığı askeri birlik dışında başka bir askeri birlikte yetkisiz olarak 

faaliyette bulunduğu, yetkisi  olmadığı  halde helikopterlere teknisyenlik yaptığı  ve yetkisiz 

olarak helikopterle uçuş gerçekleştirdiği, 

Şüphelinin,  olay  akşamı  Genelkurmay  Başkanı  tarafından  hava  sahasının  uçuşa 

kapatılmasına ilişkin emir verildiği halde helikopterleri uçuşa hazırladığı ve bu helikopterlerin 

bu yasağa rağmen uçuş gerçekleştirdikleri, 

Şüphelinin, gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi olduğunu 

bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu 

olan  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ederek,  askeri  darbe 

girişimininde bulundukları,  askeri  darbe planlaması kapsamında darbe girişiminin başarıya 

ulaşması için kendisine verilen yasal olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Ömer  KIZILOVA'nın,  soruşturmaya  konu  eylemlerinin,  Silahlı  Terör 

Örgütü üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük 

Millet  Meclisini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  kısmen  veya  tamamen  yapmasını 

engellemeye  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya 

görevlerini  yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını 

oluşturduğu anlaşılmıştır.

5-118- Şüpheli Ömer SEZEN'in ( Astsubay ) Eylemleri :
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Şüpheli  Ömer SEZEN 18/07/2016 tarihli ifadesinde; " ... Ben Malatya 2. Kara 

Havacılık  Alayında  görev  yapmaktayım.  Olay  günü  saat  14:00  sıralarında  2  Atak 

Helikopterinin Ankara 1. Kara Hava Alayına teslim edileceğine dair emir geldi. 

Helikopterlerin bakımını saat 16:00 ya kadar sürdürdük. Pilotların gelmesiyle motor 

çalıştırıldı  ve  hareket  edildi.  Ben  2  Atak  Helikopteri  ile  birlikte  hareket  eden  UH-1 

helikopterinde  yolcu  olarak  bulunuyordum.  Toplam 3  helikopterde  hatırladığım kadarıyla 

Yarbay Hakan EROL, Yüzbaşı  Memduh KARAGÖL, isimlerini  bilmediğim 2 Üstteğmen, 

UH-1 Teknisyeni Astsubay Mutlu AÇIKGÖZ ve yine ismini bilmediğim bir üsteğmen vardı. 

Yaklaşık  saat  18:00  sıralarında  Kayseri  Erkilet  Havaalanı  aiskeri  bölgesine  indik.  Ekip 

liderimiz  Yarbay  Hakan  EROL yakıt  ikmali  sonrasında  saat  19:00da  Ankara'ya  hareket 

edeceğimizi  söyledi  ve  bu  saatte  Ankara  ya  hareket  ettik.  Uçuş  esnasında  ben  telsiz 

dinlemediğim  için  yanımda  bulunan  teknisyen  arkadaşım  Astsubay  Mutlu  AÇIKGÖZ’e 

nereye ineceğimizi sordum. Planlanan Güvercinlik'ti. Ancak Güvercinlik'te VIP olduğu için 

Temelli'ye ineceğimizi söyledi. 

Saat  21:00  sıralarında  Temelli'ye  indik.  İniş  yaptıktan  yarım  saat  kadar 

helikopterlerin yakıt ikmalini yaptım ve pilotların bulunduğu içeriye geçtim. Bu arada yemek 

siparişi verdik. Bu sırada Hakan EROL Yarbay Helikopterlerin Akıncı'ya gideceğini söyledi. 

Biz yemek beklerken Hakan EROL Yarbayıma bir msj geldi ve bizi hemen yemek yemeden 

Akıncı'ya  göndermek istedi.  Memduh KARAGÖL Yüzbaşım ne acelemiz  var  yemeğimizi 

yiyelim dedi. Yemekler yendikten sonra hareket hazırlığı için helikopter başına gittik. Pilotlar 

motor  çalıştırınca  1003  numaralı  helikopterde  yangın  çıktı  ve  müdahale  ile  söndürdüm. 

Gerekli yerlere Memduh Yüzbaşı bilgi verdi. Daha sonrasında Hakan EROL Yarbay yanan 

helikopteri bırakarak diğer iki helikopterler ile Güvercinlik'e geçmemizi söyledi. Bu sırada biz 

hazırlık yaparken Hakan EROL Yarbay bana telefondan bir msj göstererek yanan helekopterin 

silah besleyicisini sökerek diğer helikoptere yüklememi söyledi.  Ben bunun için merkezin 

bilgisinin olması gerektiğini söyleyince 'Emir büyük yerden sökeceksin' şeklinde talimat verdi. 

Mutlu Astsubay ile yaklaşık bir saat süren söküm işleminden sonra silah besleyiciyi yanan 

helikopterden söktük. Pilotlara haber verdim ve Memduh Yüzbaşı ve Hakan EROL Yarbay 

Atak  Helikopteiri  ile  hareket  ettiler.  Diğer  kalan  personeller  Emin  Üsteğmen  ve  Cem 

Üsteğmenin kullandığı UH-1 helikopteri ile Güvercinlik meydanına intikal ettik. 

Ben henüz meydanda iken Atak Helikopterinin yanına gidince helikopterde yükleme 

yapan ve mühimmat yükleyen Malatya ilinde görev yapan daha önce birlikte görev yaptığım 

ve  PDY  içerisinde  faaliyet  gösterdiklerinden  şüphe  duyduğum  Başçavuş  Mustafa 

ORMANTEPE ve Başçavuş Volkan TÜRKKORKMAZ’ın seri bir şekilde Atak helikopterine 

300 adet top mühimmatı yüklediklerini gördüm. Bu sırada yanlarında isimini bilmediğim bir 

teknisyen daha vardı.  Helikopteri  kullanmak üzere pilot  kabininde eski Tabur Komutanım 
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Yarbay  Erdal  BAŞLAR ve  silah  kabininde  ise  Binbaşı  Eyüp  ÜNAL bulunuyordu.  Erdal 

Yarbaya hitaben 'Komutanım ne oluyor  nereye gidiyorsunuz yapmayın etmeyin'  dediğimde 

kafasını sallayarak 'hallederiz' dedi ve motor çalıştırarak havalandılar.

Meydanda  bulunan  ve  Malatya  iline  götüreceğimiz  1001  numaralı  Atak 

helikopterinin yanına gittiğimde buna da mühimmat yüklenmeye çalışıldığını ve bu esnada 

silah  besleyicisinin  tırnağının  kırıldığını  onun  için  de  Temelli'de  bulunan  ve  yanan 

helikopterden  silah  besleyicisinin  istendiğini  anladım.  Burada  Başçavuş  Mustafa 

ORMANTEPE  ve  Başçavuş  Volkan  TÜRKKORKMAZ  bana  silah  besleyiciyi  getirip 

getirmediğimi sordular ve 1001 numaralı Atak helikopterine mühimmat yüklemesi yaparken 

tırnağı  kırdıklarını  ve  silah  besleyiciyi  kendilerinin  istediklerini  ve  1001  numaralı  Atak 

Helikopterine  takacaklarını  söylediler.  Ben  Atak  Helikopterinin  arızasının  sadece  silah 

besleyicisinden  olmadığını  anladım.  Mustafa  ORMANTEPE  ve  Başçavuş  Volkan 

TÜRKKORKMAZ  silah  bakımcımın  olup  olmadığını  sordular  ben  de  Mutlu  AÇIKGÖZ 

Astsubayı çağırdım ve onların yanında sıkıntıyı halledelim dedim. Ancak Mutlu AÇIKGÖZ 

Astsubay  ile  başbaşa  yaptğım  görüşmede  'bunların  ne  için  mühimmat  yüklediklerini,  ne  

yapacaklarını bilmiyoruz, yapıyor gibi görünüp oyalayalım, arızayı gidermeyelim' dedim ve 

bu şekilde ortak hareket ettik.

Bir süre sonra Yarbay Erdal BAŞLAR ve Binbaşı Eyüp ÜNAL’ın kullandığı Atak 

helikopteri meydana iniş yaptı. Helikopterin yanına gidince Yarbay Erdal BAŞLAR bana silah 

sisteminin  çalışmadığını  söyleyince  gece  vakti  tamir  yapamayacağımı  söyledim.  Silah 

kabininde bulunan Binbaşı Eyüp ÜNAL 'Çok atış da yapmadım neden arıza yaptı' dedi ve 

arızayı  gidermemi  istedi.  Bu  sırada  helikopter  çalışır  vaziyette  idi.  Yaptığım  kontrolde 

helikopterin  isabet  aldığını  gördüm  ve  arızanın  bu  yüzden  olduğunu  tamirinin  mümkün 

olmadığını söyledim. Yarbay Erdal BAŞLAR helikopter pervane dahil isabet aldığı halde silah 

sisteminin  tamir  edilmesi  halinde  'ben  bu  şekilde  de  uçarım'  dedi.Ben  de  tamir 

edemeyeceğimi  söyleyince  motor  kapattılar.  Bunun  üzerine  elinde  kullanabileceği  faal 

helikopter  kalmayan  bakım  teknisyeni  kadar  bilgisi  olan  Yarbay  Erdal  BAŞLAR  bana 

gayrıfaal  olan  helikopterden  1001  numaralı  Atak  helikopterine  komple  silah  sisteminin 

aktarılmasını emritti. Ben de yine bunu yapamayacağımı beyan ettim ve yanından ayrıldım.

Sonrasında  Memduh  KARAGÖL Yüzbaşım  ile  karşılaştım  ve  buradan  ayrılalım 

'burada neler döndüğü belli değil güvenli bir yere geçelim' teklifinde bulundum. Bana toplu 

halde buradan ayrılalım dedi ve saat 03:00 sıralarında misafirhaneye geçerek sabahı bekledik. 

Sabah saatlerinde toplu olarak nizamiye kapısından çıkarak Ankara'da bulunan yakınlarımızın 

yanına gittik. 

.. Ben herhangi bir kanunsuz emir üzerine hareket etmedim. Fethullahçı Terör Örgütü 

adına faaliyette bulunmadım. Darbe girişimi gecesi sadece kanuni görevim gereği Ankara'da 
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bulunmaktaydım. Yanlış birşeylerin gittiğini anladığım andan itibaren üstüm olan rütbelilerin 

emirlerini  yerine  getirmedim.  Olay  gecesi  tanık  olduklarımı  samimi  bir  şekilde  burada 

anlattım.

  Benim yapılan darbe teşebbüsünde herhangi bir görev almam sözkonusu değildir. 

Sadece  bana  verilen  emir  doğrultusunda  Malatya  ilinden  görev  gereği  Ankara  ilinde 

bulundum. Burada darbe teşebbüsünde bulunanlarla birlikte hareket etmedim. Üstelik yanlış 

birşeylerin  gittiğini  anladığım  andan  itibaren  daha  sonrasında  darbe  girişimi  kapsamında 

olduğunu değerlendirdiğim emirleri yerine getirmedim.

Ben TSK içerisinde orta rütbe diye tabir edilen Astsubay rütbesinde görev yaparım. 

TSK içerisinde FETÖ/PDY örgütü içerisinde faaliyet gösteren bir yapının tümünü bilmem 

mümkün  değildir.  Ancak  bu  darbe  girişimi  bu  yapının  TSK  içerisinde  ne  kadar  büyük 

boyutlarda olduğunu göstermiştir. 

TSK içerisinde bulunup bu yapı adına faaliyet gösterdiğinden emin olduğum halen 1. 

Kara Havacılık Alayı Taarruz Tabur Komutanı olarak görev yapan Yarbay Özcan KARACAN 

FETÖ/PDY örgütü mensubudur. 1 sene öncesine kadar tayin şubede görev yapmakta idi. Bu 

şekilde  kendilerine  yakın  olan  personeli  örgütün  çıkarları  doğrultusunda  tayin  ettiğini 

değerlendirmekteyim.

Bunun haricinde FETÖ/PDY örgütü içerisinde faaliyet gösteren 1. Kara Havacılık 

Alayı  Bakım Taburunda  görevli  Kıdemli  Başçavuş  Ümit  ALPAR,  nerede  görev  yaptığını 

bilmediğim ancak Güvercinlik'te  gördüğüm,  emre  itaatsizlik  edenleri  tutuklamakla  görevli 

olduğunu öğrendiğim Kıdemli Başçavuş Ömer GÜLER, halen İstanbul da görev yapan fakat 

olay akşamı Güvercinlik'te gördüğüm eski takım komutanım olan Kurmay Yüzbaşı Hakan 

SANDIK’ın  bu  yapı  içerisinde  faaliyet  gösterdiklerini  düşünüyorum."  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli  Ömer SEZEN 23/12/2016 tarihli  ifadesinde;  " ... olay tarihinde  resmi 

görevlendirme  ile  Malatya  2.  Kara  Havacılık  Alayından  TAİ'den  Kara  Havacılık 

Komutanlığına teslimi yapılan 1001 kuyruk numaralı Atak helikopteri teslim almak üzere olay 

tarihinde Ankara'ya görevlendirilmiştim. Bunun için 2 Atak, 1 UH-1 helikopterle olay günü 

akşam saat 21:20 sıralarında Temelli meydanına iniş yaptık. Uçuşu kimlerle yaptığımızı ve 

uçuş sırasında olan olayları hatırladığım kadarıyla polise anlatmıştım. O kısımlara ekleyecek 

bir husus yoktur.

Biz  Akıncılar  hava  üssüne  helikopterlerle  kalkmak  üzere  Temelli'de  hazırlık 

yaparken ben 1003 numaralı Atak helikopterin yakat ikmalini yapmıştım. Hakan EROL ile 

İrfan  DEĞİRMENCİ  Üsteğmen  bu  helikoptere  bindiler.  Ben  de  helikopteri  kalkış  için 

çalıştıracağım sırada helikopterin rotor braksi yandığını fark ettim. Hemen İrfan Üsteğmene 
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motoru  susturmasını  söyledim.  O  da  motoru  susturdu.  Orada  bulunan  yangın  tüpüyle 

müdahale  ettim.  Helikopteri  yanmadan  kurtardık.  Bu  haliyle  helikopter  uçamayacak 

durumdaydı.  Daha  sonra  orada  bulunan  pilotlar  birileriyle  görüştüler.  Polisteki  ifademde 

belirttiğim şekilde Hakan EROL Yarbay bana motoru yanan helikopterin feeder'ını sökmemizi 

emretti.  Feeder dediğimiz mekanizma helikopterdeki mühimmatı silaha veren parçadır. Bu 

parça  olmadan  helikopterde  bulunan  silah  çalışmaz.  Ben  polis  ifademde  ayrıntılı  olarak 

belirttiğim  şekilde  Hakan  Yarbayın  ısrarı  ve  kendi  bölük  komutanım  Engin 

KİLERCİOĞLU'nun bilgisi dahilinde 1003 kuyruk numaralı helikopterin feederini söktüm. 

Bunu daha sonra UH-1 helikoptere yükledik. Memduh KARAGÖL Yüzbaşı ile Hakan EROL 

Yarbay 1008 numaralı Atak ile önce kalkış yaptılar. Arkasından da ben, Mutlu AÇIKGÖZ ile 

2 Atak'ın ikinci pilotları UH-1 pilotlarının kullandığı helikopterle Güvercinlik üssüne hareket 

ettik.  Güvercinlik'e  vardığımızda  saat  00:30  sıralarıydı.  Benim cep  telefonum vardı.  Cep 

telefonumda  internetim de  vardı.  Ben helikopterde  giderken cep  telefonundan baktığımda 

askeri  bir  darbe  olduğunu  öğrendim.  Aynı  zamanda  havada  da  jetler  uçuyordu.  UH1 

helikopteri  Güvercinlik'de  taarruz  hangarının  sağ  tarafına  uçuş  hattının  en  sonuna  iniş 

yapmıştı.  Bu  sırada  uçuş  hattında  1  tane  P  dediğimiz  Kobra  helikopter  vardı.  Ayrıca 

Malatya'dan  gelen  1008  kuyruk  numaralı  Atak  helikopteri  ile  TAİ'nin  teslim  ettiği  1001 

kuyruk numaralı Atak helikopteri de uçuş hattındaydı.

Biz helikopterden indiğimizde bizimle gelen Atak helikopter pilotları uçuş hattında 

değillerdi. Ben hemen helikopterden iner inmez Atak helikopter pilotlarının kasklarını almak 

üzere 1008 kuyruk numaralı Atak helikopterin yanına gittim. Pilotlar orada yoktu, kasklar da 

helikopterin  içine  konulmuştu.  Normalde  bu  kasklar  çok  değerli  kasklardır.  Pilotlar 

kullanmadıkları  zaman kutuda muhafaza edilirler.  Bende bunun için hemen Atak'ın yanına 

gitmiştim.  Bu  kaskları  alıp  kutularına  koydum.  O  sırada  Malatya'dan  tanıdığım  Volkan 

TÜRKKORKMAZ  ile  Mustafa  ORMANTEPE'nin  bu  Atak  helikoptere  mühimmat 

yüklediklerini gördüm. Ayrıca yanlarında ismini bilmediğim, daha önce görmemiş olduğum 

uzun boylu, esmer tenli, 30 yaşlarında, üzerinde rütbesi ve peci bulunmayan tulumlu, birisi 

daha  vardı.  Bu  kişiyi  görsem  tanırmıyım,  tanımazmıyım  bilemiyorum.  Ben  orada  hatta 

Mustafa ile  Volkan'a  bu kişi  kim diye sordum. Onlar'da isim kullanmayalım dediler  ve o 

kişinin ismini bana söylemediler. Bu kişinin kim olduğu Mustafa ve Volkan'dan öğrenilebilir. 

Ben helikopterde gelirken askeri darbe olduğunu öğrenmiş olmama rağmen, Mustafa 

ile  Volkan'a  ne olduğunu sorduğumda,  bana Volkan 'Fetönun polisleri  Genelkurmay'ı  esir  

almışlar, vatan elden gidiyor' dedi. Bende buna çok şaşırdım. Volkan ile Mustafa mühimmatı 

Atak'a yükledikten sonra bu mermilerin namluya verilmesi aşaması kalmıştı. Bu ustalık ve 

incelik  isteyen  bir  iştir.  Bana  bunu  yapacak  personelin  var  mı  dediler.  Bende  Mutlu 

AÇIKGÖZ  Astsubay  var  dedim.  Bu  sırada  zaten  Mutlu  Astsubayda  oraya  geldi.  Ona 

2029/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



mermileri namluya vermesini söylediler. O da ben yapmam, bilmiyorum dedi. Bunun üzerine 

Tamer ÖĞÜT Başçavuşu çağırdılar. 5 dakika içerisinde Tamer ÖĞÜT oraya geldi. Ataktaki 

mermileri namluya verme işini Tamer ÖĞÜT Başçavuş birkaç dakika içerisinde yaptı. Volkan 

ve Mustafa bu Atak helikoptere mühimmat yüklerken ben kendilerine herhangi bir şekilde 

yardım etmedim. Bu sırada Erdal BAŞLAR Yarbay ile Eyüp ÜNAL Binbaşı tulumlu olarak 

oraya geldiler. Ben Erdal BAŞLAR Yarbayla Malatya'da bir yıl  beraber çalışmıştım. Erdal 

BAŞLAR Yarbay helikoptere  bindikten sonra yukarıda belirttiğim şekilde  kutuda  bulunan 

kaskı çıkarıp kendisine verdim. Ona komutanım ne oluyor diye sordum. Oda bana 'hallederiz  

Ömer'  dedi. Sert bir şekilde baktı. Kendisine ayrıca Temelli'de kalan helikopterin geçirdiği 

arızayı düşünerekden rotorbrek'e dikkat edin dedim. Sonra kalkış yaptılar.

Bu helikopter  kalktıktan sonra Mustafa ve Volkan bana Feeder'i  getirdin mi diye 

sordular.  Bende  getirdim,  ne  yapacaksınız  dedim.  Onlarda  bana  1001  kuyruk  numaralı 

TAİ'den gelen helikotere mühimmat yüklerken feeder'ini kırdıklarını, onu değiştireceklerini 

söylediler.  UH-1'den  Temelli'den  getirdiğimiz  feederi  aldılar.  1001  kuyruk  numaralı 

helikoptere monte etmeye çalıştılar. Uğraştılar ancak başaramadılar. Bu sırada Tamer ÖĞÜT 

Başçavuş bana geldi. Bunlar feederi takamadılar. Benim bir silahçım var, Çağlayan ÇİMEN 

Astsubay onu çağıralım mı  diye  bana  sordu.  Bende siz  bilirsiniz  dedim. O da bana giriş 

çıkışlar yasak, gidip Murat BOLAT Yarbaya birlikte söyleyelim dedi. Ona ben karışmam sen 

git dedim. O da gitti. Sonradan ne yaptığını bilmiyorum. Bir süre sonra Çağlayan ÇİMEN 

Astsubay geldi. Ben gece boyunca uçuş hattında idim. Birkaç defa hangara girdim. 

Çağlayan ÇİMEN Astsubay geldikten sonra Atak ile  ilgilendi  ancak feederi  takıp 

takmadığını bilmiyorum. 

Çağlayan ÇİMEN Astsubay gelmeden önce Erdal BAŞLAR ile Eyüp ÜNAL'ın uçuşa 

gittikleri  helikopter  dönmüştü.  Polis  ifademde  belirttiğim  gibi  bu  helikopterde  bir  takım 

hasarlar  vardı.  Biz  bu  helikopterle  de  uçulamayacağını  söyledik.  Erdal  BAŞLAR  bize 

helikopterdeki mermi isabetleri önemli değil, siz silahı çalıştırın dedi. Biz de elimizde alet 

yok, bu karanlıkta bu silahı yapamayız dedi. Bunun üzerine Erdal BAŞLAR ile Eyüp ÜNAL 

uçuş  hattından  ayrıldılar.  Benim  o  akşam  görebildiğim  kadarıyla  sadece  1008  kuyruk 

numaralı  Atak  helikopteri  Güvercinlik'den  bir  kez  uçuş  yaptı.  İkinci  kez  yapmadı.  1001 

kuyruk numaralı Atak helikopteri ise taarruz için hiç uçmadı.

Yarım saat kadar sonra Erdal BAŞLAR Yarbay ile Hakan SANDIK Binbaşıyı ben 

uçuş hattında bağdaş kurmuş otururlarken gördüm. Ben Hakan SANDIK ile biz Malatya'da 3 

ay  kadar  aynı  birlikte  çalışmıştık.  kendisi  benim  bakım  subayımdı.  O  nedenle  kendisini 

tanıyorum. Kendisi bildiğim kadarıyla Harp akademilerinde kurmay eğitimi görüyordu. Onu 

Güvercinlik'te görünce şaşırdım. kendisine komutanım burada ne yapıyorsunuz diye sordum. 

o  da  bana  "biliyorsun İstanbul'da  akademideydim.  Malatya  2.  Orduya  tayin  oldum.  Emir 
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verdiler  buraya  geldik"  dedi.  Erdal  BAŞLAR  Yarbay  bana  "Ömer  1008'in  gununu  sök, 

1003'ün  gununu  ona  tak"  dedi.  Gun  dediğimiz  Atak  helikopterlerin  mermi  atan 

mekanizmalarıdır. Ben normalde gundan anlarım. yarım saat 45 dakikada bunu kendim az bir 

yardımla  yaparım.  Olağanüstü  hal  bölgesinde  biz  böyle  çalışıyoruz.  Ancak  ben  darbe 

olduğunu ve birşeylerin ters gittiğini fark ettiğim için Erdal Yarbayın bu isteğine karşı çıkarak 

"yapmıyorum" dedim. Ve oradan hangara gittim. O da bana sert sert baktı. 

Ben  polis  ifademde  belirttiğim gibi  saat  03:00  sıralarında  Malatya'dangelen  ekip 

olarak sosyal tesislere gittik. Orada dinledik. Sabah saat 06:00 sıralarında dışarıdan gürültü 

geldi.  Baktığımızda  uçuş  hattında  helikopterler  çalışıyordu.  Ben  cep  telefonumdan 

helikopterlerin görüntülerini çekmeye başladım. Uçuş hattında bulunan 1001 kuyruk numaralı 

Atak  ile  2  tane  Süper  Kobra,  1  tane  kobranın  aynı  anda  çalıştığını  gördüm.  Ayrıca  bir 

Cougarda bu helikopterlerin ortasına geldi. Oradaki hangarlardan sağdan soldan bu Cougara 

binenler oldu. Bu 5 helikopter kalkış yaptılar. Kobralardan birisi kule ile 5ABM arasına doğru 

atış yaptı. Sonra Akıncılara doğru tüm helikopterler uçtular. 

Benim  olayın  oluşumuna  ilişkin  poliste  verdiğim  ifade,  mahkemedeki  sorgum 

sırasındaki verdiğim ifade ve bu ifadem doğrudur. Ben bilinçli olarak askeri darbenini sonuca 

ulaşması için herhangi bir etkin eylemde bulunmadım. Üzerime tabancam yoktu. Biz Atak 

helikopteri teslim almak için Ankara'ya gelmiştik.

Ben Fetullahçı terör örgütü mensubu değilim. Bu yapıyla bu zamana kadar herhangi 

bir  şekilde  ilişkim  ve  irtibatım  olmadı.  Polis  ifademde  belirttiğim  şekilde  Yarbay  Özcan 

KARACAN'ın, Ümit ALPAR'ın, Ömer GÜLER'in ve Hakan SANDIK'ın bu örgüt içerisinde 

yer  aldıklarını düşünüyorum. Talat  URAL Astsubay benden 1 dönem sonradır.  Daha önce 

kendisiyle birkaç defa birlikte göreve gittik. bana bir defasında açıkça Fetullahçı olduğunu 

söylemişti. Ayrıca Yusuf ÖZCAN Astsubayla biz 5 yıl beraber çalıştık. Ben 1999 yılında irtica 

soruşturması geçirdiğimde onun Fetullah GÜLEN'in emri ve talimatı ile eşinin başını açtığını 

biliyorum.  Benim eşim başörtülüydü.  bu  nedenle  belirttiğim tarihte  ben  irticacı  olduğum 

gerekçesiyle soruşturma geçirmiştim. Ancak o dönemde eşi başörtülü olan bütün Fetullahçılar 

Fetullah GÜLEN'in talimatıyla Yusuf ÖZCAN gibi davranmışlardı. Onlar bizim geçirdiğimiz 

şekilde irticai eylemden dolayı herhangi bir soruşturma geçirmediler. Ayrıca Recep HİZARCI 

birlikte değişik zamanlarda bulunduk. O da bana açıkça o tarihlerde hizmet harekatı denilen 

yapının içerisinde olduğunu söylüyordu.  Ayrıca halen Malatya 2.  Kara Havacılık alayında 

teknisyen olarak görev yapan Hüseyin BİNGÜL'ü de ben 1993'den beri tanırım. Kendisi de 

yine aynı şekilde hizmet hareketinden olduğunu bana bizzat ifade etmiştir. Benim yukarıda 

belirttiğim kişiler  ile ilgili  herhangi bir  kişisel  meselem yoktur.  Ben Fetullahçı olmadığım 

halde bir şekilde bu askeri darbe girişiminin içerisine itildim. Halbuki benim uzun yıllardır. 

Yukarıda isimlerini  belirttiğim kendilerinin hizmet  hareketinden olduklarını  bana söylemiş 
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olan  kişiler  halen  görevlerindedirler.  Bunun  da  tarafınızca  değerlendirilmesini  istiyorum." 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Muhsin Yiğit  ÖZDAMAR 18/07/2016 tarihli  ifadesinde;  "  Ben,  İrfan 

KANTARCI, Memduh KARAGÖL, Ömer SEZEN, Mutlu AÇIKGÖZ ile birlikte toplanarak 

Kartalkaya  tesislerine  gittik.  Bu  esnada  Binbaşı  Mehmet  TURGUT  ile  görüştük,  illegal 

faaliyete  katıldığını  gördüğümüz  kişileri  ve  hiçbir  olaya  karışmadığımızı  bizi  bir  şekilde 

buradan çıkartmalarını talep ettik. Kendisi bize 'tamam arkadaşlar kendinizi emniyete alın  

hiçbir  şekilde  olaya  karışmayın  bir  yolunu  bulacağız  size  yardım  edeceğiz'  dedi.  Bizde 

Kartalkaya tesislerine geçtik. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Mutlu AÇIKGÖZ 18/07/2016 tarihli ifadesinde; " Malatya’da birliğimde 

görev  yaparken 15/07/2016 günü öğleden sonra  saat:14:30 sıralarında  2 Atak  ve  1 UH-1 

Helikopterin Ankara 1.Kara Havacılık Alayına teslim edilmek üzere götürüleceği, yerine de 

orada  bakımda  bulunan  1  tane  Atak  helikopterin  geri  alınacağı  şeklinde  haber  geldi.  Bu 

göreve  gönüllü  gitmek  isteyen  olup  olmadığı  soruldu  kimse  gitmek  istemeyince  çömez 

olduğum  için  ben  görevlendirildim.  Görevlendirmem  nedeniyle  UH-1  Helikopterini 

hazırladım,  Atak  Helikopterinide  Ömer  SEZEN  Başçavuş  ile  diğer  kısım  arkadaşlarım 

tarafından hazırlandı. 

Saat:16:30 sıralarında UH-1 Helikopteri ile aprondan kalkıp Atak Helikopterlerinin 

malzemesini almak için Atak helikopterlerinin yanına gittik. Benim bulunduğum helikopterde 

teknisyen olan Ömer SEZEN Başçavuş, Üsteğmen Emin TÜREN, Üsteğmen Cem ERSUZ ve 

yolcu olarak Üsteğmen Volkan KERİMOĞLU ve teğmen Burak SUBAŞI bulunuyordu. ...

İkmal  yaptıktan  sonra  kalkış  hazırlığı  yaparken  Kayseri’de  görevli  havacı  bir 

Üsteğmen, bizim pilotlarımızın helikopterde olduğu için bana Güvercinlik meydanının kapalı 

olduğunu  bu  durumdan  haberimiz  olup  olmadığını  sordu,  bende  bu  durumu Memduh 

Yüzbaşıya söylediğimde kendisinin haberi olduğunu söyledi bu durumu Ömer Başçavuşa  

ve diğer ekibe söylememi istedi bende tüm ekibe bu durumu bildirdim. ...

Saat:21:30 sıralarında Temelli’ye iniş yaptık. Helikopterleri susturup ikmal yaptık ve 

beklemeye  başladık.  Yemek  yemeye  başladığımızda  Hakan  Yarbay  yanımıza  gelerek  acil 

olarak  kalkış  yapıp  Akıncılara  veya  Güvercinlik'e  gideceğimizi  söyledi.  Hızlı  bir  şekilde 

hazırlık yaptık ve helikopteri çalıştırırken Atak helikopterlerin birinde yangın çıktı ve Ömer 

Başçavuş yangını söndürdü.Temelli’de yolcu olarak gelen Üsteğmen Volkan KERİMOĞLU 

ve teğmen Burak SUBAŞI buradan ayrıldılar. Bir süre sonra Ömer Başçavuş yanıma gelerek 

Hakan Yarbayın yanan helikopterin Feedırın (Silahın Parçası) sökmemizi istediğini söyledi, 

bunun üzerine helkopterin Feedırınsöktük, bu parçayı UH-1 helikopterine koyduk ve acele bir 
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şekilde  Hakan Yarbay bozulan  helikopteri  Temelli’de  bırakıp  Atak  helikopterine  bindi  ve 

Güvercinlik üssüne gitmek için kalkış yaptık. Temelli’de arızalı helikopterin yanında kimse 

kalmadı. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Memduh KARAGÖL 18/07/2016 tarihli ifadesinde; " Bunun üzerine saat 

16:30 da birliğimizde bulunan üç helikopterden BG-1003 personeli (Yarbay Hakan EROL, 

Üsteğmen İrfan KANTARCI), BG-1007 personeli (ben ve Üsteğmen Yiğit ÖZDAMAR) ve 

UH-1 Genel Maksat helikopterde Üsteğmen Emin TÜREL ve soyadını hatırlamadığım Cem 

Üsteğmen ve yine soyismini hatırlamadığım Umut Başçavuş ve yolcu olarak Başçavuş Ömer 

SEZEN vardı. Saat 18:00 civarında Kayseri Erkilet Havalimanı askeri alanına indik....

...  Bu arada Ömer Başçavuş beni aradı ve benim kullandığım Atak helikopterinin 

isabet  almış  olduğunu  ve  haberim  olup  olmadığını  sordu.  Ben  de  kendisine  haberinin 

olmadığını ve kontrol etmesini fakat dokunmamasını söyledim. Engin Binbaşımı aradım ve 

Atakların gayrıfaal olduğunu söyledim. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Mustafa ORMANTEPE 27/07/2016 tarihli  ifadesinde; " ....  Daha sora 

Temelli  tarafından Pilot yarbay Hakan EROL ve Yüzbaşı Memduh KARAGÖL tarafından 

yeni  bir  Atak  helikopteri  getirildi  veYarbay  Erdal  BAŞLAR  ve  Binbaşı  Eyyup  ÜNAL 

buhelikoptere bindi bize hitaben Genelkurmay Basıldı acil oraya gideceğiz dedive benden 

tekrar  mühimmat  yüklememi  istediler  bizde  yine  burada  bulunan  teknisyenler  Volkan  

TÜRKKORKMAZ,  Ömer  SEZEN,  Tamer  ÖĞÜT  ile  birliktebu  helikoptere  mühimmat  

yükledik ve  aynı  pilotlar helikopterle  saat  23:00 sıralarındauçtular.  15 dk sonra geri 

döndüler ve silah sisteminde arıza olduğunu söylediler ve hemen giderilmesini istediler. Bizde 

bu sırada internette olağan dışı olaylar olduğunu fark edince giderilmesi kolay olan bu arızayı 

tamir etmedik. Pilotlar ısrarla arızanın giderilmesin istese de tamirin yapmadık. Ayrıca son 

olarak uçan bu helikopterin atış yapıp yapmadığını bilmiyorum o an kontrolünü yapamadık. 

Bu kez yine aynı pilotlar ilk arıza yapan helikopterin yedek parçasını bize getirerek tamir 

edilmesini istedi biz kolay olan bu arızayı  da yapılamayacağını söyleyerek tamir etmedi . 

Şunu da belirtmek istiyorum mühimmat yüklediğimiz iki atak helikopteri Malatyadan gelen 

helikopterlerdir." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Alaattin  Cem  ERSUZ  18/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Malatya  da 

bulunan birliğimizden saat:16:51 sıralarında 2 Atak helikopteri ve benim içinde bulunduğum 

UH1 Helikopteri ilebirlikte havalandık .... yanımızda ayrıca Atak Helikopteri Teknisyenleri 

Ömer SEZEN ve Mutlu AÇIKGÖZ ile yolcu olarak Teğmen Burak SUBAŞI ve Üsteğmen 

Volkan KERİMOĞLU bulunmaktaydı.
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..  Bende  kendi  amirlerimizin  bilgisi  dahilinde  birliği  terk  etmek  istediğimizi 

söyledim, kendisi de bize bu şekilde gezerseniz darp edilebilirsiniz diye söyledi ve bizi askeri 

araca bindirerek Kartalkaya Misafirhanesine geri  götürdü,  burada Malatya İlinden görevli 

olarak  birlikte  geldiğimiz  Yüzbaşı  Memduh  KARAGÖL,  Üsteğmen  Yiğit  ÖZDAMAR, 

Üsteğmen İrfan KANTARCI, Üsteğmen Emin TÜREL, Başçavuş Ömer SEZEN, Üstçavuş 

Mutlu AÇIKGÖZ ile buluştuk ve operasyon yapılmasını ve bizi kurtarmalarını beklemeye 

başladık..." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Resul  BARDAKKAYA  22/10/2016 tarihli  ifadesinde;  "  Saat  23:00 

sıralarında bir UH-1 helikopteri ile bir Atak helikopteri benim bulunduğum hangarın önüne 

iniş yaptılar. Bu helikopterlerden Hakan EROL Binbaşı, Mutlu AÇIKGÖZ astsubay ve Ömer 

SEZEN  Astsubay  indi.  Aralarında  tanımadığım başka  pilotlarda  vardı."  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli  Volkan  TÜRKKORKMAZ 26/10/2016 tarihli  ifadesinde;  "  O esnada 

oraya Malatya'dan gönderilen Atak'lardan birisi ile UH-1 helikopteri geldi, Atak'tan Memduh 

KARAGÖL Yüzbaşı, Hakan EROL Yarbay indiler. Ben kendilerine hoşgeldiniz dedim, onlar 

hangara  doğru  gittiler.  Ben  uçuş  hattında  kaldım.  Ömer  SEZEN  ve  Mutlu  AÇIKGÖZ 

astsubaylar benim yanıma geldiler bana ne oldu diye sordular, bende pilotlardan duyduğum 

şekli ile Genelkurmaya baskın olduğunu söyledim.

Malatya'dan gelen Atak 1'e Erdal BAŞLAR Yarbay ile Eyüp ÜNAL Binbaşı bindiler, 

uçtular. Oradan ayrıldılar, 15-20 dakika sonra geldiler aynı yere indiler, arıza var dediler. Bu 

Atak'ın  arızasına  ben  ve Ömer  SEZEN  astsubay  baktık.  Silah  arızası  vardı  arızanın 

giderilemeyeceğini söyledik." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Süleyman Nazif TÜRKOĞLU 01/11/2016 tarihli ifadesinde;"Yarbay saat 

15:00-16:00 sıralarında  yanında  Ömer  DERELİOĞLU üsteğmen,  Tamer  ÖĞÜT Astsubay, 

Orçun AKÖZENLER Astsubay ile birlikte hangarı gezdik. Murat BOLAT Yarbay bize taarruz 

helikopterlerine ammo boxları taktırdı. O sırada fabrikadan BG 1001 kuyruk numaralı atak 

helikopteri geldi. Onu da uçuş hattına park ettik. Yine aynı saatlerde Malatya'da görev yapan 

Ömer SEZEN Astsubay Malatya'dan 2 atak helikopteriyle geleceklerini ve helikopterleri bize 

teslim edeceklerini söyledi." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  İrfan  KANTARCI  03/11/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  Saat  16:00'da 

helikopter başı yaptık. Atak'lardan birisi bakımdan yeni çıkmıştı bir takım eksiklikleri vardı 

yarım saat kadar o eksikliklerin tamamlanmasını bekledik, tamamlandıktan sonra saat 16:50 
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gibiben Hakan EROL Yarbay ile BG1003 kuyruk numaralı helikoptere, Memduh Yüzbaşı ile 

Yiğit  Üsteğmen  ise  BG1008  kuyruk  numaralı  helikopterlere  bindik,  UH-1  de  ise  Emin 

TÜREL Üsteğmen birinci pilottu, ikinci pilot ise Alaattin Cem ERSUZ Üsteğmendi. Ayrıca 

UH1'e teknisyenler Ömer SEZEN, Mutlu AÇIKGÖZ bindi...

Saat 17:00 sıralarında Malatya'dan 3 helikopter kalkış yaptık, kol komutanı Hakan 

EROL'du.  Normal  Erkilet'e  kadar  uçuş  planındaki  rotaya  uygun  olarak  uçtuk,  18:30 

sıralarında Erkilet  meydanına indik,  orada yakıt ikmali  yaptık,  orada kamelyada otururken 

Emin  üsteğmen  Ömer  SEZEN'in  kendisini  cep  telefonundan  aradığını,  Güvercinlik'te  Vip 

uçuş olduğunu ve meydanın kapalı olduğunu söylediğini bize iletti. Bunu daha sonra Hakan 

EROL Yarbay'a Emin üsteğmen söyledi. Hakan EROL da bunun üzerine telefonda birileriyle 

görüştü.  Sonra bize gelip" ben kara havacılıkla görüştüm Güvercinlik'te Vip uçuşu varmış 

planımızı  Ulucan  meydanına  kaydırıyoruz"  dedi.  ...  Biz  Hakan  EROL Yarbay ile  birlikte 

BG1003 kuyruk numaralı  Atak helikoptere bindik,  ben çalıştırırken  Rotorbrake dediğimiz 

arızayı  verdi  arkasından helikopterin  motoru  yandı,  üzerine  biz  motoru  hemen susturduk, 

teknisyen  olan  Ömer  SEZEN  gelerek  yangın  söndürücü  ile  müdahale  etti,  helikopter 

kullanılamaz  hale  geldi,  diğer  helikopterler  de  bu  sıra  çalışıyorlardı.Biz  inince  onlarda 

motorlarını  susturdular.  Memduh  KARAGÖL Yüzbaşı  ne  olduğunu  sordu  ben  de  arızayı 

söyledim.  Bu  sırada  Hakan  Yarbay  cep  telefonu  ile  konuşuyordu,  sonra  bize  dönerek 

Güvercinlik'te vip bitmiş oraya geçeceğiz dedi, biz buna da karşı çıktık, çünkü helikopterin 

birisini  götüremeyecektik,  oda  Güvercinlik'teki  helikopterin  feeder  arızası  varmış  dedi, 

sonrada1003 kuyruk numaralı helikopterin feederini söküp uh1 e yükleyin diye teknisyenlere 

emir verdi,bunun üzerine Memduh Yüzbaşı feeder neden arızalandı atış mı yaptı dedi, Hakan 

EROL'da  ben  bilmiyorum  dedi,  teknisyenler  öbür  helikopterin  feederini  sökerken  Yiğit 

Üsteğmenle bana siz UH1 e yolcu olarak binin dedi, biz UH1 e bindik....

Oradan  Hakan  EROL Yarbay  dan  izin  alıp  Kartalkaya  misafir  hanesine  gitmek 

istediğimizi söyledik,Hakan EROL UH1 ekibini gönderdi, bize siz kalın burada dinlenin hala 

belirsizlik var bize görev düşebilir, Atak ekibi burada kalsın dedi.1 saat kadar ben Memduh 

Yüzbaşı, Yiğit Üsteğmen ve teknisyenler Ömer SEZEN ve Mutlu AÇIKGÖZ orada kaldık, 

Ömer  ile  Mutluda  oralardaydı  ama  bizimle  aynı  oda  da  değillerdi..."  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur.

Tanık Hüseyin ARAS 25/07/2016 tarihli ifadesinde;"Zira Güvercinlik'ten gelen bir 

helikopter  olsaydı  bu  kadar  yakıt  almazdı.  Bu  astsubay  da  bana  Malatya'dan  Kayseri'ye 

Kayseri'den de buraya uçtuklarını söyledi. Tanımadığım bir yüzbaşı o sırada yanımıza gelerek 

bu helikopterlerden birisi burada kalacak dedi. Yakıt alan astsubay da bu helikopteri burada  

patlatırlar dedi. Yüzbaşı da o zaman yapacak bir şey yok dedi. Diğer helikopterlere de yakıt 
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ikmali yapıldı. Ben aldıkları yakıt miktarını defterime kaydettim ve imzalarını aldım. Defterde 

şu anda yanımdadır. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık  Erdem  ŞENSOY  25/07/2016  tarihli  ifadesinde; "...  Ömer  SEZEN 

Başçavuşum ile pazar günü telefonla görüştüm. Kendisi Atak helikopterinin başmakinistidir. 

Temelli meydanına gittiklerinde bazı olağanüstü durumları hissettiklerini fakat helikopterlerin 

mühimmat yüklü olduğunu mühimmatları halkın üzerilerine atıldıktan sonra yanında çalışan 

bir askere salak salak dolaşım bizi iş yapıyor zannetsinler, helikopteri faal etmek için hiçbir iş 

yapmayalım.  Sadece  ortada  dolaşalım  demiş.  Biz  kendisiyle  pazar  günü  bu  görüşmeyi 

yaptık." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  00:44'de,  Başçavuş  Ömer  SEZEN  olduğu 

değerlendirilen şahsın taarruz hangarında görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 00:49'da, Başçavuş Ömer SEZEN ve eyleme katıldığı 

düşünülen Başçavuş Engin SARITAŞ’ıntaarruz hangarında görüldükleri,

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  02:12'de,  Başçavuş  Mustafa  ORMANTEPE  ile 

Başçavuş Ömer SEZEN’in taarruz hangarında birlikte görüldükleri,

16  Temmuz 2016 günü,  saat:  08:19'da,  Yüzbaşı  Memduh  KARAGÖL,  Başçavuş 

Ömer SEZEN, Üstçavuş Mutlu AÇIKGÖZ, Üsteğmen Yiğit  ÖZDAMAR, Üsteğmen İrfan 

KANTARCI  oldukları  düşünülen  ve  kimliği  belirlenemeyen  2  şahsın  (muhtemel  2’nci 

Kr.Hvcl.A.K.lığı/MALATYApersoneli)Kara Havacılık Komutanlığı 1 nolu nizamiyeden çıkış 

yaptıkları belirtilmiştir. 

Şüpheli Ömer SEZEN'in kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0544 674 06 99 

numaralı telefon hattı için Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin 18/10/2016 tarih ve 2016/5135 

D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı  

verilmiştir.

Şüpheli Ömer SEZEN'in kullanmakta olduğu 0 544 674 06 99 numaralı telefon 

hattının iletişim bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe girişiminde bulunulan 15/07/2016 

tarihinde  cep  telefonunu  gece  boyunca  açık  olduğu,  internet  erişiminde  bulunduğu 

anlaşılmıştır. 

Şüpheli Ömer SEZEN, 18/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.
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Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan tüm deliller ile birlikte şüpheli Ömer SEZEN'in eylemleri değerlendirildiğinde;

Şüpheli Ömer SEZEN'in, Malatya 2. Kara Havacılık Alayında helikopter teknisyeni 

olarak Astsubay Başçavuşrütsesiyle görev yaptığı, 

Şüphelinin, askeri darbe faaliyeti kapsamında aşağıda anlatılacak eylemleri birlikte 

nazara  alındığında  şüpheli  Ömer  SEZEN'in  Fetullahçı  Terör  Örgütü  üyesi  olduğunun 

anlaşıldığı, 

Şüphelinin, helikopter teknisyeni olduğu, Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askerler 

tarafından planlanıp gerçekleştirilecek olan askeri darbe planı kapsamında olay gecesi Atak 

tipi helikopterlerde teknisyenlik yapacak personel olarak önceden görevlendirildiği,

Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askerler tarafından askeri darbe girişimi sırasındaki 

faaliyetlerde kullanılacak olan helikopter, mühimmat ve personel ile ilgili gerekli planlamalar 

yapıldığı,  bu  kapsamda  Malatya  2.  Kara  Havacılık  Alayından  Atak  helikopterlerinin 

Ankara'ya getirilmesinin de planlandığı, bu helikopterlerin Ankara'ya getirilebilmesi için önce 

şüpheliler  Murat  BOLAT ve  Özcan  KARACAN'ın  Malatya  2.  Kara  Havacılık  Alayında 

görevli Binbaşı Engin KİLERCİOĞLU ve Yüzbaşı Memduh KARAGÖL’ü telefonla arayıp 

zorladıkları ve onları ikna ettikleri, daha sonra şüpheli Okan KOCAKURT'un Pilot Binbaşı 

Mehmet  Akif  BOZKURT tarafından  yazılan  benzer  nitelikteki  bir  yazıyı  bilgisayar  ortak 

ağından aldığı ve bu yazının 6.maddesinde belirtilen hava araçlarının Malatya - Ankara arası 

intikali  için uygun görülen tarihin,  emrin onay kısmının ve dağıtım kısmının değiştirerek, 

karanet ağı evrak yönetim sistemi üzerinden gönderdiği, Kara Havacılık Komutanının bilgisi 

dışında sahte olarak oluşturulmuş bu yazı üzerine şüpheli Ömer SEZEN'in, şüpheliler Emin 

TÜREL ve Alaattin Cem ERSUZ'un kullandıkları UH-1 helikoptere yolcu olarak bindikleri, 

bu helikopterin şüpheliler Memduh KARAGÖL ve Muhsin Yiğit ÖZDAMAR ile şüpheliler 

İrfan  KANTARCI  ve  Hakan  EROL'un  kullandıkları  Atak  helikopterlerle  kol  halinde 

15/07/2016 tarihinde saat 16:30 sıralarında Malatya Tulga meydanından Ankara Güvercinlik 

Meydanına gelmek üzere havalandıkları, uçuş planlarının bu bilgilere göre hazırlandığı, 

Helikopterlerin yakıt ikmali için Kayseri Erkilet meydanına indikleri, burada yakıt 

ikmali yaparak saat 19:30 sıralarındakalktıkları, Kara Havacılık Komutanlığına denetim için 

gelmiş olan Kuvvet Komutanının Güvercinlik kışlasında bulunması nedeniyle şüpheli Hakan 

EROL'un  emri  üzerine  helikopterlerin  iniş  meydanının  Güvercinlik  yerine  Temelli  olarak 

değiştirildiği,  şüphelinin  yasadışı  olan  bu  iniş  meydanının  değiştirilmesine  ilişkin  emri 

uyguladığı,  helikopterlerin  saat  21:00  sıralarında  Temelli  meydanına  indikleri  ve  yakıt 

ikmallerinin yapıldığı, 
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Şüpheli  Hakan  EROL'un acil  olarak  kalkış  yapacaklarını  söyleyip  helikopterlerin 

uçuşa  hazırlanması  talimatı  verdiği,  helikopterlerin  uçuşa  hazırlanarak  çalıştırıldıkları, 

şüpheliler  Hakan  EROL  ve  İrfan  KANTARCI'nın  pilotluğunu  yaptıkları  1003  kuyruk 

numaralı Atak helikopterin çalışma sonrasında rotorbrak'ının yandığı, şüpheli Ömer SEZEN'in 

müdahale ederek yangını büyümeden söndürdüğü,bu helikopterin uçamayacak hale geldiği, 

Şüpheli  Hakan  EROL'un  Kara  Havacılık  Komutanlığında  askeri  darbeyi 

yönetenlerden  aldığı  talimatla  Güvercinlik  Meydanında  bulunan  feederı  bozuk  olan  1001 

kuyruk numaralı Atak helikoptere monte edilmek üzere 1003 kuyruk numaralı helikopterin 

feederını  sökmeleri  için  şüpheliler  Ömer  SEZEN  ve  Mutlu  AÇIKGÖZ'e  talimat  verdiği, 

şüphelilerin de bu talimat uyarınca bu helikopterin feederını söktükleri ve şüpheliler Emin 

TÜREL ve Alaattin Cem ERSUZ'un kullandıkları UH-1 helikoptere yükledikleri, kendilerinin 

de bu helikoptere şüpheliler İrfan KANTARCI ve Muhsin Yiğit ÖZDAMAR ile birlikte yolcu 

olarak bindikleri,

Şüpheliler  Hakan  EROL ve  Memduh  KARAGÖL'ün  kullandıkları  1007  kuyruk 

numaralı helikopter ile şüpheliler Emir TÜREL ve Alaattin Cem ERSUZ'un kullandıkları UH-

1  helikopterin  bu  hazırlıktan  sonra  Temelli  meydanından  kalkarak  saat  24:00  sıralarında 

Güvercinlik Meydanına iniş yaptıkları, 

1007 kuyruk numaralı Atak helikopter Güvercinlik meydanına indikten hemen sonra, 

şüpheli  Ömer  SEZEN'in  aynı  gün  otobüsle  Malatya'dan  gelmiş  olan  şüpheliler  Mustafa 

ORMANTEPE ve Volkan TÜRKKORKMAZ ile Taarruz Hangarında bulunan şüpheli Tamer 

ÖĞÜT  ile  birlikte  daha  önceden  hazırlanmış  mühimmatı  bu  helikoptere  yükledikleri, 

şüpheliler  Erdal  BAŞLAR ile  Eyüp  ÜNAL'ın  bu  helikoptere  binerek  kalkış  yaptıkları  ve 

Cumhurbaşkanlığı  binası  bölgesine  saldırıda  bulundukları,  şüpheli  Ömer  SEZEN'in  kalkış 

yapmadan önce şüpheli  Erdal  BAŞLAR'a Temelli'de yanan helikopterin geçirdiği  arızanın 

aynısını yaşamaması için rotorbrek'e dikkat etmesini söylediği, 

Şüpheli Ömer SEZEN'in, şüpheli Mutlu AÇIKGÖZ ile birlikte Temelli meydanındaki 

helikopterden  söküp  getirdikleri  feederı  1001  kuyruk  numaralı  helikoptere  takmaya 

çalıştıkları, 

Şüpheli Ömer SEZEN'in, mühimmat yükleyerek uçuşa gönderdikleri  1007 kuyruk 

numaralı helikopter mermi isabeti alarak uçuştan döndüğünde gerekli kontrollerini yaptığı, bu 

helikopterin silah arızası vermesi nedeniyle arızasını gidermeye çalıştığı, 

Şüphelinin  olay  gecesi  Taarruz  Hangarı  ve  civarında  bulunduğu,  askeri  darbe 

faaliyeti  kapsamında kendisine  verilen  yasal  olmayan  emir  ve  talimatları  yerine  getirdiği, 

yetkili olmadığı halde görev yapmadığı bir askeri birlikte faaliyette bulunduğu, 

Şüpheli  Ömer SEZEN'in olay gecesi  saat  00:44,  00:49 ve 02:12 sıralarında  uçuş 

kıyafetli  olarak  saldırı  helikopterleri  kalkış  yaptıkları  Taarruz  Hangarında  bulunduğu, 
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saat00:49'da şüpheli Engin SARITAŞ ile saat 02:12'de ise şüpheli Mustafa ORMANTEPE ile 

hangarda birlikte olduklarının güvenlik kamerası görüntüleriyle belirlendiği, 

Askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması, kışlada askeri darbeye yönelik 

faaliyetleri  yöneten  ve  yönlendirenlerin  Akıncı  üssüne  gitmeleri  üzerine  şüpheli  Ömer 

SEZEN'in de 08:00 sıralarında Güvercinlik kışlasından ayrıldığı, 

Şüphelinin,  olay  akşamı  yetkisi  olmadığı  halde  Kara  Havacılık  Komutanlığında 

faaliyetlerde bulunduğu, 

Şüphelinin,  olay  akşamı  Genelkurmay  Başkanı  tarafından  hava  sahasının  uçuşa 

kapatılmasına ilişkin emir verildiği halde uçacak olan helikopterleri uçuşa hazırladığı, 

Şüphelinin, olay günü gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi 

olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü 

mensubu olan diğer  şüphelilerle  fikir  ve eylem birlikteliği  içerisinde hareket  ettiği,  askeri 

darbe  girişimininde  bulundukları,  şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarından  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  aldığı  yasal 

olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Ömer SEZEN'in,  soruşturmaya konu eylemlerinin,  Silahlı  Terör  Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını  oluşturduğu 

anlaşılmıştır. 

5-119-  Şüpheli  Ömer  Faruk  ALBUNAR'ın  (  Astsubay  Çavuş) 
Eylemleri :

Şüpheli  Ömer Faruk ALBUNAR 17/11/2016 tarihli  ifadesinde; "  2009 yılında 

Balıkesir  astsubay  hazırlama  okulunu  kazandım,  2011  yılında  kara  havacı  olarak  mezun 

oldum, 2012 yılında kara havacılık okulundan mezun olduktan sonra derece ile bitirdiğim için 

Hava Ulaştırma Grup Komutanlığına atandım, bir yıl sonra 1.Kara Havacılık Alayına tayin 

oldum ve halen bu birimde UH-1 Helikopter teknisyeni olarak görev yapmaktayım.

Ben 15 Temmuz günü normal  olarak  rutin  mesaime geldim.  Aynı  gün Muhabere 

Merkez Nöbetçi Astsubayı  olarak da nöbetçiydim. Saat 08:30 gibi kışla amiri  nöbetçilerle 

rutin toplantısını yaptıktan sonra mesai olduğu için saat 17:00’ye kadar rutin görevimi yaptım 

mesai saatleri içerisinde her hangi bir olay yaşanmadı. 
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Mesai bitiminden sonra nöbetimi devraldım, saat 20:00 sıralarında sigara içmek için 

dışarıya çıktığımda Kara Kuvvetleri Komutanının birlikte olduğunu öğrendim, hatta kapının 

önünde korumaları ile konuştum ve tekrar nöbet yerime indim bir süre sonra tekrar çıktığımda 

komutan  araçları  yoktu.  Bir  süre  sonra  Okul  Komutanı  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN’un 

tulumlu ve palaskalı, silah kütüklü olarak geçtiğini gördüm kendisi de beni görerek çağırdı 

ben koşarak gidip tekmil verdim. Bana 'sen kimsin'  diye sordu. Ben de nöbetçi  olduğumu 

söyleyince şuan hatırlayamadığım bir albayı sordu. Ben de görmediğimi söyleyince derhal 

nöbet yerime gitmemi söyledi. Ben de emredersiniz diyerek nöbet yerime giderken kararğah 

kapısından  kara  pilot  Yarbay  Yasin  CANDEMİR  nöbetçi  diye  seslendi.  Ben  de  yanına 

gittiğimde;  ' Kara  Havacılık  Komutanının  emridir  santrale  gelen  telefonlar  açılmayacak  

askerleri  uyar'  diye  söyledi.  Ben  de  Muhabere  merkezine  giderek  santralde  görevli  olan 

erlere;  telefon açılmamasını  Kara Havacılık  Komutanı  Tümgeneral  Hakan ATINÇ’ın emri 

olduğunu söyledim. Bu esnada televizyonda Boğaziçi  köprüsünün kapatıldığı şeklinde son 

dakika haberler geçiyordu. Bu sırada da cep telefonuma tanıdığım ve arkadaşlarımdan; bu 

uçaklar  niye  alçaktan  uçuyor,  ne  oluyor  şeklinde  mesajlar  geliyordu.  Bulunduğum nöbet 

yerinde  telefon  çekmediği  için  bir  askerle  yukarıya  çıktığımda  bir  ya  da  iki  helikopterin 

çalışma sesini duydum. Normalde Cuma günleri rutin gece uçuşu olmuyordu, bunun üzerine 

Başmakinist Kıdemli Başçavuş Hamdi YENİDOĞAN’ı arayarak neler olduğunu sorduğumda; 

bir şey bilmediğini söyledi. Telefonu kapatıp arkamı döndüğümde kara pilot ALbay Mehmet 

Barış  ÇAYIRLI’yı  tulumlu  ve  sırt  çantalı  olarak  geldiğini  gördüm.  Bana  'hayırdır  

nöbetçimisin sen' diye sordu. Ben de evet diye söyleyince; gel benle diye söylemesi üzerine 

birlikte aşağıya Muhabere merkezine indik. Kontrollü bölge olduğu için içeriye girmesinin 

yasak  olduğunu  söyleyince;  Kara  Havacılık  Komutanının  emridir,  birazdan  gelecek, 

denetleme olacak kapıyı aç dedi. Ben de şifreli kapıyı açtım, içeriye girdik odaları dolaştı, 

açık  olan  televizyonu kapattı,  not  defterini  çıkartarak  adımı,  soy adımı,  nereli  olduğumu, 

yaşımı sorarak not tuttu.  Bunun üzerine komutana ne olduğunu sorduğumda;  yok bir  şey, 

denetleme var  dedi  bir  süre  sonra  kapı  çaldı,  Mehmet  Barış  ÇAYIRLI;  açma kapıyı  ben 

açacağım diyerek kim o diye seslendi. Dışarıdan Yarbay Yasin CANDEMİR diye ses gelmesi 

üzerine kapıyı açtığında Yasin CANDEMİR elinde tuttuğu G-3 tüfeği ve içerisinde mermi 

bulunan  şarjörü  Mehmet  Barış  ÇAYIRLI’ya  verdi.  Yanlış  hatırlamıyorsam  Yasin 

CANDEMİR’in iki omuzunda tüfek verdikten sonra bir sıkıntı varmı komutanım diye sordu 

oda olmadığını  söyledi,  varmı bir  emriniz diye sorarak odadan çıktı.  Bu sırada Muhabere 

Merkezindeki  bilgisayara;  Harekat  Yıldırım  Emri  düştü  bunun  üzerine  Mehmet  Barış 

ÇAYIRLI bize dönerek; emrime uymayanı vururum diye bana ve içerdeki askerlere söyledi. 

Ben de bir şey olup olmadığımı sorduğumda; bir şey yok sadece emrime uyun diye karşılık 

verdi. Ben de; komutanım mesaj geldi diye söyleyince; 'sen bakmayacaksın, ben bakacağım' 

2040/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



diye  söyledi.  Normalde gelen mesajların  ben çıktısını  alıp  askerlerle  işlemini  yapıp haber 

merkezine  gönderiyordum bu  bana  tuhaf  geldi.  Kendisi  bilgisayarın  üzerinde  yazılı  olan 

şifreyle bilgisayarı açtı mesajı okuduktan sonra çıktısını alıp ivedi bir şekilde Kurmay Yarbay 

Mehmet  ŞAHİN’e  götürmemi  söyledi.  Bende çıktıyı  alarak  yukarı  çıkarken girişte  silahlı 

kursiyer teğmenler beni durdurdu, kim olduğumu sordu. Ben de nöbetçi olduğumu Mehmet 

Barış ÇAYIRLI’nın gönderdiğini söyleyince benim geçmeme izin verdiler. Yukarıya çıktım 

haber  merkezine  vermem  gereken  mesajı  orada  bulunanlar  Mehmet  ŞAHİN’in  odasına 

götürmemi  istedikleri  için  bende  odasına  gittim,  kapı  açıktı  içerde;  Pilot  Yarbay  Özcan 

KARACAN  vardı.  Mesajı  Mehmet  ŞAHİN’e  verdim.  Bu  sırada  Mehmet  ŞAHİN  sürekli 

olarak  gelen  telefonlara  cevap veriyordu,  Özcan KARACAN da pencere  önünde elindeki 

telsizle  bir  şeyler  konuşuyordu.  Mehmet  ŞAHİN telefonu  kapattıktan  sonra  heyacanlı  bir 

şekilde; 'Özcan, Özcan, AKSAKALLI o…çocuğu kaçıyormuş, konya yolunda kobra aracıyla  

ilerliyormuş bu o… çocuğunu vurun' diye söyledi. Özcan KARACAN da elindeki telsizlere 

pilotlara; 'Aksakallı Konya yoluna doğru ilerliyormuş, onu vurun' şeklinde talimat verdi. Bu 

esnada bende getirdiğim mesajı verdiğim için Mehmet ŞAHİN’e imza atmasını söyleyince 

sende çok masraflı çıktın dedikten sonra imza atması üzerine ben nöbet yerine indim.

Mehmet Barış ÇAYIRLI sürekli olarak bana evlimisin, evlenmek istermisin şeklinde 

sorular soruyordu, bende hayırlı biri olursa neden olmasın diye söyleyince silahı göstererek; 

itaat etmen lazım dedi ben aldırış etmedim. Bu süreç bir süre böyle devam etti, ben gelen 

mesajları yine yukarı götürüp veriyordu, saat 03:00-03:30 gibi Mehmet Barış ÇAYIRLI; dua 

biliyormusun  diye  sorunca  bildiğimi  söyledim.  Oku  o  zaman  diye  karşılık  verince  kime 

okuyacağım  diye  sordum,  sen  oku  o  yerine  gider  dedikten  sonra  bana  niçin  silahımın 

olmadığını  sordu,  gerek  olmadığını  söyleyince  odadaki  askerleri  göstererek;  güven olmaz 

askerlere  diye  karşılık  verdi  ve  gidip  Mehmet  ŞAHİN’den  silah  almamı  söyledi,  ilk 

geldiğinde isimliğimi ve peçlerimi söktürmüştü,  Mehmet ŞAHİN’e giderek Mehmet Barış 

ÇAYIRLI’nın  gönderdiğini  silah  almamı  söylediğini  söyleyince  beni  Kara  Havacılık 

Komutanının  emir  astsubayı  Fatih  KARAGÖZ’e  gönderdi.  Gittim  Mehmet  ŞAHİN’in 

gönderdiğini  söyleyince  yanındaki  dolabı  açtı  ve  kaleşnikof  silahı  vererek;  sabah  geri 

getirmemi söyledi,  nöbet yerime gittiğimde Mehmet Barış  ÇAYIRLI radyoyu ayarlamakla 

uğraşıyordu, kendisine televizyon olduğunu sorduğumda; boş ver gerek yok diyerek radyonun 

sesini  kısarak  kulağını  radyoya  dayadı,  ara  ara  Ünsal  ÇOŞKUN’un  emir  astsubayı  İlyas 

BARUT gelip gidiyordu.  Bir  ara  Mehmet Barış  ÇAYIRLI beni tekrar Mehmet ŞAHİN’in 

yanına  gönderdi  gittiğimde  Ünsal  ÇOŞKUN ordaydı  bana;  sen  nöbtçiydin  değilmi,  senin 

görevin birliği korumuk değilmi, çatışacaksınız diye söyleyince bende kiminle çatışacağımızı 

sorduğumda; ne çok soru soruyorsun diye karşılık verdi. Ben de kiminle çatışacağımı bileyim 

dedikten  sonra;  Jandarma  Özel  Harekatla  çatışacaksın  diye  cevap  verince;  askere  niye 
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sıkıyoruz diye karşılık  verdim,  orada bulunanlara beni göstererek; buna sıkın diye  talimat 

verdi bu sırada camlar sallandı, helikopter sesinin gelmesi ile dışarıya çıktı, bende bu arada 

takım  komutanımız  yüzbaşı  Nuri  OSMANCIOĞLU’nu  birkaç  kez  aradım  ancak  açmadı 

bende  Astsubay  Hamdi  YENİDOĞAN’ı  arayarak  durumu  anlattım.  Beni  kurtarmasını 

söyledim;  tek  başına  bir  şey  yapamayacağını,  bir  yolunu  bulup  kaçarsam  da  dışarıya 

üniformalı çıkmamamı söyledi daha sonra takım komutanı Yeşim Üsteğmeni arayarak nöbet 

yerimi  terk  etmek  zorunda  olduğumu  söyledim,  oda  kaç  kurtar  kendini,  F16’ların  Kara 

Havacılığı  bombalayacağını  söyledi.  Ben  tekrar  nöbet  yerime  gittiğimde  Mehmet  Barış 

ÇAYIRLI odanın ışıklarını kapatmış oturuyordu bana Mehmet ŞAHİN’i sordu bilmediğimi 

söyledim bu esnada helikopter sesleri geliyordu, Mehmet Barış ÇAYIRLI aniden odadan çıkıp 

gitmesi üzerine odada bulunan silahları  topladıktan sonra odadan çıkarak odayı kilitledim. 

Dışarıya  çıktım,  kamera  nöbetçi  astsubay  odasında  Astsubay  Tunç  AVŞAR’ı  gördüm. 

Kendisini  nizamiyede  darbecilerin  tutukladığını  söyledi  birlikte  çıktık,  jandarmaya  doğru 

giderken  bizi  Jöak  personeli  çevirdi,  bizi  tutuklayıp  jandarmaya  götürdüler  ben  burada 

yaşadıklarımı anlattım, buraya gelen savcıya bir odada olanları anlattım daha sonra benden 

birliği bildiğim için yer göstermemi istediler. Çelik yelek giyerek JÖAK personeli ile birlikte 

arama yaptık,  kulenin orada Hakan ATINÇ Paşayla karşılaştık onada olanları  anlattım. Bu 

esnada Murat BOLAT Yarbay geldi konuşurlarken yanımdaki Yüzbaşıya Murat BOLAT’ın da 

gece geldiğini karargâha girdiğini söyledim onu da aldılar daha sonra tüm birliği gezdikten 

sonra  ifade  vermek için Jandarmaya geri  döndüm çünkü oradaki  savcı  bu şekilde  talimat 

vermişti ancak gittiğimde kimse yoktu. Bu konu ile ilgili olarak olaydan beş altı gün sonrada 

Batı Adliyesinden gelen Savcıya da ifade verdim hatta sürekli olarak onların yanındaydım. 15 

Temmuz gecesi yaşadıklarım bunlardan ibarettir. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ali Tunç AVŞAR 03/11/2016 tarihli ifadesinde; " Sabah 06:00 sıralarına 

kadar  teğmenlerle  orada  oturduk.  Üzerimde  silahım  yoktu.  Ancak  tulumluydum. 

Bulunduğpumuz oda kamera izleme odasıydı heryerin güvenlik kamera görüntüleri buraya 

aktarılıyordu.Orada  Ömer  Faruk  ALBUNAR  Astsubay  vardı,  oranın  yani  karargahın 

nöbetçisiydi  oda  oradaydı,  biz  aynı  serviste  gelip  gittiğimizden  tanışıyorduk.  Saat  06:00 

sıralarında  birliğin  içerisinden  çatışma  sesleri  geldi,orayabir  albayla  bir  binbaşı  geldi 

isimlerini  bilmiyorum teğmenleri  aldı  oradan  çıkarttı.  Teğmenler  silahlıydı,  silahlı  olarak 

oradan ayrıldılar. Oda da ben Ömer Faruk ve iki tane nöbetçi astsubay kaldık. İçeri o sırada 

üzerinde tulum bulunan uzun boylu kalıplı bir binbaşı geldi herkes kaçtı sizin burda ne işiniz 

var,  birliğe saldırı  olacak sizde  kaçın  dedi  ve  kendisi  oradan kaçarak  uzaklaştı  biz  15-20 

dakika kadar daha orada kaldık. Aramızda konuştuk birlikte kaçmaya karar verdik oradaki 

teknisyenlerden  birinin  kartalkaya  misafirhanesinin  orada  bulunan  aracına  gittik,  arabaya 
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bindik,Ömer Faruk'a ben benim aracım kulenin orada onu alıp ikimiz beraber gidelim dedim. 

Teknisyenlerin aracından yol üzerinde indik.  Oradan biz yürüyerek benim arabının olduğu 

yere gittik. Ben kuledeki odaya çıkıp üzerimi değiştirdim, yukarı çıkıp kuledeki çekmecedeki 

telefonumu aldım. Kulede bu esnada kimse yoktu. Kuledeki gece gördüklerim ile teğmenler 

oradan ayrılmıştılar.  Kimse yoktu.  Ömer  Faruk'da  benimle  birlikte  kuleye  çıkmıştı,  sonra 

oradan  ayrıldık  benim  arabaya  bindik,  Ömer  Faruk'un  birliğinde  bulunan  malzemelerini 

almak  üzere  giderken  bölük  astsubayımız  Fatih  DÖNDÜ  Başçavuş  aracı  durdurdu,  bize 

jandarmada komuta merkezi kurulduğunu, bildiğinizi gidin anlatın, ben anlattım geldim dedi. 

Bizde arabayı orada bıraktık Ömer Faruk ile birlikte Jandarmaya gittik. " şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli Mehmet Barış ÇAYIRLI 27/07/2016tarihli ifadesinde; " Bu görüşmeden 

yaklaşık  5/10  dakika  sonra  Kurmay  Başkanı  Yarbay  Mehmet  ŞAHİN’i  arayarak  durumu 

sorduğumda  Binbaşı  Okan  KOCAKURT’un  söylediklerini  tekrar  etti.  Ben  kendisine  yine 

işinize  yaramam  orada  ne  yapacağım  dediğimde,  komutanım  en  kötü  şartlarda  haber 

merkezinde bulunursunuz dedi ve telefonu kapattık. Ben birliğime giderken Mehmet Yarbay 

ile  yapmış  olduğum  görüşmenin  sonucunda  yanıma  tabancımı  almamaya  karar  verdim. 

Yaklaşık 5/10 dakika sonra üzerimi değiştirerek sivil kıyafetli olarak evden ayrıldım. Evimin 

KKK’nın  yanında  olduğundan  konu ile  bilgi  almak  için  komutanlık  giriş  nizamiyesinden 

girmeye çalıştığım esnada kapıda bulunan görevliler “komutanım tehdit var girişler yasak” 

diyerek kapıyı kapattılar. Bu yapmış olduğum fiil kamera kayıtlarında mevcuttur. Saat:22.00 

sıralarında komutanlığa giriş yaptım, üzerimi değiştirdikten sonra Kurmay Başkanı Yarbay 

Mehmet  ŞAHİN’i  aradım.  Birliğe  katıldığımı  durumun  ne  olduğunu  ve  ne  yapacağımı 

sordum. O da bana komutanım derhal haber merkezine geçin oradaki arkadaş tecrübesiz dedi.

Bende emir gereği haber merkezine geçtim. Emri yerine getirmemin sebebi adı geçen 

şahsın Kurmay başkanı  olması  hasebiyledir.  Ben odamdan çıkıp haber  merkezinin olduğu 

binaya  geldiğimde  binanı  önünde  Yarbay  Yasin  CANDEMİR’in  silahlı  olarak  beklediğin 

gördüm.  Kendisi  ile  konuştum bana  nereye  gittiğimi  sordu.  Bende  haber  merkezine  diye 

cevap verdim. Bu esnada haber merkezi sorumlusu Astsubay Ömer Faruk ALBUNAR yanıma 

gelerek “buyurun komutanım” diyerek beni haber merkezine götürdü. İçeri girdikten sonra 

etrafı kolaçan ettim. Bizden başka telefonlara bakan bir asker ve gelen mesajların dökümünü 

alıp kurmaybaşkanına arz eden bir asker daha vardı. saat:22.15 sıralarında haber merkezinde 

bulunan televizyondan boğaz köprüsünün askerler tarafından kapatıldığı haberlerini gördüm. 

Akabinde  Başbakan  Binali  YILDIRIM’ın  açıklamasını  dinledim.  Açıklamasında  durumu 

anlamaya çalışıyoruz. Bu bir başkaldırıdır. Her türlü tedbiri alacağız dedi. Bu arada dışarıdan 

çalışan  helikopterlerin  seslerini  duydum.  Ancak  yerin  altında  olduğum  için  görmedim. 
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22.30/23.00  sıralarında  mesajlar  gelmeye  başladı.  İlk  gelen  mesaj  hatırladığım  kadarıyla 

sıkıyönetim  direktifi  içerikli  olup,  Genelkurmay  Başkanlığı  ve  K.K.K.’dan  geldiğin 

hatırlıyorum. İçeriğinde T.S.K.’nın yönetime el koyduğunu bildirir yaklaşık 3 sayfalık metin 

ve bu metnin eki olarak liste halinde üst rütbeli personelin görev ve sorumluluk alanlarını 

bildirir liste vardı. 3. Mesaj olarak Malatya ili 2.Ordu Kom.’da bir uçağın göreve hazır halde 

bekletildiği,  emir  verilmesi  halinde  kullanılabileceği  yönündeki  mesajdı.  Tam  olarak 

hatırlamamakla birlikte Askeri Hakim ve Savcıların atamalarını yapıldığı bir liste daha geldi. 

Ancak bu listenin ayrı bir emir mi yoksa önceki emir mesajlarının eki olduğunu tam olarak 

hatırlamıyorum. Saat:23.30/24.00 sıralarında ihtiyaç bahanesi ile haber merkezinden çıkarak 

karargâh binasının yan tarafında bulunan lavobaya gittiğimde burada silahlı olarak iki şahıs 

gördüm.  Buradan  karargâh  binasına  geçtiğimde  binanın  girişindeki  sağ  ve  sol  odalarda 

Yüzbaşı  Emre  ERKAN’ı  nöbetçi  amirliğinde  gördüm.  Yanında  yaklaşık  4-5  kişi  vardı. 

Diğerlerini tanımıyorum. Nöbetçi astsubay odasında ve aynı oda içerisinde bulunan görüntü 

izleme  merkezinde  de  4-5  kişi  vardı  onları  da  tanımıyorum.  Binanın  içerisine  girip 

Kurmaybaşkanı  Yarbay  Mehmet  ŞAHİN’in  2.kattaki  odasına  giderken  merdivenlerde  ve 

koridorda  birkaç  silahlı  astsubay/subay  gördüm.  Merdivenlerden  çıkarken  kim  olduğunu 

hatırlamadığım birisinin  kara  havacılık  komutanının  rehin  alındığını  söylediğini  duydum. 

Zaten  Kurmaybaşkanının  odasına  giderken  kara  havacılık  Komutanı  tümgeneral  Hakan 

ATINÇ’ın odasının önünden geçmek durumundasınız. Buradan geçerken de ciddi bir tedbir 

gördüm  okul  komutanının  emir  astsubayı,  kara  havacılık  komutanının  emir  astsubayı 

oradaydı.  Kurmaybaşkanının odasına girdiğimde Disiplin  Subayı  Hakan ….( Hakan Cafer 

ARSLAN ) Ve birkaç kişi daha vardı. Kim olduklarını hatırlamıyorum. Kurmay başkanına 

hitaben “Mehmet ne oluyor ne tür bir pisliğin içine bulaştırdın beni” dedim. O da bana yer 

gösterip  oturmamı  istedi.  Bana hitaben  “komutanım ben  sizi  anlıyorum.  Bu genelkurmay 

başkanımızın emridir. Bizde bu işi yapacağız. Kara, Deniz, Hava, Jandarma Komutanlıkları 

hatta  Emniyet  bile  işin  içerisinde” dedi.  Ben buradan kara havacılık  komutanının Binbaşı 

Okan KOCAKURT tarafından derdest edildiğini orada öğrendim. Ancak kimin söylediğini 

hatırlamıyorum.  Sonrasında  haber  merkezine  gittim.  Saat:02.00  sıralarında  tekrar  çıkarak 

karargâh binasına gelirken pilot Yarbay Halil GÜL’ü uçuş kıyafetli olarak gördüm. Nereden 

geldiğini  sorduğumda  uçuştan  deyip  karargâh  binasına  girdi.  Ben  yine  karargâh  binasını 

kolaçan ettim. Çıkarken kapının önünde Albay Murat AĞIR’ı gördüm o da karargâhın önünde 

bekliyordu. Yanına gittim. Bir şeyler konuştuk ama ne konuştuğumuzu hatırlamıyorum bu 

arada uçak, helikopter sesleri  geliyordu. Tekrar haber merkezine girdim. Hava aydınlıktan 

sonra  tekrar  haber  merkezinden  çıkıp  karargâh  binasında  kurmaybaşkanın  odasına  gittim. 

Odanın içerisinde okul komutanı Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN’u kurmay başkanının masasının 

karşısında otururken gördüm. Bende odanın içerisinde beklemeye başladım. Birisi acele ile 
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içeri girerek JÖH Birliklerinin uçuş kulesini ele geçirdiklerini söyledi. Bende hemen odadan 

çıkarak haber merkezine gittim. Yaklaşık 5/10 dk sonra helikopter çalıştırma sesi duydum. 

Sonrasında  çatışma  sesleri  duymaya  başladım.  Helikopterden  silah  ateşlendiğini  duydum. 

Karargâh binasının önüne bir  helikopter  indi.  Yaklaşık 1-2 dk içerisinde tekrar  havalandı. 

Akabinde  haber  merkezi  nöbetçi  astsubayı  yanıma  gelerek  komutanım  karargâhta  kimse 

kalmadı  dedi.  Bende  haber  merkezi  ve  karargâh  nöbetçi  astsubayına  görev  yerlerini  terk 

etmemelerini,  gündüz  nöbetçileri  geldiğinde  ayrılmalarını  söyledim.  Sonrasında  aracıma 

binerek ikametime ayrıldım " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü, saat: 20:46'da, Kıdemli Çavuş Ömer Faruk ALBUNAR ve 

kimliği  tespit  edilemeyen  uçuş  kıyafetli  bir  astsubayıngenel  evrak  kısmı  koridorunda 

görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü, saat:  22:26'da, haber merkezinin kontrolünü ele geçirdiği 

düşünülen Albay Barış ÇAYIRLI’nın, haber merkezi nöbetçi astsubayı Kıdemli Çavuş Ömer 

Faruk ALBUNAR ile birlikte uçuş kıyafetli olarak genel evrak kısmı koridorunda görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:46'da, Kıdemli Çavuş Ömer Faruk ALBUNAR’ın 

karargah binasına elinde evrakla koşarak girdiği ve kurmay başkanının odasına girdikten kısa 

bir süre sonra çıktığı,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 00:06'da, kışla nöbetçi personelinden Kıdemli Çavuş 

Ömer  Faruk  ALBUNAR’ın  karargah  binasına  sıklıkla  elinde  evrakla  tekrar  tekrar 

girişçıkışyaptığı, elinde uzun namlulu bir silahla ilk defa karargah binasında görüldüğü, 

16 Temmuz 2016 günü, saat: 00:07'de, Kışla nöbetçi personelinden Kıdemli Çavuş 

Ömer  Faruk  ALBUNAR’ın  uzun  namlulu  bir  silahla  ve  genel  evrak  kısmı  koridorunda 

görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 06:38'de, Kıdemli Çavuş Ömer Faruk ALBUNAR’ın, 

Kıdemli Çavuş Ali Tunç AVŞAR ile birlikte karargah binasında görüldüğü, 

16 Temmuz 2016 günü,  saat:  07:28'de,  Kıdemli  Çavuş  Ömer  Faruk ALBUNAR, 

Astsubay  Ali  Tunç  AVŞAR,  Üstçavuş  Mahmut  ŞAKRAK  ve  Üstçavuş  Abdurrahman 

CERİT’in, Cumartesi günü nöbetçi heyetinden olduğu düşünülen Üstçavuş SonerİYİGÜN ile 

birlikte karargah binasından çıktıklarının görüldüğü belirtilmiştir. 

Şüpheli  Ömer  Faruk  ALBUNAR  16/11/2016  tarihinde  yakalanarak  gözaltına 

alınmıştır.
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Şüpheli Ömer Faruk ALBUNAR'ın kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0530 041 

12 10, 0538 022 40 00 ve 0533 644 19 23 numaralı telefon hatları için Ankara 8. Sulh Ceza 

Hakimliği'nin 30/11/2016 tarih ve 2016/4597 D. iş  sayılı  kararı  ile  5271 Sayılı  CMK'nun 

135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı verilmiştir.

Şüpheli  Ömer  Faruk  ALBUNAR'ın  kullanmakta  olduğu 0  530  041  12  10 

numaralı  telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe  girişiminde 

bulunulan 15/07/2016 tarihinde şüphelinin cep telefonunun gece boyunca Güvercinlik kışlası 

civarında bulunan baz istasyonlarından sinyal verdiği, gece boyunca açık olduğu, şüphelinin 

internet erişiminde bulunduğu anlaşılmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Ömer  Faruk  ALBUNAR'ın  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Ömer  Faruk  ALBUNAR'ın, 1.  Kara  Havacılık  Alayı  Bakım  Taburu 

Kullanıcısı ve D/DS Bakım Bölüğü Hafif Genel Maksat Hücum Helikopter Kullanıcı Bakım 

ve Onarım D/DS Takımında Periyodik Bakım Teknisyeni  olarak Astsubay Kıdemli  Çavuş 

rütbesi ile görev yaptığı, 

Şüphelinin, Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu, 

Şüphelinin,  Kara  Havacılık  Komutanlığının  15/07/2016  tarihindeki  Muhabere 

Merkezi Nöbetçi Astsubayı olarak önceden görevlendirildiği, 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensupları  tarafından  planlanan  askeri  darbe  girişimi 

hazırlıkları  aşamasında  Kara Havacılık  Komutanlığı  Güvercinlik  Kışlasının helikopterlerin 

sevk ve idare edildiği askeri birlik olarak belirlendiği, Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının 

15/07/2016  tarihi  gecesinde  gerçekleştirecekleri  askeri  darbe  girişimi  öncesinde  kışlada 

nöbetçi  tüm personeli  değerlendirdikleri,  15/07/2016 tarihi  gecesi  için kışlanın tam olarak 

kontrolünü temin edebilmek amacıyla kendileri ile fikir ve eylem birliği içerisinde olmayan 

nöbetçi  personelin  nöbetini  değiştirdikleri,  kendileri  ile  fikir  ve  eylem birliği  içinde  olan 

nöbetçileri ise nöbetlerine devam etmelerini sağladıkları, bununla birlikte bir kısım personele 

izin vererek evlerine gönderdikleri, yine geceleyin kışlanın girişini araçlarla kapatarak giriş ve 

çıkışı  engelledikleri  bir  bütün  olarak  değerlendirildiğinde,  15/07/2016  tarihi  gecesinde 

Güvercinlik  Kışlasında askeri  darbe girişimine karşı  eylemde bulunabilecek durumda olan 

askeri  personelin  bulunmamasının  sağlandığı,  bu  kapsamda  da  darbe  planlamasını  yapan 

şüphelilerin  şüpheli  Ömer  Faruk  ALBUNAR'ın  da  olay  gününe  ilişkin  nöbetini 

değiştirmedikleri, şüpheli Taha Fatih ÇELİK 01/09/2016 tarihli ifadesinde; "15/07/2016 günü 

sabah saat 07:30 sıralarında mesaiye gelerek 08:30 daki nöbet toplantısına katıldım. O gün  
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birinci  Kara  Havacılık  Alayı  Nöbetçi  Amiri  idim.  Kışla  nöbet  toplantısında  rutin  nöbet  

faaliyetleri konuşuldu dikkatimi çeken husus o günkü nöbetçi heyetinin daha sonra gördüğüm  

kadarı  ile  hepsi  bu faaliyete  iştirak etmişlerdi."  şeklindeki  beyanlarının  da bunu doğrular 

nitelikte  olduğu,bununla  birlikte  her  ne  kadar  şüpheli  Ömer  Faruk  ALBUNAR nöbetinin 

önceden belirlendiğini belirtmiş ise de, askeri darbe girişimine ilişkin hazırlık ve planlama 

toplantılarına  katılan  ve  olay gecesi  de  helikopter  kullandıkları  belirlenen şüpheliler  Taha 

Fatih ÇELİK ve Halil GÜL'ün de olay gününe ilişkin nöbetlerinin önceden belirlendiği, 

Şüpheli  Mehmet  Barış  ÇAYIRLI'nın  olay  akşamı  saat  22:00  sıralarında  Kara 

Havacılık  Komutanlığı  Karargah  binasıın  alt  katında  bulunan  şüpheli  Ömer  Faruk 

ALBUNAR'un  nöbetçi  olduğu  Muhabere  Merkezine  geldiği  ve  şüpheli  Ömer  Faruk 

ALBUNAR'a  Muhabere  Merkezinin  emir  komutanısının  kendisinde  olduğunu,  kapıyı 

kendisinden habersiz kimseye açmamasını emrettiği, şüpheli Ömer Faruk ALBUNAR'ın da 

kendisine verilen bu yasa dışı emirleri yerine getirdiği, 

Şüpheli Ömer Faruk ALBUNAR'ın, şüpheli Mehmet Barış ÇAYIRLI'nın talimatı ile 

bilinmemek ve tanınmamak içintulumunda bulunan isimlik ve pecini söktüğü, 

Şüpheli Mehmet Barış ÇAYIRLI'nın Muhabere Merkezine geldikten bir süre sonra 

Merkeze MEDAS sistemi üzerinden Harekat Yıldırım emri geldiği,  şüpheli  Mehmet Barış 

ÇAYIRLI'nın bilgisayardan bu mesajı okuduktan sonra çıktısını aldığı ve ivedi bir  şekilde 

şüpheli Mehmet ŞAHİN'e götürmesi için şüpheli Ömer Faruk ALBUNAR'a verdiği, şüpheli 

Ömer Faruk ALBUNAR'ın da bu emir ve tailmatı yerine getirerek MEDAS sistemi üzerinden 

gelen "Yıldırım Harekat Emri" mesajı şüpheli Mehmet ŞAHİN'e bizzat götürüp teslim ettiği, 

Şüpheli  Ömer  Faruk  ALBUNAR'ın  15/07/2016  saat:  22:46'da,  karargah  binasına 

elinde evrakla koşarak girdiği ve Kurmay Başkanı Mehmet ŞAHİN'in odasına girdiği ve kısa 

bir süre sonra çıktığının güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edildiği, şüphelinin MEDAS 

sisteminden gelen Yıldırım Harekat emrini  şüpheli  Mehmet ŞAHİN'e bu zaman diliminde 

teslim ettiğinin anlaşıldığı, 

Şüpheli Ömer Faruk ALBUNAR'ın saat 00:06 - 00:07 sıralarındakarargah binasına 

sıklıkla elinde evrakla tekrar tekrar girişçıkışyaptığı, elinde uzun namlulu bir silah olduğu, 

Genel  Evrak  Kısmı  koridorunda  görüldüğünün  güvenlik  kamerası  görüntüleri  ile  tespit 

edildiği, 

Şüpheli Ömer Faruk ALBUNAR'ın, saat 03:00 - 03:30 sıralarında şüpheli Mehmet 

Barış ÇAYIRLI'nın talimatı üzerine uzun namlulu silah almak için şüpheli Mehmet ŞAHİN'e 

gittiği,  şüpheli  Mehmet  ŞAHİN'in  de  kendisini  şüpheli  Fatih  KARAGÖZ'e  yönlendirdiği, 

şüpheli Fatih KARAGÖZ'ün de zimmetsiz olarak bir adet uzun namlulu silahı şüpheli Ömer 

Faruk ALBUNAR'a verdiği, 

Şüpheli  Ömer  Faruk  ALBUNAR  her  ne  kadar  saat  03:00  sıralarında  Fatih 
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KARAGÖZ'den  silah  aldığını  belirtmiş  ise  de,  güvenlik  kamera  görüntülerinden  de 

anlaşılacağı üzere şüphelinin elinde saat 00:06 itibariyle uzun namlulu silah bulunduğunun 

anlaşıldığı, 

Askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  ve  Kara  Havacılık 

Komutanlığında  askeri  darbe  faaliyetini  yönetenlerin  kışladan  ayrılmaları  üzerine  şüpheli 

Ömer  Faruk  ALBUNAR'ın  saat  07:28'de  askeri  darbeye  iştirak  eden  şüpheliler  Ali  Tunç 

AVŞAR  ve  Mahmut  ŞAKRAK  ile  birlikte  Karargah  binasından  çıktıklarının  güvenlik 

kamerası görüntüleri ile tespit edildiği, 

Şüpheli  Ömer  Faruk  ALBUNAR'ın  daha  sonra  kışlaya  gelen  Jandarma  birliğine 

teslim olduğu, 

Şüpheli Ömer Faruk ALBUNAR'ın, sıralı komutanlarından ve amirlerinden olmayan 

şüpheli  Mehmet  Barış  ÇAYIRLI  albaydan  olay  gecesi  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamında 

yasadışı emir ve talimatlar aldığı ve bunları yerine getirdiği, 

Şüphelinin, Kara Havacılık Komutanlığında gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir 

askeri darbe girişimi olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için Fetullahçı Terör 

örgütü  mensubu  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ettiği, 

şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında  Fetullahçı  Terör  Örgütü 

mensuplarından askeri darbe planlaması kapsamında aldığı yasal olmayan emir ve talimatları 

yerine getirdiği, 

Şüpheli Ömer Faruk ALBUNAR'ın, soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı Terör 

Örgütü üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük 

Millet  Meclisini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  kısmen  veya  tamamen  yapmasını 

engellemeye  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya 

görevlerini  yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını 

oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-120- Şüpheli Ömer Faruk TÜRKMEN'in ( Teğmen ) Eylemleri :

Şüpheli Ömer Faruk TÜRKMEN 28/07/2016 tarihli ifadesinde;" ... 2011 yılında 

YGS sınavında Kara Harp Okulu sınavlarını kazanarak eğitimime başladım ... 2015 yılı Eylül 

ayında  18  aylık  pilot  kursiyeri  eğitimi  için  Ankara  Kara  Havacılık  Komutanlığında 

bulunmaktayım. Hafta içi komutanlıkta , hafta sonları da ailemin ikametinde kalmaktayım. 

15/07/2016 günü Saat: 05.00’de kursiyer bulunduğum Güvercinlik Kara Havacılık 

Komutanlığında içtimaya kalktık. Saat: 06.00’da benim uçuş hocam olan Üsteğmen Furkan 

ERBAYile UH-1 helikopteri kullandık. 1 saat kadar kullandıktan sonra birliğine döndük, rutin 
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eğitimleri aldık. Saat: 13.15 sıralarında Teğmen Emre NAZLIGÜLOĞLUderse gelince, Bölük 

Komutanı Yüzbaşı Emre ERKAN’ın talimat  'Akşam bazı kişiler dışarı çıkarılmayacakmış' 

dedi.  16.30  sıralarında  haftanın  yoğun  geçtiğini  söylemek  veCuma  günü  izin  almak  için 

arkadaşlarım  Cihangir  CAN,  Emre  NAZLIGÜLOĞLU  ile  bölük  komutanımızın  odasına 

gittik. Odada Tabur Komutanı Yarbay Yasin CANDEMİR, Üsteğmen Serdar ERCAN vardı. 

Bölük  komutanımıza  durumu  anlattık  çok  yoğun  çalıştık,  Cuma  günü  izin  verirseniz, 

dersimizi çalışıp haftaya iyi başlarız dedik. Biz konuşurken onlarda odada idi. Kendisi bize 

tüm  kursiyerlerle  18.00’de  yemekhanede  sivil  kıyafetlerle  toplanın  dedi.  18.00'de  tüm 

kursiyerler toplandık. Bölük Komutanımız Emre ERKAN bize şimdi gidin 21.45 de herkes 

burada olsun, tabur komutanı burada konuşma yapacak dedi. Biz dışarı çıkarken kendisi bize 

tulumlarınızı burada bırakın dedi, ben evime gittim. Belirtilen saatte tabura geldim, gazinoya 

çıktık.

Biz otururken Tabur komutanı Yasin CANDEMİR terli vaziyette koşarak içeri girdi, 

herkesi ayağa kaldırdı.  'Genelkurmay Başkanımız alındı,  diğer bütün başlarımızı alıyorlar,  

sırada bizim burası var' dedi. Biz korktuk, kendisi 'Bugün eliniz titremesin , yarın istediğinizi  

yaparsınız' dedi.  Daha  sonra  bizi  grublara  böldü.  Toplam 30  kişi  idik,  6-7  gruba  böldü, 

grupdakilere  araban  var  mı  diye  soruyordu,  arabası  olanlarla  olmayanları  harmanlayarak 

tekrar grup yapıyordu ve bir cep telefonu numarasını söyleyerek, bu numaradan komutanınızı 

arayın,  sizi  nereye  istiyorsa  oraya  gidin  talimatı  veriyordu.  Bu gruplara  telefon  numarası 

verdi, biz beklerken deorada bulunan bölük komutanı Yüzbaşı Emre ERKAN’ın emrimize 

girmemizi istedi. Daha sonra 'sizlere silah ve gerçek mühimmat dağıtacağım' dedi. Bu esnada 

'Cep telefonlarınızı kesinlikle kullanmayacaksınız, kullanan olursa vatan hainliğinden işlem  

yaparım' dedi. Daha sonra tabur komutanımızın odasından mühimmatları aldık. Depodanda 

rastgele bölük komutanımız bizlere silah dağıttı.

Bizim grupta Teğmen arkadaşlarım Emre TEMİZKAN, Bilal BOZDOĞAN ( Bilal 

BOZDUĞAN), İrfan OKUMUŞ, Muhterem YAMAN ve ben vardık. Bölük komutanımızın 

Hundai  marka,  beyaz  renkli  özel  arabasına  5  kişi  bindik.  Görev  yeriniz  uçuş  hattı  dedi. 

Güvercinlik içerisinde Uçuş hattına geçmeden önceki tel örgüler içerisinde aracı durdurarak, 

bizleri aşağı indirdi,  bizleri dağıtarak,  pist alanına kimseyi geçirmememiz talimatını verdi. 

Orta Tabur binasının ön tarafına beni bıraktı,  sen de burdan kimseyi  geçirme dedi.  Bizler 

beklemeye başladık, burada dolaşın dedi.

1,5 saat  kadar  sonra kendisi  geldi,  bir  şey varmı dedi,  yok deyince buradan özel 

kuvvetler  gelebilir,  dikkat  edin  diyerek  gitti.  o  esnada  sürekli  olarak  pisten  kobra,  atak 

helikopter inip kalkıyordu.Ben arkadaşım İrfan ile bir araya gelip sohbet etmeye başladık. O 

esnada  havadan  uçaklar  alçak  uçuş  yapıyordu.  O sırada  arkadaşlarımdan  cep  telefonumu 

arayanlar  oldu,  fakat  ben açmadım.En son emekli  astsubay olan babam aradı,  saat:  01.00 
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sıraları  idi,  'uyuyormusun' dedi,  'yok  uyumuyorum,  nöbet  tutuyorum' deyince,  'iyi  yarın  

görüşürüz' diyerek telefonu kapattı.

01.30 sıralarında bölük komutanı tekrar geldi, 'sizi arayan oldumu' dedi, yok deyince 

gitti bir daha da geldi, arkadaşlarımdan cep telefonuma watsapp mesajları geldi, darbe oldu 

diye, orta taburun içerisine girip televziyonu açtık, durumdan haberdar oldum, birinci ordu 

komutanımız açıklama yapıyordu, asker kışlalarına dönsün diyordu.

Saat 02.30 sıralarına kadar ara ara dışarı çıkıp, televizyon izledik, daha sonra İrfan ile 

beraber,  İrfan’ın  nöbet  tuttuğu  hangara  geçtik.  Orada  isimlerini  hiç  bilmediğim  ve 

görmediğim 4 astsubay vardı. Burada televizyon izlemeye başladık. Televziyonda F-16 savaş 

uçağının darbecilere ait bir helikopteri vurduğu alt yazısı geçiyordu. 

Helikopter sesi geldi, hemen helikopterin yanına gittik. Skorsky helikopterden 2 pilot 

ve 1 teknisyen indi, kendisini daha önceden gördüğüm yarbay olduğunu bildiğim 1 pilotun eli 

kanıyordu benden su ve peçete getirmemi istedi, bende hangardan istediklerini getirdim, diğer 

pilot  Halil  GÜL idi.  Teknisyeni  daha  önceden  hiç  görmemiştim,  fakat  rütbesi  Kıdemli 

Başçavuştu.  Bunlarada  su  getirdim,  yaralı  yarbayın  eline  su  dökerken  'bizim  birliğin  

helikopteri  düştümü' dedim.  O  da  yok  dedi.  Pilotlar  daha  sonra  karargah  binasına  gitti. 

Teknisyen  bizim  yanımıza  geldi.  Ben  bu  olaylar  esnasında  darbecilerin  bizim  bölükten 

olduğunu tahmin edemedim.  Teknisyene  sorduğumuzda Genelkurmay’da  isabet  aldıklarını 

söyledi, bende ne olduğunu bilmiyorum dedi. Dinlendikten sonra oda ayrıldı.

Biz  beklemeye  devam ettik,  patlama sesleri  duyduk.  Sürekli  olarak  içeri  ,  dışarı 

çıkmaya  devam ettik.  Hava aydınlandı.  Daha sonra  orta  taburda  görev  yapan komutanlar 

geldi. 4 kişiydiler, gelenlerin içerisinden sadece Yarbay Murat BOLAT’ı tanıyorum, bana 'ne  

oluyor sen biliyormusun' dedi. Ben de 'Bölük komutanı beni buraya gönderdi , geceden beri  

nöbet tutuyorum' dedim. Onlar orta taburun içerisini girdiler, zaman geçtikten sonra bölük 

komutanı beni cep telefonundan aradı,  'Kulenin oradan geliyorlar orayı emniyete al' dedi. 

Ben de koştum hangarda uyuyan İrfan'ı  kaldırdım.  O sırada  bölük komutanı  tekrar  aradı. 

Bilal’in yanına gelin dedi. Ben onlara koşarken, ateş sesleri geliyordu. İrfan benimle gelmedi, 

yerde yatanlar vardı, bende taşları  siper aldım. Benim sağımda yerde mevzilenmiş şekilde 

okul komutanımız Tuğgenaral Ünsal ÇOŞKUN, yanında emir astsubayı, Kurul Başkanı Albay 

Murat  AĞIR vardı.Solumda görsem tanıyabileceğim Albay rütbesinde birisi  vardı.  İlerden 

ateş  sesi  geliyor,  fakat  kim olduğunu görmüyorduk.  Albay Murat  AĞIR okul  komutanına 

'benim atıcılığım iyi ben vururum' dedi.Elinde G-3 ile çömelik vaziyette 2-3 el ateş etti. daha 

sonrada emir astsubayıda kalaşnikof ile atış yaptı. Üstümüzden kobra helikopter ateş etmeye 

başladı.  Benim  yanıma  arkadaşlarım  Nuri  YÜKSEL,  Bilal  BOZDUĞAN,  Muhterem 

YAMANile Tabur Komutanı Yarbay Yasin CANDEMİR gelip mevzi aldılar. O sırada bizim 

elimizdede G-3 silahlar vardı. Daha sonra Cougar Helikopter kulenin ön tarafına inip, kulede 

2050/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



bulunan arkadaşlarım Osman TEKE, İbrahim MERT , Burak Han İLGÜN , Murat GÜLERDİ 

ile yanlarında tanımadığım kişileri helikoptere alıp oradan uzaklaştı. 

Okul komutanı bize geri çekiliyoruz dedi. Daha sonra UH-1 Helikopteri çalıştırdı, 

bizlere buradan gidiyoruz dedi. Yaklaşık 13 kişi helikoptere bindik. Buranın koruma görevi 

Akıncı, bizde oraya gidiyoruz dedi. Kendisinin kullandığı helikopterle hepimiz oraya gittik. 

Biz durumu inince anladık, yerlerde helikopterler ve çok sayıda personel vardı. personelin 

isimleri sökülmüş vaziyette idi, rütbeleri yoktu. Fakat kendisini daha önceden tanıdığım Kara 

Pilot Albay Uğur KAPAN’da bunların içerisinde idi. Kendisini görsem tanıyabileceğim Özel 

Kuvvetlerden  bir  Yüzbaşı  vardı.Darbeci  ekibin  bunların  olduğunu  anladık,  bizlerinde 

kandırıldığını  burada  farkettik.  İçeri  girdiğimde  diğer  helikopterle  gelen  arkadaşlarımı 

gördüm. Bizlerde onların yanında oturmaya başladık. F-16'lar bu bölgeye ateş etmeye başladı, 

herkes sağa sola dağıldı. 

O sırada etraftan albay diye söylenen, görsem tanıyabileceğim kır saçlı birisi, 'polis,  

özel harekat, MİT gelirse ateş etmemizi' söyledi. Biz orada arkadaşlarımız ve Serdar ERCAN 

Üsteğmenimizle bir yerde toplanıp kaçma planları yaptık. Elimizdeki mermilerimizi söküp 

toprağa  gömdük.  Çoğu  arkadaşta  yere  doğru  fırlattı,  ben  o  sırada  silahımı  da  toprağa 

gömdüm. Diğer arkadaşlarımda ağaçların arkasına attı. Tel örgülerden kaçtık, ilerde bir köy 

vardı,  oraya doğru yürümeye başladık,  arkadaşlar  ayrıldık,  ben Muhterem ile  yola devam 

ettik,  ben o sırada babamı aradım, cep telefonumdan konum attım,  babam gelirken yolda 

kendisinin kontrol için durduran polislere durumu anlatmış,babam sivil polislerle geldi,sivil 

polisler  de  beyaz  renk bir  connect  vardı,  daha  sonra  polislerle  çıktık,  kontrol  noktasında 

polisler amirleri ile görüştü, sizler doğru söylüyorsunuz, listede de isminiz yokdiyerekten beni 

ve arkadaşımı babama teslim ettiler,  arkadaşımı Demetevlere bıraktık,  ben de eve gittim." 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Bilal  BOZDUĞAN 28/07/2016 tarihli  ifadesinde;  "  .  Bölük Komutanı 

Emre  ERKAN  Yüzbaşı  arabası  ile  beni  ve  diğer  kursiyer  arkadaşlarım  olan  Muhterem 

YAMAN,  Ömer  Faruk  TÜRKMEN,  İrfan  OKUMUŞ,  Emre  TEMİZKAN’ı  uçuş  hattına 

götürdü.  Hepimize  belli  yerleri  göstererek  görev  almamızı  emretti  ve  biz  terör  saldırısı 

olacağını sanıyorduk. 

... okul  komutanı  bulunduğumuz yerin  güvenliğini  Akıncı  Üssünün sağlayacağını 

söyledi ve yine kendisinin emriyle helikoptere bindik. Helikopterde Kara Pilot Tuğgeneral 

Ünsal ÇOŞKUN, Kara Pilot Albay Murat AĞIR, Kara Pilot Albay Mustafa DURMUŞ, Kara 

Pilot  Kurmay  Yarbay  Yasin  CANDEMİR,  Okul  Komutanının  yaveri  ismini  bilmediğim 

Astsubay,  yine  ismini  bilmediğim  bir  Binbaşı,  iki  tane  er  ve  kursiyer  arkadaşlarımdan 

Muhterem YAMAN, Ömer Faruk TÜRKMEN, Nuri YÜKSEL ve ben bulunuyorduk. Normal 
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şartlarda  bu  kadar  kişi  bu  helikopter  için  fazlaydı.Helikopteri  okul  komutanı  Tuğgeneral 

Ünsal  ÇOŞKUN  kullanıyordu  ve  kendisi  bizimde  canımızı  tehlikeye  atarak,  helikopteri 

zemine sürterek kalkış yaptı. Buradan Akıncı Üssüne gittik. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Burak  Han  İLGÜN 27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ..Daha  sonra  bir 

helikopter geldi ve içinde yine bizim okuldan Ömer Faruk TÜRKMEN, Muhterem YAMAN, 

Nuri YÜKSEL, Bilal BOZDAĞ vardı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Muhterem YAMAN 28/07/2016 tarihli  ifadesinde; "  Bende yanımdaki 

arkadaşlarla  biz  polise  mi  sıkacağız  böyle  şerefsizlik  olmaz  diyerek  buradan  kaçmayı 

düşündük  ve  yanımda  bulunan  Ömer  Faruk  TÜRKMENile  birlikte  Akıncı  üssünün  arka 

kısımdan kaçtık kaçarken üzerimizde silah ve mühimmatı kimse kullanmasın diyeayrı  ayrı 

yere attık." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Emre ERKAN 27/07/2016 tarihli ifadesinde; "    Saat 06:00 sıralarında 

Jandarma  Özel  Harekatın  geldiğini  söylediler.  Bu  esnada  Kobra  helikopterin  kalktığını 

gördüm. Birlik içerisinde silah sesi duydum kim kime ateş ettiğini görmedim. ... Ben Teğmen 

Ömer  Faruk  TÜRKMEN  ve  Teğmen  Emre  TEMİZKAN’ı  aradımçatışma  olduğunu 

söyleyerekyanıma gelin dedim. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli İrfan OKUMUŞ 28/07/2016 tarihli ifadesinde; " Daha sonra kendisini üç 

haftadır göremediğimiz Tabur Komutanı Yarbay Yasin CANDEMİR ... Ardından bizi gruplara 

ayırdı,  Başımızda  Bölük komutanımız  Yüzbaşı  Emre  ERKAN vardı  takım da  ben, Ömer 

Faruk TÜRKMEN, Bilal BOZDUĞAN, Muhterem YAMAN bulunuyorduk. Daha sonra Tabur 

komutanı Yasin CANDEMİR bize "Herkes depoya insin ve silah alsın" dedi. Bizde hemen 

depoya indik gelişi güzel oradan G-3 marka silah ve birer tane boş şarjör aldık.

...  Saat:02:00 ye kadar Ömer Faruk TÜRKMEN ile bizi  bıraktıkları  yerde sohbet 

ettik oturduk bu saatte kadar arayan kimseye cevap vermedim, sadece teyzem benim sıklıkla 

aradığı  için  iyi  olduğumu  söyledim.  ...  hatta  haberde  Darbecilerin  elindeki  bir  Skorsky 

helikopterin düşürüldüğü yazısını  gördük. Bunun üzerine dışarıdan helikopter  sesi  duyduk 

aşağıya  indik,  hangarın  yanına  Skorsky tipi  bir  helikopterin  indiğini  gördük,  ben  yanına 

gitmedim  ancak  Ömer  Faruk  TÜRKMEN  pilotların  yanına  doğru  gitti  pilotlara  bizim 

helikopterlerden  düşen  olup  olmadığını  sormuş  onlarda  bizden  düşen  olmadığını  Polis 

helikopteri olduğunu söylemişler. 

Saat:05:00- 05:30 sıralarında gün doğuyordu Ömer Faruk telefonla aradı ve aşağıya 

inmemi söyledi. Aşağıya indiğim sırada tahmini 500 metre batı yönünden yoğun bir şekilde 
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silah sesleri  duyduk.  Diğer  arkadaşları  silah  sesinin geldiği  yöne doğru koşarken gördük. 

Bunun  üzerine  hangarın  yanındaki  bir  konteynırın  arkasına  sekebilecek  bir  mermi  isabet 

etmesin diye siper aldım Ömer Faruk TÜRKMEN’in de bu silah sesinin geldiği yöne doğru 

gittiğini gördüm. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Nuri  YÜKSEL  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  " Akıncı  Üssüne 

indiğimizde orası  çok kalabalıktı  ve 700-800 kişi  vardı.  Orada her birlikten birileri  vardı. 

Burada tanıdıklarım Mustafa ÇİN Albay, Serdar ERCAN Üsteğmen, Teğmen arkadaşlarım 

Osman  TEKE,  Burak  Han  İLGÜN,  Ömer  Faruk  TÜRKMEN,  Muhterem YAMAN,  Bilal 

BOZDOĞAN, Murat GÜLERDİ, İbrahim MERT'ti.Daha sonra F4 uçakları  bulunduğumuz 

yeri ve pisti bombaladı. O esnada herkes dağılıyordu. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü, saat: 21:35'de, Piyade Teğmen Ömer Faruk TÜRKMEN’in 

sivil kıyafetli olarak Kara Havacılık Subay Temel koğuş kapısından giriş yaptığı,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 21:42'de, Piyade Teğmen Ömer Faruk TÜRKMEN’in 

uçuş kıyafetli olarak Kara Havacılık Subay Temel koğuş kapısından çıkış yaptığı,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:09'da, Piyade Teğmen Ömer Faruk TÜRKMEN’in 

uçuş kıyafetli ve silahlı olarak subay temel silahlık koridorunda görüldüğü belirtilmiştir. 

Şüpheli Ömer Faruk TÜRKMEN'in kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0542 729 

70 64 numaralı  telefon hattı  için Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin 18/10//2016 tarih ve 

2016/5134 D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti 

kararı verilmiştir.

Şüpheli  Ömer  Faruk  TÜRKMEN'in  kullanmakta  olduğu  0542  729  70  64 

numaralı  telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe  girişiminde 

bulunulan  15/07/2016  tarihinde  şüphelinin  cep  telefonunun  saat  18:00  sıralarına  kadar 

Güvercinlik kışlasının bulunduğu mevkiideki baz istasyonlarından sinyal verdiği, daha sonra 

başka  mahallerdensinyal  vermeye  başladığı,  saat  21:35'den  itibaren  tekrar  Güvercinlik 

kışlasının  bulunduğu  mevkiideki  baz  istasyonlarından  sinyal  vermeye  başladığı  ve  bunun 

ertesi  sabah  06:25  sıralarına  kadar  devam  ettiği,  şüphelinin  saat  23:16  -  03:27  arasında 

herhangi  bir  telefon irtibatında bulunmadığı,  şüphelinin olay gecesiaskeri  darbe girişimine 

iştirak eden şüpheliler Kerimcan KAMAN, Emre ERKAN, Ali SERT ve Emre TEMİZKAN 

ile  telefon  iletişimi  içerisinde  olduğu,  şüphelinin  cep  telefonunda  gece  boyunca  çok  sık 
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internet erişiminde bulunduğu anlaşılmıştır.

Şüpheli  Ömer  Faruk  TÜRKMEN,  18/07/2016  tarihinde  yakalanarak  gözaltına 

alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Ömer  Faruk  TÜRKMEN'in  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli Ömer Faruk TÜRKMEN'in,Kara Havacılık Okul Komutanlığı Öğrenci ve 

Kurslar Tabur Komutanlığında 7. dönem kursiyer teğmen olarak görev yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri dışında başka asker kişilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış 

biçimi ile  birlikte  nazara  alındığında,  şüphelinin  Fetullahçı  Terör  Örgütü üyesi  olduğunun 

anlaşıldığı,

Şüphelinin,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler  tarafından  15/07/2016 

tarihinde  gerçekleştirilecek  askeri  darbe  girişimi  öncesinde,  Subay  Temel  Kurs  Bölük 

Komutanı olan şüpheli Emre ERKAN tarafından 15/07/2016 tarihinde saat 21:30 sıralarında 

kışlada bulunmaları talimatı üzerine 15/07/2016 tarihinde saat 21:30 sıralarında Güvercinlik 

Kışlasına gelerek tulumunu giydiği ve hazır beklediği, 

Tabur Komutanı Yasin CANDEMİR'in, tüm 7. Dönem Kursiyer Teğmenlere olduğu 

gibi şüpheliye de kapısı kırılmak suretiyle açılan depodan seri numaralarına bakmaksızın G-3 

piyade tüfeği dağıttırdığı,

Şüphelinin, aldığı bu tüfeğin mühimatını ise askeri darbe hazırlığı kapsamında atış 

eğitimi bahanesiyle alınan ve atış eğitimi iptal edildiği halde iade edilmesi gerekirken iade 

edilmeyerek Tabur Komutanı şüpheli Yasin CANDEMİR'in odasında bulunan mermilerden 

karşıladığı, 

Şüpheli  Yasin CANDEMİR'in, şüpheli  Ömer Faruk TÜRKMEN'i,  şüpheliler  Bilal 

BOZDUĞAN,  Muhterem  YAMAN,  İrfan  OKUMUŞ  ve  Emre  TEMİZKAN  ile  birlikte 

rastgele bir grup oluşturarak başlarına da şüpheli Emre ERKAN Yüzbaşıyı da vererek uçuş 

hattında görevlendirdiği,

Şüphelinin, Bölük Komutanı Emre ERKAN'ın özel aracı ile görevlendirildikleri uçuş 

hattında Orta Tabur binasının ön tarafına gittikleri, 

Şüpheli Emre ERKAN'ın kendisine, pist alanına kimseyi geçirmeme talimatı verdiği, 

şüphelinin de bu talimat gereği kendisine görev verilen yerde uzun namlulu silahla sabaha 
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kadar beklediği, 

Şüphelinin, askeri darbe faaliyeti başladığı saat 22:00 sıralarından sabah saat 06:00 - 

07:00 sıralarına kadar askeri darbeyi sevk ve idare eden şüpheliler tarafından verilen yasadışı 

emir ve talimatları yerine getirdiği,

Jandarma Özel  Kuvvetler  tarafından askeri  darbe girişimine  karşı  Kara Havacılık 

Komutanlığı kışlasına operasyona başlanılması üzerine sabah saat 06:30 - 07:00 sıralarında 

şüphelinin, elinde silahla şüpheliler Ünsal ÇOŞKUN, Murat AĞIR, Mustafa DURMUŞ, Yasin 

CANDEMİR ve diğer kursiyer Teğmenler ile birlikte mevzii aldığı, 

Şüpheli  Ersel  ERSOY'un  10/08/2016  tarihli  ifadesindeki  '....Bu  esnada  taarruz  

helikopteri AH-1 P birlik içerisine ateş etmeye başladı, bulunduğumuz bölgeye mermilerin  

düşmesi üzerine, orta tabur bölgesine gittik. Kursiyer teğmenlerin ateş ederek kule tarafına  

gittiklerini  gördüm.' şeklindeki  beyanından,  şüphelinin  de  askeri  darbe  girişimine  karşı 

operasyonda bulunan Jandarma Özel Kuvvetlere silahla ateş ettiğinin anlaşıldığı, 

Askeri  darbecilerin  verdikleri  Güvercinlik'ten  Akıncı'ya  tahliye  emri  üzerine 

şüphelinin, şüpheli Ünsal ÇOŞKUN'un kullandığı UH-1 helikoptere şüpheliler Murat AĞIR, 

Mustafa  DURMUŞ,  Yasin  CANDEMİR,  İlyas  BARUT,  Ertuğrul  ALTUN,  Muhterem 

YAMAN, Bilal  BOZDUĞAN ve Nuri  YÜKSEL ile  birlikte  binerek  Akıncı  Hava Üssüne 

gittikleri, 

Şüphelinin, Güvercinlik kışlasından seri numaralarına bakılmaksızın aldığı kendine 

zimmetli olmayan G-3 tüfeği de Akıncı üssüne götürdüğü ve askeri darbe girişiminin başarısız 

olduğu ortaya çıkınca orada toprağa gömdüğü, 

02/08/2016 tarihli yer gösterme tutanağında; şüpheli Ömer Faruk TÜRKMEN'in 

olay gecesi kendisine dağıtılan silah ve mühimmat ile daha sonra Akıncı Üssü'ne gittiklerini, 

orada silah ve mühimmatı toprağa gömdüğünü belirtmesi üzerine yer gösterme işlemlerinin 

yapıldığı,  şüphelinin  G-3 piyade  tüfeği  ile  bu silahın  mühimmatını  gömdüğünü belirterek 

gösterdiği  yerde  belirtilen  silahın  bulunamadığı,  bununla  birlikte  Akıncı  Üssü'nde  Özel 

Harekat'ta görevli polislerce şüphelinin gösterdiği yerde yer gösterme işleminden önce tüfek 

ve buna ait şarjör bulunduğu belirtilmiş, tüfek ve şarjörün toprağa gömülü şekilde çekilmiş 

fotoğraflarının da tutanağın ekinde olduğu anlaşıldığı,

Şüphelinin, Akıncı Hava Üssünde askeri darbe kapsamında faaliyette bulunan diğer 

şüpheliler ile birlikte bulunduğu, askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması ve üssün 

uçaklar tarafından bombalanması üzerine tellerden atlayarak Akıncı Askeri Üssünden kaçtığı, 

Şüphelinin, görev tanımı dışında kendisine ait olmayan silahla olay gecesi uçuş hattı 

bölgesinde kendisine verilen yasadışı emir vetalimatları yerine getirdiği, olay gecesi askeri 

darbecilerin kullandıkları helikopterlerin kalkış yaptıkları uçuş hattının darbeciler açısından 

güvenliğini sağladığı, 
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Şüphelinin  cep  telefonunda,  tanık  Mehmet  DİKKATLİ'nin  beyanına  göre  isminin 

'Yurtta  Sulh'  olduğu anlaşılan 7.  dönem kursiyer  teğmenlerden oluşan whatsapp grubunun 

kayıtlı  olduğu  ve  askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  üzerine  şüphelinin 

aldığı talimat doğrultusunda bu whatsapp grubuna ilişkin tüm paylaşımları sildiği, 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarının  askeri  darbe  faaliyeti  icrası  sırasında  olay 

gecesi askeri darbe faaliyeti dışında herhangi bir telefon iletişiminde bulunulmamasına dair 

faaliyete katılan askerlere emir ve talimat verdiklerinin değerlendirildiği,  şüphelinin de bu 

emir ve talimata uyarak olay gecesi saat 23:16 - 03:27 arasında herhangi bir telefon irtibatında 

bulunmadığının anlaşıldığı, 

Şüpheli  Ömer  Faruk  TÜRKMEN'in "Saat:  13.15  sıralarında  Teğmen  Emre 

NAZLIGÜLOĞLU derse gelince, Bölük Komutanı Yüzbaşı Emre ERKAN’ın talimat  'Akşam 

bazı  kişiler  dışarı  çıkarılmayacakmış'  dedi." şeklindeki  beyanından,  darbe  kapsamında 

görevlendirilecek teğmenlerin 'bazı kişiler' olarak önceden belirlendikleri, darbe kapsamında 

görevlendirilecek teğmenlerin rastgele seçilmediğinin anlaşıldığı, 

Şüphelinin,  Kara  Havacılık  Komutanlığında  olay  gecesi  gerçekleştirilen  askeri 

hareketliliğin bir askeri darbe girişimi olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için 

kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu olan diğer şüphelilerle fikir ve eylem birlikteliği 

içerisinde  hareket  ettiği,  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  darbe  girişiminin  başarıya 

ulaşması için kendisine verilen yasal olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Ömer  Faruk  TÜRKMEN'in, soruşturmaya  konu  eylemlerinin,  Silahlı 

Terör Örgütü üyesi olmak,Anayasal Düzeni  Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek,  Türkiye 

Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını 

engellemeye teşebbüs etmek ve Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya 

görevlerini  yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını 

oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-121- Şüpheli Özgür TOSUN'un ( Astsubay Çavuş) Eylemleri : 

Şüpheli Özgür TOSUN 01/11/2016 tarihli ifadesinde; "Ben 2013 yılında Balıkesir 

Astsubay Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun oldum. 1 yıl Kara Havacılık Komutanlığı'nda 

kurs gördükten sonra 2014 yılında 1. Kara Havacılık Alayı Bakım Taburu Kullanıcı Direk 

Destek Bölüğü UH 1 Takımı'nda teknisyen olarak atandım. 15/07/2016 tarihi  itibariyle de 

aynı yerde görevliydim.

Ben 15/07/2016 tarihinde normal  Fidanlık Nizamiyesinde görüntü izleme nöbetçi 

astsubayı  olarak  nöbetçiydim.  Bu  nöbetim  haziran  ayının  sonunda  rutin  nöbet  olarak 
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yazılmıştı.  Nöbetimde sonradan herhangi bir değişiklik olmadı. Saat 09:00 sıralarında alay 

nöbetçi  amiri  Taha  Fatih  ÇELİK  Binbaşının  başkanlığında  ben,  Rıza  YÜKSEL ve  Onur 

TUNCEL ile  nöbet  toplantısı  yaptık.  Fidanlık  Nizamiyesi  girişinde  nöbet  tutan  İbrahim 

TEPELİ  Astsubay  ise  toplantıya  gelmedi.  Rutin  toplantımızı  yaptık.  Bizim  telefon 

numaralarımızı aldı. Sonra ben nöbet yerime gittim.

Fidanlık Nizamiyesi görüntü izleme nöbetçi astsubayı nöbet tuttuğu yerde bulunan 3 

tane televizyon vasıtasıyla tüm kışlanın çevresine ait tel boyu güvenlik kamerası görüntülerini 

izler. Herhangi bir olayla karşılaşıldığı zaman kendisine bağlı olan ani müdahale mangasını 

sevk eder. Kapıda nöbet tutan askerler de ani müdahale mangasına bağlı askerlerdir. Kapıdaki 

nöbet  tutan  askerler  ile  ani  müdahale  mangasında  bulanan  askerler  Fidanlık  Nizamiye 

astsubayından  emir  ve  talimat  alırlar.  Onların  nöbetleri  zaten  yazılıdır.  Nöbetlerini  kendi 

bölük komutanı yazar ve nöbet değişimlerini de nöbetçi  onbaşları  yapar.  Bu askerler olay 

akşamı bana bağlı değildir. Nizamiye nöbetçi astsubayı olan İbrahim TEPELİ'ye bağlı idiler. 

Benim tuttuğum nöbeti  tutan astsubay sabah saat 09:00 dan ertesi gün saat 09:00 a kadar 

nöbet bölgesinde olur. Kendi rutin görevlerini yapmaz. Sadece nöbet tutar. 

Ben  olay  günü  gündüz  mesai  saatleri  içerisinde  devamlı  güvenlik  kamera 

görüntülerinin bulunduğu konteynır dediğim kısımdaydım. Gündüz olağanüstü herhangi bir 

şey yaşanmadı. Tel boyunca nöbet tutan devriye nöbetçi astsubayları Rıza YÜKSEL ve Onur 

TUNCEL vardı. Ben saat 17:00 sıralarında Fidanlık Nizamiyesine gittiğimde Rıza ile Onur'u 

orada İbrahim ile  konuşurken gördüm. Onlar  İbrahim'e kuvvet  komutanının  askeri  birliğe 

gireceğini  söylemişler.  Biz de kuvvet  komutanı  geleceği  için üzerime çelik  yelek giydim. 

Hazırlık  yaptım.  Çünkü  komutanın  bizim  bulunduğumuz  yere  gelme  ihtimali  olduğunu 

söylemişlerdi.

Ben kamera  odasından kameraları  takip  ederken kuvvet  komutanı  birliğe  gelmiş. 

Ancak ben kamera görüntülerinden onu göremedim. Sadece Metin GÜRAK Paşayı gördüm. 

Saati tam hatırlamıyorum. Ancak henüz hava kararmamıştı. Makam aracının CH 47 hangarına 

doğru gittiğini  gördüm. Kameradan takip yaptım.  Sonra makam arabası  oradan ayrıldı.  O 

ayrıldıktan  kısa  bir  süre  sonra  Serkan YILDIZ yüzbaşı  yanında  5  tane  silahlı  teğmen ile 

birlikte  nizamiyeye  geldi.  Ben  konteynırdan  nizamiyeye  geldiğini  görmüştüm.  Ben  çıkıp 

yanına  gittim.  Kendisine  tekmil  verdim.  Niçin  geldiklerini  sordum.  O  da  bana  "buranın 

güvenliğini alacağız" dedi. Serkan YILDIZ'ın belindesilah vardı. Beraberindeki teğmenler de 

G-3  piyade  tüfeği  vardı.Tüfeklerde  dolu  şarjör  olduğunu  ben  fark  ettim.  Ben  kendisine 

buranın ani müdahale mangası olduğunu söyledim. O da "ben de bilmiyorum. Bize böyle 

talimat verildi. Buraya geldik" dedi. Nizamiyeye İbrahim Astsubaya gittim. Durumu anlattım. 

" bir  de siz  gidin konuşun" dedim. O da gitti  konuştu.  Serkan YILDIZ ona da aynı  şeyi 

söyledi. Onlar orada beklerken ben kamera odasına gittim. Hava kararmak üzereydi. Hakan 
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Cafer ARSLAN Albay beyaz bir connect ile nizamiyeye geldi. Ben yanlarına gittim. Hakan 

Cafer  ARSLAN  Albay,  kuvvet  denetlemesi  olduğunu,  isimlerimizi  tek  tek  komutanlığa 

bildireceğini, biraz canlanmamız gerektiğini söyledi. Sonra Serkan YILDIZ Yüzbaşıya "emir 

komuta sende" dedi. Telsiz olup olmadığını sordu. Telsiz olmadığını öğrenince "bana cepten 

ulaşamazsın, telsizi niye almadın" diye kızdı. Ani müdahale mangasını oraya çağırdı. Serkan 

YILDIZ'a  "herkesi  bir  yere  mevzilendir.  İtfaiyeyi  getirt.  Kapının  önüne  koy"  dedi.  Ayrıca 

bizdeki telefonları da toplamasını söyledi. Kendisi oradan ayrıldı.

Serkan  YILDIZ  bunun  üzerine  askerleri  nizamiyenin  oralarda  bir  yerlerde 

görevlendirdi. Teğmenlerden birisi benim yanıma, birisi nizamiye nöbetçisinin yanına, birisi 

kendisinin  yanında,  diğer  ikisi  de  otoparkın  karşısında  mevzilenmişti.  Benim  yanıma 

görevlendirdiği teğmen gece boyunca benimle birlikte kamera odasında kaldı. Elinde tüfek 

vardı.  Normalde  kursiyer  teğmenler  nöbet  tutmazlardı.  Bende  de  nöbet  sırasında  kendi 

tabancam  vardı.  Serkan  YILDIZ'ın  itfaiye  aracını  kapıdan  girişi  engelleyecek  şekilde 

nizamiye içerisine yerleştirdiğini, hemen arkasına da ani müdahale mangasının lond roverını 

park ettirdiğini gördüm. Hakan Cafer Albay bizim telefonlarımızı toplamasını söylediği halde 

Serkan YILDIZ Yüzbaşı telefonları toplamadı. dedi.

30-45 dk sonra Hakan Cafer ARSLAN Albay yeniden aynı araçla geldi. Yanında yine 

kimse yoktu. Serkan YILDIZ ile bir şeyler konuştu. Sonra araçla oradan ayrıldı. Ben de onu 

görünce İbrahim Astsubayın yanına gittim. Ona komutanın ne dediğini sordum. O da bana, 

komutanınınateş  serbest  dediğini  söyledi.  Biz  bunu  duyunca  orada  zincirle  bağlı  bulunan 

nöbet silahı olan kaleşnikoflardan birini ben diğerini de İbrahim yerinden aldık. Ben silahı 

aldıktan sonra tekrar nöbet tuttuğum konteynırın içine girdim. Ben odada benimle birlikte 

bulunan silahlı teğmene ne olup bittiğini sorduğumda o da bir şey bilmediğini söylemişti. Ben 

bir ara orada nöbet tutan Rıza YÜKSEL Başçavuşun yanına gittim. Ne olduğunu sordum. O 

da  bilmediğini  söyledi.  Benim  nöbet  tuttuğum  yerde  televizyon  yoktur.  Ancak  cep 

telefonumda internet vardır. O akşam ben cep telefonumdan internete saat 24:00 ten sonra 

baktım. Sadece bir kısım askerlerin ayaklandığını duydum. Darbe olduğunu duymadım. Ben 

askerin ayaklanmasına ilişkin haberlerin darbe olduğu anlamına geldiğini anlayamadım, dedi.

Gece saat 24:00 sıralarında eşim beni cep telefonumdan aradı. Selaların verildiğini, 

korktuğunu söyledi.  Ben bir arkadaşımı arayıp eşimi evine götürmesi ricasında bulundum. 

Eşim hamileydi. Ben nöbetteydim. Bir sıkıntı olmasın diye böyle bir şey yaptım, dedi.

Akşam hava karardıktan sonra helikopterlerin  uçuş seslerini  duydum. Karanlıktan 

helikopterleri seçemedim. Saat 24:00 sıralarında Yarbay Murat BOLAT ön plakası düşmüş bir 

sivil  araçla  nizamiyeye  geldi.  Oradan  araçtan  inip  cep  telefonuyla  konuşarak  otoparktaki 

araçlardan birisinin içine bindi. Bindiği araçta Ersel ERSOY Binbaşı da varmış. Bunu bana 

İbrahim TEPELİ söyledi. Bu arabayı gece boyunca 1 saat aralıklarla arabayı çalıştırıyorlardı. 
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3-4  saat  boyunca  Murat  Bolat  albayın  o  arabanın  içinde  kaldığını  hatırlıyorum.  Hava 

aydınlanınca o araçla  gece bıraktığı  aracın yanına geldiler.  Murat  BOLAT o araçtan indi. 

Kendi bıraktığı araca bindi. Sonra diğer aracı takip ederek birliğin içine doğru gittiler, dedi.

Gece boyunca biz Rıza YÜKSEL, Onur TUNCEL ve İbrahim TEPELİ ani müdahale 

mangasının  nöbetçi  uzman  çavuşu  ile  birlikteydik.  Kesinlikle  suç  oluşturan  herhangi  bir 

eylemde  bulunmadık.  Saat  06:00  sıralarında  birliğin  içinden  silah  sesleri  geldi.  Bir 

helikopterin  birliğin  içerisini  taradığını  gördüm.  Bir  Cougar  helikopteri  kalkarak  hızlı  bir 

şekide jandarmaya doğru gittiğini gördüm. Helikopterin ateş ettiği sırada Özcan KARACAN 

yarbayın yürüyerek Fidanlık Nizamiyesine geldiğini gördüm. Bize "Bu itfaiye aracını niye 

buraya çektiniz, kapıyı açın" dedi. Sonra kendisi itfaiye aracına bindi. Land roverı oradaki 

askere  çektir.  Kendisi  de  itfaiye  aracını  kenara  çekti.  Sonra  oradan  bir  araçla  Fidanlık 

Nizamiyesinden hızlıca çıkış yaptı. Arkasında da Serkan YILDIZ kursiyer teğmenleri alarak 

arabasıyla  Fidanlık  Nizamiyesinden  çıkış  yaptı.  Hatırladığım  kadarıyla  teğmenler  G-3 

tüfeklerini de yanlarında götürdüler, dedi. 

Saat 05:00-05:30 sralarında Hakan Cafer ARSLAN Albay beyaz connect bir araçla 

tekrar  nizamiyeye  gelmişti.  Yanında  da  Murat  Ağır  albay  vardı.  Murat  AĞIR üzerindeki 

rütbeleri ve isimliği sökmüştü. Tulumluydu. Bacaklarının arasında kaleşnikof vardı.İbrahim 

TEPELİ ile bana nizamiyenin orada araç içerisinden Murat AĞIR "Uyumuyorsunuz değil mi, 

sakın uyumayın, asıl şimdi başlıyor, yüksek yerlerden uzak durun " şeklinde şeyler söyledi. 

Serkan Yüzbaşıyı  sordu.  Çünkü Serkan Yüzbaşı  o  sıra  konteynırın  içindeydi.İkisi  beraber 

araçtan  inmeden  oradan  ayrıldılar.  Bu  olay  Özcan  Yarbay  nizamiyeden  ayrılmadan  önce 

olmuştu, dedi.

Biz saat 02:00-03:00 sıralarında darbe olduğunu öğrenince ani müdahale mangasında 

nöbet tutan askerleri ani müdahale mangasına toplamıştık.Ben bu saatlerden sonra kamera 

odasına hiç girmedim. Kaleşnikofu da aldığım yere bıraktım. Gece kimse bize polis gelirse 

ateş edin demedi. Sadece atış serbest dedi. Ani müdahele mangasının başındaki Uzman Çavuş 

İsmail de bize "canımızdan önemli mi bu şey, ben ayrılıyorum, arabanız yoksa sizi bırakıyım" 

dedi. Ben de "bende de araba var, gideceksek gidelim" dedim. Sonra üzerilerimizi değiştirdik. 

Oradan araçlarla ayrıldık. Ben eşimi gece alan arkadaşımın evine İbrahim astsubay ile beraber 

gittim.  Orada  kahvaltı  yaptık.  Sonra  komutanlarımızı  aradık.  Onlarla  görüştük.  Askeri 

savcının  birliğe  geleceğini  öğrenince  bildiklerimizi  anlatmak  üzere  aynı  gün  saat  12:00 

sıralarında birliğe geldik. Ancak gelen giden olmadı. Tekrar evimize döndük. Ertesi gün tekrar 

geldim. Üstelik nöbetçiydim. Nöbeti devraldım. Öğle sonrasında gözaltına alındık. Sonra da 

tutuklandım, dedi.

Olay akşamı ben kendi alay nöbetçi amirimizi aramadım. Ancak İbrahim Astsubay 

aradı.  Ben  normal  nöbetimi  tuttum.  Suç  oluşturan  herhangi  bir  eylemde  bulunmadım. 
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Fetullahçı Terör örgütü üyesi değilim. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli İbrahim TEPELİ 26/07/2016 tarihli ifadesinde; " Saat: 06.00 sıralarında 

soyadını bilmediğim Albay Hakan... ve Albay Murat AĞIR (Kara havacılık okul Komutanı) 

yanımıza gelerek, asıl olay bundan sonra başlıyor, silahlarınızı alın, ateşe karşılık ateş edin, 

şeklinde emir vererek yanımızdan ayrıldılar, ben bunun üzerine Ani Müdahale Mangasının 

bulunduğu  yere  gittim.  Ani  Müdahale  Mangası  nöbetçi  uzman  çavuşu  İsmail...  uzman, 

Kamera  Nöbetçi  astsubayı  Özgür  TOSUN ve ben birliğe  gelen  polis  ve  sivil  halka  karşı 

kesinlikle ateş etmeyeceğimiz ve teslim olacağımızı karar aldık ve ani müdahale mangasında 

bulunan askerlere bu şekilde de emir verdim. ...

Daha sonra  yanımda astsubay Özgür  TOSUN ile  birlikte  birlikten  dışarı  kaçarak 

kendimizi emniyetli bir yere attık, yaklaşık 3 saat sonra birliğe döndük, askeri savcıyı nöbetçi 

bulunduğum nizamiyede beklemeye başladım. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Tolgahan AKBUĞA 28/07/2016 tarihli  ifadesinde;  "  ...Yaklaşık  1 saat 

sonra beyaz bir  ford connect marka araç nizamiyeye geldi. İçinden rütbesini Albay olarak 

tahmin ettiğim kamuflajlı bir subay indi. O da çok telaşlı ve sinirli gözüküyordu ve bizden 

Serkan Yüzbaşıya karşı mutlak suretle itaat etmemizi, aksi taktirde Vatana İhanetten işlem 

yapacağını söyledi. Bu sırada Titan diye tabir edilen bir yangın aracıyla nizamiye kapatıldı. 

Bu  sıralarda  telefonumu  hiçbir  şekilde  kullanamadım.  Yanımda  olan  nöbetçi  Özgür 

Astsubaydan edindiğim bilgi  ile,  bir  kalkışma  girişiminin  olduğunu,  Cumhurbaşkanlığının 

bombalandığını öğrendim." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Özgür TOSUN'un kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0545 448 16 72 

numaralı telefon hattı için Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği'nin 02/11/2016 tarih ve 2016/1714 

D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı  

verilmiştir.

Şüpheli Özgür TOSUN'un kullanmakta olduğu 0545 448 16 72 numaralı telefon 

hattının iletişim bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe girişiminde bulunulan 15/07/2016 

tarihinde şüphelinin cep telefonunun gece boyunca Güvercinlik kışlası civarında bulunan baz 

istasyonlarından  sinyal  verdiği,  gece  boyunca  açık  olduğu,  şüphelinin  internet  erişiminde 

bulunduğu anlaşılmıştır.

Şüpheli Özgür TOSUN, 18/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 
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toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Özgür  TOSUN'un  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Özgür TOSUN'un, 1.  Kara Havacılık  Alayı  Bakım Taburu Kullanıcı  ve 

D/DS  Bakım  Bölüğü  Hafif  Genel  Maksat  Hücum  Helikopter  Kullanıcı  Bakım  ve 

OnarımD/DS Takımında Avionik Teknisyeni olarak Astsubay Çavuş rütbesi ile görev yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri olmayan şüphelilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış biçimi 

ile  birlikte  nazara  alındığında,  şüpheli  Özgür  TOSUN'un  Fetullahçı  Terör  Örgütü  üyesi 

olduğunun anlaşıldığı,

Fetullahçı  Terör örgütü mensubu askerlerin,  askeri  darbe planı  kapsamında askeri 

darbe girişiminde bulunulacak 15/07/2016 tarihinde Kara Havacılık Komutanlığı Güvercinlik 

Kışlasının kontrolünü tamamen ele geçirmek için nöbet değişiklikleri yaptıkları, bu kapsamda 

şüpheli Ersel ERSOY tarafından yapılan değişiklikle şüphelinin Kara Havacılık Komutanlığı 

Görüntü  İzleme  Merkezinin  15/07/2016  tarihindeki  Nöbetçi  Astsubayı  olarak 

görevlendirildiği, 

Şüphelinin  kendisine  emir  ve  talimat  yetkisi  olmayan  şüpheli  Hakan  Cafer 

ARSLAN'dan emir ve talimat aldığı, onun talimatı doğrultusunda orada darbeciler tarafından 

görevlendirilen  şüpheli  Serkan  YILDIZ yüzbaşının  emrine  girdiği,  Fidanlık  Nizamiyesine 

giriş ve çıkışları engellemek üzere nizamiye girişini itfaiye aracıyla kapattıkları, 

Şüpheli  Serkan  YILDIZ'ın  teğmenlerden  şüpheli  Tolgahan  AKBUĞA'yı  şüpheli 

Özgür TOSUN'un yanında görevlendirdiği, 

Şüpheliler  Hakan Cafer  ARSLAN ve Murat  AĞIR'ın saat  05:00-05:30 sıralarında 

beyaz  Connect  marka bir  araçla  Fidanlık Nizamiyesine  geldikleri,  şüpheli  Murat  AĞIR'ın 

orada bulunan şüpheliler Özgür TOSUN ile İbrahim TEPELİ'ye 'Uyumuyorsunuz değil mi,  

sakın uyumayın,  asıl  şimdi başlıyor,  yüksek yerlerden uzak durun, silahlarınızı  alın,  ateşe  

karşılık  ateş  edin '  diyerek  onları  Fidanlık  nizamiyesinde  mevzilendirdiği,  şüpheli  Özgür 

TOSUN'un kendisine emir  ve talimat  yetkisi  bulunmayan,  sıralı  komutan ve  amirlerinden 

olmayan şüpheliler  Hakan Cafer  ARSLAN ve Murat  AĞIR'dan talimat  aldığı,  bu talimatı 

yerine getirerek nöbet yerinde bulunan Kaleşnikof marka silahını alıp Fidanlık nizamiyesinde 

mevzilendiği, 

Şüphelinin, olay gecesi askeri darbe kapsamında kendisine verilen emir ve talimatları 

yerine getirdiği, 

Şüphelinin, askeri darbe gecesi görevlendirildiği Fidanlık nizamiyesinin, Güvercinlik 

kışlasına  giriş  ve  çıkışların  yapıldığı  kapılardan  olduğu,  şüphelinin  bu  bölgede  bulunan 

kamera odasında çevre takibini yaparak kışlanın askeri  darbeciler açısından kontrolünü ve 
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güvenliğini  sağladığı,  ayrıca  silahla  mevzilenerek fiili  olarak da kışlanın askeri  darbeciler 

açısından güvenliğini sağladığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  üzerine  sabah 

saatlerinde kışladan ayrıldığı,

Şüphelinin, Kara Havacılık Komutanlığında gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir 

askeri darbe girişimi olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için Fetullahçı Terör 

örgütü  mensubu  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ettiği, 

şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında  Fetullahçı  Terör  Örgütü 

mensuplarından askeri darbe planlaması kapsamında aldığı yasal olmayan emir ve talimatları 

yerine getirdiği, 

Şüpheli Özgür TOSUN'un,  soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı Terör Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını  oluşturduğu 

anlaşılmıştır. 

5-122-Şüpheli Rafet KALAYCI'nın ( Binbaşı ) Eylemleri :

Şüpheli  Rafet KALAYCI10/11/2016 tarihli  ifadesinde; "  Ben daha önce polise 

ifade vermiştim. O ifadem doğrudur. Aynen tekrar ederim. Ben 1999 yılında Harp Okulundan 

mezun oldum, en son 3. Kara Havacılık Alayı Bakım Tabur Komutanı binbaşı olarak görev 

yapıyordum. 

Ben 11/07/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yıllık iznimi kullanmak için 

bayram izniyle birleştirmek suretiyle 02/07/2016 tarihinden İzmir'den ayrıldım ve Ankara'ya 

geldim. Ben Ankara'da bulunduğum sürede herhangi bir askeri şahısla telefonda veya yüzyüze 

görüşmedim.

Ben  15/07/2016  tarihinde  saat  21:00  sıralarında  Kara  Havacılık  Komutanlığına 

gitmedim.  Ancak  polis  ifademde  de  belirttiğim gibi  saat  20:00  -  21:00  sıralarında  ACity 

alışveriş merkezindeydim. ACity'ye ticari taski ile gittim, oradan inşaat malzemesi alacaktım. 

İnşaat malzemesi almadım. Neden inşaat malzemesi almadığımı hatırlamıyorum. Ben inşaat 

malzemesi bakmak için gitmiştim. İnşaat malzemesine bakmadım. 

Şüpheliye olay akşamı gittiğini belirttiği A City alışveriş merkezinin Kara Havacılık 

Komutanlığının tam karşısında olması, başlangıçta buraya inşaat malzemesi almaya gittiğini 

söylemesi, sonrasında inşaat malzemesi bakmaya gittiğini olarak düzeltmesine rağmen neden 
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herhangi bir inşaat malzemesine bakmadan A City alışveriş merkezinden ayrıldığı soruldu: 

Ben o gece ACity alışveriş merkezinde ne kadar kaldığımı hatırlamıyorum, ACity alışveriş 

merkezinde  Kara  Havacılıktaki  pilotlardan  ya  da  teknisyenlerden  kimse  ile  görüşmedim, 

oradan 21:00 - 22:00 sıralarında ayrıldım. Oradan da otobüsle Keçiören'e gitmek için yola 

çıktık,  Akköprünün  oraya  geldiğimde  çok  kalabalıktı,  trafik  tıkanmıştı.  Yarım  saat  kadar 

otobüste bekledikten sonra indim, havadan uçaklar uçuyordu, sesini duydum. Akköprü'nün 

oralarda  Emniyet  civarında  2  -  3  saat  boyunca  ne  olup  bittiğini  anlamak  için  kalabalık 

içerisinde dolaştım.Keçiören tarafının trafiği kapalı olduğu için karşıya giderek annemin evine 

taksiyle  gittim.  Annemin  evine  girdiğimde gece  yarısını  geçtiğini  hatırlıyorum ancak tam 

saatini hatırlamıyorum.

Ben olay akşamı herhangi bir helikopterle uçuş yapmadım. Kara Havacılık Okuluna 

gitmedim. MİT'e ve Genelkurmaya yapılan terör saldırısına katılmadım. Helikopterden ateş 

ederek kimseyi öldürmedim. 

Ben  devrelerim  olan  İlkay  ATEŞ,  Deniz  ALDEMİR,  Yakup  YAYLA,  Ertuğrul 

ALTUN,  Sadullah  ABRA,  Temür  AYDIN,  Mehmet  ŞAMCI,  Sezgin  UYANIK,  Murat 

KARAKAŞ, Rıza AKINCI, Ahmet SEREYİM'i tanırım. Yine daha önce birlikte çalıştığım 

Murat  BOLAT,  Erdal  BAŞLAR,Özcan  KARACAN,  Halil  GÜL,  Yasin  CANDEMİR, 

Memduh  KARAGÖL,  Gürçay  BAYLAR,  Osman  ÇAYIR,  Oğuz  YALÇIN,Hakan  EROL, 

Uğur  KAPAN,  Zafer  DOLU,  Ersel  ERSOY,  Nuri  TUNCEL,  Yücel  ERSÜREN,  Hakan 

SANDIK'ı  da  tanırım.  Muzaffer  KARTOPU,  Taha  Fatih  ÇELİK,  Vedat  SEVEN,  İsmail 

YOLCU,  Ünsal  ÇOŞKUN,  Mehmet  ŞAHİN,  Mustafa  DURMUŞ,  Erdoğan  ERDEM'i  ise 

ismen tanırım. İrfan KANTARCI, Mehmet DEMİRHİSAR'ı tanımam. Bu şahıslarla aramızda 

husumet oluşturacak herhangi bir şey yoktur. Varsa da ben hatırlamıyorum. Bu kişilerden bir 

kısmının neden benim aleyhime ifade verdiğini ve olay tarihinde neden helikopterle uçtuğumu 

söylediklerini  bilmiyorum.  Bu şahıslardan hangisinin  Fetullahçı  terör  örgütü  üyesi  olduğu 

konusunda bir fikrim yoktur. Benim silahlı kuvvetler içerisinde Fetullahçı terör örgütü üyesi 

olduğunu, bildiğim, düşündüğüm, öğrendiğim kimse yoktur. Bu şahıslarla 15 temmuz 2016 

tarihinde  herhangi  bir  şekilde  Fetullahçı  Terör  örgütünün  askeri  darbe  girişiminde 

bulunmadım. Bu şahıslarla o gece herhangi bir şekilde telefon irtibatında bulunmadım. 

15  Temmuz  2016  tarihinde  gece  boyunca  açıktı.  Eşimle  telefonda  görüştüğümü 

hatırlıyorum.  Belki  kardeşim ve  annemlede görüşmüş  olabilirim.  Ailem dışında  kimse ile 

telefonda  görüşmedim.  Ben  o  gece  darbe  olduğunu saat  02:00  sıralarında  annemin  evine 

gittiğimde televizyonda öğrendim. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  İlkay  ATEŞ  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  .  Biz  odada  otururken 

Yüzbaşı Taha Fatih ÇELİK ara ara odaya gelerek Özcan Yarbay’a bir şeyler sorduktan sonra 
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odadan çıktı. Bana daha önce söylemiş olduğu faaliyet ile ilgili bizim evin önünde buluşuruz, 

bir yere gideceğimizi, buraya da benim, Binbaşı Sadullah ABRA’nın, Binbaşı Eyüp ÜNAL’ın, 

Yarbay Erdal BAŞLAR’ın, Binbaşı Murat KARAKAŞ’ın, Yüzbaşı Taha Fatih ÇELİK’in ve 

kendisinin olacağını söyledi.  Ben ve Sadullah odada iken odaya Kara Pilot  Binbaşı  Rafet 

KALAYCI da geldi. Bizim yanımızda Özcan Yarbay Rafet Binbaşıya ne yapıyorsun buralarda 

mısın diye sorunca Rafet Binbaşı da kendisinin ailesi ile Afyonkarahisar’a gittiğini söyledi.  

Bunun üzerine Özcan Yarbay Rafet Binbaşı’ya "Gitme işimiz var" diye söyleyince, "Gitmem 

lazım tek başına gidemezler" diye cevap verdi. Ben bu konuşma sırasında odadan çıktığım 

için daha sonrasında ne konuştuklarını bilmiyorum.

... Yapılan telsiz konuşmalarından Binbaşı Sadullah’ın olduğu helikopterin Dikmen 

Çankaya  Köşkü  bölgesinde  olduğunu,  yine  içerisinde  Binbaşı  Rafet  KALAYCI’  nın 

bulunduğu helikopterin MİT binaları  civarında olduğunu, bir  süre sonra telsizden MİT’ in 

önünde bulunan beton bariyerleri vurduğunu ve Skorskyler gelmiyor mu diye anons ettiğini 

duydum.  Bunun  üzerine  ben  Akıncı  Kule  ile  sağlıklı  telsiz  irtibatı  sağlamak  için  Akıncı 

bölgesine doğru uçmaya başladım ve telsiz irtibatı sağladıktan sonra Skorsky helikopterlerinin 

orada olup olmadığını sordum, oranın kule görevlisi bu konudan malumatlarının olmadığını 

söyledi." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Taha  Fatih  ÇELİK  01/09/2016  tarihli  ifadesinde;  "  O  arada  Yarbay 

Özcan  KARACAN  geldi.  Depoda  olan  mühimmatları  araca  yükletmemi  ve  uçuş  hattına 

yollamamı söyledi. O andan itibaren kışla bir anda araç ve personel ile doldu ve Özcan Yarbay 

tarafından faaliyete  başlıyoruz  diye  saat  21:30 sıralarında  emir  verdi.  Ben de kaskımı  ve 

gözlüğümü  alarak  uçuş  hattına  geçtim  burada  Yarbay  İlkay  ATEŞ  ...  Binbaşı  Rafet 

KALAYCI ... Yüzbaşı Memduh KARAGÖL ve ismini bilmediğim iki Üsteğmen o bölgede 

idi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Memduh KARAGÖL 18/07/2016 tarihli ifadesinde; " Hangar kapısında 

da Kara Pilot  Binbaşı  Eyüp ÜNAL (Kobra ve Atak kullanır)  ...  Kara Pilot  Binbaşı  Rafet 

KALAYCI  (İzmir  de  görevli-Kobra  kullanır)  ...  Kara  Pilot  Kurmay  Yüzbaşı  İzzet 

ÇAKAN'ı(Kobra  kullanır)  gördüm.  Ne yapıyorsunuz diye  sorduğumda yapıyoruz  bişeyler 

Yarbay Erdal BAŞLAR ve diğerleri sonuna kadar mücadele edeceğiz şeklinde cevap verdiler." 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Muhsin  Yiğit  ÖZDAMAR  18/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  Sigara 

içmek  için  dışarı  çıktık.  Bu esnada  illegal  yapılanmaya  hizmet  eden  pilotları  bir  kısmını 

gördük. Gördüğüm pilotlar içerisinde Yarbay Erdal BAŞLAR ... Binbaşı Rafet KALAYCI'nın 
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silahları ile birlikte sürekli uçuşa çıkıp indiğini gördüm." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Eyüp ÜNAL 06/10/2016 tarihli ifadesinde; "  Uçuş hattında İlkay ATEŞ, 

Rafet  KALAYCI,  Erdal  BAŞLAR'ın  da  aralarında  bulunduğu  10 kadar  pilot  vardı.  Uçuş 

hattında  6  -  7  kadar,  hangarda  ise  10  kadar  teknisyen  vardı.  Teknisyenleri  de  ismen 

tanımıyorum ancak simaen tanıdıklarım vardı." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli İrfan KANTARCI 19/07/2016 tarihli ifadesinde; "  Güvercinlik üssünde 

hangara  ilk  geldiğimizde  taarruz  helikopterleri  ile  uçan  Yarbay Erdal  BAŞLAR ...  İzmir 

Alayında görevli olduğunu bildiğim Binbaşı Rafet KALAYCI, Harp Akademisinde olduğunu 

bildiğim  Yüzbaşı  Hakan  SANDIK’ı  gördüm  orada  bulunan  arkadaşlardan  rütbesini 

bilmediğim Cebrail SERT isimli pilotun da orada olduğunu, Yarbay Özcan KARACAN’ın da 

kulede olduğunu duydum. Bu pilotların hepsinin üzerinde silah olduğunu gördüm." şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  İrfan  KANTARCI  03/11/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Güvercinlik'e 

helikopterler  iniş  yaptı,indiğimiz  yer  taarruz  hangarının  önüydü  biz  iner  inmez  bir 

koşuşturmaca oldu, hemen bir tanker geldi, Erdal BAŞLAR Yarbay Hakan EROL Yarbay'ı 

karşıladı,  Eyüp ÜNAL, İlkay ATEŞ, Taha Fatih ÇELİK, Rafet KALAYCI, yüzbaşı Hakan 

SANDIK  vardı,  teknisyenlerde  vardı  ancak  onları  tanımıyordum.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Çağlayan  ÇİMEN  10/08/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ben  orada 

bulunduğum  sürede  Süper  Kobra  Helikopter  uçuşa  gitti.  Daha  sonra  Tamer  Başçavuşun 

yanına gittim ne olduğunu sordum bilgisi olmadığını söyledi. Helikopter uçuştan geldi. Pilota 

nereye  attıklarını  sordum  sağa  sola  atıp  geliyoruz  dedi.  Bu  helikopterde  isabet  almıştı 

giderebileceğim bir arıza olduğu halde gidermedik. Uçuş hattında bizim birlikte çalışmadığı 

halde orada bulunan personel vardı. Ömer GÜLER ... Yüzbaşı İzzet ÇAKAN, Binbaşı Rafet 

KALAYCIisimli komutanlar vardı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ümit  ALPAR  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  Yarbay  Murat 

BOLATHangarda  bekliyordubize  buradaki  mühimmatı  helikopterlere  yükleyin  dedi  bizde 

verilen  emri  yerine  getirdik  iki  adet  kobra  helikoptere  mühimmatı  yükledik  saat  21:00 

sıralarında  bu  iki  helikoptere  birinci  kobraya;  Binbaşı  Rafet  KALAYCI  ve  soyadını 

hatırlamadığımYarbay Murat ‘ın ( Murat KARAKAŞ ) bindiğini ve havalandığını gördüm." 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 
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Şüpheli  Ersel  ERSOY  10/08/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  Hangar  kapısına 

geldiğimizde, Yarbay Erdal BAŞLAR, Binbaşı Eyüp ÜNAL, Yarbay Hakan EROL, Binbaşı 

Rafet KALAYCI, rütbesini bilmediğim kurmay öğrenci olduğunu bildiğim İzzet ÇAKAN... 

ve kobra pilotu Yüzbaşı Sadullah ABRA’yı gördüm. Bunları bir arada gördüğümde FETÖ’ cü 

olduklarını değerlendirdim. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Ersel  ERSOY  Bilgi  Sahibi  olarak  alınan  18/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  . 

Helikopteri bıraktıktan sonra Murat Yarbay’a havada duyduğum telsiz konuşmalarını sormak 

üzere  yaya  olarak  hareket  ettiğimde,  hangarın  dışında  daha  önceden  FETÖ’cü  olarak 

düşündüğüm Yarbay Erdal BAŞLAR, Binbaşı Eyüp ÜNAL, Yarbay Hakan EROL, Binbaşı 

Rafet KALAYCI ..... Yüzbaşı Taha Fatih ÇELİK ve kobra pilotu Yüzbaşı Sadullah ABRA’ı 

gördüm. Bunları bir arada gördüğümde darbe girişimi olacağı düşüncesi bende belirginleşti. 

Ben  bunlara  hitaben  halka  niye  atıyorsunuz  diye  sordum.  Yarbay  Erdal  BAŞLAR  bana 

hitaben  ölen  ölecek  kalan  kalacak  herkes  hesabını  verecek  şeklinde  konuşması  üzerine, 

komutanım  olan  Murat  BOLAT’ın  yanına  gitmek  için  ayrıldım."  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli Murat BOLAT 16/07/2016 tarihli ifadesinde; "  ...  Bu sırada kara pilot 

binbaşı  Rafet  KALAYCI  (soy  isminden  emin  değilim)  geldi.  Onun  da  uçuş  kıyafetleri 

üzerindeydi, onun uçup uçmadığını bilmiyorum. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:38'de, Binbaşı Rafet KALAYCI’nın, elinde kask ile 

taarruzhangarına giriş yaptığı,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:39'da, Binbaşı Rafet KALAYCI’nın uçuş kıyafetli 

olarak elinde kask ileAH-1P taarruz helikopterlerinin bulunduğu park yerine doğru gittiğinin 

görüldüğü, 

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:39'da, Binbaşı Rafet KALAYCI’nun uçuş kıyafetli 

ve elinde kask ile taarruz hangar apronunda görüldüğü belirtilmiştir. 

Kara Havacılık Komutanlığı Güvercinlik Uçuş Kulesinde bulunan ses kayıtları 

üzerinde bilirkişi tarafından yapılan çözüm tutanakları ve ses teşhis işlemleri sonucu 

düzenlenen 03/01/2017 tarihli bilirkişi raporunda şüpheli Rafet KALAYCI'ya ait olduğu 
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değerlendirilen konuşmalar şu şekildedir:

15/07/2016 tarihinde saat 22:34’deki telsiz kaydı:

Rafet KALAYCI : " MİT üzerinde uçan trafikler, MİT üzerinde uçan trafik var 

mı, arkadaşlar MİT e gelecek helikopter var mı ?"

15/07/2016 tarihinde saat 22:36’deki telsiz kaydı: 

Rafet KALAYCI : " Arkadaşlar MİT e gelecek helikopter var mıydı MİT e 

gelecek scorsky var mıydı, Arkadaşlar MİT e gelecek helikopter var mıydı MİT’e, Arkadaşlar 

Mite gelecek helikopter var mıydı?"

15/07/2016 tarihinde saat 22:39’deki telsiz kaydı: 

Taha Fatih ÇELİK : " Bu frekansta beni duyan var mı? "

Rafet KALAYCI : " frekansta duyuyoruz frekansta duyuyoruz"

Taha Fatih ÇELİK : " Şuanda MİT ateş altına alındı, kobra helikopteri orada 

hazır (…)için bekliyorlar"

Rafet KALAYCI : " mutabık şuan MİT’in üzerindeyiz nizamiyesi ateş altına 

alındı,MİT’in üzerinde bekliyoruz tek kobra, MİT in üzerinde bekliyoruz tek kobra MİT’in 

üzerinde, müsait "

İlkay ATEŞ : " Dostum Eee bizimle konuşuyorsun biz başka trafikleri 

çağırdık"

Rafet KALAYCI : " Arkadaşlar MİT in üzerinde bekliyoruz tek kuvvet ateş 

yaptık bekliyoruz "

İlkay ATEŞ : " Tamam abi bekle diğer trafiklerle temas kurmaya 

çalışıyoruz bekle"

Zafer DOLU : " Kugır 1 Kugır 2 duyuyor musunuz?"

Rafet KALAYCI : " Anlaşıldı"

15/07/2016 tarihinde saat 22:40’deki telsiz kaydı: 

Rafet KALAYCI : " Arkadaşlar MİT e gelecek helikopter gelsin. Mite gelecek 

helikopter gelsin. Arkadaşlar MİT e gelecek helikopter gelsin" 

İlkay ATEŞ : " Dostum adam almaya gitti bekle adam almaya gitti "

Rafet KALAYCI : " Anlaşıldı bekliyoruz."
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15/07/2016 tarihinde 22:43’deki telsiz kaydı: 

Rafet KALAYCI : " Arkadaşlar MİT e gelecek helikopter için söylüyorum. MİT 

ışıklarını kapattı yerden bize bir el ateş ettiler, şuan sessiz sakin herhangi bir problem yok 

gibi gözüküyor "

15/07/2016 tarihinde saat 22:50’deki telsiz kaydı: 

Rafet KALAYCI :" Güvercinlik Güvercinlik kobra, MİT in üzerinde ki kobra, 

Güvercinlik Mit üzerindeki kobra"

İlhan OCAKCIOĞLU : " Güvercin dinliyor, devam edin."

Rafet KALAYCI : " MİT in üzerinde ki kobrayız. Akıncıya doğru gidiyoruz, 

bizden herhangi bir talep var mı?"

İlhan OCAKCIOĞLU : " Dinlemede kalın "

Rafet KALAYCI :  " Güvercinlik kobra" 

İlhan OCAKCIOĞLU : " Anlaşıldı bilginiz negatif görevli personelde burada bilgisi 

olmadığını ifade ediyor. Kendi iç konuşmalarınızla değerlendirileceksiniz."

Rafet KALAYCI : " Akıncının frekansını alabilir miyiz Akıncının frekansını ?"

İlkay ATEŞ : " Dostum eee Akıncıya niye gidiyorsun MİT in ekibi geldi 

mi?"

Rafet KALAYCI : " MİT in ekibi henüz gelmedi (...) MİT in ekibi gelmedi"

İlkay ATEŞ : " Tamam orada bekleyeceksiniz orada ayrılmayın bir yere, 

Mutabık abi orada bekleyeceksiniz ayrılmayın bir yere. Atış gelirse sıkın sağa sola"

Ali ERCAN : " Komutanım kim ne yapacak "

Rafet KALAYCI :  " MİT in üzerinde bekliyoruz doğru mu "

İlkay ATEŞ : " Mutabık Mutabık MİT te bekleyin "

Rafet KALAYCI : " Bekliyoruz bekliyoruz "

Ali ERCAN : " Komutanım kim ne yapacak"

İlkay ATEŞ : " Bekliyoruz abicim"

15/07/2016 tarihinde saat 22:52’deki telsiz kaydı: 

İlkay ATEŞ : " MİT ekibi, MİT ekibi "

Rafet KALAYCI : " devam edin dinliyoruz "

İlkay ATEŞ : " Okey binadan dışarı çıkan olursa şeyden Eee o MİT 

kışlasından çıkartmayın dışarı "

Rafet KALAYCI : " Anlaşıldı anlaşıldı anlaşıldı aldım"
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15/07/2016 tarihinde saat 23:05’deki telsiz kaydı: 

Rafet KALAYCI : " Arkadaşlar biz de Genel Kurmay’ın üzerindeyiz dikkat 

edinflash flashda olsa… "

15/07/2016 tarihinde saat 23:05’deki telsiz kaydı: 

Rafet KALAYCI : " Tellere dikkat" 

15/07/2016 tarihinde saat 23:06’deki telsiz kaydı: 

İlkay ATEŞ : "Rafet nerdesin şu anda" 

Rafet KALAYCI :  " Tamam tamam Genel  Kurmay  ee  Meclisin  üzerindeyiz,  

düzeltiyorum Genel Kurmay’ın üzerindeyiz şu an Rafet Genel Kurmay’ın üzerindeyiz, Genel  

Kurmayın  üzerindeyiz  1  4  1  takip  (...)  Genelkurmayın  üzerindeyiz,  Okey  dönüyoruz  biz  

dönüyoruz,  Genel  Kurmayın  üzerinde  dönüyoruz.  Falashbright  Genelkurmayın  üzerinde  

dönüyoruz."

Özcan KARACAN : " Işıkları da açın. İniş ışıklarını da açın"

15/07/2016 tarihinde saat 23:06’deki telsiz kaydı: 

Rafet KALAYCI : "(….) 600 fitte bekliyoruz. (….) helikopter(….)"

15/07/2016 tarihinde saat 23:07’deki telsiz kaydı: 

Rafet KALAYCI : "Şu an Genelkurmayın üzerindeyiz, yanımızdan bir 

helikopter daha geçti, şu an ikinciviski takip ediyorum. İkinci viski arkasındandevam 

ediyorum. İkinci viskinin arkasından devam ediyorum"

İlkay ATEŞ : " Rafet(….)devam et"

15/07/2016 tarihinde saat 23:07’deki telsiz kaydı: 

Rafet KALAYCI : "Anlaşıldı şu an iki helikopteri de görüyoruz. Başka 

helikopter var mı bölgede, bölgede başka helikopter var mı Genel Kurmayın üzerinde? 

tamam anlaşıldı takip ediyoruz. Üçümüz birbirimizi takip ediyoruz. Skorskiler var mı, 

Arkadaşlar işaret direklerine dikkat edin işaret direklerine"

İlkay ATEŞ : " Abi takip ediyoruz sen Mit’e gitsene ya, biz takip ediyoruz. 

(…..) "

Rafet KALAYCI : "Takip ediyorum. Takipteyim. Anlaşıldı Mit’teyiz, Mit’e 
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devam ediyoruz."

15/07/2016 tarihinde saat 23:12’deki telsiz kaydı: 

İlkay ATEŞ : " Güvercin, kobra"

İlhan OCAKCIOĞLU : "Devam edin."

İlkay ATEŞ : " (…..) yaklaşma".

İlhan OCAKCIOĞLU : " Serbestsiniz sakin"

Özcan KARACAN : " İlkay neron yakıt problemin mi var "

Rafet KALAYCI : " Arkadaşlar Mit’e gelecek helikopterler şu an (….)"

İlkay ATEŞ : " Komutanım yakıt var ama silahta sıkıntı var"

15/07/2016 tarihinde saat 23:19’daki telsiz kaydı: 

Özcan KARACAN : " ......

İlkay ATEŞ : " efendim komutanım"

Özcan KARACAN : " (…) yolunda nerden"

İlkay ATEŞ : " Devam ediyoruz şu an (…) üstündeyim"

Özcan KARACAN : " bi tane kobra aracı var. Onu sen vurabiliyorsan vur, 

vuramıyorsan birini yada şeyi çağır (…) birini çağır"

İlkay ATEŞ : " silahlar çalışmıyor nerde kobra var"

Özcan KARACAN : " Mitin üstünde var onu çağır"

İlkay ATEŞ : " Nerde araç nerde,onu nereden bulacağız"

Rafet KALAYCI : " Kalaycı mitin üzerindeyim"

Oğuz YALÇIN : "Konya yolu, Konya yolundan Özel Kuvvetlere doğru bir 

polis aracı gidiyor. Kobra kobra aracı gidiyor, durdurulsun, durdurulsun"

Ortam sesi--- vurulsun 

Oğuz YALÇIN :" Vurulsun, vurulsun"

Rafet KALAYCI :  " Bu çağrı hangi kobraya, hangi kobraya"

Özcan KARACAN : " (…) yapıyorum neron sana, eğer sende yeterli (…..)"

Rafet KALAYCI :" Bu çağrı hangi helikoptere, hangi kobraya"

İlkay ATEŞ : " Ali Nero, Dostum Konya yolu üzerinde Özel Kuvvetlere 

doğru devam eden bir tane kobra aracı varmış onu vuracağız. Tamam dostum devam et"

Rafet KALAYCI : " Nero (..)"

İlkay ATEŞ : " Sen Mitte devam et"
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Rafet KALAYCI :  " Mitte devam ediyoruz."

İlkay ATEŞ : "Ali sen Konya yoluna gel"

15/07/2016 tarihinde saat23:23’deki telsiz kaydı: 

Özcan KARACAN : " Ali Ali, düzeltiyorum Karakaş, Karakaş, Rafet, Rafet"

İlkay ATEŞ : " Rafet nero,"

Rafet KALAYCI :  " Devam devam Mitin üzerindeyiz."

İlkay ATEŞ : " Dostum şeye gelsene Genelkurmayın üzerine gel."

Rafet KALAYCI :  " Mit boş mu kalsın."

İlkay ATEŞ : " Mutabık mutabık, Miti dönüşte yapacağız, değiştireceğiz 

helikopteri değiştireceğiz"

Rafet KALAYCI :  " Genelkurmaya geliyorum doğru mu?"

İlkay ATEŞ : " Mutabık Genelkurmay ile Mit arasında dolaş, 

Genelkurmay’ın üzerinde bizden başka trafik uçmayacak ona göre"

Rafet KALAYCI :  " Anlaşıldı, ikmali planlıyor musunuz?"

İlkay ATEŞ : " Mutabık planlayacağız, yalnız ışığı yak, yerde bizim bir 

tane S 70 var ona dikkat et"

Rafet KALAYCI :  " Ben ikisinin arasında mekik dokurum, ikisinin arasında 

mekik dokurum. "

Rafet KALAYCI : " Gelirken haber verirsen iyi olur "

İlkay ATEŞ : " Güvercinlik'e dönüyoruz tekrar Güvercinlik'e dönüyoruz."

Özcan KARACAN : " Rafet beni duyuyor musun, beni duyan var mı? Konuşan 

Aslan 01"

İlkay ATEŞ : " kalkacak mısınız?"

Rafet KALAYCI :  " komutanım duyuyorum sizi Aslan 01"

Özcan KARACAN : " Hemen kalk spor okuluna doğru "

Rafet KALAYCI :  " Neron devam et"

İlkay ATEŞ : " Genelkurmayın içinde bizim bir tane S70 var. Kalkarken 

haber sana bilgi verecek. onun haricinde trafik gelmeyecek bölgeye ona göre"

Rafet KALAYCI :" Genelkurmayın üzerinde bir tane skorski var doğru mu?"

İlkay ATEŞ : " çinde abiyerde yerde "

Rafet KALAYCI :  " Yerde tamam takip ediyorum ben şimdi "
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15/07/2016 tarihinde saat 23:25’deki telsiz kaydı: 

İlkay ATEŞ : " Rafet, Nero, (….) geliyor mu sesim?"

Rafet KALAYCI : " Nero dinliyorum devam"

İlkay ATEŞ : " İçerde bizim bir tane S70 var, birde yukarıda sen olacaksın 

başka trafiği Genelkurmay’a yaklaştırmayacaksın" 

Rafet KALAYCI : " Bir S70 ile biz varız tamam anladım."

İlkay ATEŞ : " S 70 yerde yerde"

Rafet KALAYCI :" Yerde anlaşıldı"

Sadullah ABRA : " Neron Sado "

İlkay ATEŞ : " Sado devam"

Sadullah ABRA : " Spor okuluna doğru devam ediyoruz biz"

İlkay ATEŞ : " Anlaşıldı abi, bizde şeye devam ediyoruz şu anda 

Cumhurbaşkanlığının üzerindeyiz, Güvercinlik'e devam ediyoruz."

İlkay ATEŞ : " Rafetle görüş Mitle şeyi koordine et abi, Mitle 

Genelkurmayı kontrol et Mite (…)"

Özcan KARACAN : " spor okuluna yaklaşan…. ,"

…Genel kurmayın üzerinde…… , …1200 fitte… ( çok fazla sayıda ses birbirine 

karıştığı için anlaşılamamıştır.)

Sadullah ABRA : " Spor okuluna devam ediyorum. Üzerinde mavi lamba olan 

ne varsa vuracağız."

Rafet KALAYCI :  " 

Özcan KARACAN : " Dostum Sado çabuk ol spor okulundaki ee (…)"

Rafet KALAYCI : " Hoca aşağıda bir sürü araç var, aşağıda bir sürü araç var. 

Aşağıda bir sürü mavi lambalı araç var hocam "

Özcan KARACAN : " Vurun onları o zaman ee şeyse vurun,dostum vurun polis 

aracıysa vurun"

Sadullah ABRA : " Gost gost o mavi araçları vurun diyo neron"

Rafet KALAYCI :  " ya burada hepsi mavi araç bunların hepsi mavi araç, 

ambulanslar falan var. Hepsi mavi araç, ambulanslar var burada"

Özcan KARACAN : " (….) ateş edin"

Rafet KALAYCI :  " Hepsi ambulans, hepsi ambulans"

Sadullah ABRA : " Neron, sado hepsi ambulansmış"

Özcan KARACAN : " Atış yapın bi tane "

Rafet KALAYCI : " Polis arabalarını vuruyorum doğru mu?"
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Sadullah ABRA : " Polisleri vur polisleri evet."

15/07/2016 tarihinde saat 23:26’deki telsiz kaydı: 

Rafet KALAYCI :"Dinliyorum, dinliyorum. Spor okuluna yaklaşan kobra aracı  

doğru mu?"

Özcan KARACAN : "Doğru doğru vur onu"

Sadullah ABRA : "(…)ben geliyorum, ben geliyorum abi, ben geliyorum şu 

anda."

Rafet KALAYCI : " spor okuluna devam ediyorum."

Sadullah ABRA : " (….) spor okuluna devam"

15/07/2016 tarihinde saat 23:27’deki telsiz kaydı: 

Rafet KALAYCI : "Spor okuluna giren kobra aracı geri dönüyor doğru mu? 

kobra araç geri döndü göbekte" 

Özcan KARACAN : "Ne kadar kobra araç varsa vurun" 

15/07/2016 tarihinde saat 23:36’deki telsiz kaydı:

Rafet KALAYCI : "Spor okuluna giren zırhlı araç ateş altına alındı, 

Genelkurmaya devam edelim mi Genelkurmaya, Neron"

15/07/2016 tarihinde saat 23:36’deki telsiz kaydı:

Rafet KALAYCI :"Neron gost"

Özcan KARACAN : "devam et" 

15/07/2016 tarihinde saat 23:37’deki telsiz kaydı:

Rafet KALAYCI :"neron gost neron, neron gost"

15/07/2016 tarihinde saat 23:37’deki telsiz kaydı:

Rafet KALAYCI : " Neron gost"

15/07/2016 tarihinde saat 23:38’deki telsiz kaydı:

Sadullah ABRA : "GostSado"

Rafet KALAYCI : "neron gost neron gost"

2073/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



Şüpheli Rafet KALAYCI'nın kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0544 644 25 

44, 0545 711 85 46, 0530 227 02 19, 0538 882 18 25 ve 0538 542 10 85 numaralı telefon 

hatları için Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği'nin 07/02/2017 tarih ve 2017/876 D. iş sayılı kararı 

ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı verilmiştir.

Şüpheli  Rafet  KALAYCI'nın kullanmakta olduğu 0 544 644 25 44 numaralı 

telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe  girişiminde  bulunulan 

15/07/2016 tarihinde şüphelinin telefonun saat 22:01'de Güvercinlik'teki, saat 23:01'de MİT 

Yerleşkesi  yakınlarındaki  Posta  İşleme  merkezindeki,  saat  23:19'da  Yenimahalle  Gayret 

Mahellesindeki, saat 23:48'de Demirtepe'deki, saat 23:49'da Bahçelievlerdeki, saat 00:12'de 

Güvercinlik'teki,  saat  04:18'de  Gölbaşı  Uydu  Merkezi  yakınlarındaki  Haymana  İkizce 

köyündeki,  saat  05:38'ten itibaren Güvercinlik'teki,  saat  07:06'dan itibaren Kazan'daki  baz 

istasyonlarından  sinyal  verdiği,  GPRS  bilgileri  incelendiğinde,saat  22:18,  22:54,  22:55'de 

Yenimahalle Gayret mahallesindeki, saat 23:11'de Yenimahalle Ragıp Tüzün Caddesindeki, 

saat  23:12'de  Kızılay'daki,  saat  23:15,  23:22,  23:25,  23:26'da  Yenimahelle  Gayret 

Mahallesindeki, 23:47'de Mithatpaşa Caddesindeki, saat 23:48'de Balgat'daki, saat 23:54'de 

Yenimahalle Gayret mahallesindeki, 23:55'de Yenimahalle Pazar Caddesindeki, saat 00:00'dan 

itibaren  Güvercinlik'teki,  saat  04:15'de  Türksat  Uydu  Haberleşme  Merkezi  yakınındaki 

Beyman  Köyündeki,  saat  04:16'da  Özel  Kuvvetler  Komutanlığının  yakınlarında  bulunan 

Oğulbey Köyündeki, saat 04:19'da Gölbaşı Gölcehöyük beldesindeki, saat 04:20'de Gölbaşı 

Uydu Haberleşme Merkezindeki, saat 04:21'de Gölbaşı Hacıhasan Mahallesi, saat 04:22'de 

Türksat Uydu Haberleşme Merkezi yakınındaki Beyman Köyündeki, saat 04:24, 04:26, 04:27, 

04:28'de  Gölbaşı  Uydu  Haberleşme  Merkezindeki,  saat  04:29,  04:33'de  Türksat  Uydu 

Haberleşme Merkezi yakınındaki Beyman Köyündeki, saat 04:35'de Gölbaşı Türk Telekom 

binası yakınlarındaki, saat 04:48'de Gölbaşındaki, saat 04:49'da Gölbaşı Türk Telekomdaki, 

saat 04:52, 04:55, 04:56,  04:57,  04:58, 05:03'de Gölbaşı  Uydu Haberleşme merkezindeki, 

05:07'de Gölbaşı Kızılcaşar'daki, 05:09'dan itibaren Güvercinlik'deki, saat 06:25'den itibaren 

Kazan ilçesindeki baz istasyonlarından sinyal verdiği, şüphelinin olay günü saat 13:59, 21:51, 

22:01'de  şüpheli  Sadullah  ABRA ile,  16/07/2016  tarihinde  saat  09:36'da  şüpheli  Hakan 

SANDIK ile telefon irtibatının bulunduğu, 

Kara Havacılık Komutanlığı tarafından düzenlenen idari ve disiplin soruşturma 

çizelgesinde; Rafet KALAYCI'nın,kışlada görev yapmamasına rağmen AH-1P helikopteriyle 

uçuş yaptığı ve MİT'i ateş altına aldığı, darbe teşebbüsü kapsamında icra edilenfaaliyetlere 

fiilen iştirak ettiğinin tespit edildiği belirtilmiştir. 
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Şüpheli Rafet KALAYCI, 17/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Rafet  KALAYCI'nın  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Rafet KALAYCI'nın, İzmir 3. Kara Havacılık Alay Komutanlığı Bakım 

Tabur Komutanı olarak Binbaşı rütbesiyle görev yaptığı,

Şüphelinin askeri darbe faaliyeti kapsamındaki faaliyetleri, sıralı komutan ve amirleri 

dışında başka asker kişilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış biçimi ile 

birlikte nazara alındığında, şüphelinin Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğunun anlaşıldığı,

Şüphelinin,  AH-1P Kobra  tipi  helikopter  pilotu  olduğu,  Fetullahçı  Terör  Örgütü 

mensubu askerler tarafından planlanıp gerçekleştirilecek olan askeri darbe planı kapsamında 

olay gecesi AH-1P Kobra tipi helikopterleri kullanacak pilot olarak önceden görevlendirildiği, 

Şüphelinin, 15/07/2016 tarihi itibariyle izinde olduğu ve 13/07/2016 tarihinde Kara 

Havacılık  Komutanlığına  geldiği,  şüpheli  Özcan  KARACAN'ın  odasında  şüpheliler  Taha 

Fatih  ÇELİK,  Sadullah  ABRA  ve  İlkay  ATEŞ'in  de  bulunduğu  ortamdaşüpheli  Özcan 

KARACAN  ile  konuştuğu,  şüpheli  Rafet  KALAYCI'nın  şüpheliÖzcan  KARACAN'dan 

15/07/2016 tarihindeki askeri  darbe girişimini ve bu girişim kapsamında kendisine verilen 

görevi öğrendiği, 

Güvercinlik Kışlasına Kara Kuvvetleri Komutanının denetleme için gelmesi üzerine 

şüpheli Özcan KARACAN'ın, 15/07/2016 tarihinde saat 19:32'de şüpheli Sadullah ABRA'yı 

aradığı  vetaarruz helikopter  pilotlarının planlandığı  zaman değil  arandıkları  zaman kışlaya 

gelme talimatını diğer helikopter pilotlarına iletmesini emrettiği, şüpheli Sadullah ABRA'nın 

da bu emir üzerine,  şüpheli  Rafet KALAYCI'nın aralarında bulunduğu pilotları  aradığı ve 

onlara  şüpheli  Özcan  KARACAN'ın  bu  talimatını  ilettiği,şüpheli  Rafet  KALAYCI'nın  bu 

talimat üzerine kendisine gelecek ikinci bir emre kadar A City alışveriş merkezinde beklediği, 

Kara Kuvvetleri Komutanı ve beraberindeki heyetin Güvercinlik kışlasından ayrılması üzerine 

şüpheli  Sadullah  ABRA'nın  tekrar  şüpheli  Rafet  KALAYCI'yı  aradığı  ve  ona  kışlaya 

gelmesini söylediği, bu emrin üzerine, şüpheli Rafet KALAYCI'nın, Güvercinlik Kışlasında 

görev yapan bir personel olmamasına, İzmir ilindeki askeri birlikte görev yapmasına rağmen 

15/07/2016 tarihinde akşam saatlerinde askeri  darbe faaliyeti  kapsamında Fetullahçı  Terör 

Örgütü mensubu askerler tarafından kendilerine verilecek emir ve talimatları yerine getirmek 

üzere Güvercinlik'te bulunan Kara Havacılık Komutanlığı kışlasına geldiği, 

Kara Havacılık Komutanlığında askeri darbe faaliyetinin başlaması üzerine şüpheli 

Sadullah  ABRA'nın,  şüpheli  Özcan  KARACAN'ın  talimatı  üzerine  saat  21:30  sıralarında 
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Malatya'dan  gelen  mühimmatın  bulunduğu  depoya  gittiği  ve  depoda  bulunan  20  sandık 

mühimmatı  tanık  Ömer  UZUN  ile  birlikte  Land  Rover  araca  yükleyerekuçuş  hattına 

gittiği,askeri  darbe  faaliyeti  kapsamında  şüpheliler  Murat  BOLAT,  Özcan  KARACAN ve 

Ömer DERELİOĞLU'nun gündüz mesai saatlerinde verilen talimat üzerine,  tüm bakımları 

yapılmış, ammoboxları takılmış ve uçuş hattında faal bir halde bulunan AH-1W Süper Kobra 

ve AH-1P Kobra helikopterlerin ammobox kutularının içerisine bu mühimmatın teknisyenler 

tarafından yerleştirildiği ve atışa hazır hale getirildiği, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  kapsamında  kendilerine  verilen  talimat  üzerine  uçuş 

gerçekleştirmek  için  kaskını  alarak  diğer  helikopter  pilotları  ile  birlikte  taarruz 

helikopterlerinin bulunduğu uçuş hattına gittiği, 

Şüpheli  Rafet  KALAYCI'nın,  15/07/2016  tarihinde  saat  22:38'de  elinde  kask  ile 

taarruzhangarına  giriş  yaptığı,  saat:  22:39'da  uçuş  kıyafetli  olarak  elinde  kask  ileAH-1P 

taarruz  helikopterlerinin  bulunduğu  park  yerine  doğru  gittiği  ve  apronda  görüldüğünün 

güvenlik kamerası görüntüleri ile tespit edildiği, 

Şüpheli  Rafet  KALAYCI'nın,  şüpheli  Özcan  KARACAN'ın  talimatı  ile  şüpheli 

Murat KARAKAŞ ile birlikte uçuş hattında mühimmat yüklenmiş bir şekilde bulunan AH-1P 

Kobra  helikoptere  pilot  olarak  bindikleri  veGüvercinlik  kulesinden  izin  almadan  kalkış 

yaptıkları,

Şüpheli  İlkay ATEŞ'in,  şüpheli  Rafet KALAYCI'nın olay gecesi helikopterle MİT 

müsteşarlığı binasına ateş ettiğine ilişkin beyanı, şüpheli Murat KARAKAŞ ile ilgili kısımda 

yapılan tespitler, şüpheli Rafet KALAYCI'nın cep telefonunun olay akşamı saat 22:18, 22:54, 

22:55,  23:15,  23:19,  23:22,  23:25,  23:26,  23:54'deYenimahalle  Gayret  mahallesindeki, 

23:55'de  Yenimahalle  Pazar  Caddesindeki,saat  23:01'de  Posta  İşleme  merkezindeki,  saat 

23:11'de  Yenimahalle  Ragıp  Tüzün  Caddesindeki  baz  istasyonlarından  sinyal  vermesi,  bu 

belirtilen mevkiilerin MİT Müsteşarlığı yerleşkesinin bulunduğu mahalde bulunması, şüpheli 

Rafet  KALAYCI'nın  yukarıda  belirtilen  telsiz  konuşmaları  birlikte  gözönünde 

bulundurulduğunda,  şüpheliler  Rafet  KALAYCI  ve  Murat  KARAKAŞ'ın  Güvercinlik 

Meydanından  AH-1P  Kobra  helikopterle  kalktıktan  sonra  Yenimahalle'deki  MİT 

Müsteşarlığının bulunduğu yerleşkeye helikopterle saldırı gerçekleştirdikleri, 

Şüpheli  Rafet  KALAYCI'nın,  AH-1P Kobra  helikopterle  MİT Müsteşarlığı  binası 

yakınlarında bulunduğu sırada telsizden saat  22:34'de " MİT üzerinde uçan trafikler,  MİT 

üzerinde uçan trafik var mı, arkadaşlar MİT e gelecek helikopter var mı ?", saat 22:36'da" 

Arkadaşlar MİT e gelecek helikopter var mıydı MİT e gelecek scorsky var mıydı, Arkadaşlar  

MİT e gelecek helikopter var mıydı MİT’e, Arkadaşlar Mite gelecek helikopter var mıydı?" 

şeklinde  çağrılarda  bulunduğu,  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  şüphelilerin  saldırı 

helikopterleri eşliğinde Cougar ve Skorsky helikopterlerle MİT Müsteşarını rehin almak için 
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personel indirmeyi planladıkları, şüpheli Rafet KALAYCI'nın da bu plandan haberdar olduğu 

kendisinin  planlama  kapsamında  emredilen  yere  helikopterle  gittiğinin,  faaliyette 

görevlendirilecek diğer helikopterleri beklediğinin anlaşıldığı, 

Şüphelinin saat 22:39'da " mutabık şuan MİT’in üzerindeyiz nizamiyesi ateş altına  

alındı,MİT’in üzerinde bekliyoruz tek kobra, MİT in üzerinde bekliyoruz tek kobra MİT’in  

üzerinde,  müsait ",  "Arkadaşlar  MİT  in  üzerinde  bekliyoruz  tek  kuvvet  ateş  yaptık  

bekliyoruz "  şeklinde  telsizden  çağrılar  yaptığı,  şüphelinin  telsiz  konuşmalarından  kobra 

helikopterle MİT yerleşkesine ateş açtığının anlaşıldığı, 

Şüphelinin saat 23:06'da " Tamam tamam Genel Kurmay ee Meclisin üzerindeyiz,  

düzeltiyorum  Genel  Kurmay’ın  üzerindeyiz  şu  an  Rafet  Genel  Kurmay’ın  üzerindeyiz,  

Genel Kurmayın üzerindeyiz 1 4 1 takip (...) Genelkurmayın üzerindeyiz, Okey dönüyoruz  

biz  dönüyoruz,  Genel  Kurmayın  üzerinde  dönüyoruz.  Falashbright  Genelkurmayın  

üzerinde dönüyoruz." şeklindeki telsiz çağrısından MİT Müsteşarlığı yerleşkesinin bulunduğu 

yerden Genelkurmay Başkanlığı binasının bulunduğu bölgeye gittiğinin anlaşıldığı, 

Şüphelinin saat 23:19'daki " Kalaycı mitin üzerindeyim","Mitte devam ediyoruz." saat 

23:23’deki  " Devam devam Mitin  üzerindeyiz.",  " Genelkurmaya  geliyorum doğru mu" 

şeklindeki  telsiz  çağrısı  üzerine  şüpheli  İlkay  ATEŞ'in,  " Mutabık  Genelkurmay  ile  Mit  

arasında  dolaş,  Genelkurmay’ın  üzerinde  bizden  başka  trafik  uçmayacak  ona  göre" 

şeklinde talimat verdiği, şüphelinin de bu talimatı " Ben ikisinin arasında mekik dokurum,  

ikisinin  arasında  mekik  dokurum"  çağrıda  bulunduğu  ve  helikopterle  Genelkurmay 

Başkanlığı binasının bulunduğu bölgeye gittiğinin anlaşıldığı, 

Şüphelinin saat 23:25'de " Hoca aşağıda bir sürü araç var, aşağıda bir sürü araç  

var. Aşağıda bir sürü mavi lambalı araç var hocam " şeklinde telsiz çağrısında bulunduğu, 

helikopter pilotlarına Aslan01 koduyla emir ve talimat veren şüpheli Özcan KARACAN'ın " 

Vurun onları o zaman ee şeyse vurun,dostum vurun polis aracıysa vurun" şeklinde şüpheli 

Rafet KALAYCI'ya talimat verdiği, şüpheli Rafet KALAYCI'nın da " ya burada hepsi mavi  

araç bunların hepsi mavi araç, ambulanslar falan var. Hepsi mavi araç, ambulanslar var  

burada"  dediği,  şüpheli  Özcan  KARACAN'ın  ateş  edin  talimatı  üzerine  şüpheli  Rafet 

KALAYCI'nın Genelkurmay Başkanlığı civarında görev yapan polislere ve sivil halk üzerine 

helikopterle ateş açtığının anlaşıldığı, 

Şüpheli Rafet KALAYCI'nın saat 23:36'daki  "Spor okuluna giren zırhlı araç ateş  

altına  alındı,  Genelkurmaya  devam  edelim  mi  Genelkurmaya,  Neron"  şeklindeki  telsiz 

konuşmasından Genelkurmay Başkanlığında gerçekleştirdiği saldırıdan sonra Spor Okuluna 

giden zırhlı araca da helikopterle ateş açtığının anlaşıldığı, 

Şüpheli  Rafet  KALAYCI'nın,  şüpheli  Murat  KARAKAŞ ile  birlikte  kullandıkları 

AH-1P helikopterle MİT Müsteşarlığı binasının bulunduğu bölge ile Genelkurmay Başkanlığı 
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binasının bulunduğu bölge arasında gidip gelirken Ankara Emniyet Müdürlüğü binasına da 

aynı şekilde helikopterle ateş açtıkları, 

Şüphelilerin  bu  helikopter  saldırıları  sonrasında  yakıt  ve  mühimmat  ikmali  için 

Güvercinlik Kışlasına giderek iniş yaptıkları, şüphelilerin helikopterdeki mühimmatın önemli 

bir kısmını MİT yerleşkesine, Genelkurmay Başkanlığı bölgesine ve Ankara Emniyet binasına 

saldırı esnasında tükettiklerinin anlaşıldığı, 

Kara  Havacılık  Komutanlığı  uçuş  kulesindeki  telsiz  ve  telefon  konuşmalarının 

sürekli  kayıt  altına  alındığı,  askeri  darbe  kapsamında  faaliyette  bulunan  şüphelilerin  saat 

24:00  sıralarına  kayıt  işlemiyapan  cihazın  kapattıkları,  bu  nedenle  saat  24:00'den  sonra 

şüphelilerin gerçekleştirdikleri telsiz konuşmalarının kayıtlarının bulunmadığı, 

Şüpheli Murat KARAKAŞ'ın, şüpheli Rafet KALAYCI ile birlikte aldıkları talimat 

doğrultusunda  saat  04:00  sıralarında  mühimmat  yüklü  olan  aynı  kobra  helikopterle 

Gölbaşında  bulunan  TÜRKSAT  Uydu  Merkezine  gittikleri,  helikopterle  orada  bulunan 

personele, araçlara ve binalara ateş açtıkları,  şüphelilerin daha sonra saat 05:00 sıralarında 

Güvercinlik Meydanına helikopterle iniş gerçekleştirdikleri, 

Şüpheli Rafet KALAYCI'nın, Kara Havacılık Komutanlığında askeri darbe girişimin 

sevk ve idare eden şüphelilerin talimatı ile sabah saatlerinde helikopterle Akıncı Hava Üssüne 

gittiği, 

Şüphelinin,  askeri  darbenin  başarısız  olduğunun  anlaşılması  üzerine  sabah 

saatlerinde tel örgülerden atlayarakAkıncı hava üssünden kaçtığı, İzmir iline gittiği,

Şüphelinin, olay akşamı yukarıda belirtilenler dışında başka bir uçuş gerçekleştirip 

gerçekleştirmediği ya da başka bir faaliyette bulunup bulunmadığının soruşturma aşamasında 

belirlenemediği, 

Şüphelinin, görev yaptığı askeri birlik dışında başka bir askeri birlikte yetkisiz olarak 

faaliyette bulunduğu, yetkisi olmadığı halde helikopter kullandığı, 

Şüphelinin, aldığı yasadışı talimat üzerine olay gecesi kullandığı helikopterle sivil 

kişilere, kolluk görevlisi olarak görev yapan polislere, kamuya ait binalara, özel kişilere ve 

kamuya ait araçlara ateş açtığı, 

Şüphelinin, olay akşamı Genelkurmay Başkanı tarafından ikinci bir emre kadar bütün 

uçuşların durdurulması emri verildiği halde helikopterle uçuş gerçekleştirerek bu emre karşı 

geldiği, 

Şüphelinin, helikopter ile kalkış ya da iniş yaparken uçuş kulesinden izin almadığı ve 

bilgi  vermediği,  helikopter  uçuşları  için  daha  önceden verilmiş  olan  hiç  emir  ve  talimata 

riayet  etmediği,  Pilotluğunu yaptığı  helikopter  ile yasal emir ve talimatlar dışında uçuşlar 

gerçekleştirip kendisine emir ve talimat verme yetkisi bulunmayan kişilerden emir ve talimat 
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aldığı,

Şüpheli  Rafet  KALAYCI  10/11/2016  tarihli  ifadesinde,  olay  akşamı  helikopterle 

herhangi  bir  uçuş  gerçekleştirmediğini  ve  Kara  Havacılık  Komutanlığına  gitmediğini 

belirtmiş  ise  de,  şüphelinin  yukarıda  belirtilen  telsiz  konuşmaları,  şüphelinin  olay akşamı 

Kara  Havacılık  Komutanlığında  saldırı  helikopterlerinin  kalkış  yaptıkları  uçuş  hattında 

bulunduğunun güvenlik kamerası görüntüleri ile tespit edilmiş olması, yine şüphelinin olay 

gecesi  kobra tipi  helikopterle  uçuş  gerçekleştirdiğini  belirten  tanık  ve  şüpheli  ifadelerinin 

bulunması birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin olay gecesi Kara Havacılık Komutanlığına 

gelmediğine ve uçuş  gerçekleştirmediğine yönelik beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik 

olduğunun anlaşıldığı, 

Şüpheli  Rafet  KALAYCI'nın,  olay  günü  gerçekleştirilen  askeri  hareketliliğin  bir 

askeri  darbe girişimi olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması  için kendisi  gibi 

Fetullahçı Terör Örgütü mensubu olan diğer şüphelilerle fikir ve eylem birlikteliği içerisinde 

hareket ettiği, askeri darbe girişimininde bulundukları, şüphelinin askeri hiyerarşi ve tanımlı 

görevleri dışında Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarından askeri darbe planlaması kapsamında 

aldığı yasal olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Rafet  KALAYCI'nın,  kullandığı  AH-1P Kobra  helikopterden  açılan  ateş 

sonucu meydana gelen tüm ölüm ve yaralanma eylemlerinden 5237 sayılı TCK 37. maddesi 

uyarınca  fail  olarak  doğrudan  sorumlu  olduğu,  şüphelinin  olay  gecesi  helikopterle  MİT 

Müsteşarlığı yerleşkesine, Genelkurmay Başkanlığı bölgesine, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve 

Gölbaşı TÜRKSAT Uydu Merkezi yerleşkesine uçuş gerçekleştirdiğinin belirlenmesine göre, 

olay günü şüphelinin helikopterle uçuş gerçekleştirdiği bölgeler olan, 

Ankara Emniyet Müdürlüğü binası civarında helikopterlerden atılan ateş sonucu 

öldüğü belirlenenmaktul Halil IŞILAR'ın öldürülmesinin; 

Ankara Emniyet Müdürlüğü binası civarında helikopterlerden atılan ateş sonucu 

yaralandıkları belirlenen müştekiler Abbas Murat DELİBAŞLAR, Ali DİNLER, Ali SEZER, 

Alper KORKMAZ, Alper ÜNSAL, Barış ÜNYAY, Behçet BOLAT, Duray ERKAN, Emrah 

ÖZÇELİK,  Erol  KARACA,  Gökhan  İLDEŞ,  Hüseyin  AĞİR,  Kemal  KULLEBİ,  Kenan 

PEHLİVANLI,  Mustafa  ÖZ,  Murat  CANTÜRK, Murat  UYGUN, Osman BÜTEV,  Remzi 

BAŞ,  Salih  AYDEMİR,  Serkan ERDİNÇ,  Tuğçe  SERÇE,  Ufuk YAZICI,  Ümit  USLU ve 

Yıldırım UZUN'un öldürülmeye teşebbüs edilmelerinin, 

Milli  İstihbarat  Teşkilatının  Yenimahalle'de  bulunan  yerleşkesi  civarında 

müştekiler Abdülhamit ECEVİT, Mehmet YARĞIN, Mehmet BAŞKAYA, T-02735 Numaralı 

MİT Personeli,  M-11238  Numaralı  MİT Personeli,  M-11125  Numaralı  MİT Personelinin 

öldürülmeye teşebbüs edilmelerinin, 

Gölbaşı  ilçesinde  bulunan  TÜRKSAT  Uydu  Haberleşme  Merkezi  civarında 
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müştekiler Abdullah BULUT, Ahmet SARIKAYA, Ahmet ŞEFLEK, Alaettin ALTINTAŞ, Ali 

BOLAT,  Bayram  İNAÇ,  Bilal  Davut  HASETÇİ,  Mehmet  Cemil  ÖZTEGİL,  Cengiz 

DEĞİRMENCİ, Cengizhan SOLAK, Cenk ŞEN, Eray ÜNLÜ, Erdal SÖĞÜNMEZ, Erkan 

KAYA,  Erol  ÖLÇER,  Fatih  AKSOY,  Fatih  Mehmet  KAYABAŞI,  Fatih  POLAT,  Fatih 

ÜNVER,  Güner  GANİ  ,  Hakan  İLHAN,  Halil  ERSOY,  Hüsamettin  DEMİREL,  Halil 

YEŞİLÇİMEN, Hüseyin TÜRKMEN, İbrahim ATİLA, İsmail AÇIKAL, Kadir KARABIYIK, 

Lokman SONSOY, Mahmut BAŞPINAR, Mehmet BAYAR, Mehmet GÖKSEL, Mehmet Ali 

ORTAYATIRTMACI,  Muhammet  Sait  GÜNEŞ,  Muhammet  Emin  SERGİLİ,  Mustafa 

KARADAYI,  Özcan  ŞEN,  Ramazan  TEKTAŞ,  Serdar  GÖZÜM,  Serkan  BİLEN,  Taha 

TETİK,  Tarık  İNCEDERE,  Tarık  Furkan  ERBAY,  Tayfun  ÖĞÜTLÜ,  Turgay  AYÇİÇEK, 

Üzeyir YAVUZ ve Yasin Burak KAYA'nın öldürülmeye teşebbüs edilmelerinin, 

Genelkurmay  Başkanlığı  binası  civarında helikopterlerden  atılan  ateş  sonucu 

öldükleri  belirlenen maktuller  Ali  Mehmet VUREL, Beytullah YEŞİLAY, Cengiz POLAT, 

Fuat  BOZKURT,  İbrahim  ATEŞ,  Maktul  Mehmet  KOCAKAYA,Murat  İNCİ,  Mustafa 

KARASAKAL,  Muzaffer  AYDOĞDU,  Osman  ARSLAN,Osman  EVSAHİBİ,  Özcan 

ÖZSOY,Ramazan KONUŞ,Selim CANSIZ, Serhat ÖNDER, Suat AKINCI, Suat ALOĞLU, 

Sultan  Selim  KARAKOÇ,  Uhut  Kadir  IŞIK,  Vedat  BÜYÜKÖZTAŞ,  Yasin  Naci 

AĞAROĞLU, Yusuf ÇELİK, Yusuf ELİTAŞ'a yönelik kasten nitelikli şekilde insan öldürme 

suçunun doğrudan faili olduğu, 

Yine şüphelinin olay gecesi uçuş gerçekleştirdiği  Genelkurmay Başkanlığı binası 

civarında helikopterlerden  atılan  ateş  sonucu  yaralandıkları  belirlenen  müştekiler  Abdil 

Muhsin  TÜRKMEN,  Abdullah  BAHÇECİ,Abdullah  CANSIZ, Abdullah  EROL, Abdullah 

KESKİN,  Abdullah  SEZGİN,  Abdullah  TUNÇEL,  Abdulvahit  ÖZÇAVUŞ,  Abdülkadir 

KAYAPINAR,  Adem  ULUTAŞ,  Adem  DEVECİ,  Adem  GÜL,  Adem  PARLAK,  Adnan 

CEYLAN, Adnan ODABAŞI, Ahmet ARIK, Ahmet GENÇYİĞİT, Ahmet KARACA, Ahmet 

KAĞIZMANLI,  Ahmet  Salih  ÜNAL,  Ahmet  Sefa  KAYA,  Akın  GÜNBULAK,  Alaattin 

GÜMÜŞHAN, Ali DEMİRDAŞ, Ali GÖK, Ali Osman KAYA, Ali ÖLÇÜCÜ, Alişan ÇELİK, 

Aslan ÇİÇEK, Aydın GÜLGAN, Aydoğan KONDU, Ayhan AKKANAT, Ayhan ERTUĞRUL, 

Aykut  TÜRKAN,  Aysel  SANCAK,  Barış  YILDIRIM,  Bayram  ÇAYLAK,  Bedriye 

TÜREMİŞ, Berat BOZKURT, Birol ÇEBİ, Birşah YEŞİL, Burak BALCI, Burak DEMİRCİ, 

Burhan DEMİR, Bülend BARAN, Bülent DURAK, Bünyamin ÖCAL, Büşra ÖZYILMAZ, 

Büşra SANCAK, Can METİN, Cavit ÖZTÜRK, Cem Koray ACAR, Cengiz ŞAHİN, Cengiz 

UÇAR, Cesur TEKİN, Çetin ÖZSOY, Dilek BURAN, Durak DENİZ, Ekrem ÇAKIR, Emin 

KARABIYIK, Emine AYDINBELGE, Emine Nur PARLAK, Emre KAYA, Enes GÖKGÜL, 

Engin ZENGİN, Ervil  PEHLİVAN, Erdal AÇIKGÖZ, Eren TEKİN, Erhan ÇAYIR, Erhan 

SÜR, Ertuğrul ÇAĞLAYAN, Esat Kerim SEÇKİN, Faruk BAŞARAN, Fatih GÜRSES, Fatih 
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KARATEKİN, Fatih KUBULAY, Fatih PİRE, Fazıl MACİT, Fazlı ÇİÇEK, Furkan ÖZTÜRK, 

Furkan SANCAK, Gülay GÜVERCİN, Gülüzar DEMİRCİ, Hacı Hasan OCAK, Hacı İhsan 

CEYLAN,  Hacı  Rahim  ALLI,  Hacer  KONUŞ,  Hakan  KARADUMAN,  Halil  İbrahim 

BALGAT, Halit AYDOĞDU, Hamza ÇAKALOĞLU, Hanifi TÜMER, Harun ÇALI, Harun 

DOĞAN,  Hasan  CEYLAN,  Hasan  DEMİRKAN,  Hasan  KAYNAKCI,  Hasan  KAZMAZ, 

Hasan OLKUN, Hasan YAŞAR, Hatice TAVUKCU, Havva ŞEN, Hüseyin ÇINAR, Hüseyin 

KAYA, İbrahim ÇAĞ, İbrahim SIĞIN, İbrahim Ethem TOKATLIOĞLU, İlhan AYDIN, İsa 

PİRİHAN, İsa  SARITEPECİ,  İsmail  Samet  MUTLU,  Kaan  ŞİMŞEK,  Kadir  İNCİKUŞU, 

Kadir TUNÇEL, Kazım ÇAKIR, Kemal TEZER, Kenan ARTUĞER, Kenan KONUK, Kerim 

TAŞKIRAN,  Koray  DEMİREL,  Levent  DİNÇ,  Mahmut  GÜRPINAR,  Mahmut  Mert 

KILINÇ,  Mehmet  AYDINBELGE,  Mehmet  BACIK,  Mehmet  DALDA,  Mehmet  Fatih 

ŞABA, Mehmet Özgür AKKOYUNLU, Mesut TEKİNIŞIK, Metin İÇTÜZER, Metin UZUN, 

Muammer  ERKAYA,  Muhammed  ŞAHBAZ,  Muhammet  Berdan  ÖLÇÜCÜ,  Muhammed 

Nurullah TAVUKCU, Murat AKGÜL, Murat AYKUT, Murat BALGAT, Murat ÇETİN, Murat 

DEMİRCİOĞLU, Mustafa ATEŞ, Mustafa GÜLCAN, Mustafa GÜNEL, Mustafa KARKIN, 

Mustafa ÖZYILMAZ, Mustafa SEÇKİN, Mustafa SEMERCİ, Mustafa SIRAKAYA, Mustafa 

YILMAZ, Mücahit GÜNDOĞDU, Nazar IRMAK, Necati EKİZ, Necmettin ÇİMEN, Nevzat 

YAPAN,  Nigar  SERT,  Oğuzhan  KONURALP,  Okan  DEMİRCİOĞLU,  Oktay  ŞENGÜL, 

Onur Can AÇIKGÖZ, Orhan BURAN, Osman KÖMÜR, Ömer Faruk ÇATAL, Ömer Faruk 

EREN, Ömer Lütfi PEKER, Ramazan GÜNDEŞLİ, Regaip YILDIRIM, Salih ATEŞ, Satılmış 

KOÇAK,  Selahattin  KARAYEL,  Selim  YILMAZ,  Selim  ÖZDEMİR,  Serdar 

DUMLUPINAR,  Serdar  KARATAŞ,  Serkan  ERAYHAN,  Sinan  ŞAHİN,  Şafak  ÜLGEN, 

Şener  ŞENER,  Şenol  YEDİLER,  Tahir  ŞEKER,  Talip  TOSUN,  Ufuk  KAYA,  Uğur 

KÖSEOĞLU, Uğur ŞAHAN, Ümit YEŞİLMADEN, Ümüt EKİNCİ, Üveys ÖZCAN, Üzeyir 

KÜÇÜK, Yahya  Murat  İMAMOĞLU, Yasin  DEMİRCİ,  Yasin  GÖKGÖZ,  Yunus  ÇELİK, 

Yusuf  ASLANHAN,  Yusuf  AY,  Yusuf  GÖKDEMİR,  Yusuf  KURT ve  Zafer  TAŞ'a  karşı 

işlenen kasten nitelikli şekilde insan öldürmeye teşebbüs suçunun doğrudan faili olduğu;

Şüpheli  Rafet  KALAYCI'nın, soruşturmaya  konu  eylemlerinin,  Silahlı  Terör 

Örgütü üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük 

Millet  Meclisini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  kısmen  veya  tamamen  yapmasını 

engellemeye  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya 

görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek, 24 kez nitelikli 

şekilde kasten insan öldürmek, yaralanan her bir müşteki için ayrı ayrı olmak üzere toplam 

274  kez  nitelikli  şekilde  kasten  insan  öldürmeye  teşebbüs  etmek  suçlarını  oluşturduğu 

anlaşılmıştır. 
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5-123- Şüpheli Resul BARDAKKAYA'nın ( Astsubay Üstçavuş) 
Eylemleri :

Şüpheli  Resul  BARDAKKAYA polise  verdiği  22/10/2016 tarihli  ifadesinde;  " 

Ben Uçak/Helikopter Teknisyen Astsubayı olarak görev başladığımdan bu tarafa aynı görevi 

yapmaktayım.  Uçak ve  Helikopterlerin  bakım ve  arızaları  ile  ilgilenirim.  Helikopterlerde; 

Süper Kobra (Visky),  Kobra (P) ve Atak (T-129) sadece iki  pilot  uçar,  bu helikopterlerde 

başka taşıma kapasitesi  olmadığı  için ve yer  olmadığı  için sadece pilotlar  binebilir,  genel 

maksatlı  diye  adlandırdığımız,  Skorsky,  UH-1,  Couger  (As-532)  helikopterlerinde  ise 

minimum iki pilot ve bir teknisyen uçabilir. Yukarıda saydığımı helikopterlerden Süper Kobra 

(Visky), Kobra (P) ve Atak (T-129) taarruz helikopterleridir  bunların kendin de donanımlı 

silahları vardır, Skorsky, UH-1, Couger (As-532) helikopterlerinde ise sonradan pencere ve 

kapıya makineli silah monte edilebilir. 

...  Ben  bu  konuda  Ankara  Cumhuriyet  başsavcılığında  16  Temmuz  günü 

kendiliğimden giderek müşteki sıfatıyla da ifademi vermiştim. 11 Temmuz Kurban Bayramı 

dönüşü göreve başladım. 12 Temmuz günü Amerikadan üç adet CH 47 Helikopterinin İzmir 

iline geleceği ve bu helikopterlerin Ankara’ya getirilmesi için İzmir iline yanımda Yarbay 

Murat  BOLAT,  albay  Vedat  Aslan,  Binbaşı  Çetin  Alp  Akdoğan,  Başçavuş  Erkan  Çetin, 

Başçavuş Murat Gündüz, Başçavuş Şamil Sönmez, Kıdemli Çavuş Kubilay Yüksel, Üstçavuş 

Kasım Çelik  ve  ismini  hatırlayamadığım ikinci  pilot  ile  birlikte  Skorsky tipi  helikopterle 

gittik.  Limanda  Yarbay  Tekin  TAŞDEMİR  ve  Yarbay  Deniz  ALDEMİR'inde  olduğunu 

gördüm. Gemiden üç helikopteri  indirdik,  Amerikalılarla  birlikte  helikopterlerin  montesini 

yaptık ve 14 Temmuz gühü hazır olan ilk helikopterle Ankara'ya geldik. 15 Temmuz günü 

normal mesaime gittim ve Amerikalılarla envanter sayımını yaptık. Yeni bir helikopter olduğu 

için  birlikteki  bir  çok  personel  helikopteri  görmeye  geldi.  Mesai  bitimine  yakın  Tabur 

Komutanımız Murat BOLAT geldi yapılan işleri inceledi bana daha önce ne görevi yaptığımı 

sordu bende silah teknisyeni olduğumu söyledim. Bunun üzerime mesaiden ayrılma benden 

haber bekle diye söyledi. Müteakiben beni telefonla arayarak Kara Kuvvetleri Komutanımızın 

yeni  gelen  helikopteri  görmeye  geleceğini  derhal  hangarın  ve  helikopterin  hazırlanmasını 

söyledi.  Bende hangara giderek kapıları  açtım ve helikopteri  hazırladım. Saat 18:00-18:30 

gibi  Kara  Kuvvetleri  Komutanı  Salih  Zeki  ÇOLAK,  Okul  Komutanı  Tuğgeneral  Ünsal 

ÇOŞKUN,  Korgeneral  Metin  GÜRAK,  Kurmay  Başkanı  İhsan  UYAR,  Kara  Havacılık 

Komutanı Hakan ATINÇ, Alay Komutanı İdris Feyzi OKAN, Yarbay Murat BOLAT, Yük 

Helikopter Tabur Komutanı Deniz ALDEMİR yanlarında emir subay ve astsubayları ve araç 

şoförleri ile birlikte geldiler helikoptere baktılar, bilgi aldılar yaklaşık iki, iki buçuk saat kadar 
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kaldılar sonra alay binasına çay içmek üzere gittiler. Murat BOLAT bana hangarı kapatmamı 

taarruz  helikopter  hangarına  giderek  arkadaşlarıma  yardımcı  olmamı  söyledi  bende  diğer 

hangara  gittim.  Gittiğimde  Kobra  Başteknisyeni  Astsubay  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU, 

Astsubay Ümit ALPAR ve Astsubay Engin SARITAŞ isimli teknisyenler vardı. Gittiğimde 

onlara niye burdasınız diye sorduğumda; Tabur komutanının emri var diyerek başka açıklama 

yapmadılar. Gittiğimde ismini saydığım astsubaylar hangarda oturuyordu, hangar önünde uçuş 

hattında  da;  dört  tane  Süper  Kobra,  iki  kobranın  durduğuna  eminim  ancak  iki  atak 

helikopterinin ordamı yoksa sonradanmı geldi  hatırlamıyorum. Daha sonra Murat BOLAT 

başteknisyen  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU’nu  arayarak  uçuş  olacağını  helikopterleri 

hazırlayın diye haber göndermiş bu esnada da diğer personelden Ankara’da büyük çaplı ve 

birkaç yerde terör saldırısı olabileceği istihbaratının geldiği Nazif TÜRKOĞLU'nun, Murat 

BOLAT  ile  konuşmasından  sonra  öğrendim.  Dışarıya  çıktığımda  başka  birliklere  ait 

teknisyenlerin  geldiğini  gördüm.  Bunlar;  Başçavuş  Volkan  TÜRKKORKMAZ,  Mustafa 

ORMANTEPE, Ömer GÜLER’di, arkalarından Murat BOLAT, Yarbay İlkay ATEŞ, Binbaşı 

Ali ERCAN, Yüzbaşı Cebrail SERT, Yüzbaşı Taha Fatih ÇELİK ile Kobra helikopter pilotları 

olan ancak tanımadığım isimlikleri sökülü, tabancaları olan kalabalık bir pilot grubu geldi. 

İlkay ATEŞ ile Taha Fatih ÇELİK, Ali ERCAN ile Cebrail SERT ekip olarak Süper Kobra 

helikopterine  binerek  uçtular.  Bunun  haricinde  isimlerini  bilmediğim  ancak  görsem 

tanıyabileceğimi  düşündüğüm  pilotlar  da  bir  kobra  ve  iki  Atak  helikopterine  binerek 

havalandılar,  bu  helikopterler  daha  önce  mühimmatlarını  yüklemiş  benim  gittiğimde 

mühimmatlıydılar. Bir süre sonra Astsubay Kenan AKYOL isimli teknisyende beylik silahı 

takılı vaziyette uçuş hattına geldi ancak niçin orada olduğunu bilmiyorum kendisinin görev 

yeri  orası  değildi.  Bu  karğaşa  içerisinde  Pilot  Binbaşı  Ersel  ERSOY,  Üsteğmen  Soner 

GÖKÇE UH-1 tipi helikopterle bizim bulunduğumuz hangarın önüne indi. Bir süre sonra UH-

1 tipi bir helikopter daha geldi içinden inen pilotları tanımıyorum bunlar malatya’da çalışıyor 

sadece  teknisyenlerini  tanıyorum bunlar  Astsubaylar  Ömer  SEZEN,  Mutlu  AÇIKGÖZ’dü. 

Yaşanan  kargaşa  içerisinde  şuan  kimin  söylediğini  tam  hatırlamıyorum;  Genelkurmayın 

basıldığı, 13 askerin şehit olduğu haberi söylendi.  Yaklaşık bir buçuk iki saat sonra giden 

helikopterler geri geldiğinde isabet alan helikopterler olduğunu gördüm. Bu esnada da yine 

teknisyen Astsubaylar; Tamer ÖĞÜT, Çağlayan ÇİMEN, Fatih SEVİNÇ, Murat ÖZEL, Fırat 

DARENDE’de  geldiler.  Bu  arada  da  helikopterleri  kontrol  ettiğimizde  taarruz 

helikopterlerinin mühimmat kutuların açtığımızda eksilme vardı, kullanılmış olduğunu gördük 

ancak  ben  diğer  arızalarla  ilgilendiğim  için  mühimmat  takviyesi  yapılıp  yapılmadığını 

görmedim.  Helikopterler  ikinci  kez  havalandı  bu  esnada  da  sürekli  cep  telefonlarımız 

çalıyordu  helikopterlerle  ilgilendiğimiz  için  açamıyorduk  fakat  helikopterler  havalanınca 

telefonuma  baktığımızda  eşimizden  dostumuzdan  darbe  girişi  olduğunu  öğrendik.  Bunun 
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üzerine diğer teknisyen arkadaşlarla; olayın bize söylendiği gibi terör saldırısı olmadığını, bir 

darbe girişimi olduğunu konuşarak oradan uzaklaşmanın yollarını aradık. Bu esnada giden 

helikopterler  tekrar  geldiğinde  isabet  sayılarının  artmış  olduğunu  gördük.  Pilotlar  tekrar 

kendilerini  uçurmak  için  helikopterleri  hazırlamamızı  istedi  bizde  bu  şekilde 

uçamayacaklarını  söyleyince pilotlar  hangarın içine gittiler.  Bende, Tamer Öğüt,  Çağlayan 

ÇİMEN, Fatih SEVİNÇ, Murat ÖZEL, Fırat DARENDE ile birlikte hangarın diğer kısmında 

bulunan Fidanlık bölgesine gittik çıkabilecek bir yer aradık ancak çıkamayacağımız anlayınca 

hangara  geri  döndük  bu  esnada  bir  patlama  oldu  elektrikler  gidince  trafonun  patladığını 

anladık hangarın üst katına çıktık Murat BOLAT'ın odasına giderek; çıkıp çıkamayacağımız 

sorduk,  giriş  çıkışın  olamayacağını  tedbirimizi  almamızı  söyleyince  tekrar  Fidanlık  alana 

gittik buradan otoparkın olduğu arka nizamiyeye geçtik, burada nöbetçi olduğunu bildiğimiz 

Astsubay  Rıza  YÜKSEL  ve  Onur  TUNCEL'in  yanına  giderek  nasıl  çıkabileceğimizi 

konuştuk. Onlarda Fidanlık nizamiyede bir albayın olduğunu çıkartmadığını, tellerin etrafında 

da subay temel  öğrencilerin  silahlı  beklediğini  ve çıkmak isteyeni  vuracaklarını  öğrendik, 

Bunun üzerine UH-1 hangarı tarafında olduğunu bildiğimiz Astsubay Tekin Taşkıran ile Fatih 

Sevinçin  yaptığı  telefon görüşmesinde;  ana  nizamiyeden çıkış  yapıldığını  öğrendik  bunun 

üzerine benim aracıma binerek farları kapatıp ana nizamiye tarafına gittik, ana nizamiyede bir 

albay, bir yüzbaşı, bir astsubay tam teçhizatlı durdurdular nizamiyenin önüne de Titan denilen 

yangın söndürme aracının konulduğunu gördük.  Nizamiyenin  sol  tarafında okul  komutanı 

Ünsal ÇOŞKUN’u gördüm. Bizi durduran albay bize sorular sordu. Bizde işimizin bittiğini 

çıkacağımızı  söyledik,  albay cep  telefonu  ile  bir  yerleri  aradı,  isimlerimizi  aldı,  titanı  ve 

engeli  kaldırdılar  bizde  aracımla  nizamiyeden  çıktık,  astsubay  arkadaşlarımı  indirdim  ve 

evime gittim. Öğleden sonrada Ankara Adliyesine kendi isteğim ile giderek ifademi verdim. 

Benim bu darbe girişiminin öncesinde hiçbir şekilde bilgim olmadı, bize terör saldırısı olacağı 

bilgisi  verilerek  helikopterleri  hazırlamamız  emri  verildi,  emri  veren  de  komutanlarımız 

olduğu için bunu sorgulama gibi bir yetkimiz olamaz, sonuçta askeriye içerisinde bir ast üst 

ilişkisi  vardır.  Ayrıca  o  gün  gelen  pilotların  isim  ve  rütbeleri  sökülü,  üzerlerinde  beylik 

silahları ile gelmişler, tek isimlikleri olan ve silahsız bizlerdik, taki bunun bir terör saldırısı 

olmadığını  öğrendikten  sonra  bizde  bu  işin  kanunsuz  olduğunu  anlayarak  helikopterleri 

uçurmamak için görevlerimizi yapmadık. 

13 yıldır TSK içerisinde görev yaptım bu güne kadar terör bölgesinde de bulundum 

ve  gururla  görevimi  yaptım  hiçbir  zaman  bu  örgüt  içerisinde  yer  almadım  ve  hiçbir 

faaliyetinde bulunmadım, TSK içerisinde bir  emir  komuta sistemi  vardır  bize öğretilen iç 

hizmet kanununda da belirtilir, verilen emre mutlak itaat etmemiz şeklinde taki verilen emrin 

kanunsuz  olması  durumunda  yapmamamız  gerektiği.  Bende  15  Temmuz  gecesi  verilen 

emirlerin kanunsuz olduğunu anlayınca emirlere uymadım ve oradan uzaklaştım. Ben vatanını 
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ve milletini seven bir insanım bu yaşanan olayda bilerek ve isteyerek hiçbir katkım olmamıştır 

ve bu zihniyette bir insan değilim, benim işim terörle mücadele etmektir içine düşürüldüğüm 

durumdan  utanç  duyuyorum,  hiçbir  şekilde  bu  yapının  içine  girmedim  faaliyetlerine 

katılmadım, incelendiğinde de benim bu faaliyetlerin içerisinde yer almadığım anlaşılacaktır.

Şüpheli  Resul BARDAKKAYA 22/10/2016 tarihli ifadesinde; "  Ben daha önce 

konu ile ilgili emniyette ifade vermiştim. O ifadem doğrudur. Aynen tekrar ederim. 

Ben  15/07/2016  tarihi  itibariyle  Yük  Helikopter  Takımında  teknisyen  olarak 

görevliydim. Emniyet ifademde de belirttiğim gibi kuvvet komutanımız saat 20:00 sıralarında 

birlikten ayrıldıktan sonra Bakım Tabur Komutanımız olan Murat BOLAT Yarbay beni taarruz 

hangarına gönderdi, oradaki personele yardım et dedi. Ben oraya gittiğimde orada Süleyman 

Nazif TÜRKOĞLU, Ümit ALPAR ve Engin SARITAŞ Astsubaylar vardı. Bu üç arkadaşda 

taarruz helikopteri olan Kobra teknisyeniydi. Yarım saat kadar hangarın içerisindeki odada bu 

arkadaşlarla oturduktan sonra Murat yarbay ya da Özcan KARACAN yarbay Süleyman Nazif 

TÜRKOĞLU'nu  aradı,  ona  helikopterlerin  uçuşa  hazır  hale  getirilmesi  talimatı  vermişler. 

Süleyman bize bu şekilde söyledi. Dördümüz birlikte hangarın dışına çıktık. Çünkü kobralar 

dışarıda pervaneleri bağlı bir şekilde park halindeydiler. Taarruz hangarının içinde herhangi 

bir helikopter yoktu. Biz 4 astsubay helikopterin pervanelerindeki örtüleri her birimiz ayrı ayrı 

helikopterin  olmak üzere açtık.  Biz uçuşa  hazırlık  için bu helikopterlerin  bataryalarını  ve 

yakıtlarını kontrol ettik. Bu yaptığımız işlemler yaklaşık 15 dakika kadar sürdü. Bu sırada 

başka  birliklerden  polis  ifademde  belirtmiş  olduğum Volkan  TÜRKKORKMAZ,  Mustafa 

ORMANTEPE ve Ömer GÜLER astsubaylarda geldiler. Onlarda diğer helikopterleri uçuşa 

hazır hale getirdiler. dedi.

Biz helikopterleri hazır hale getirdikten sonra orada beklerken oraya Murat BOLAT 

Yarbay, İlkay ATEŞ Yarbay, Ali ERCAN Binbaşı, Cebrail SERT Yüzbaşı, Taha Fatih ÇELİK 

Yüzbaşı ile pilot olduğunu tahmin ettiğim ancak tanımadığım tulumlarında rütbeleri bulunan 

10 - 15 kadar subay geldiler. Bir kısmı uçacakları helikopterlere bindiler. Benim bakımını 

yaptığım,  uçuşa  hazırladığım helikoptere  İlkay  ATEŞ ve  Taha  Fatih  ÇELİK bindi.  Diğer 

pilotların bir kısmıda diğer helikopterlere geçtiler. Tahminimce oradan 2 Süper Kobra ve 2 

kobra helikopteri kalktı. Hangi yöne gittiklerini bilmiyorum. Bu helikopterlere teknisyenler 

binmediler  çünkü  bu  helikopterlerde  teknisyen  için  yer  yoktur.  Ayrıca  oradan  2  de  Atak 

helikopteri havalandı. Helikopterlerin havalanması 21:30 - 22:00 sıralarıydı. 

Mutat olarak Kobra ve Atak helikopterlerde Ankara içerisinde mühimmat bulunmaz. 

Ancak havalanan helikopterlerin hepsinde hazır yüklenmiş mühimmat vardı. Bunlar bizden 

önce yüklenmişti, dışarıdan bakıldığı zaman Kobra helikopterlerinin mühimmat yüklü olup 

olmadığı anlaşılmaz, ancak Atak helikopterlerde bu anlaşılabilir. 
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Helikopterler havalandıktan sonra bizim bulunduğumuz uçuş hattına Kenan AKYOL 

astsubay geldi,  kendisi  Cougar  teknisyenidir.  Palaskası  üzerinde  takılı  beylik  silahı  vardı. 

Kendisi  normalde  Okul  Bakım  hangarında  görevlidir.  Bize  ne  yapıyorsunuz  diye  sordu, 

oralarda gezdi. Sonradan duyduğuma göre bir takım hangarları bu şekilde gezmiş. dedi.

Helikopterler  havalandıktan  sonra  ben  dışarıda  bekledim.  Cep  telefonum  açıktı. 

İnternetim vardı. Fakat internete bakmadım.

Bir  süre sonra Soner GÖKÇE Üstteğmen ile  Ersel  ERSOY Binbaşı  UH1 tipi  bir 

helikopterle  benim  bulunduğum  taarruz  hangarın  önüne  iniş  yaptılar.  Normalde  onların 

inecekleri  yer  orası  değildir.  Çünkü  UH1'ler  taarruz  helikopteri  değildir.  Helikopterde 

mühimmat  varmış,  bu  mühimmatı  oraya  indirdiler,  mühimmatları  teknisyenler  hangarın 

duvarına  dizdiler.  Mühimmat  8  -  10  sandık  kadardı.  Hangi  teknisyenleri  bu  mühammatı 

helikopterden indirdiklerini karanlık olduğu için görmedim. 

Saat 23:00 sıralarında bir UH1 helikopteri ile bir Atak helikopteri benim bulunduğum 

hangarın önüne iniş yaptılar. Bu helikopterlerden Hakan EROL Binbaşı, Mutlu AÇIKGÖZ 

astsubay ve Ömer SEZEN Astsubay indi. Aralarında tanımadığım başka pilotlarda vardı. 

İlk helikopterler uçtuktan yaklaşık 1 saat sonra eşim beni aradı ve darbe oluyormuş 

diye söyledi. Ben eşim ile o akşam 2 defa görüştüm. İkisinin arasında yarım saat kadar zaman 

vardı. Darbe olduğunu ikinci konuşmamızda bana söylemiş olabilir. Eşim bana böyle deyince 

ben internetten baktığımda darbe olduğunu öğrendim.

Eşimle ikinci konuşmamdan önce İlkay ATEŞ ve Taha Fatih ÇELİK'in kullandığı 

helikopter ile Ali ERCAN ve Cebrail SERT'in kullandıkları süper Kobra helikopterler taarruz 

hangarının  önüne  iniş  yaptılar.  Ben  bu  helikopterlerden  birisini  karşıladım.  Helikopterin 

panelini indirdim.  Pilotlar  helikopteri  susturdular.  Bu helikopter  benim uçuşa hazırladığım 

helikopterdi.  İlkay  ATEŞ  bana  "helikopteri  kontrol  et,  isabet  almış  olabilir"  dedi.  Ben 

helikopterin etrafını gezdim. Helikopter isabet almıştı. 

Helikopterler inmeden önce Tamer ÖĞÜT, Çağlayan ÇİMEN, Fatih SEVİNÇ, Murat 

ÖZEL, Fırat DARENDE Astsubaylarda oraya geldiler. Uçuş hattındaydılar. Onlarla beraber 

gelen helikopterlerin kontrollerini yaptık. Yukarıda belirttiğim gibi helikopterin isabet aldığını 

bu kontrolde tespit ettik. Helikopter pilotları da helikopterin başındaydı. İlkay ATEŞ, Tamer 

ÖĞÜT  Astsubaya  helikopterleri  uçuşa  hazır  hale  getirin  dedi.  Tamer  astsubay  mevcut 

isabetleri nedeniyle helikopterlerin uçamayacağını söyledi. Normalde helikopter pilotları da 

bu arıza ile uçup uçamayacağını bilirler. 

O gece saat 02:00 sıralarına kadar hangarın önünde yukarıda belirttiğim teknisyen 

arkadaşlarla bekledim.

Biz  o  gece  orada  beklerken  saat  24:00  sıralarında  uçuş  hattına  inen  Ataklara  ve 

Kobralara Volkan TÜRKKORMAZ, Mustafa ORMANTEPE, Süleyman Nazif TÜRKOĞLU, 
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Ümit ALPAR, Ömer GÜLER, Engin SARITAŞ mühimmat yüklediler. Ben ve benimle birlikte 

hareket eden 5 astsubay arkadaş herhangi bir helikoptere mühimmat yüklemedik.

Ben saat 02:00 sıralarında diğer arkadaşlarımla birlikte hangarın önünden ayrıldık. 

Çıkış yolu aradık. Emniyet ifademde belirttiğim gibi saat 04:00 sıralarında ayrıldık. Biz bizim 

görev  yaptığımız  askeri  birlikteki  komutanlarımızın  darbe  yaptıklarını  öğrendikten  sonra 

herhangi bir helikopteri uçuşa hazırlamadık. 

Şüpheliye  normalde  yük  helikopteri  takımında  görevli  olmasına  rağmen  tanımlı 

görevinin  dışında  taarruz  helikopteri  hangarında  olay gecesi  neden görev  yaptığı  soruldu: 

Murat BOLAT Yarbayın bana emri olduğu için bu şekilde ben görev yaptım. dedi.

Ben darbe olduğunu saat 24:00 sıralarında öğrendim. Daha önce bir  askeri  darbe 

yapıldığının farkında değildim. Suçlamaları kabul etmiyorum. dedi.

Ben  olay  tarihinde  silah  taşımadım.  Üzerimde  tulum  vardı.  Ayrıca  üzerimdeki 

tulumda isim ve rütbemde bulunuyordu." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Engin  SARITAŞ  05/12/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ben  14/07/2016 

tarihinde ... Özcan KARACAN ... Ayrıca bize Ümit ALPAR ve Resul BARDAKKAYA'ya da 

bilgi verin yarın odama tekrar gelin dedi. 

Ertesi gün biz Süleyman Nazif Başçavuşla birlikte Resul BARDAKKAYA'nın yanına 

gittik.  Kendisi  geri  destek  bakım  hangarındaydı.  Ona  Özcan  Yarbay  ile  aramızda  geçen 

konuşmayı  söyleyip  saat  11:00'de  yanına  gideceğiz  dedik.  Ümit  ALPAR  Astsubaya  ise 

Süleyman  Başçavuş  haber  vermiş,  saat  11:00  gibi  dördümüz  birlikte  Özcan  KARACAN 

Yarbayın  yanına  gittik.  Odada  yalnız  oturduğunu  hatırlıyorum.  Biz  içeri  girince  Özcan 

KARACAN  Yarbay  yine  kapıyı  kapattı.  Kendisi  bize  "Dün  arkadaşlara  da  söyledim. 

Bahsettiğim  görev  bugün  olabilir,  mesaiyi  terk  etmeyin"  dedi.  Diğer  arkadaşlar  bekleme 

görevinin mahiyetini sordular. Yine bilgi vermedi. Uçuş olacak mı diye sorduk. Belli değil 

dedi. Yine aynı şekilde istenilen saatte,  istenilen yerde hazır bekleyeceksiniz,  mesaiyi  terk 

etmeyin  dedi.  Biz  kendisine  bize  verdiği  emirden sıralı  amirlerimizin  bilgisi  var  mı  diye 

sorduk. O da sadece tabur komutanınızın bilgisi  var dedi.  Bizden taarruz helikopterlerinin 

hazırlanmasını,  faal  hale  getirilmelerini,  silah  sistemlerinin  de  faal  olmasını,  mühimmat 

sandıklarının  helikopterlerde  yüklü  olmasını  ve  mesai  bitmeden  bu  helikopterlerin  uçuş 

hattında hazır vaziyette beklemelerini istedi. Ben helikopterlerin başmakinisti değildim. Kalite 

kontrol astusabayıydım. Bu nedenle kendisine helikopterlerin dışarı çıkarılması için, arızalı 

helikopter  var  ise  bunların  arızalarının  giderilmesi  için  benim  emir  veremeyeceğimi, 

mühimmat sandıklarının depoda kilitli olduğunu, anahtarının bende olmadığını, sorumlusunun 

başmakinist  Tamer  ÖĞÜT  Başçavuş  olduğunu,  bu  nedenle  talimatlarını  yerine 

getiremeyeceğimi  söyledim.  O  da  bana  ben  senin  dediklerini  tabur  komutanı  vasıtasıyla 
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yaptıracağım dedi. 

... Taha Fatih ÇELİK Yüzbaşının talimatı nedeniyle hangarda bizden başka mesaiye 

kalan  kimse  kalmadı.  Sadece  ben,  Süleyman  Nazif  Başçavuş  ve  Ümit  ALPAR Astsubay 

başçavuş kaldık.  Sonradan birkaç saat  sonra yanımıza Resul  BARDAKKAYA Astsubayda 

geldi.

Biz Süleyman Nazif Başçavuşun odasında Ümir ALPAR Başçavuşla beklerken saat 

22:00 sıralarında ... Ben Süper Kobraların başına gittim, Resul BARDAKKAYA Astsubay da 

oraya geldi. Süleyman Nazif Başçavuş ile Ümit ALPAR kobraların başına gittiler. Ben Resul 

Astsubaya komutan buraya mı gelecek diye sordum. O da bilmediğini söyledi. Oradauçuş 

hattında  Süper  Kobraların  başında  15  -  20  dakika  kadar  bekledik.  Niçin  beklediğimizi 

bilmiyorduk. Bir anda koşarak İlkay ATEŞ, Erdal  BAŞLAR, Ali  ERCAN'ın da aralarında 

bulunduğu kobra  ve  Süper  Kobra  pilotları  geldiler.  Onlarla  birlikte  askerlerde  mühimmat 

sandıklarını  getirdiler.  Pilotlar  bize  bunları  hemen  yükleyeceğiz  dediler.  Murat  BOLAT 

Yarbayda uçuş hattındaydı. Ben yanına gittim. O bana hemen gelen mühimmatları helikoptere 

yükleyin dedi. Biz Resul BARDAKKAYA Astusbay ile birlikte helikopterlerin başına geçtik. 

Pilotlarda bize hemen mühimmatı yükleyin diye baskı yapıyorlardı. Biz de pilotlarla birlikte 

sandıklardaki  mühimmatı  sandıklardan  çıkarıp  birleştirdik.  Helikopterin  içerisindeki 

mühimmat  kutusuna  yerleştirip  atışa  hazır  hale  getirdik.  Toplam 2  helikoptere  bu  işlemi 

yaptık. Çünkü hazır halde olan iki helikopterin pilotları vardı. Bunları biz bu şekilde hazır 

hale getirdik. Saat 23:00 sıralarına gelmişti, helikopterlerden ikisi biz mühimmatı yükledikten 

sonra kalktılar. ...

Biz  helikopterler  gittikten  sonra  beklemeye  başladık.  Orada  bulunan  bir  Atak 

helikopteri vardı. Malatya'dan gelen Volkan TÜRKKORKMAZ ve Mustafa ORMANTEPE 

Astsubaylar  onunla  ilgileniyorlardı.  Giden  helikopterler  geri  gelmeye  başladılar.  Süper 

kobraları Resul BARDAKKAYA astusbay karşıladı. Bu sırada Tamer ÖĞÜT, Fatih SEVİNÇ, 

Murat  ÖZEL,  Fırat  DARENDE,  Çağlayan  ÇİMEN  Astsubaylar  da  gelmişlerdi.  Süper 

kobraların  ardından  kobralar  da  geri  döndü.  Orada  bulunan  astsubaylar  da  gelen  kobra 

helikopterleri karşıladılar. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Tamer ÖĞÜT 22/10/2016 tarihli ifadesinde; "  Uçuş hattına geldiğimde 

10606  kuyruk  numaralı  Wisky  Süper  Kobra  yerinde  değildi.  10605  kuyruk  numaralı 

helikopter de pist başına çıkmıştı.  Uçuş hattında Yarbay Erdal BAŞLAR ile Binbaşı Eyüp 

ÜNAL’ı gördüm aralarında konuşuyordu. Yanlarından geçip giderken; Teknisyen Astsubaylar 

Engin  SARITAŞ,  Volkan  TÜRKKORKMAZ,  Mustafa  ORMANTEPE,  Resul 

BARDAKKAYA’yı 10602 nolu helikopterin yanında gördüm. Engin SARITAŞ’a ne olduğunu 

sorduğumda; bilmediğini söyledi. Bende "Mühimmatı kim yükledi" diye sorduğumda "Ben 
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yükledim" diye cevap verdi. "10602‘nin nesi var" diye sorduğumda; arızası olduğunu söyledi. 

Bu esnada uçuş hattındaki helikopterler sırayla havalanmaya başladı.  Bir süre sonra Erdal 

BAŞLAR ile Eyüp ÜNAL’ın Atak helikopterine bindiklerine gördüm.

... Bize; 10600‘yı hazırlayın diye söyleyince bende hazırlayamayacağımı gayri faal 

olduğunu  söyledim.  Bana;  "Emir  veriyorum  hazırla"  diye  tekrarladı,  bende  gayri  faal 

hazırlayamam diye  karşılık  verince  peki  sen  bilirsin  diyerek  oradan  ayrıldı.  Bende  diğer 

arkadaşların yanına gittim ve üzerimi değiştirdim. Resul BARDAKKAYA’nın aracı oradaymış 

binerken nereden kaçabiliriz düşüncesiyle o akşam nöbetçi olan Astsubay Rıza YÜKSEL’i 

arayarak  kameralara  bakmasını  kör  nokta  varsa  söylemesini  oradan  kaçacağımızı 

söylediğimde bana; kesinlikle tenezzül etmeyin, kursuyer teğmenlere mühimmat dağıtılmış, 

vur emri var içerden ve dışardan yaklaşanları vuracaklarmış diye söyleyince beş altı kişi araca 

bindik ..." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Çağlayan  ÇİMEN  10/08/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ben  orada 

bulunduğum  sürede  Süper  Kobra  Helikopter  uçuşa  gitti.  Daha  sonra  Tamer  Başçavuşun 

yanına gittim ne olduğunu sordum bilgisi olmadığını söyledi. Helikopter uçuştan geldi. Pilota 

nereye  attıklarını  sordum  sağa  sola  atıp  geliyoruz  dedi.  Bu  helikopterde  isabet  almıştı 

giderebileceğim bir arıza olduğu halde gidermedik. Uçuş hattında bizim birlikte çalışmadığı 

halde orada bulunan personel vardı. Ömer GÜLER ... Resul BARDAKKAYA ... Binbaşı Rafet 

KALAYCIisimli komutanlar vardı. 

.... Daha sonra Tamer ÖĞÜT, Fatih SEVİNÇ, Resul BARDAKKAYA, Murat ÖZEL, 

Fırat DARENDE ile bir araya geldik ve whatsapp grubundan gelen mesajlara baktık. Murat 

BOLAT, Özcan KARACAN ve Nazif TÜRKOĞLU’nun emirlerine uymamamız gerektiğini 

söyledi.  Saat:  02.30  sıralarındadurumumuzu  değerlendik  ve  kaçmanın  yollarını  aradık.  " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU  01/11/2016  tarihli  ifadesinde;  " 

14/07/2016 tarihinde...Özcan KARACAN ...  Bize  günü belli  olmayan bir  bekleme görevi 

olabileceğini,AH-1  P  teknisyeni  olarak  bana  AH-1  P  teknisyeni  olarak  Ümit  ALPAR 

astsubayı, wiski teknisyeni olan Engin SARITAŞ Astsubaya da Resul BARDAKKAYA'yla ve 

diğer ulaşabildiğiniz teknisyenlerle yarın odama gelin dedi.

...  Biz  öğle  sıralarında  ben,  Ümit  ALPAR,  Engin  SARITAŞ  ve  Resul 

BARDAKKAYA ile birlikte Özcan KARACAN Yarbayın yanına gittik. Gitmeden önce kendi 

sıralı komutanlarımıza 1 gün önce Özcan KARACAN Yarbayla aramızda geçen konuşmaları 

ve cuma günü yanına gideceğimizi söylemedik. Özcan KARACAN'ın odasında kimse yoktu. 

Biz odada koltuklara oturduk. Özcan KARACAN Yarbayın bizlere, 15/07/2016 gününden için 
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bir bekleme görevimiz olacağını, bu nedenle mesaimizi terketmemizi emretti. Biz kendisine 

bu görevden sıralı komutanlarımızın haberi olup olmadığını sorduk. O da tabur komutanımız 

Yarbay  Murat  BOLAT'ın  haberinin  olduğunu  söyledi.  Biz  neden  bu  görev  için  bizim 

seçildiğimizi sorduk. O da bize bilgi, beceri ve tecrübelerimizden dolayı görevin aksamaması 

için  seçildiğimizi  söyledi.  Bize  ammo box  dediğimiz  mühimmat  kutularını  helikopterlere 

yüklememizi söyledi. Biz de bunu tabur komutanımıza söylemeniz daha uygun olur dedik. 

Tamam ben arayacağım dedi. Biz oradan çıktık. Hangara gittik.

..  Ömer  GÜLER'i  ise  saat  23:00  sıralarında  uçuş  hattında  görmüştüm.  Resul 

BARDAKKAYA  ise  saat  21:30  sıralarında  oradaydı.  24:00  sıralarında  Tamer  ÖGÜT, 

Çağlayan  ÇİMEN,  Fırat  DARENDE,  Fatih  SEVİNÇ,  Murat  ÖZEL astsubayları  da  uçuş 

hattında  görmüştüm.  Bu  astsubaylar  wiski  helikopteri  dediğimiz  Süper  Kobraların 

teknisyenleridir. Bu helikopterleri uçuşa hazırlıyorlardı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Soner GÖKÇE 10/08/2016 tarihli  ifadesinde;  "    Müteakiben gelen 8 

sandık mühimmatı Güvercinlik Meydanına getirdik. Sonrasında Resul BARDAKKAYA adlı 

teknisyen ve beraberindeki 5-6 teknisyen mühimmatı B1 park yerine indirdi ve tekrar geri 

döndük. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Fırat DARENDE 16/11/2016tarihli ifadesinde; " ... Polarlarımızı giydik 

dışarıya  çıktığımızda  Astsubay  Resul  BARDAKKAYA’yı  uçuş  hattında  gördük  yanına 

gittiğimizde; gelin bakın hepsi isabet almış gelin bakın diye söyleyince helikopterleri kontrol 

ettik.  Normalde  Ankara’da  dört  tane  Süper  Kobra  helikopteri  vardı.  Biz  gittiğimizde  üç 

helikopter yerde bir tanesi yoktu. Resul BARDAKKAYA, 10602 ‘yi göstererek; bu atmıyo, 

diğer  ikisi  isabet  aldı  diye  söyledi.  Fatih  abi  Tamer  ÖĞÜT’ü  sordu;  uçuş  hattında  diye 

söyleyince  baktık  Tamer  ÖĞÜT  oradaydı.  Ne  olduğunu  sorduğumuzda;  bende  bir  şey 

anlamadım diye söyledi.

...  Resul  BARDAKKAYA aracının  park  yerinde  olduğunu  söyleyince;  ben,  Fatih 

SEVİNÇ, Tamer ÖĞÜT, Çağlayan ÇİMEN, Murat ÖZEL, Resul BARDAKKAYA ile birlikte 

Resul’un aracına bindik, farlarımızı söndürerek hızlı şekilde ana nizamiyeye çıktık.." şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ömer  DERELİOĞLU  Bilgi  Sahibi  olarak  alınan  18/07/2016  tarihli 

ifadesinde;  "  Ben  TSK  içerisinde  böyle  bir  yapılanmanın  ve  örgütlenmenin  olduğunun 

farkındayım, şöyle ki bu örgütlenme içerisinde yer aldığını bildiğim şahıslardan; ... Astsubay 

Üstçavuş Resul BARDAKKAYA (kendisi daha önce FETÖ davasından astsubay hazırlama 

okulundan atıldığı ve mahkeme kararı  ile görevine döndüğü ve halen Ağır yük helikopter 
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taburunda görev yaptığı.) ... Bunların dışında yukarıda ifadem içerisinde belirttiğim ve darbe 

girişiminde  görev  alan  ve  isimlerini  belirttiğim  kişiler  FETÖ/PDY ile  bağlantılıdırlar.  " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Ümit ALPAR 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " 15/07/2016 günü ... Ben de 

yapılan  toplantıya  gidip  katıldım.  Toplantıda  Yarbay  ÖZCAN  KARACA,  Kıdemli 

BaşçavuşSüleyman Nazif TÜRKOĞLU, Başçavuş Engin SARITAŞ, Kıdemli Üstçavuş Resul 

BARDAKÇI ( Resul BARDAKKAYA ) bulunuyordu. Burada Yarbay bize hitaben akşam özel 

kuvvetler ile ilgili bir tatbikat olacağını uçuş olursa helikopterleri hazırlamamızı söyledi. Bu 

konudanda Tabur komutanımız Yarbay Murat BOLAT ın haberi olduğunu söyledi. Bu bilgiyi 

eşiniz veya en yakın arkadaşınızla dahi paylaşmayın gizli bir görev dedi." şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Fatih  SEVİNÇ  16/11/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ... tekrar  dışarı 

çıktığımızda  uçuş  hattında  Resul  BARDAKKAYA'yı  helikopter  kontrol  ederken  gördüm 

yanına gittiğimde 'senin ne işin var burda' diye sordum kendisi normalde CH-47 teknisyeni 

olduğundan bu soruyu  sordum.  Bana  CH47 yi  Kara  kuvvetleri  komutanına  tanıtmak  için 

mesaiye  geldiğini  ve  tanıttıktan  sonra  Murat  BOLAT’ın  kendisinin  taarruz  hangarına 

çağırarak görevlendirdiğini söyledi. 

...  Ben  Tamer,  Fırat,  Çağlayan,  Murat,  Resul  ile  birlikte  hangara  girdik,  içerde 

bulunduğumuz  sırada  patlama  sesi  duyduk  ve  elektrikler  gitti,  birlikte  Murat  BOLAT’ın 

odasına gittik  ben biraz arkada idim ne  konuşulduğunu tam olarak  duymadım,  aşağı  inip 

hangardak çıktık ....  Resul BARDAKKAYA'nın aracı ile nizamiyeye gittik ve bizi  araçtan 

indirerek  silah  doğrultarak  siz  kimsiniz  diye  sordularorada  bulunan  rütbeliye  Murat 

BOLAT’ın emri olduğunu ve çıkacağımızı söylememiz üzerine telefon ile birisini aradılar ve 

bizim  isimlerimizi  yazarak  çıkmamıza  izin  verdiler.  nizamiyeden  Ben  Resul 

BARDAKKAYA,  Çağlayan  ÇİMEN,  Tamer  ÖĞÜT,  Murat  ÖZEL  ve  Fırat  DARENDE 

birlikte çıktık." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Murat  BOLAT  20/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ... Kendilerine 

'Teknisyenleri ne yapacağız'  diyerek yani skorskylere ve kobralara binecek teknisyelerin ne 

olacağını sorduğumda Özcan KARACAN bana dediki 'taarruz teknisyenleri ile ben konuştum 

. Skorsky teknisyenleri ile de tayin dairesindekiBinbaşı Mehmet ŞAMCI konuştu ve halletti ' 

diyerek  bana  elindeki  Teknisyen  listesini  gösterdi.  Gördüğüm listede  taarruz  yani  saldırı 

helikopteri  teknisyenleri  olarak gördüğüm şahıslar  ise  ...  Üstçavuş Resul  BARDAKKAYA 

isimli  şahıslardı  ...Tam mesaiden  çıkıp  evime  gideceğim esnada  Kara  Havacılık  Kurmay 
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Başkanı  olan  Yarbay  Mehmet  ŞAHİN  beni  aradı  ve  bana  Kara  Kuvvetleri  Komutanın 

birliğimize  yeni  katılan  CH  47  tipi  helikopteri  incelemeye  geleceğini  söyleyerek  bu 

helikopterin  başına  gitmemi  söyledi.  Ben  de  bunun  üzerine  helikopter  teknisyeni  Resul 

BARDAKKAYA ve  Binbaşı  Deniz  ALDEMİR,  Binbaşı  Tekin  TAŞDEMİR’i  helikopterin 

başına çağırdım. Ve helikopterin başında buluştuk.

... Kobra helikopterlerinin başında Taarruz Tabur Komutanı olan ve aynı zamanda 

kışla  nöbetçi  amiri  olanYarbay ÖZCAN KARACAN'ın  orda  olduğunu  gördüm.  Bu arada 

kobra  tipi  saldırı  helikopterlerine  mühimmatları  yükleniyordu.Özcan  KARACAN'a  nereye 

gittiklerini  sordumAkıncı  Hava  Üssüne  gittiklerini  söylediler.  Bu  saldırı  helikopterlerine 

mühimmatı tahminime göreMerkez komutanlığı vasıtası ile geldiğini düşünüyorum. Çünkü 

Merkez Komutanlığını iki tane land Rover tipi aracı orda duruyordu. Ben size şimdi orda 

bulunan ve helikopterler ile havalanan personelin isimlerini söyleyeceğim. ... Üstçavuş Resul 

BARDAKKAYA isimli  şahıslardı.  Başçavuş  Ömer'e  bu  mühimmatı  kimin  getirdiğini  ve 

verdiğini sorduğumda bana Cevap vermeden uzaklaştı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü, saat: 18:56'da, Üstçavuş Resul BARDAKKAYA’nın, plakası 

belirlenemeyen Bordo renkli  Ford Connect  marka bir  araçla  Geri  Destek Bölüğü Hangarı 

önüne park edip CHINOOK hangarı bölgesine doğru yaya olarak gittiğinin görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 21:19'da, Binbaşı Tekin TAŞDEMİR veÜstçavuş Resul 

BARDAKKAYA’nın,  Hangar NöbetçiAstsubayı Başçavuş Tunay KESKİN ile birlikte Geri 

Destek  Bölüğü  Hangarı  araç  park  yerinde  görüldüğü  ve  Nöbetçi  hariç  diğer  iki  şahsın 

araçlarla bölgeden ayrıldıkları,

15 Temmuz 2016 günü, saat:  21:23'de,  Üstçavuş Resul BARDAKKAYA’nın uçuş 

kıyafetli olarak,sivil plakalı Ford Connect marka araçla taarruz hangarına geldiği, içeriye giriş 

yaptıktan kısa bir süre sonra Başçavuş Engin SARITAŞ olduğu düşünülen şahısla birlikte aynı 

araçla gittikleri,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 21:58'de, Başçavuş Engin SARITAŞ, Başçavuş Ümit 

ALPAR, Başçavuş Süleyman Nazif  TÜRKOĞLU ve Üstçavuş Resul  BARDAKKAYA’nın 

uçuş kıyafetli olarak taarruz hangarı içerisinde görüldükleri,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:17'de, Başçavuş Ümit ALPAR, Başçavuş Mustafa 

ORMANTEPE,  Başçavuş  Volkan  TÜRKKORKMAZ,  Başçavuş  Süleyman  Nazif 

TÜRKOĞLU,  Başçavuş  Engin  SARITAŞ,  Başçavuş  .Ömer  GÜLER  ve  Üstçavuş  Resul 

BARDAKKAYA’nın taarruz hangarı apronunda görüldükleri,
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16 Temmuz 2016 günü, saat:  03:03'de,  U/H Üstçavuş Resul  BARDAKKAYA’nın 

uçuş kıyafetli olarak taarruz hangarı içerisinde görüldüğü belirtilmiştir. 

Kara  Havacılık  Komutanlığı'nın  04  Ağustos2016  tarih  ve  isth:74635218  sayılı 

"Emniyet Tedbirleri" konulu emri gereğince 16/08/2016 tarihinde Taarruz Tabur Komutanı 

odası açıldığında, Özcan KARACAN' ın şahsi eşyaları toplanırken uçuş tulumu paça cebinde 

çıkan Yarım A4 kagıt üzerinde el yazısı ile yazılmış 15 kişiden oluşan listede '  10- Resul  

BARDAKKAYA ??? ' isminin bulunduğu anlaşılmıştır. 

Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  Mali  Suçlarla  Mücadele  Şube  Müdürlüğü'nün 

28/03/2017 tarih ve 342278 Sayılı  cevabi  yazısında;  Şüpheli  Resul  BARDAKKAYA’nın 

babası  Ramazan  BARDAKKAYA’nın  Bankasya'da  hesabının  bulunduğu  ve  2014  yılında 

hesap bakiyesinde artış olduğu belirtilmiştir.

Şüpheli Resul BARDAKKAYA'nın kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0542 282 

70 27 numaralı  telefon hattı  için  Ankara 6.  Sulh Ceza  Hakimliği'nin  23/11/2016 tarih  ve 

2016/6090 D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti 

kararı verilmiştir.

Şüpheli  Resul  BARDAKKAYA'nın  kullanmakta  olduğu  0  542  282  70  27 

numaralı  telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe  girişiminde 

bulunulan 15/07/2016 tarihinde saat 21:06 ve 04:19'da şüpheli Engin  SARITAŞ ile saat 

04:18'de şüpheli Tamer ÖĞÜT ile telefon irtibatında bulunduğu, şüphelinin cep telefonunun 

15/07/2016 tarihinde sabah saatlerinden başlamak üzere 16/07/2016 tarihi saat 04:18'e kadar 

Güvercinlik kışlasının bulunduğu mevkiideki baz istasyonlarından sinyal verdiği, daha sonra 

04:27'de Etimesguttaki baz istasyonlarından sinyal verdiği, şüphelinin cep telefonunun gece 

boyunca açık olduğu, internet erişiminde bulunduğu anlaşılmıştır. 

Şüpheli  Resul  BARDAKKAYA,  21/10/2016  tarihinde  yakalanarak  gözaltına 

alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Resul  BARDAKKAYA'nın  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Resul  BARDAKKAYA'nın, 1.  Kara  Havacılık  Alay  Bakım  Taburu 

2093/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



Kullanıcı  ve  D/DS  Bakım  Bölüğü  Yük  Helikopter  Bakım  ve  Onarım  Takımı  Motor 

Teknisyeni olarak Astsubay Kıdemli Üstçavuş rütbesiyle görev yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri olmayan şüphelilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış biçimi 

ile  birlikte  nazara alındığında,  şüpheli  Resul  BARDAKKAYA'nın Fetullahçı  Terör  Örgütü 

üyesi olduğunun anlaşıldığı,

Şüphelinin taarruz helikopteri teknisyeni olduğu, Fetullahçı Terör Örgütü mensubu 

askerler  tarafından  planlanıp  gerçekleştirilecek  olan  askeri  darbe  planı  kapsamında  olay 

gecesi  saldırı  tipi  helikopterlere  teknisyenlik  yapacak  personel  olarak  önceden 

görevlendirildiği,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamından  taarruz  helikopterlerinin  planlanması 

işini  şüpheli  Özcan  KARACAN'ın  yaptığı,  şüpheli  Özcan  KARACAN'ın  şahsi  eşyaları 

toplanırken uçuş tulumunun paça cebinde çıkan Yarım A4 kagıt üzerinde el yazısı ile yazılmış 

taarruz helikopter teknisyenlerinden oluşan 15 kişilik listede şüpheli Resul BARDAKKAYA 

isminin   '  10-  Resul  BARDAKKAYA ??? '  şeklinde  bulunduğu,  askeri  darbe  hazırlıkları 

aşamasında  düzenlendiği  anlaşılan  bu  listede  şüpheli  Resul  BARDAKKAYA'nın  isminin 

bulunması,  ayrıca  aşağıda  belirtileceği  üzere  şüpheli  Resul  BARDAKKAYA'nın  şüpheli 

Özcan  KARACAN ile  olay  günü  görüştükleri  nazara  alındığında  şüphelinin  askeri  darbe 

planlaması kapsamında önceden görevlendirildiğinin anlaşıldığı, 

Askeri  darbe  girişiminin  Kara  Havacılık  Komutanlığındaki  hazırlık  faaliyetlerini 

gerçekleştirenlerden  şüpheli  Özcan  KARACAN'ın  14/07/2016  tarihinde  şüpheli  Süleyman 

Nazif  TÜRKOĞLU  ile  Engin  SARITAŞ'a  15/07/2016  tarihinde  gerçekleştirilecek  askeri 

darbeye  ilişkin  görevlerini  söyledikten  sonra  15/07/2016  tarihinde  şüpheliler  Resul 

BARDAKKAYA ve Ümit ALPAR ile birlikte yanlarına gelmelerini emrettiği, şüpheli Resul 

BARDAKKAYA'nın  15/07/2016  tarihinde  öğle  saatlerinde  şüpheliler  Süleyman  Nazif 

TÜRKOĞLU,  Engin  SARITAŞ  ve  Ümit  ALPAR  ile  birlikte  sıralı  komutanlarına  haber 

vermeden  şüpheli  Özcan  KARACAN'ın  odasına  gittikleri,  şüpheli  Özcan  KARACAN 

kendilerine  taarruz  helikopterlerinin  hazırlanmasını,  faal  hale  getirilmelerini,  silah 

sistemlerinin de faal olmasını, mühimmat sandıklarının helikopterlerde yüklü olması ve mesai 

bitmeden bu helikopterlerin uçuş hattında hazır vaziyette beklemeleri talimatını verdiği, 

Şüpheli  Resul  BARDAKKAYA'nın,  olay günü mesai  sonrası  görevli  olmamasına 

rağmen  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamında  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler 

tarafından  kendisine  verilecek  emir  ve  talimatları  yerine  getirmek  üzere  Güvercinlik 

kışlasından ayrılmadığı,

Kara Havacılık Komutanlığında askeri darbe faaliyetlerinin başlaması üzerine saat 

22:00  sıralarında  şüpheli  Özcan  KARACAN'ın  şüpheli  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU'nu 

telefonla  aradığı  ve  helikopter  başına  geçmeleri  talimatı  verdiği,  şüpheli  Süleyman  Nazif 
2094/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



TÜRKOĞLU'nun da bu talimatı şüpheli Resul BARDAKKAYA gibi hangarda bulunan diğer 

teknisyenlere ilettiği, şüpheli Resul BARDAKKAYA'nın bu talimat üzerine helikopter başına 

gittiği, uçacak olan helikopterin pallerindeki örtüleri çıkardığı, batarya ve yakıtlarını kontrol 

ettiği  ve  helikopterleri  uçuşa  hazır  hale  getirdiği,  şüpheli  Sadullah  ABRA'nın  bir  Land 

Roverla getirdiği mühimmatın kontrolünü yaptığı helikopterin ammabox denilen mühimmat 

kutusuna  yerleştirdiği,  bu  helikopterle  uçacak  pilotlar  geldikten  sonra  helikopterin 

çalıştırıldığı ve mühimmat yüklü olarak saldırı gerçekleştirmek üzere helikopterin meydandan 

ayrıldığı, 

Şüpheli Resul BARDAKKAYA'nın 15/07/2016 tarihinde saat 21:23'de, uçuş kıyafetli 

olarak sivil plakalı Ford Connect marka bir araçla taarruz hangarına geldiği ve kısa bir süre 

sonra şüpheli  Engin SARITAŞ ile aynı  araçla oradan ayrıldıkları,  saat 21:58'de şüpheliler 

Engin SARITAŞ, Ümit ALPAR ve Süleyman Nazif TÜRKOĞLU ile birlikte taarruz hangarı 

içerisinde  görüldükleri,  saat  22:17'de  şüpheliler  Ümit  ALPAR,  Mustafa  ORMANTEPE, 

Volkan  TÜRKKORKMAZ,  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU,  Engin  SARITAŞ  ve  Ömer 

GÜLER  ile  birlikte  taarruz  hangarı  apron  kısmında  görüldükleri  güvenlik  kamerası 

görüntüleri ile tespit edildiği, 

Olay gecesi şüpheliler Ersel ERSOY ve Soner GÖKÇE tarafından Zırhlı Birliklerden 

helikopterle getirilen kobra helikopter mühimmatını şüpheli Resul BARDAKKAYA ve orada 

bulunan başka  teknisyenlerin birlikte  B1 park alanına  indirdikleri,  getirilen bu mühimmat 

gelir gelmez helikopterlere yüklendiği ve kullanıldığı,

Şüpheli Resul BARDAKKAYA'nın gece boyunca askeri darbe faaliyeti kapsamında 

uçuşa giden ve uçuştan dönen helikopterlerin  kontrolleri,  yakıt  ikmalleri  gibi  teknisyenlik 

faaliyetlerini gerçekleştirdiği, 

Şüpheli  Resul  BARDAKKAYA'nın  yük  helikopter  takımında  görevli  olmasına 

rağmen olay akşamı taarruz helikopter hangarında askeri darbe kapsamında kendisine verilen 

yasa dışı emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlandığının  ortaya  çıkması 

üzerine saat 04:00 sıralarında şüpheliler Fatih SEVİNÇ, Çağlayan ÇİMEN, Tamer ÖĞÜT, 

Murat ÖZEL ve Fırat DARENDE ile birlikte kışladan ayrıldıkları, 

Şüphelinin,  olay  akşamı  Genelkurmay  Başkanı  tarafından  hava  sahasının  uçuşa 

kapatılmasına ilişkin emir verildiği halde uçacak olan helikopterleri uçuşa hazırladığı, 

Şüphelinin, olay günü gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi 

olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü 

mensubu olan diğer  şüphelilerle  fikir  ve eylem birlikteliği  içerisinde hareket  ettiği,  askeri 

darbe  girişimininde  bulundukları,  şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarından  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  aldığı  yasal 
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olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli Resul BARDAKKAYA'nın, soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı Terör 

Örgütü üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük 

Millet  Meclisini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  kısmen  veya  tamamen  yapmasını 

engellemeye  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya 

görevlerini  yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını 

oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-124- Şüpheli Rıza AKINCI'nın ( Binbaşı ) Eylemleri :

Şüpheli  Rıza  AKINCI  16/07/2016 tarihli  ifadesinde;  "  K.K.K.lığı  Personel 

Başkanlığı  emrinde  Tayin  Daire  Atama  Subayı  olarak  görevliyim.  11/07/2016  tarihinde 

ailemle birlikte yurtdışı iznine ayrıldım, iznim (10) gündü. 12/07/2016 tarihinde Belçika’da 

iken  Kara  Pilot  Binbaşı  Mehmet  ŞAMCI  beni  telefonla  arayarak  Türkiye’ye  dönmemi, 

gitmem gerektiğini söyledi. Ben de 'çok mu önemli 21’inden sonra gelsem olmaz mı' deyince 

ısrar  etmeye  başladı.  'Çok  önemli'  dedi.  14’ünde  Türkiye’de  olmam  gerektiğini  söyledi. 

'Yanındaki  de  gelsin'  dedi.Yanımdakinden  kastettiği  de  birlikte  tatil  yapacağımız  Temür 

AYDIN’dı.  Mehmet ŞAMCI ben izine ayrılmadan önce İzmir’de bayram tatilinde iken de 

beni arayarak yurtdışı iznine çıkmamam konusunda telkinde bulundu. Ancak ben yaptığım 

uçak bileti ve otel masrafları nedeniyle iznimi iptal edemeyeceğimi söyledim. O zaman ısrar 

etmemişti. 

14/07/2016 tarihinde saat 19:30’da Türkiye’ye giriş yaptım. Arabam İstanbul Sabiha 

Gökçen  Hava  Limanında  oto  parktaydı.  Şahsi  aracımla  Ankara’ya  hareket  ettim.  Temür 

AYDIN ile yurtdışında iken Mehmet ŞAMCI’nın telefonda söylediklerini kendisine aktardım. 

Temür AYDIN, Almanya’dan bilet aldığı için benim yanımdan ayrılıp gitti. Ben Belçika’dan 

direk  İstanbul’a  uçakla  gelmiştim.  Temür  AYDIN  15/07/2016  tarihinde  sabah  saatlerinde 

Ankara’ya  varmış.  Ben 14/07/2016 tarihinde  gece  saatlerinde  Ankara’ya  vardım.  Mehmet 

ŞAMCI’nın Eryaman’daki  evine giderek ne olduğunu sordum. Bana görev olduğunu ama 

görevin  içeriğini  bilinmediğini,  15/07/2016  tarihinde  saat  21:30’da  Güvercinlik  Hava 

Ulaştırma Komutanlığında uçuş için hazır olmamı söyledi. Mehmet ŞAMCI’nın evinde Kara 

Pilot  Binbaşı  Ahmet  SEREYİM’de  vardı.  Ahmet  SEREYİM’e  de  aynı  şeyleri  söylemiş. 

Ahmet SEREYİM ile birlikte evden çıktık. Saat 02:00 sularıydı. Ahmet SEREYİM, o gece 

bende kaldı. 

Ertesi  gün Eryaman’da Temür  AYDIN, Ahmet SEREYİM, Murat  KARAKAŞ ve 

Mehmet  ŞAMCI  ile  birlikte  buluştuk.  Mehmet  ŞAMCI  ve  Murat  KARAKAŞ  sonradan 
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gelmişti.  Temür  AYDIN’ın  aracıyla  Kara Havacılık  Komutanlığında  Hv.Ulş.Grup K.lığına 

geldik. Ben AS 532 Cougar helikopter pilotuyum. Ben gittiğimde Sezgin UYANIK, Deniz 

ALDEMİR ve Zafer DOLU uçuş için hazırlardı. Ben en son gitmiştim. Uçuş için hazırlandım. 

Birliğe  gittikten  sonra  15  dk.  içerisinde  uçuşa  başladık.  Benim  helikopterimde 

Yüzbaşı  Zafer  DOLU diğer  pilottu.  İkinci  helikopter  de  ise  Deniz  ALDEMİR ve  Sezgin 

UYANIK vardı. Akıncı Hava Üssüne gitmemiz istendi. Ben o sırada hazırlandığım için emri 

kimin verdiğini bilmiyorum. Kara Havacılıktaki bütün helikopterler oraya gitmişti. 

Saat 01:30’a kadar Hava Üssünde bekledik ve bize bu saatte Kara Harp Okulundan 

personel alarak Genelkurmay Başkanlığına taşımamız için emir verildi. Üç sefer yaptık. Bu 

helikopterle 15 personel taşınabilir. Bu intikali de yaptıktan sonra Güvercinlik kışlasındaki 

Kara Havacılık'a geri dönmemiz istendi. Kara Havacılık Komutanlığı'nda motor susturduk.

Sabaha kadar Kara Havacılık'ta idik. Gün ağarınca Kara Havacılık Komutanlığı'nın 

denetime alınacağı anlaşılınca bize Akıncı Üssüne tekrar gitmemiz için emir verdiler. Akıncı 

Üssüne gittiğimizde darbe girişiminde bulunanlar arasında disiplinsizlik, kargaşa vardı. Ben 

görevimizin  Suriye’ye  askeri  harekât  olacağını  düşünüyordum.  Harp  Okulundan 

Genelkurmay'a  personel  taşırken  yaptığımız  görevin  darbe  girişimi  olduğunu tespit  ettim. 

Ancak  buna  engel  olacak  pozisyonda  değildim.  İlk  fırsatta  da  sivil  kıyafetlerimi  giyerek 

kaçmaya çalıştım. 

Deniz  ALDEMİR’de  benimle  birlikte  kaçmaya  karar  verdi.  Çantamda  bulunan 

pijamayı,  tişörtü  ona  verdim.  Birliğin  içinde  Hava  Kuvvetlerine  ait  bir  binek  arabayı 

durdurduk. Bizi nizamiyeye götürmelerini istedik.  Birliğin etrafında nöbetçiler  olduğundan 

tellerden  atlamaya  çekindik.  Bu  araba  bizi  nizamiyeye  bıraktı.  Nizamiyede  1998  sicilli 

Kr.PIt.Yarbay Murat KALE’yi gördüm. Kendisine birlikten çıkmak istediğimizi söyledim. O 

da bize kendi aracını eşine teslim etmek üzere verdi. Bu araçla nizamiyeden çıktık ve önce 

Eryaman’daki evime gidip aracımı aldım. Deniz ALDEMİR ile birlikte iki araç Batıkent’e 

gidip Murat KALE’nin aracını eşine teslim ettik. Deniz ile birlikte benim eve tekrar döndük. 

Aracı  evin  otoparkına  bıraktım  ve  taksi  ile  Kara  Havacılık  Komutanlığına  geldik. 

Kandırıldığımızı, bu işin içinde olmak istemediğimizi belirttik. Daha sonra J.Gn.K.lığı Askeri 

Savcılığına gitmemizi tavsiye ettiler. Biz de buraya geldik. Ben suç işlemek kastıyla hareket 

etmedim. Suriye’ye bir askeri harekat yapılacağını düşünüyordum. Darbe girişimi olduğunu 

tespit ettiğimde ilk fırsatta kaçmaya karar verdim ve huzurunuza geldim. " şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

ŞüpheliRıza AKINCI Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliği'ndeki 25/07/2016 tarihli 

sorgusu sırasında verdiği ifadesinde: Kara Kuvvetleri Komutanlığında Binbaşı olarak görev 

yapmaktayım.  Bayram  sonrası  11-21  Temmuz  2016  tarihlerinde  planlı  yurt  dışı  gezisine 
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çıkacaktım.  Bu  resmi  bir  gezi  değildi.  Çıkmadan  önce  bizim  personelde  görevli  Binbaşı 

Mehmet ŞAMCI ile görüştüm. Bana aşağıda bir hareketlilik olabilir. Sana da görev verilebilir 

gitmesen olmaz mı dedi. Bende 6 ay önce bilet  aldığımdan bahsettim. Aşağıdan kastettiği 

Suriye'ye  yönelik  bir  operasyon  diye  anladım ancak  önceden  bilet  aldığım için  ben ayın 

11'inde yurt dışına çıktım. Ailemle çıktım. Kara Havacılık Okulunda arkadaşım olan Binbaşı 

Pilot Timur Aydın (Temür AYDIN) da daha önce çıkmıştı. Onunla da buluşup 3 gün Avrupa'da 

tatilin bir kısmında dolaşacaktık. Sanırım 12 Temmuz 2016'da Mehmet ŞAMCI beni telefonla 

aradı. Yalnız tam tarihini hatırlamıyorum. Bana en geç 14 Temmuz'da yanındakiyle birlikte 

Türkiye'ye gelmen gerekir dedi. Yanımdakinden kastettiği Timur Aydın'dır. Ben Timur Aydın'a 

da söyledim. Başkaca bir şey söylemedi. Ben ayın 14'ünde Türkiye'ye döndüm. 15'inde de 

Timur döndü. Ailelerimiz Avrupa'da kaldı.

Ankara'ya gelince Mehmet ŞAMCI ile evinde görüştük. Bana yarın yani 15 Temmuz 

2016'da saat 21.00 sularında mesaiden sonra Kara Havacılık Komutanlığı'nda olmamı söyledi.

Saat  21.00  gibi  ben  Kara  Havacılık  Komutanlığına  gittim.  Ben  aynı  zamanda 

pilotum. AS-532 Cougar model helikopteri kullanırım. Bu helikopter silahsız bir helikopterdir. 

Kara Havacılık Komutanlığına gittiğimde benden başka Deniz ALDEMİR, Sezgin UYANIK, 

Zafer  DOLU vardı.  Bize hemen helikopterlere  binmemiz söylendi  ve helikopterleri  burası 

güvenlikli olmadığından Akıncı Üssüne tahliye etmemiz söylendi. Bizde helikopterlere binip 

Akıncı Üssüne gittik.

Buradan  da  bize  Akıncı  Üssüne  vardığımızda  Uğur  KAPAN  Albay  bize 

Genelkurmay Başkanlığının  basıldığını,  Kara  Harp  Okulundan  personeli  oraya  taşımamız 

emri verildi. Biz helikopterlerle kalktık. Kara Harp Okulundan sanırım askeri öğrenciydi, tam 

emin değilim. Oradaki personeli alıp Genelkurmay Başkanlığı'na götürdüm, 3 sorti yaptık, 

helikopter yaklaşık 15 kişi almaktadır, daha sonra Güvercinlike döndük. Biz Genelkurmay'a 

inerken ateş açılıyordu, saldırı vardı, ben bunun kalkışma, darbe olduğunu anlayamamıştım. 

Güvencirlik'e dönünce anladım.

Ancak ben darbeye karşıyım. Bunun bir darbe olduğunu da anladım. Eğer oradan 

çıkmaya kalksam beni vururlardı. Helikopteri alıp kaçma şansım da yoktu. İzinsiz çıktığımda 

da  hava  kuvvetlerince  vurulacaktım.  Bu nedenle  hiçbir  şey yapamadım.  Sabah olunca  da 

buranın  güvensiz  olduğu  söylenip  Akıncı  Üssüne  gitmemiz  söylendi.  Güvercinlik'teki 

personeli  toplayıp  Akıncı  Üssüne  gittik.  Orada  düzensizlik  olduğunu  anlayınca  yanımda 

arkadaşım Deniz ALDEMİR ile kaçmaya karar verdik. En nihayetinde orada bir şahıs sivil 

aracını bize verdi, biz de oradan ayrıldık. Daha sonra Kara Havacılık Komutanlığına gittik. 

Durumu üst amirlerime anlattım. Sonra da Askeri Savcılığa gönderdiler. Ben kesinlikle bu 

eylemin bir darbe olduğunu anlamadım. Öncesinde darbe yapılacağı bana söylenmedi. Ben 

sonradan  anladım.  Kimseye  silahla  ateş  etmedim.  Helikopterimde  silah  yoktu.  Atılı 
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suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Ancak dediğim gibi bir anda olayların içinde kendimi 

buldum. Benim örgütle de herhangi bir  bağlantım yoktur.  Tutuksuz yargılanmak isterim " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

ŞüpheliSezgin  UYANIK  18/07/2016  tarihli  ifadesinde;  Kalan  evraklarıma 

bakarken  saat  22:00  sıralarında  Grup  Komutanı  Albay  Oğuz  YALÇIN  geldi  kendisinin 

komutanlığına  çağırıldığını  söyledi,  ancak  kimin  çağırdığını  söylemedi.  Akabinde 

Komutanlığa  4  tane  daha  pilot  geldi.  Gelen  pilotların  üçü Kara  Havacılıkta  görevli  Pilot 

Binbaşı Deniz ALDEMİR, Pilot Binbaşı Rıza AKINCI, Pilot Albay Osman ÇAYIR’dı diğeri 

ise Hava Ulaştırmada görevli Pilot Binbaşı Zafer DOLU’ydu. Bu pilotlarla birlikte teknisyen 

olduklarını bildiğim ancak ismen tanımadığım iki kişi daha geldi.

.... Pilot Binbaşı Rıza AKINCI ve Pilot Binbaşı Zafer DOLU ise Cougar AS-532 tipi 

arama kurtarma helikoptere bindiler, bu helikopter de silahsızdı. Pilot Albay Osman ÇAYIR 

karargahta çalıştığı  için ben daha tecrübeli olduğumdan uçuşa katıldım." şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Sebahattin ŞAHİN 26/07/2016 tarihli  ifadesinde; "Ben hangarda 

olduğum sırada saat: 21:00-21:15 sıralarında hangar zili çaldı ve Binbaşı 

Rıza AKINCI bana Yarbay Sezgin UYANIK’ı  sordu bende burda olmadığını 

odasının karargahta olduğunu söyledim ve oradan ayrıldı sivil giyimliydi ... 

saat:22:15 sıralarında Albay Osman ÇAYIR, Yarbay Sezgin UYANIK, Binbaşı 

Rıza  AKINCI,  Binbaşı  Deniz  ALDEMİR,  Yüzbaşı  Zafer  DOLU,  Kıdemli 

Başçavuş  Korkmaz  GÜLAL,  Kıdemli  Başçavuş  Ömer  KIZILOVA  hangara 

geldiler.  Tabur komutanımız  Sezgin  UYANIK hangar  kapısını  açmamı Acil 

Uçuş çıktığını,  10505 ve 10503 kuyruk numaralı  helikopterlerin  dışarıya 

çıkarılmasını emretti hepsi tam teçhizat uçuşa hazır haldelerdi. 

...  Benim darbe girişiminde hiçbir  görev  almadım,  ben bu darbe 

girişiminde  Albay  Osman  ÇAYIR,  Yarbay  Sezgin  UYANIK,  Binbaşı  Rıza 

AKINCI,  Binbaşı Deniz ALDEMİR, Yüzbaşı Zafer DOLU, Başçavuş Korkmaz 

GÜLAL, Başçavuş Ömer KIZILOVA nın helikopterlerle uçtuğunu ve Başçavuş 

Ömer GÜLER’in de bunların yanına gelip sohbet ettiğini gördüm orada bu 

olaylara ait kamera kayıtları mevcuttur." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ömer KIZILOVA 07/12/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  Bu  sırada Rıza 

AKINCI Binbaşı ile Zafer DOLU Yüzbaşı uçuş hattına geldiler. Helikopteri çalıştırdılar. Ben 

helikopterin sağına soluna baktım. Gerekli kontrolleri yaptım. Bu sırada diğer hangarlarda 
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hareketlilik vardı.  Biz Cougar helikopteri hazırlarken Skorskylerin hepsi kalkış yaptılar  ve 

oradan ayrıldılar.

... Açık alanda toplantı yapan pilotlar kapalı alana geçtiler. Orada konuşmaya devam 

ettiler. Bu sırada Skorskyler kalkıp iniyordu. Saat 24:00 - 01:00 sıralarında Zafer DOLU ile 

Rıza AKINCI Cougarın başına geldiler. Görev olacak dediler. Helikopteri çalıştırdılar. Ben de 

helikoptere bindim. Nereye gideceğiz dedim. Zafer DOLU bana haber gelecek daha net haber 

yok dedi. Korkmaz'ın teknisyenliğini yaptığı 10503 kuyruk numaralı Cougarda hazırlık yaptı. 

İki Cougar helikopter olarak kalkış yaptık. Ankara istikametine doğru uçuş yaptık. Helikopter 

bir alana indi. Sonradan öğrendiğim kadarıyla burası Harp Okulu'nun tören alanıymış. Zafer 

DOLU Yüzbaşı 10 ya da 15 kişiyi alacağız dedi. Tören alanında üzerlerinde rütbesi olmayan 

silahlı,  techizatlı  askerler  vardı.  Gördüğüm  kadarıyla  silahlarında  şarjör  yoktu.  Bizim 

helikoptere 10 - 15 kişi kadar bindiler. Diğer helikoptere de aynı şekilde binenler oldu. Ben 

helikoptere binen askerlerden birisine nereye gittiklerini sordum. Onlarda nereye gittiklerini 

bilmiyorlardı. Sadece tatbikat var dediler. Oradan aldığımız askerleri Genelkurmay Başkanlığı 

binasının oraya bir yere indirdik. Bu şekilde Harp Okulu'ndan toplam iki kez Genelkurmay'a 

asker getirdik.  İkinci dönüşümüzde yerden bizim helikoptere ateş edildi.  Ben pilotlara 'bu 

nasıl tatbikat, aşağıdan bize ateş ediyorlar' dedim. Onlarda 'sakin ol, herhangi bir sorun yok' 

dediler. Bunun üzerine tekrar Harp Okulu'na gitmedik. Güvercinlik'e geri döndük. Korkmaz 

Başçavuşun bulunduğu helikopter isabet almıştı. Benim cep telefonum yanımdaydı. İnternete 

baktığımızda askeri darbe olduğunu öğrendik. Saat o sırada 03:00 sıralarıydı.

.... Bu ateş başlayınca Rıza AKINCI ile Zafer DOLU helikopteri çalıştırdılar. Bende 

bu helikoptere bindim. Helikopter hareket etti. Taarruz hangarının oradan kuleye doğru yere 

yakın uçtu. Kulenin orada yere indik. Orada 3 - 4 tane teğmen, Mehmet ŞAHİN Binbaşı, Fatih 

KARAGÖZ  Astsubay,  Ertuğrul  ALTUN  Binbaşı,  Oğuz  YALÇIN  Albay  bindiler.  Bizim 

helikopter kalkış yaptı.  Bu sırada Kobra atış yapmaya devam ediyordu. Oradan kalkıp biz 

Akıncı'ya iniş yaptık.Akıncıda helikopterden indik. Tamamen ortada bir panik havası vardı. 

Rıza Binbaşı ile Zafer DOLU Yüzbaşı helikopterden inmediler, diğerleri indi ve bir kısmı 

daha önce pilotların  toplantı  yaptıklarını belirttiğim kapalı  kısma geçtiler.  Ben helikoptere 

ikmal yapacaktım. Zafer DOLU ile Rıza AKINCI Binbaşı üzerlerindeki tulumları çıkarmışlar 

sivil  kıyafetleri  giymişlerdi.  Onlarda  o  kapalı  kısma  geçiyorlardı. "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli Temür AYDIN 29/07/2016 tarihli ifadesinde; "08/07/2016 günü ailem ile 

Almanya’ya tatile gittim, buradan Belçika’ya gittik, 12/07/2016 Salı günü Kara Kuvvetleri 

Komutanlığı'nda Atama Subayı olan Binbaşı Rıza AKINCI ile Belçika’da karşılaştık, birlikte 

iki gün geçirdik, Belçika ve Paris’i gezdik. Rıza AKINCI’nın morali bozuktu ve bana iki gün 
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boyunca 'ben geri  dönebilirim,  belki  sen  de  dönebilirsin' gibi  muhabbetler  yaptı.  Ben de 

hayırdır felan dedim. Bunun üzerine Rıza AKINCI 'Suriye bölgesi karışık, oraya girebiliriz,  

durum  ciddi,  bundan  dolayı  Türkiye’ye  dönebiliriz  hazırlıklı  ol' dedi.  Çarşamba  günü 

13/07/2016  günü  Binbaşı  Rıza  AKINCI  isimli  arkadaşım  bana  'Kesinlikle  dönmemiz  

gerekiyor,  biletini  al  dön,  15/07/2016  günü  akşam  Güvercinlik  Skorsky  Taburunda  

toplanılacak,  brifing  yapılacak' dedi.  Ben  de  bunun  üzerine  geri  Almanya’ya  döndüm. 

Çocuklarımı  Almanya’da  bıraktım.  14/07/2016  günü  akşam  İstanbul  iline  geldim  ve 

15/07/2016 günü sabah Ankara iline geldim. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Uğur  KAPAN  20/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "Akıncı  üssünde 

buluştuğumuzda gelen pilotlardan tanıdıklarım 1-) Binbaşı Temür AYDIN ..... 12-) Binbaşı 

Rıza  AKINCI  ....  16-)  İsmini  bilmediğim  Malatya'dan  gelen  binbaşı,  Akıncı  üssünde 

buluştuk....  Ayrıca  pilotlardan  Binbaşı  Rıza  AKINCI  da  Kara  Kuvvetleri  Komutanlığı 

Personel  Daire  Başkanlığı'nın  pilotuydu.  Bu pilotu Kara Kuvvetleri  Komutanlığı  Personel 

Dairesinden  kimin  gönderdiğini  bilmiyorum.Diğer  pilotlar  ise  kadrosu  Kara  Havacılık 

Komutanlığı bünyesindeki pilotlardır. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ahmet  SEREYİM  27/03/2017  tarihli  ifadesinde;  "  Ben  14/07/2016 

tarihine Ankara'ya geldiğimde Rıza AKINCI'nın evinde kaldım. Mehmet ŞAMCI'nın evine 

gitmedik. Herhangi bir darbe toplantısına katılmadım. Ertesi günü, gün boyu Rıza AKINCI ile 

beraberdik.  Akşam saatlerinde Mehmet ŞAMCI ile  Temür AYDIN ile  buluştuk.  Ve Temir 

AYDIN'ın aracı ile saat 21:00 sıralarında Güvercinlik'e geldik. Rıza AKINCI bana evinde iken 

bir uçuş tulumu vermişti. Kışlaya geldiğimde o uçuş tulumunu helikopter taburunun olduğu 

yerde giydim. Ben tatbikat olacağını ya da bir terör saldırısı olacağını düşünüyordum. Uçuş 

hattına  gitmeden  önce  helikopter  taburunun  nöbetçi  subayı  helikopterler  Akıncı'ya 

götürülecek ve orada bilgilendirileceksiniz demişti. Nizamiyeye girişten sonra Rıza ile Temur 

benden ayrılmışlardı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Serdar ERCAN 27/07/2016 tarihli  ifadesinde;  "  Bizler  Cougar  marka 

helikoptere  bindik.  ...  Daha  sonraHelikopterlerin  bulunduğu  Akıncı  havaalanına  indik. 

İndiğimiz yerde çok sayıda helikopter vardı. Orada helikopterlerin bulunduğu yerin yakınında 

küçük bir bine vardı. Bu askeri darbeye gerçekleştiren vatan haini olan ve bu işleri organize 

eden  bütün  üst  rütbelileri  orada  gördüm.  Burada,  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN  ...  Kara 

PilotBinbaşı  Rıza  AKINCI  ...  Kara  Pilot  BinbaşıDeniz  ALDEMİR  vardı.  Biz  orada 

bulunduğumuz esnada havada 2 tane savaş uçağı orada bulunan helikopterle ve bizlere ateş 

açtı  bizler  de  kaçtık.  Bizler  bu  faaliyet  boyunca  kimseye  ateş  etmedik.Birlik  çevresinde 
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bulunan tellerin üzerinde atlamayarak kaçtık. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Mehmet ŞAMCI 05/12/2016 tarihli  ifadesinde; "  Kara Havacılık Okul 

Komutanlığı'nın Isparta'ya  taşınması  işlemleri  vardı.  Bunun için Ünsal  ÇOŞKUN beni  15 

Temmuz'un olduğu hafta için Pazartesi - Salı günlerinden birinde kullanmakta olduğum 0 312 

411 51 75 - 76 numaralı resmi hattan aradı. Bana Cuma günü öğleden sonra ya da mesaiden 

sonra  Kara  Havacılık  Okuluna  gelip  Okul  Komutanlığının  Isparta'ya  taşınma  konusunu 

personelin  atanma  boyutuyla  görüşmek  üzere  beni  ve  Rıza  AKINCI'yı  Kara  Havacılık'a 

çağırdı.  Rıza'ya  bu  görevi  ben  söyledim.  Ben  bu  konuda  kendi  sıralı  komutanlarımdan 

herhangi  birisine bilgi  vermedim. Biz normalde başka askeri  birliklerle  değişik toplantılar 

yaparız. Bu toplantılara giderken kendi kısım amir ve komutanlarımıza bilgi veririz. Ancak 

somut olayda ben yaz dönemi olması nedeniyle böyle bir bilgi verme ihtiyacı hissetmedim. 

Ben  15/07/2016  tarihinde  saat  20:00  sıralarında  Kara  Havacılık  Komutanlığı'na 

Temür AYDIN'ın aracı ile gittik. Biz Temür ile Eryaman'da buluşmuştuk. Oradan ben, Temür 

AYDIN ve Rıza AKINCI ile birlikte Temür AYDIN'ın aracı ile Kara Havacılık Komutanlığına 

gittik.  Kapıdan girişte  kayıt  tutulup  tutulmadığını  hatırlamıyorum.  Bir  general  olan  Ünsal 

ÇOŞKUN'un  karşısına  çıkacağımız  için  uçuş  tulumumuzun  bulunduğu  hücum  helikopter 

tabur binasına gittik. Üçümüz birlikte üzerimizi değiştirip tulumlarımızı giydik. O sırada uçuş 

hattından bir hareketlilik oldu. Ben de tek başıma uçuş hattına gittim. Temür AYDIN ile Rıza 

AKINCI'nın nereye gittiğini bilmiyorum....

Ben Akıncı üssünde olay gecesi gittiğimizde Uğur KAPAN Albay... Rıza AKINCI 

Binbaşı  ....  Kadir  BAYRAM Astsubayı  orada gördüm. Hangilerinin uçtuğunu hangilerinin 

uçmadığını bilemiyorum. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ömer  DERELİOĞLU  Bilgi  Sahibi  olarak  alınan  18/07/2016  tarihli 

ifadesinde;Ben  TSK  içerisinde  böyle  bir  yapılanmanın  ve  örgütlenmenin  olduğunun 

farkındayım, şöyle ki bu örgütlenme içerisinde yer aldığını bildiğim şahıslardan; ... Binbaşı 

Rıza  AKINCI  (Kara  Kuvvetleri  Tayin  Daire  Subayı)  Bunların  dışında  yukarıda  ifadem 

içerisinde  belirttiğim  ve  darbe  girişiminde  görev  alan  ve  isimlerini  belirttiğim  kişiler 

FETÖ/PDY ile bağlantılıdırlar. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Deniz  ALDEMİR  20/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ... Ben  bu  ismini 

saydığım şahıslar ile birlikte nöbetçi amirliğinde beklerken kışla nöbetçi amir olan Yarbay 

Özcan KARACAN hava araçlarını Akıncı Hava Üssüne götürmemizi emretti. Bu emir üzerine 

Yarbay  Uğur  KAPAN  Skorskiyi  ....  Binbaşı  Rıza  AKINCI  Cougar  ...  Binbaşı  Tekin 

TAŞDEMİR Skorskyi ve ben Cougar tipi malzeme helikopterini havalandırarak Akıncı Ana 
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Jet Üssü'ne götürdük, iniş yaptık.

... Akıncı üssünde çalışan Yarbay Uğur KAPAN 2 adetCougar helikoptere ve S tipi 

helikopterleri Harp Okulundan personeli alarak Genelkurmay'a indirmemizi emretti. Bunun 

üzerineYarbay Sezgin UYANIK ve benCougar, Yüzbaşı Zafer DOLU, Binbaşı Rıza AKINCI 

Cougar helikopterleri, S tipi helikopteri iseYarbay Halil GÜL ve ismini bilmediğim yardımcısı 

ile  birlikte  helikopterleri  havalandırarak  Harp  Okulu'na  indirdik.  Harp  Okulu'ndan  askeri 

personeli  aldık  biraz  ilerisinde  bulunan  Genelkurmaya  indirdik.  Personeller  helikopterden 

indirdikten  sonra  gördüğüm kadarıyla  bu  şahıslar  Harp  Okulu  öğrencileri  idi.  Ve  bunlar 

piyade  silahları  ile  silahlandırılmıştı.  ...  kullandığım  CougarıGüvercinlik  Hava  Üssüne 

indirdim.  Biraz  sonra  da  diğer  Cougarı  kullanan  Yüzbaşı  Zafer  DOLU  ile  Binbaşı  Rıza 

AKINCI’nın da Cougarı Güvercinlik Hava Üssüne indirdiğini gördüm. 

...  Helikopterden  ben  çıktım ilerde  bekleyen  pilotların  yanına  giderek  bana  sivil 

kıyafet  vermelerini  istedim.  Ordaki  binbaşı  Rıza  AKINCI'dapijama  olduğunu  olduğunu 

öğrendim.  Ve  bana  verdi  üzerime  giyindim.  Yoldan  geçen  aracı  Binbaşı  Rıza  AKINCIile 

beraber durdurduk ve aracına binerek nizamiyeye kadar gittik. Biz tam çıkarken Yarbay Murat 

KALE’yi  gördük.  O  da  bize  arabasının  burada  olduğunu  ve  arabasının  eşine  lazım 

olduğundan dolayıaracın anahtarını bana uzattı ve aracı kullanarak aracı eşine teslim etmemizi 

istedi. Bizim içinde çok iyi bir fırsat olduğu için bu araçla Akıncı Hava Üssünden ayrıldık." 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Taha Fatih ÇELİK 01/09/2016 tarihli ifadesinde; " ... 15 Temmuz gecesi 

uçtuğunu  bildiğim  kişilerin  bu  örgütün  üyesi  olduklarını  düşündüğüm  şahıslar;  ....  Rıza 

AKINCI,  Fatih  ARMAĞAN  ve  ifademde  yazdırmış  olduğum  isimler."  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli Ali ERCAN 18/02/2017 tarihli ifadesinde; "  ... Yine Akıncı’da; Mehmet 

ŞAMCI, Rıza AKINCI .... Tekin TAŞDEMİR’i gördüm. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Zafer  DOLU  18/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Kara  Kuvvetleri  Tayin 

Başkanlığı'nda görevli Binbaşı Rıza AKINCI odama gelerek beraber uçacaz, Genel Kurmay 

Başkanı tarafından hemen helikopterin Akıncı Meydanına intikal emri aldığımızı söyledi. 1 

helikopter Skorsky, 2. helikopter Cougar, 3. helikopter Cougar ben, Rıza AKINCI ve tayin 

daireden simasını tanıdığım ismini bilmediğim teknisyen ile birlikte Hava Kuvvetleri Akıncı 

meydanına intikal ettik.

Daha sonra Uğur KAPAN Güvercinlik ile sürekli telefon irtibatı kurdu. Daha sonra 1 
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skorsky,  2  Cougar’ın  Kara  Harp  Okulu'ndan  Genelkurmay  Başkanlığına  bir  uçuş  icra 

edeceğini, Kol Liderinin de bölgeyi bildiği için Albay Halil GÜL olacağını söyledi. Albay 

Halil GÜL bize ben bölgeyi biliyorum, siz beni takip edin dedi. yine Akıncı'dan silahsız ve 

yanımda  Binbaşı  Rıza  AKINCI  ve  tayin  daireden  simasını  tanıdığım  ismini  bilmediğim 

teknisyen ile birlikte kalkış yaptık. Daha sonra Harp Okulu'na üç helikopter olarak indik. Ve 

ordan Harp Okulu öğrencisi olduğunu tahmin ettiğim 15’er kişiyi aldık. Bu sefer kol olarak 

değil  teker  teker  Genelkurmay  Başkanlığına  iniş  yaptık.  O  an  itibari  ile  Genel  kurmay 

Başkanlığını Koruma ile ilgili bir görev olduğunu düşündüm. Bir kez daha Harp Okuluna 

giderek  15  personel  aldım  ve  Genelkurmay  Başkanlığına  getirdim.  O  sırada  halkın 

Genelkurmay  çevresinde  toplandığını  gördüm.  Bunun  normal  bir  durum  olmadığını 

değerlendirdim. Sıkıntılı bir durum içine girdiğimi düşünüp helikopterin anormal bir durumu 

olduğunu bahane ederek o ortamdan kaçmak istedim ve helikopteri  Akıncı  yerine normal 

şartlarda  olması  gereken  Güvencirlik  Üssüne  getirdim.  İniş  yaptıktan  sonra  kendi  odama 

gittim. Yanımda Binbaşı Rıza AKINCI vardı ve halen yoğun telefon görüşme trafiği devam 

etmekteydi. Odamda olayın şokunu ve korkuyu atlatmaya çalışırken, jet tarafından atıldığını 

düşündüğüm  ve  bomba  olarak  değerlendirdiğim  bir  patlama  oldu.  O  an  elektrikler 

kesildi.bende tekrar atılır ve öleceğim korkusu ile helikopterlerin bulunduğu boşluğa doğru 

koştum ve helikopterin içine girdim. Rıza AKINCI’da helikopterin içerisindeydi. Helikopterin 

içinde oturdum bu sırada Binbaşı Rıza AKINCI’ya komutanım biz ne yapıyoruz diye sordum. 

Oda  'Genelkurmay  Başkanının  emrini  icra  ediyoruz.  bunu  yapmayanlar  emre  itaatsizlik  

ediyorlar'  dedi.  kendisinin  Tayin  Subayı  olması  ve  konumu  itibari  ile  istediği  yere  tayin 

yapabileceğini düşündüğüm için sesimi çıkarmadım ve tartışmaya girmedim.

Daha sonra Güvercinlik'te silah sesleri duymaya başladım. Meydan harekat civarında 

bizlere  doğru  ateş  edildiğini  gördüm.  Hava  aydınlanmak  üzere  iken  tekrar  Binbaşı  Rıza 

AKINCI  bana  burda  öleceğiz  demesi  üzerine  havalanmadan  aralarında  Kara  Havacılık 

Kurmay  Başkanı  Kurmay  Yarbay  Mehmet  ŞAHİN’nin  de  bulunduğu  tahmini  10  kişi  ile 

birlikte Akıncı Üssüne devam ettik." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ertan  DERİN  07/11/2016  tarihli  ifadesi;"  ... Daha  sonra  da  Cougar 

personel  taşıyıcı  helikopter  geldi.  Bir  tanesinde  Binbaşı  Rıza  AKINCI  ve  Binbaşı  Deniz 

ALDEMİR  vardı.  Bunlar  da  zaman  zaman  kalkıp  geri  geliyorlardı.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Osman ONGUN 26/07/2016tarihli  ifadesinde;  "  Saat  21.00 sıralarında 

askerlerimin  içtimasını  aldıktan  sonra  Hangarda  bulunan  nöbetçi  Assubayı  UH Teknisyen 

Sebahattin ŞAHİN'in yanına gittim, onunla oturuyorduk, bu esnada kapı çaldı açtığımızda 
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soyadını bilmediğim Kara Kuvvetleri Komutanlığında Tayın Subayı olan Rıza Binbaşı (  Rıza 

AKINCI )  geldi.  Tabur  Komutanımız  Sezgin  UYANIK'ı  sordu  bizde  odasında  olduğunu 

söyledik, geldiğinde RIZA Binbaşının silahı da üzerinde idi ....

Ben  saat  22.30  sıralarında  ...  ben  kiminle  uçtuğunu  görmedim,  ancak  gelip  bize 

Sezgin UYANIK'ı soran Rıza Binbaşı ( Rıza AKINCI ) ve Kara pilot Albay Osman soyadını 

tam  hatırlamıyorum  ancak  KOÇAK  yada  KAÇAK( Osman  ÇAYIR)  pistten  kalkan  2. 

Helikopter ile uçmuş olabilir. Çünkü ilk gelip bizim tabur komutanını bunlar sordu. Ancak 

ben helikopterlerin uçtuğu anı görmedim.

...  Ben  bu  yaşanan  darbe  girişimi  içerisinde;  3  gün  önce  tayin  töreni  yapılarak 

başlayan Hava Ulaştırma Grup Komutanı Kara pilot Albay Oğuz YALÇIN ... Kara Havacılık 

Tayin Subayı olduğunu bildiğim Rıza Binbaşı ( Rıza AKINCI ) soyadını bilmiyorum. ... ve 

Kara Pilot Yüzbaşı Zafer DOLU'nun olduğunu düşünüyorum." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Korkmaz GÜLAL06/12/2016 tarihli ifadesinde; "Ayrıca bu helikoptere 

Osman ÇAYIR Albay da bindi. Diğer Cougar helikopterin teknisyeni Ömer KIZILOVA'ydı. 

Pilotları ise bildiğim kadarıyla Rıza AKINCI Binbaşıyla Zafer DOLU idi. " şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

İzmir Cumhuriyet  Başsavcılığı'nın 2014/93685 sayılı  soruşturma dosyasından 

'Abdullah'  kod  isimli  gizli  tanık,  06/04/2016  tarihli  ifadesinde  ;  "...  Döndükten  sonra 

abilerle yaptığım görüşmede cemaatin cemaatçi olduğu bilinmeyen okulunu yani subay hakim 

savcı ve diplomat gibi görevlerde bulunan cemaatçilerin çocuklarının gitmesi için kurulan 

okulların Pirizma Koleji,  Anafartalar Koleji,  Hisar Koleji  olduğunu öğrendim. Daha sonra 

Pirizma Koleji adını Anemon Koleji olarak değiştirdi. Benim çocuğumda Anemon Kolejine 

devam eder. Tanıdığım subaylardan Deniz ALDEMİR, Rıza AKINCI, Abdullah AKKAYA'nın 

çocukları da Anemon Kolejine devam etmektedir. Bu Pirizma Kolejinin kurucusunu görsem 

tanıyabileceğim Harun(Kod adını  veya  gerçek  adı  olabilir)isimli  şahıs  GES'in  abisi  idi.  " 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık Murat ŞAMA 26/07/2016 tarhli  ifadesinde; "Daha sonra karargah binası 

önüne yanımıza birliğin personelinden iki sivil pilot binbaşı geldi. Rıza AKINCI Binbaşı ve 

Deniz  ALDEMİR  Binbaşıdır.  Deniz  ALDEMİR  l.  Alay  Ağır  Yük  Helikopter  Tabur 

komutanında  görevli.  Rıza  AKINCI  Kara  Kuvvetleri  Tayin  Dairesi  tayin  subayı.  ...  Rıza 

AKINCI ve  Deniz  ALDEMİRteknisyenler  Korkmaz GÜLAL,ömer KIZILOVA bu birliğin 

personeli değildirler. Bu helikoptere binme yetkileri yoktur. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 
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Tanık Kamil AYDIN 04/08/2016 tarihli ifadesinde; " Kara Havacılık Komutanlığı 

Güvercinlik'te  Orta  Tabur  Komutan Vekili  olarak  binbaşı  rütbesi  ile  görev  yaptığını,  yine 

tutuklu olan Murat GÜLER, Mustafa ÇİN ve Ahmet ERDOĞAN'ın tayin dairede görev yapan 

Rıza  AKINCI ve Mehmet  SAĞLAM ile  çok samimi  olduklarını,  ayrıca kendisine  vermiş 

olduğu  kanaatte  de  olumsuz  görüşler  yazdığını,  Mustafa  ÇİN,  Ahmet  ERDOĞAN,  tayin 

dairede  görev  yapan  Rıza  AKINCI  ve  Mehmet  SAĞLAM'ın  örgüt  üyesi  olduğunu 

düşündüğünü belirtmiştir." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Tanık Ercanay CERAN 26/07/2016 tarihli ifadesinde; "  Bundan başka eklemek 

istediğm bir husus da ben daha önce kendim hakkında haksız yapılan bir  tayinden dolayı 

Yüksek İdare  Mahkemesine  başvurmuştum.  Benim hakkımda  bu haksız  tayini  yapan  kişi 

Kara  Havacılık  Tayin  subayı  Rıza  AKINCI  ve  Mehmet  ŞAMCI  idi.  Çevreden  aldığım 

duyumlara  göre  Uğur  KAPAN  ile  Mehmet  ŞAMCI  15  Temmuz  gecesi  S-70  Skorsky 

helikopterinde birlikte  uçuş  yapmışlar.  Rıza AKINCI ile  ise  Zafer  DOLU birlikte  AS-532 

Cougar helikopterinde uçuş yapmışlar. Ben kendim de Cougar kullandığım için televizyonda 

görüntüleri  izlediğimde  Genelkurmayın  üzerine  iniş  yapan  helikopterin  Cougar  olduğunu 

anladım. Zaten kendisi de ifadelerinde Kara Harp Okulundan öğencileri alarak Genelkurmaya 

indirdiklerini söylemiş. bu şekilde bir kaç sefer yapmışlar. Güvercinlik'te de ikmal ve personel 

değişikliği yapmışlar." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Tanık  Halil  ERYİĞİT'in  27.07.2016  tarihli  ifadesinde;"  Hangardan  22.30 

sıralarında çıktık, hava ulaştırma hangarına gittik. Bu arada pistte helikopterler çalışıyordu. 

Sebebini  merak  ettik.  Gittiğimizde  nöbetçi  astsubay  bize  tayin  dairesindeki  şuan  tutuklu 

bulunanlar;  Kd.  Bçvş.  Ömer  KIZILOVA, Korkmaz  GÜLAL,  Bnb.  Rıza  AKINCI,  Osman 

ÇAYIR Albayın geldiğini söyledi ve bu kişilerin uçuşa gittiğini söyledi. " şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

Ersel ERSOY Bilgi Sahibi  olarak alınan 18/07/2016 tarihli  ifadesinde; "  Ben 

yaklaşık 19 yıldır TSK içerisinde görev yapmaktayım. 2005 yıllı yıllarda yeteneği olmayan 

bazı kişilerin pilot ve kurmay olduklarını gördüm. Benden kıdemsiz olan ve benim altımda 

olan kişilerin ödüllendirilerek benim üzerimde yer aldıklarını yaşadım. Tayin Subaylarının üç 

kuşaktır  yaklaşık  dokuz yıldır  Fetö’cü  olduklarını  şu  an  itibari  ile  biliyorum.  Bu şahıslar 

Yarbaylıktan Emekli  olan Ali  Murat KENDİR(Mitte çalıştığını biliyorum) ...  Binbaşı Rıza 

AKINCI, Binbaşı Mehmet ŞAMCI dır." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 
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yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  22:18'de,  Binbaşı  Rıza  AKINCI’nın  sivil  kıyafetli 

olarak VIP hangar girişinde görüldüğü,

15  Temmuz 2016  günü,  saat:  22:38'de,  Binbaşı  Rıza  AKINCI  ve  Yüzbaşı  Zafer 

DOLU’nunVIP hangar girişinde uçuş kıyafetli ve kask çantalı olarak görüldüğü,

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  03:24'de,  Binbaşı  Deniz  ALDEMİR,  Binbaşı  Rıza 

AKINCI ve  Yüzbaşı  Zafer  DOLU’nun,  uçuştan  dönen  AS-532 Cougar  helikopterlerinden 

inerek apronda birlikte yürüdüklerinin görüldüğü, 

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  03:25'de,  Binbaşı  Deniz  ALDEMİR,  Binbaşı  Rıza 

AKINCI ve Yüzbaşı Zafer DOLU’nun VIP hangar girişinde uçuş kıyafetli ve silahlı olarak 

görüldüğübelirtilmiştir. 

Hava  Ulaştırma  Grup  Komutanlığı  Şehit  Kara  Pilot  Binbaşı  Yaşar  ERİAN 

Bakım  Hangarına  ait  güvenlik  kamera  görüntüleri  üzerinde  Kara  Havacılık 

Komutanlığı  tarafından  yapılan  inceleme  sonucu  düzenlenen  28/07/2016  tarihli 

tutanakta; 

Saat 22.18'de, Binbaşı Rıza AKINCI ve Yüzbaşı Zafer DOLU sohbet ederek hangar 

kapısı önünden geçerek aprona geçtiği, 

Saat 03:05'de, Binbaşı Deniz ALDEMİR, Binbaşı Rıza AKINCI ve Yüzbaşı Zafer 

DOLU'nun hangar apron kapısından hangara giriş yaparak Hv.Ulş.Grup K.lığı binasına doğru 

gittikleri,

Saat  03:32'de,  Binbaşı  Rıza  AKINCI  ve  Yüzbaşı  Zafer  DOLU  hangar  yanından 

aprona geçip helikoptere doğru gittikleri belirtilmiştir.

Şüpheli Rıza AKINCI'nın kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0505 573 07 51 

numaralı telefon hattı için Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin 20/10/2016 tarih ve 2016/5363 

D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı  

verimiştir.

Şüpheli Rıza AKINCI'nın kullanmakta olduğu 0505 573 07 51 numaralı telefon 

hattının iletişim bilgileri  incelendiğinde; Askeri  darbe girişiminde bulunulan 15/07/2016 

tarihinde  şüphelinin  cep  telefonunun  saat  17:51'den  00:13'e  kadar  herhangi  bir  iletişimde 

bulunmadığı,  saat  00:13'de cep telefonunun Kazan ilçesinde  bulunan baz  istasyonlarından 

sinyal verdiği, saat 03:14'de Güvercinlik'te, saat 05:25'de Bahçelievler semtinde, saat 06:13'de 

tekrar Güvercinlik'de bulunan baz istasyonlarından sinyal verdiği, şüphelinin cep telefon ile 

14/07/2016 tarihinde saat  23:05'de şüpheli  Mehmet ŞAMCI ile,  16/07/2016 tarihinde saat 
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03:14,  03:15,  03:35,  04:10,  05:03,  05:07,  05:25'de  Halil  GÜL  ile  ve  06:16'da  Ömer 

KIZILOVA ile telefonla irtibat halinde bulunduğu anlaşılmıştır. 

Şüpheli Rıza AKINCI , 16/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Rıza  AKINCI'nın  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli Rıza AKINCI'nın,  Kara Kuvvetleri  Komutanlığı  Personel Başkanlığında 

Kara Havacılık Tayin Subayı olarak Binbaşı rütbesiyle görev yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri olmayan şüphelilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış biçimi 

ile  birlikte  nazara  alındığında,  şüpheli  Rıza  AKINCI'nın  Fetullahçı  Terör  Örgütü  üyesi 

olduğunun anlaşıldığı,

Şüphelinin, askeri darbe girişimi 12/07/2016 tarihinde Fetullah GÜLEN tarafından 

onaylanmadan önce bayram tatili sırasında görüştüğü Mehmet ŞAMCI'dan öğrendiği, 

Şüphelinin, 11-21Temmuz tarihlerini kapsayacak şekilde yurt dışında tatilde olduğu 

halde askeri  darbe planlaması yapan Fetullahçı  Terör Örgütü mensuplarından olan şüpheli 

Mehmet  ŞAMCI'dan  aldığı  talimat  doğrultusunda  tatilini  keserek  14/07/2016  tarihinde 

Ankara'ya geldiği, 

Şüphelinin,  kendisi  gibi  yurt  dışı  tatilinde  bulunan  şüpheli  Temür  AYDIN'a  da 

örgütün  askeri  darbe  girişimine  yönelik  talimatını  ilettiği  onun  da  15/07/2016  tarihinde 

Türkiye'ye dönmesini sağladığı,

Şüphelinin,  Cougar  helikopter  pilotu  olduğu,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu 

askerler  tarafından  planlanıp  gerçekleştirilecek  olan  askeri  darbe  planı  kapsamında  olay 

gecesi Cougar marka helikopter kullanacak pilot olarakönceden görevlendirildiği,

Şüphelinin,  Ankara'ya  gelince  şüpheli  Mehmet ŞAMCI ile  yüzyüze görüştüğü ve 

ondan gerçekleştirilecek olan askeri darbe girişimi ve bu darbe girişimi kapsamında kendisine 

verilen görevleri öğrendiği, 

Şüphelinin,  15/07/2016  tarihinde  akşam  saatlerinde  şüpheliler  Mehmet  ŞAMCI, 

Temür AYDIN ve Ahmet SEREYİM ile buluştukları, şüpheli Temür AYDIN'ın araç ile askeri 

darbe faaliyeti kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askerler tarafından kendilerine 

verilecek  emir  ve  talimatları  yerine  getirmek  üzere  olay  akşamı  saat  21:00  sıralarında 

Güvercinlik'te bulunan Kara Havacılık Komutanlığı kışlasına geldikleri, 
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Şüpheli Rıza AKINCI'nın, uçuş sırasında giymesi şüpheli Ahmet SEREYİM'e daha 

önceden uçuş tulumu verdiği, 

Şüphelinin, askeri darbe faaliyetinin başlaması üzerine aldığı talimat doğrultusunda 

Güvercinlik'te bulunan 10505 kuyruk numaralı Cougar AS-532 tipi genel maksat helikoptere 

bindiği  ve bu helikopterin pilotluğunu yaptığı,  bu helikopterde pilot  olarak ayrıca şüpheli 

Zafer DOLU'nun, teknisyen olarak ise şüpheli Astsubay Ömer KIZILOVA'nın bulunduğu, 

Şüphelinin,  bu  helikopter  ile  Güvercinlik'ten  kalkarken  kuleden  izin  almadıkları, 

helikopterle  Akıncı  mevkiine  giderek  orada  bulunan  Akıncı  Hava  Üssü'ne  'yurtta  sulh' 

paralosunu kullanarak indikleri, 

Şüphelinin,  Akıncı  Hava Üssünde kendi  sıralı  amir  ve komutanlarından olmayan, 

askeri  darbeciler tarafından Hava Görev Komutanı  olarak atanan şüpheli  Uğur KAPAN'ın 

talimat  vermesi  üzerine  aynı  uçuş  ekibi  ve  aynı  helikopter  ile  Harp  Okulundan  iki  kez 

Genelkurmay'a  piyade  silahları  ile  silahlandırılmış  Harp  Okulu  öğrencilerini  taşıdıkları, 

kendileri ile birlikte ayrıca bir Cougar ve bir Skorsky helikopterinde aynı şekilde Harp Okulu 

öğrencisini Genelkurmay'a taşıdığı, bu uçuşun kol liderliğini şüpheli Halil GÜL'ün kullandığı 

helikopterin gerçekleştirdiği, 

Harp Okulu öğrencilerini  taşıdıktan sonra şüpheli  Halil  GÜL'den aldıkları  talimat 

doğrultusunda diğer helikopterlerle birlikte Güvercinlik meydanına saat 03:00 sıralarında iniş 

yaptıkları, 

Şüpheli  Rıza  AKINCI'nın,  16/07/2016  tarihinde  saat  03:25'de  şüpheliler  Deniz 

ALDEMİR ve Zafer DOLU ile birlikte VIP hangar girişinde uçuş kıyafetli ve silahlı olarak 

görüldüğünün güvenlik kamerası görüntüleri ile tespit edildiği, 

Sabah  saat  06:00  sıralarında  Jandarma  Özel  Kuvvetler  tarafından  askeri  darbe 

girişimine karşı Kara Havacılık Komutanlığı kışlasına operasyona başlanılması üzerine askeri 

darbecilerin  verdikleri  Güvercinlik'den  Akıncı'ya  tahliye  emri  üzerine  şüpheli  Rıza 

AKINCI'nın Cougar AS - 532 tipi helikopteri şüpheli Zafer DOLUile birlikte çalıştırıp kışlada 

kalan  darbeci  askerlerden  Yarbay  Mehmet  ŞAHİN,  Astsubay  Fatih  KARAGÖZ,  Binbaşı 

Ertuğrul ALTUN, Albay Oğuz YALÇIN ve3 - 4 tane teğmeni bu helikoptere alıp Akıncı Hava 

Üssüne götürdükleri, 

Şüphelinin, askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine Akıncı Hava 

Üssünde  bulunan  şüpheli  Deniz  ALDEMİR  ile  birlikte  hakkında  Cumhuriyet 

Başsavcılığımızın  2016/103583  sayılı  dosyasından  soruşturma  yürütülen  şüpheli  Murat 

KALE'nin aracını alarakAkıncı üssünden ayrıldıkları, daha sonra bu aracı Murat KALE'nin 

eşine teslim ettikleri, 

Şüphelinin, görev yaptığı askeri birlik dışında başka bir askeri birlikte yetkisiz olarak 
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faaliyette bulunduğu, yetkisi olmadığı halde helikopter kullandığı, kendisine emir ve talimat 

verme yetkisi bulunmayan asker kişilerden emir ve talimat aldığı, 

Şüphelinin, helikopter ile kalkış ya da iniş yaparken uçuş kulesinden izin almadığı ve 

bilgi  vermediği,  helikopter  uçuşları  için  daha  önceden verilmiş  olan  yasal  hiçbir  emir  ve 

talimata riayet etmediği, pilotluğunu yaptığı bir helikopter ile başka bir kuvvet komutanlığının 

üssüne gittiği,yasal emir ve talimatlar dışında uçuşlar gerçekleştirip kendisine emir ve talimat 

verme yetkisi bulunmayan kişilerden emir ve talimat aldığı,

Şüphelinin,  aldığı  talimat  doğrultusunda  kullandığı  helikopterin  ışıklarını  kapatıp 

karartma uygulayarak uçtuğu, kalkış ve iniş yaptığı, helikopterle karartmalı şekilde uçarak 

askeri  darbe  girişimine  karşı  gelen  polislerin  silahlarından  çıkacak  mermilerin  hedefi 

olmaktan korunmayı amaçladıkları, 

Şüphelinin,  Hava  Ulaştırma  Taburuna  ait  bir  helikopterde  emir,  talimat  ve 

yönergelere aykırı olarak bu taburda görev yapmayan şüpheli Ömer KIZILOVA'ya Cougar 

helikopterlerinde teknisyenlik faaliyeti ile ilgili yasadışı emir ve talimatlar verdiği, 

Şüphelinin,  olay  akşamı  Genelkurmay  Başkanı  tarafından  hava  sahasının  uçuşa 

kapatılmasına ilişkin emir  verildiği  halde helikopterle  uçuş  gerçekleştirerek bu emre karşı 

geldiği, 

Şüphelinin, gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi olduğunu 

bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu 

olan  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ederek,  askeri  darbe 

girişimininde bulundukları,  askeri  darbe planlaması kapsamında darbe girişiminin başarıya 

ulaşması için kendisine verilen yasal olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Rıza  AKINCI'nın  olay  gecesi  şüpheli  Zafer  DOLU  ile  birlikte  Cougar 

helikopterle uçuş gerçekleştirdiği,  şüpheli  Zafer DOLU'nun olay gecesi yukarıda belirtilen 

telsiz konuşmasından, olay gecesi MİT Müsteşarlığının Yenimahalle'de bulunan yerleşkesine 

uçuş gerçekleştirdiği anlaşıldığından şüphelinin kullandığı helikopterden açılan ateş sonucu 

meydana gelen tüm ölüm ve yaralanma eylemlerinden 5237 sayılı TCK 37 maddesi uyarınca 

doğrudan sorumlu olduğu, bu şekilde şüphelinin Cougar tipi helikopterle uçuş gerçekleştirdiği 

belirlenen  MİT Müsteşarlığı  binası  civarında  olay  akşamı  yaralanan  Müştekiler  T-02735 

Numaralı  MİT  Personeli,  M-11238  Numaralı  MİT  Personeli,  M-11125  Numaralı  MİT 

Personeli,  Mehmet YARĞIN, Mehmet BAŞKAYA 'ya karşı işlenen kasten nitelikli  şekilde 

insan öldürmeye teşebbüs suçlarının doğrudan faili olduğu,

Şüpheli Rıza AKINCI'nın,  soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı Terör Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 
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yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek, her bir müşteki için ayrı ayrı 

olmak  üzere  5  kez  nitelikli  şekilde  kasten  insan  öldürmeye  teşebbüs  etmek  suçlarını 

oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-125- Şüpheli Rıza YÜKSEL'in ( Astsubay Başçavuş ) Eylemleri :

Şüpheli Rıza YÜKSEL 14/10/2016 tarihli ifadesinde; "Ben 1997 Yılında Astsubay 

Okulu'nu bitirdikten sonra Ankara'da görevime başladım. ... 2015 Yılında da tekrar Ankara'ya 

Kara Havacılık 1. Alay Taarruz Tabur Bakım Komutanlığı'na teknisyen olarak atandım. Ben 

kobra helikopterlerin tamiratını yaparım, arızalarını gideririm.

Ben  normalde  TAİ'de  Atak  Helikopter  Kabul  Heyeti'nde  teknisyon  olarak 

görevliyim. Ben  TAİ  de  teslim  alınacak  helikopterlerin  kabul  test  prosedürlerini  yerine 

getiririm.  Normal  de  ben kendi  birliğimde nöbet  tutmam.  Ancak yaz  dönemi olduğu için 

yeterli  personel  bulunmadığından  bizden  rica  ediyorlar.  Biz  de  müsait  oldukça  nöbet 

tutuyoruz. Benim gibi TAİ de görev yapan İbrahim Eroğlu astsubay da vardır.

Ben  15/07/2016  tarihinde  normal  rutin  Güney Bölge  Tel  Boyu  Devriye  nöbetim 

vardı.  Onur  TUNCEL  Astsubay  ile  birlikte  bu  nöbeti  tuttuk.  Biz  bu  nöbette  Fidanlık 

Nizamiyesi'nin sağ tarafındaki kuleyle sol tarafındaki hangarlar bölgesinin pist bitimine kadar 

bir alandaki nöbetçi askerlerin kontrolünü yapıyoruz. Nöbetçi değişimlerini ve doldurt boşaltı 

Fidanlık  Nizamiyesi'ndeki  nöbetçi  astsubay  yapar.  O  tarihteki  orada  nöbetçi  olanları 

bilmiyorum.

Biz saat 16:00 sıralarında Taarruz Hangarının içinde Onur TUNCEL Astsubay ile 

birlikteydik.  Akşam saat 20:00 ye kadar o bölgedeydik.  O sıralarda hangara nöbetçi amiri 

Taha Fatih ÇELİK tek başına geldi."Fidanlık bölgesine gidin,  nöbet yerlerinizde bulunun" 

dedi.  Hangar nöbetçi  astsubayı olan Orçun Astsubayı  da Temelli'ye orada bulunan kişileri 

Güvercinlik'e getirmesini söyledi. Ben hangarın boş bırakılmayacağını, içimizden birilerinin 

hangarda kalmasının gerektiğini söyledim. Taha binbaşı da emir böyle verildi dedi. Biz bunun 

üzerine Onur TUNCEL ile nöbet yerimize gittik. Hava karardıktan sonra Fidanlık bölgesine 

Serkan YILDIZ Yüzbaşı, yanında 4-5 kursiyer teğmen ile geldi. Kursiyer teğmenlerde G-3 

silah  vardı.  Hepsi  de  tulum giymişti.  Serkan  YILDIZ  orada  bulan  AMM nöbetçi  uzman 

çavuşuna ve Fidanlık nöbetçi astsubayına tatbikat olduğunu, o yüzden geldiklerini söyledi. 

Biz  de  oradaydık.  Serkan  YILDIZ,  kursiyer  teğmenlerini  nizamiye  girişinde  belli  yerlere 

mevzilendirdi. Yarım saat sonra albay yada yarbay rütbesinde bir askerin kullandığı, üzerinde 

kamuflajlı olan beyaz bir Connect ile oraya geldi. Orada bulunan Serkan YILDIZ Yüzbaşıyı 

göstererek "Bundan sonra bu bölgenin sorumlu komutanı Serkan YILDIZ'dır. Onun emir ve  
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komutalarına riayet edin. Kara Kuvvetleri genelinde bir tatbikat var" dedi.

Biz daha sonrasında Onur ile otoparkta yürüyüp sigara içerken Taha Fatih ÇELİK 

Yüzbaşının özel aracıyla otoparka girdiğini gördük. Biz kendisine nöbet tuttuğumuz yerde 

tatbikat olduğunu, bizim hangara gidip gidemeceğimizi sorduk. O da bize gidemezsiniz dedi. 

O  sırada  bir  askeri  hareketlilik  yoktu.  Bize  "Benden  telefonla  emir  bekleyin.  Ben  emir  

vermeden buradan ayrılmayın" dedi.

Saat 22:00 -22:30 sıralarında helikopterlerin uçuş seslerini  duyduk. Ben hangarda 

ihtiyaç olabileceği için Serkan Yıldız yüzbaşıya hangara gitmek için müsade istedim. Ancak o 

beni göndermedi. " İhtiyaç olsa seni ararlar, seni çağırırlar" dedi.

Bu sırada internetten baktığımızda bir darbe girişimi olduğunu,Boğaz Köprüsünün 

kapatıldığını duyduk. Whatsapptan İlker Kahraman üsteğmen İŞID'in bir saldırı olabileceğini 

yazdı.

Saat  23:00 den sonra  beyaz  Connect  arabayla  aynı  albay tekrar  gedii  ve  Serkan 

Yüzbaşı  ve  çevresindeki  teğmenlere  15  şehidimiz  olduğunu,  polislerin  de  buraya 

gelebileceğini,  içeriden  yada  dışarıdan  giriş  çıkışın  kesinlikle  olmayacağını  söyledi  ve 

oradakilere atış serbest emri verdi.Onur ile bunu duyunca şoka girdik. Bu işin bir iş olduğunu, 

polise ateş açamayacağımızı söyledik. Ayrıca polis geldiğinde ateş etmemek için de Onur ile 

birlikte  tabancalarımızı  benim  arabanın  içine  bıraktık.  Daha  sonra  da  nöbet  tuttuğumuz 

otopark alanı civarı ile oradaki ağaçlık alanda kendimizi gizleyerek nöbetimize devam ettik.

Saat  01;00-01:30  sıralarında  otopark  civarında  Murat  BOLAT Yarbay,  Süleyman 

Nazif TÜRKOĞLU Astsubay, Engin SARITAŞ Astsubay ve Ümit ALPAR Astsubayı gördük. 

Ben  yanlarına  gitmedim.  Onur  yanlarına  gidip  birşey  sordu.  Benim yanıma  döndüğünde 

albayın kendilerine verdiği  vur  emrini  sorduğunu,  Murat  BOLAT Albayın buna bir  cevap 

vermediğini, şuan benim emrimde değilsiniz dediğini söyledi. Normalde biz doğrudan mesai 

içerisinde Murat BOLAT Albaya bağlıyız. Murat BOLAT Albay o gün nöbetçi değildi.

Yine  aynı  sıralarda  aynı  bölgede  Tamer  ÖĞÜT  Astsubay,  Çağlayan  ÇİMEN 

Astsubay, Fatih SEVİNÇ Astsubay ve Fatih ŞENTÜRK Astsubayı gördüm. Yanlarında 2-3 

kişi daha vardı ama kimler olduğunu seçemedim. Hava karanlıktı. Bunların hepsinin ortak 

özelliği teknisyen olmalarıydı. Hepsi telaşlıydı. Oradan arabaya binip Merkez Nizamiye'ye 

doğru gittiler.

Saat 02:00 sıralarıydı. Helikopter sesleri geliyordu. Biz Serkan YILDIZ Yüzbaşının 

yanına gittik.  Hangar bölgesine gitmek istediğimizi  söyledik.  Ancak izin vermedi.  Çamlık 

bölgesinin oralarda Onur ile beraber oturduk.

Sabah 05:00 sıralarında 7 nolu kuledeki nöbetçiye gidip polis yada dışarıdan birisi 

gelirse ateş etmeme talimatı verdim. O sıralarda kobranın jandarmanın olduğu tarafa doğru 

ateş  ettiğini  gördük.  Çatışma  sesleri  geliyordu.  Kuleden  indik.  Yarım saat  kadar  oralarda 
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kaldıktan sonra Merkezi Bakım hangarına gittik. Orada Taner BEKTAŞ, Ercan URAL, Fatih 

TEKKOL Astsubaylar vardı. Onlarla sigara içtik. Daha sonra tekrar Fidanlık Bölgesine gittik. 

Orada  nöbetçi  astsubay,  kursiyer  teğmenler  ve  Serkan YILDIZ Yüzbaşı  ayrılmıştı.  AMM 

uzman çavuşu ile askerler vardı. Yerlerde botlar vardı. Sorduğumuzda bize, bir aracın gelip 

nizamiyeden çıkmak istediğini,  kendileri  izin vermeyince araçlardan birisinin kapı kilidine 

silahla  ateş  ettiğini  söylediler.  Daha sonra bir  aracın gelip  teğmenler  ve yüzbaşıyı  oradan 

götürdüğünü söylediler. Ben o gün akşam 17:30 a kadar nöbetimi devam ettirdim. Benden 

sonraki  nöbetçi  gelmemişti.  Herkes  hangara  girdikten  sonra  ben  de  hangara  girip  orada 

bulunan  kıyafetlerimi  aldım  ve  giydim.  Oraya  gelen  binbaşımıza  nöbeti  terk  edip 

edemeyeceğimi sordum. Onun talimatı doğrultusunda daha sonra ayrıldım. Evime gititm.

Ben  kesinlikle  fiilen  darbeye  katılmadım.  Sadece  daha  önceden  yazılmış  sıralı 

nöbetimi  tuttum.  Benim  durumumda  olan  Onur  Tuncel  astsubay  halen  mesaisine  devam 

etmektedir. Bu nedenle ben de serbest bırakılmak istiyorum. Ayrıca Fetullahçı Terör Örgütü 

mensubu değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli İbrahim TEPELİ 26/07/2016 tarihli ifadesinde; " Bu sırada güney bölge 

emniyet timi 5 nolu nöbet kulübesi ile 9 nolu nöbet kulübesi arasında yaya devriye atan Rıza 

AKSOY  (  Rıza  YÜKSEL  )  ve  Onur  TUNCEL  isimli  başçavuşlar  benim  bulunduğum 

nizamiyeye  gelerek,  bizi  taarruz  hangarından  gönderdiler  kuvvet  komutanı  geleceğinden 

dolayı  bizi  buraya görevlendirdiler  dediler,  ancak kimin görevlendirdiğini  söylemediler ve 

bizimle  birlikte  bulunduğum  nizamiye  de  beklemeye  başladılar.  Orgeneral  Salih  Zeki 

ÇOLAK’ın gidip gitmediğini bilmiyorum. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Resul BARDAKKAYA polise verdiği 22/10/2016 tarihli ifadesinde; " ... 

bu esnada bir patlama oldu elektrikler gidince trafonun patladığını anladık hangarın üst katına 

çıktık  Murat  BOLAT'ın  odasına  giderek;  çıkıp  çıkamayacağımız  sorduk,  giriş  çıkışın 

olamayacağını tedbirimizi almamızı söyleyince tekrar Fidanlık alana gittik buradan otoparkın 

olduğu arka nizamiyeye geçtik, burada nöbetçi olduğunu bildiğimiz Astsubay Rıza YÜKSEL 

ve  Onur  TUNCEL'in  yanına  giderek  nasıl  çıkabileceğimizi  konuştuk.  Onlarda  Fidanlık 

nizamiyede bir albayın olduğunu çıkartmadığını, tellerin etrafında da subay temel öğrencilerin 

silahlı  beklediğini  ve  çıkmak  isteyeni  vuracaklarını  öğrendik.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Ercan URAL 11/10/2016 tarihli  ifadesinde; "İçeri  karanlık olduğundan 

hangarda bulunan tüm arkadaşlar hangarın önüne çıktık. Sigara içtik. Diğer hangarın nöbetçi 

olanlarından Mustafa KAPUSUZ Astsubay, Ümit Astsubay, Rıza Astsubay yanımıza geldiler. 
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Sigara  istediler.  Sigara  verdik.  Ne olup bittiğini  onlara  da  sorduk.  Onlarda  bilmiyorlardı. 

Yarım saat kadar dışarıda durup sonra içeri girdik. Saat 05:00-05:30 sıralarıydı. " şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Engin SARITAŞ 05/12/2016 tarihli  ifadesinde; "  Mesai bittikten sonra 

Ümit ALPAR Astsubay dışarıdan hangara geldi. Yiyecek birşeyler getirdi. Onları yedik. Bu 

nedenle  yemeğe çıkmadık.  Orada  Orçun AKÖZENLER ve Rıza  YÜKSEL astsubaylar  da 

vardı. Tamer ÖĞÜT Başçavuş ise ayrılmıştı. 

Saat  20:00  sıralarında  Taha  Fatih  ÇELİK  Binbaşı  yalnız  başına  hangara  geldi. 

Kuvvet  komutanının  askeri  birlik  içerisinde  olduğunu,  işi  olmayan  herkesin  birliği  terk 

etmesini  söyledi.  Rıza  YÜKSEL Başçavuş  nöbetçi  olduğu  için  onu  Fidanlık  nizamiyeye 

göndermişti. Orçun AKÖZENLER Astsubay o gece hangar nöbetçisiydi. Ancak ben kendisini 

saat  20:00'den  sonra  hiç  hangarda  görmedim.  Taha  Fatih  ÇELİK  Yüzbaşının  talimatı 

nedeniyle hangarda bizden başka mesaiye kalan kimse kalmadı. Sadece ben, Süleyman Nazif 

Başçavuş ve Ümit ALPAR Astsubay başçavuş kaldık. Sonradan birkaç saat sonra yanımıza 

Resul BARDAKKAYA Astsubayda geldi." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Ömer GÜLER 17/07/2016 tarihli ifadesinde; "  15/07/2016 tarihinde ... 

Eşyalarımı yeni görev yerime götürmek için akşam saat 19:15 sıralarında buraya gittim. Kara 

Havacılık  Komutanlığında  görevli  kıdemli  başçavuş  olan  Rıza  YÜKSEL'i  süpriz  olarak 

ziyaret  amacıyla  Kara  Havacılık  Komutanlığına  geçtim.  Nöbetçi  subayı  Kara  Kuvvetleri 

Komutanının  ve  Kara  Kuvvetleri  Kurmay  Başkanının,  Kara  Havacılık  Komutanlığında 

olduğunu, hangarları gezdiğini, bu nedenle ortalarda dolaşmamam gerektiğini söyledi. Ben 

teknisyen odasına geçtim, orada oturmaya başladım." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Fatih  TEKKOL  06/10/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Saat  03:00  - 

03:30sıralarında yakın bir yerde bir patlama oldu. Patlamayla beraber elektrikler kesildi. ....  

Dışarıda bir sessizlik vardı. İçeri girdik. Bir süre içerde kaldıktan sonra hava aydınlanmaya 

başladığı sıralarda bir patlama sesi duyduk. Ne oluyor diye dışarı çıkacağımız sırada hangarın 

kapısında Rıza YÜKSEL Başçavuş ile Onur başçavuş hangarın önünde olduklarını gördük. 

Onlarda çok korkmuşlardı. Birlikte sigara içtik. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Fatih  SEVİNÇ  16/11/2016  tarihli  ifadesinde;  " Ben  Tamer,  Fırat, 

Çağlayan, Murat, Resul ile birlikte hangara girdik, içerde bulunduğumuz sırada patlama sesi 

duyduk ve elektrikler gitti, birlikte Murat BOLAT’ın odasına gittik ben biraz arkada idim ne 

konuşulduğunu tam olarak duymadım, aşağı inip hangardak çıktık ve tel boyunda nöbetçi olan 
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Rıza YÜKSEL başçavuşu aradık ve yanına gittik burdaki amacımız oradan kaçmaktı, Rıza 

YÜKSEL’in ve yanındaki Onur TUNCEL'inyanına gittiğimizde çıkışın mümkün olmadığını 

nizamiyelerde  takviyenin  olduğunu,  giriş  çıkış  yapanlar  için  vur  emrinin  olduğunu 

söylediler..." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Fırat  DARENDE 16/11/2016tarihli  ifadesinde;  "...  Burada  iken  Sinan 

AYGAR arayarak;  Operasyon olabilir,  polis  görürseniz  yere  yatın  hiç  itiraz  etmeyin  diye 

söyleyince bizim aklımıza Tel devriye nöbetçisi olan Astsubay Rıza YÜKSEL’i arayarak bizi 

Fidanlıktan  çıkarmasını  Tamer  ÖĞÜT söyledi.  Bizi  yanına  çağırarak  halı  sahanın  oraya 

gitmemizi söyledi. Hep birlikte halı sahanın oraya gittik, Rıza YÜKSEL ile Onur TUNCEL 

birlikte geldiler.  Tamer ÖĞÜT bizi  çıkarmasını istediğinde; biraz önce emir verdiler giren 

çıkanı vurun diye, nasıl çıkacaksınız diye söyledi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Özgür TOSUN 01/11/2016 tarihli  ifadesinde; "  Ben olay günü gündüz 

mesai  saatleri  içerisinde  devamlı  güvenlik  kamera  görüntülerinin  bulunduğu  konteynır 

dediğim kısımdaydım. Gündüz olağanüstü herhangi bir şey yaşanmadı. Tel boyunca nöbet 

tutan devriye nöbetçi astsubayları Rıza YÜKSEL ve Onur TUNCEL vardı. Ben saat 17:00 

sıralarında Fidanlık Nizamiyesine gittiğimde Rıza ile Onur'u orada İbrahim ile konuşurken 

gördüm. Onlar  İbrahim'e kuvvet  komutanının askeri  birliğe gireceğini  söylemişler.  Biz de 

kuvvet komutanı geleceği için üzerime çelik yelek giydim. Hazırlık yaptım. Çünkü komutanın 

bizim bulunduğumuz yere gelme ihtimali olduğunu söylemişlerdi, dedi.

....  Ben  bir  ara  orada  nöbet  tutan Rıza  YÜKSEL Başçavuşun  yanına  gittim.  Ne 

olduğunu sordum. O da bilmediğini söyledi. Benim nöbet tuttuğum yerde televizyon yoktur. 

Ancak cep telefonumda internet vardır. O akşam ben cep telefonumdan internete saat 24:00 

ten  sonra  baktım.  Sadece  bir  kısım  askerlerin  ayaklandığını  duydum.  Darbe  olduğunu 

duymadım. Ben askerin  ayaklanmasına  ilişkin  haberlerin  darbe  olduğu anlamına  geldiğini 

anlayamadım.

Gece boyunca biz Rıza YÜKSEL, Onur TUNCEL ve İbrahim TEPELİ ani müdahale 

mangasının nöbetçi uzman çavuşu ile birlikteydik. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Çağlayan  ÇİMEN 10/08/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Daha sonra  Tamer 

ÖĞÜT, Fatih SEVİNÇ, Resul BARDAKKAYA, Murat ÖZEL, Fırat DARENDE ile bir araya 

geldik ve whatsapp grubundan gelen mesajlara baktık. Murat BOLAT, Özcan KARACAN ve 

Nazif  TÜRKOĞLU’nun  emirlerine  uymamamız  gerektiğini  söyledi.  Saat:  02.30 

sıralarındadurumumuzu değerlendik ve kaçmanın yollarını aradık. Murat BOLAT’ın yanına 

giderek arızaları gideremeyeceğimizi ve mesaiden çıkmak istediğimizi söyledik. Emir gelince 
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hep  beraber  çıkarız.  Dedi.  Daha  sonra  kendi  güvenliğinizi  alıp  çıkabiliyorsanız  çıkın 

kapıdakilere içeriden yada dışarıdan yaklaşan olursa vur emri verildi dedi. Hangardan dışarı 

çıktık ve Rıza YÜKSEL’i aradık.  Arka nizamiyeden dışarı  çıkıp çıkamayacağımızı sorduk 

orada kendisinden başka 15-20 silahlı personelin olduğunu ve dışarı çıkmanın zor olduğunu 

söyledi." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü, saat: 19:42'de, Başçavuş Rıza YÜKSEL olduğu düşünülen 

şahsın  uçuş  kıyafetli  olarak  taarruz  hangarı  apronunda  cep  telefonuyla  kayıt  alırken 

görüldüğü, 

15 Temmuz 2016 günü, saat: 19:56'da, Başçavuş Rıza YÜKSEL ve Başçavuş Onur 

TUNCEL  olduğu  değerlendirilen  şahısların  uçuş  kıyafetli  olarak  Fidanlık  nizamiye 

bölgesinde akşam saatlerindegörüldüğü,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  19:58'de,  Başçavuş  Rıza  YÜKSEL  olduğu 

değerlendirilen şahsın uçuş kıyafetli olarak taarruz hangarı önünde görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 20:00'de, Kıdemli Çavuş Fatih ŞENTÜRK ve Başçavuş 

Rıza YÜKSEL olduğu düşünülen şahısların uçuş kıyafetli olarak taarruz hangarı apronunda 

birlikte görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 07:32'de, Başçavuş Rıza YÜKSEL ve Başçavuş Onur 

TUNCEL  olduğu  değerlendirilen  şahısların  uçuş  kıyafetli  olarak  Fidanlık  nizamiye 

bölgesinde sabah saatlerinde görüldüğü belirtilmiştir. 

Şüpheli Rıza YÜKSEL'in kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0530 218 36 97, 

0533 456 17 38, 0505 354 80 47,0537 546 00 54, 0530 364 61 88, 0530 730 30 17, 0530 350 

11 00, 0530 220 90 10, 0530 345 81 79, 0532 549 14 99, 0539 218 56 66, 0537 401 38 16, 

0538 475 40 08, 0537 780 03 51, 0537 335 19 03, 0536 895 80 87, 0532 628 36 88, 0532 518 

25 03, 0532 518 18 89, 0532 628 27 78, 0532 528 06 83, 0532 618 02 26, 0535 739 96 46,  

0532  645  06  40  ve  0532  628  15  87  numaralı  telefon  hatları  için  Ankara  2.  Sulh  Ceza 

Hakimliği'nin 13/03/2017 tarih  ve 2017/1667 D. iş  sayılı  kararı  ile 5271 Sayılı  CMK'nun 

135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı verilmiştir.

Şüpheli Rıza YÜKSEL'in kullanmakta olduğu 0 530 218 36 97 numaralı telefon 

hattının iletişim bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe girişiminde bulunulan 15/07/2016 

tarihinde şüphelinin cep telefonunun gece boyunca Güvercinlik kışlası civarında bulunan baz 

istasyonlarından sinyal verdiği,  şüphelinin olay gecesi askeri darbe girişimine iştirak eden 

2116/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



şüpheliler Tamer ÖĞÜT, Çağlayan ÇİMEN, Fatih SEVİNÇ ve Engin SARITAŞ ile telefon 

iletişimi içerisinde olduğu, şüphelinin cep telefonunun gece boyunca açık olduğu, internet 

erişiminde bulunduğu anlaşılmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Rıza  YÜKSEL'in  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli Rıza YÜKSEL'in, 1. Kara Havacılık Alay Bakım Tabur Kullanıcı ve D/DS 

Bakım Bölüğü Taarruz Helikopter Kullanıcı Bakım ve Onarım D/DS Takımında Silah ve Füze 

Teknisyeni olarak Astsubay Kıdemli Başçavuş rütbesi ile görev yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri olmayan şüphelilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış biçimi 

ile  birlikte  nazara  alındığında,  şüpheli  Rıza  YÜKSEL'in  Fetullahçı  Terör  Örgütü  üyesi 

olduğunun anlaşıldığı,

Şüphelinin,  Kara  Havacılık  Komutanlığının  15/07/2016  tarihindeki  Güney  Bölge 

Devriye Timi nöbetçi Astsubayı olarak önceden görevlendirildiği, 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensupları  tarafından  planlanan  askeri  darbe  girişimi 

hazırlıkları  aşamasında  Kara Havacılık  Komutanlığı  Güvercinlik  Kışlasının helikopterlerin 

sevk ve idare edildiği askeri birlik olarak belirlendiği, Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının 

15/07/2016  tarihi  gecesinde  gerçekleştirecekleri  askeri  darbe  girişimi  öncesinde  kışlada 

nöbetçi  tüm personeli  değerlendirdikleri,  15/07/2016 tarihi  gecesi  için kışlanın tam olarak 

kontrolünü temin edebilmek amacıyla kendileri ile fikir ve eylem birliği içerisinde olmayan 

nöbetçi  personelin  nöbetini  değiştirdikleri,  kendileri  ile  fikir  ve  eylem birliği  içinde  olan 

nöbetçileri ise nöbetlerine devam etmelerini sağladıkları, bununla birlikte bir kısım personele 

izin vererek evlerine gönderdikleri, yine geceleyin kışlanın girişini araçlarla kapatarak giriş ve 

çıkışı  engelledikleri  bir  bütün  olarak  değerlendirildiğinde,  15/07/2016  tarihi  gecesinde 

Güvercinlik  Kışlasında askeri  darbe girişimine karşı  eylemde bulunabilecek durumda olan 

askeri  personelin  bulunmamasının  sağlandığı,  bu  kapsamda  da  darbe  planlamasını  yapan 

şüphelilerin  şüpheli  Rıza  YÜKSEL'in  de  olay  gününe  ilişkin  nöbetini  değiştirmedikleri, 

şüpheli Taha Fatih ÇELİK 01/09/2016 tarihli ifadesinde; "15/07/2016 günü sabah saat 07:30 

sıralarında  mesaiye  gelerek  08:30  daki  nöbet  toplantısına  katıldım.  O  gün  birinci  Kara  

Havacılık  Alayı  Nöbetçi  Amiri  idim.  Kışla  nöbet  toplantısında  rutin  nöbet  faaliyetleri  

konuşuldu dikkatimi çeken husus o günkü nöbetçi heyetinin daha sonra gördüğüm kadarı ile  

hepsi  bu  faaliyete  iştirak  etmişlerdi."  şeklindeki  beyanlarının  da  bunu  doğrular  nitelikte 

olduğu,bununla birlikte her ne kadar şüpheli Rıza YÜKSEL nöbetinin önceden belirlendiğini 
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belirtmiş ise de, askeri darbe girişimine ilişkin hazırlık ve planlama toplantılarına katılan ve 

olay  gecesi  de  helikopter  kullandıkları  belirlenen  şüpheliler  Taha  Fatih  ÇELİK  ve  Halil 

GÜL'ün de olay gününe ilişkin nöbetlerinin önceden belirlendiği, 

Şüphelinin askeri darbe girişiminde bulunulan gece kendisine emir ve talimat verme 

yetkisi  bulunmayan şüpheliler Hakan Cafer ARSLAN ve Serkan YILDIZ'dan askeri darbe 

kapsamında yasadışı emir ve talimatlar aldığı, onları yerine getirdiği, şüphelinin gece boyunca 

bu yönde hareket ettiği, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  gecesi  görevli  bulunduğu  yerin  Güvercinlik  Kışlasında 

Fidanlık  Nizamiyesi'nin  sağ  tarafındaki  kuleyle  sol  tarafındaki  hangarlar  bölgesinin  pist 

bitimine kadar bir alan olduğu, şüphelinin bu bölgede olay gecesi silahlı olarak bulunarak 

kışlanan askeri darbeciler açısından kontrolünü ve güvenliğini sağladığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  üzerine  sabah 

saatlerinde Güvercinlik kışlasından ayrıldığı, 

Şüphelinin, Kara Havacılık Komutanlığında gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir 

askeri darbe girişimi olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için Fetullahçı Terör 

örgütü  mensubu  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ettiği, 

şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında  Fetullahçı  Terör  Örgütü 

mensuplarından askeri darbe planlaması kapsamında aldığı yasal olmayan emir ve talimatları 

yerine getirdiği, 

Şüpheli  Rıza YÜKSEL'in,  soruşturmaya konu eylemlerinin,  Silahlı  Terör Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını  oluşturduğu 

anlaşılmıştır. 

5-126- Şüpheli Sadullah ABRA'nın ( Binbaşı) Eylemleri :

Şüpheli  Sadullah  ABRA 18/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "Ben  Kara  Havacılık 

Komutanlığı'nda Kara Pilot  Binbaşı  olarak  görev yapmaktayım.  15/07/2016 tarihinde saat 

17:00'de mesaim bitmişti. Eve gitmiştim. Saatini tam olarak hatırlayamıyorum, ancak havanın 

karardığı sıralarda telefonla arandım. Arayan kişiyi isim olarak bilmiyorum.Ancak harekat 

merkezinden aramışlardı. Birliğe gelmemizi emrettiler. Ben 20:30 - 21:00saatleri aralığında 

birliğime  gittim  ve  burada  bize  beklememizi  söylediler.  Ben  gittiğimde  benim  dışımda 

kimseyi  görmedim.  Ben  birliğime  gittiğimde  Genelkurmay tarafından  çağrı  yapıldığı  için 
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destek amacıyla terörle mücadele harekat bölgesine gönderileceğimi ya da Suriye ile devam 

eden süreçle ilgili görevlendirme yapılacağını düşünüyordum. Ben görev yerinde beklemeye 

devam ederken dahili makam telefonundan arandım ve birliğin etrafında bir tur atarak tekrar 

yere inmem konusunda talimat verildi. Arayan kişiyi bilmiyorum. Ben de bu talimat gereği 

helikopteri  havalandırarak  birliğin  etrafında  5-10  dakika  aralığında  bir  tur  atarak  tekrar 

helikopteri indirdim. Ben makamda odamda verilen emir gereği bekliyordum. Görev yerinden 

ayrılmamamız söylenmişti.  Sabah saatlerinde gün aydınlandığı sırada yine sabit telefondan 

arandım. Akıncı Ana Jet Üssü'ne gitmem konusunda talimat verildi. Ben bu talimatın hangi 

amaçla verildiğini de bilmiyorum. Ben helikopter ile Akıncılar Ana Jet Üssü'ne tek başıma 

gittim.  İnişimiyaptım  ve  orada  bir  bölgede  beklemem  konusunda  talimat  verildiği  için 

beklemeye  başladım.  Orada  beklediğimiz  sırada  askeri  savcının  geleceğini  belirttiler.  Ben 

beklemeye devam ettim. Herhangi bir suç işlemediğim için kaçma ya da başka bir düşüncem 

olmadı. Daha sonra askeri savcı geldi ve isimlerimizi yazdırdık.

Bana sormuş olduğunuz 'Yurtta Sulh Konseyi'  şeklinde bir  yapılanmadan haberim 

yoktur. Bu konseyin amacının ne olduğu, kimler tarafından kurulduğu, üyelerinin kim olduğu 

konusunda bilgim yoktur. Normal prosedür olarak uçuş en az 2 kişi ile yapılır. Ancak tek kişi 

yapıldığı da olur.  Verilen emir  gereği ben yanımda kimse olmadan uçuşu gerçekleştirdim. 

Kullandığım helikopterin silah teçhizatı olarak 20 mm'lik top donanımı vardır. Ancak hiçbir 

şekilde ateş edilmemiştir. Yine üzerimde de silah ya da tüfek benzeri herhangi bir alet yoktu. 

Silahımı kendi odama bırakmıştım. Kolluk tarafından gözaltına alınırken herhangi bir direniş 

olmamıştır.  Herhangi  bir  rütbeli  asker  ya  da  sivilin  alıkonulması  suçuna  iştirak  etmedim. 

Akıncı  Üssü'ne  gelen  vatandaş  ve  diğer  kamu  görevlilerine  yönelik  benim  herhangi  bir 

eylemim olmamıştır. Olay tarihinde ülke genelinde meydana gelen anayasal düzeni ortadan 

kaldırmaya  yönelik  cebri  eylemlerden  haberim  yoktu.  Fetö  yapılanması  ile  herhangi  bir 

alakam yoktur. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Sadullah  ABRA 24/08/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ben  Kara  Havacılık 

Komutanlığındapilot  binbaşı  olarak  görev  yaparım.  15/07/2016  günü  evimde  ikamet 

ediyorken akşam saatlerinde önce harekat merkezinde 1.sicil amirim ve kışla nöbetçi amiri 

olan Yarbay Özcan KARACAN tarafından arandım. Birliğe gitmem gerektiği söylendi. Bu 

rutin  bir  uygulamadır.  Sık sık  başımıza  geldiği  için  sorgulamadım.  Saat  21.00  sıralarında 

birliğime gittim. Görev yaptığım taarruz taburunda kimse yoktu. Bir terör operasyonunda ya 

da  Suriye  ile  ilgili  bir  operasyonda  görev  yapacağımı  düşünmüştüm.  Makamımdayken 

arandım  bir  helikoptere  binmem  ve  üssün  üzerinde  bir  tur  atmam  söylendi.  Çünkü 

Nizamiyeye bir taciz varmış. Bu şekilde keşif yapmam ve Özcan KARACAN'a bilgi vermem 

istendi. Arayanda Özcan KARACAN'dı. Bende verilen emri yerine getirdim. Kobra marka bir 

2119/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



taarruz  helikopterine  bindim.  5-10  dakika  uçuş  yaparak  indim.  Bu  helikopterin  kuyruk 

numarasını hatırlamıyorum. Sabah saat 05.30-06.00 ya kadar kara havacılıkta kendi odamda 

kaldım. Giriş ve çıkışlar kapatılmıştı çünkü nizamiyede olaylar vardı. Ben anormal birşeyler 

olduğunu  anladım.  Genelkurmay  Başkanının  alındığını  duymuştum  bu  yüzden  odamdan 

çıkmadım. Telefonum yanımdaydı odamla televizyon yoktu. Saat 06:00 sıralarında telefon ile 

arandım.  Güvercinlik'teki  bulunduğum  üssün  jandarma  özel  arama  kurtarma  ekiplerinin 

bastığını helikopterleri Akıncı'ya götürmem gerektiğini söylediler bende Kobra tipli taarruz 

helikopterini tek başıma Akıncı Ana Jet Üssüne götürdüm yanımda kimse yoktu. Beklemem 

istendi. Bir süre sonrada teslim oldum. 

Şüpheliye  Akıncı  4.Ana  Jet  üssünde  yapılan  arama  sırasında  tespit  edilen 

helikopterlere ait fotoğraflara teşhis amaçlı gösterildi soruldu: Benim Akıncı Ana Jet üssüne 

götürdüğüm  Copra  marka  taarruz  helikopteri  muhtemelen  bana  gösterilen  10649  kuyruk 

numaralı AH1P-Kobra helikopterdi.

Şüpheliye  bu  helikopterin  üzerindeki  arama  sırasında;Ön  taraftaki  topun  besleme 

haznesi  boşaltıldığında  içinde  20  mm  çaplı  HEI-T  marka  133  adet  top  mermisi  olduğu 

görüldü. Yapılan mülakatta bu tarz uçakların mermi haznesinin 750 olduğu, normal şartlarda 

en  az  500  tane  almadan  havalanmayacağı,  muhtemelen  bu  helikopterin  mühimmatı 

kullandığınınifade  edildiği,  ayrıca  bu  helikopter  üzerinde  17  ayrı  mermi  giriş  ve  çıkıp 

deliğinin bulunduğuhatırlatılarak soruldu: Ben helikopter  içinde ne kadar  mermi olduğunu 

bilmiyorum. Ben herhangi bir yere mühimmat bırakmadım. Atış yapmadım sadece helikopteri 

Akıncı'ya getirdim. Jandarma Özel Harekat ekiplerini Güvercinlik'e geldiklerinde helikopter 

üzerindeki mermi giriş ve çıkış  deliklerine neden olmuş olabilir.  Ben havalandığım sırada 

bana ateş edilmiş olabilir. Mermiler çok küçük olduğu için hissetmemiz normaldir. 

Benherhangi  bir  örgüte  ,  FETÖ örgütüne  veya  Yurt  Sulh  Konseyi  gibi  örgütlere 

mensup değilim. Herhangi bir örgütün eylemlerine karışmadım emir komuta zinciri  içinde 

hareket ettim. Bu nedenle yukarıda söylediklerim dışında söyleyeceğim hiçbir şey yoktur." 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  İlkay ATEŞ 27/07/2016 tarihli  ifadesinde; "...  Kurs bittikten sonra ben 

Ankara’da kaldım ve Taarruz Helikopter Tabur Komutanlığına atandım ve göreve başladım. 

Ben kendim Keçiören’de ev tuttum ve yaklaşık 5-6 ay o evde kaldım. Daha sonra beni şu 

anda rütbeleri  Kara Pilot Binbaşı Sadullah ABRA ve Kara Pilot Binbaşı Taner  KILIÇ ile 

tanıştırdılar ve ben onların Batıkent tarafında olan evlerine taşındım. Burada da 5-6 ay kaldık 

ve bu sırada artık ev bizim olduğu için bu FETÖ/PDY örgütüne mensup ağabeyler bizim eve 

gidip gelmeye başladılar. Bir süre sonra Taner KILIÇ evleneceğini söyleyince ben ve Sadullah 

Dikmen Sokullu Caddesi tarafında bir eve taşındık. Bu eve de yine FETÖ örgütüne mensup 
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şahıslar  bizim  eve  gelip  gitmeye  devam  etti.  Ancak  ben  geçici  görevlerle  doğuya  gidip 

gelmeye başladığımdan ağabey olan şahıslar ile düzenli görüşmelerim gerçekleşmedi. 

Bu şeklide yaklaşık 7 ay kadar Dikmen’de oturduktan sonra Sadullah ile Emek’ te 8. 

Caddeye  taşındık  ve  orada  oturmaya  başladık.  Yine  bizim  evimize  aynı  şekilde  FETÖ 

örgütüne mensup ağabeyler gelip gitmeye devam ettiler. 

... FETÖ/PDY yapılanmasında evli ve bekarlar kendi aralarında gruplandırıldıkları 

için Sadullah evlenince onu evli olanlar ile bir grup yaptılar. ....

13  Temmuz  Çarşamba  günü  ben  tekrar  mesaiye  gittim  ve  öğleden  sonra  Alay 

Karargahına çıktığım aynı binada odası olan Yarbay Özcan’ın yanına uğradım. Ben gittiğimde 

odada Binbaşı Sadullah ABRA’nın da olduğunu gördüm. Odasında iken Özcan Yarbay bize 

hitaben (cemaatte olduğunu kast ederek) siz beni bilmiyorsunuz ama ben sizi biliyorum, o 

yüzden beni test etmeyin diye söyledi. Biz de kendisini bu konuda (cemaate üyeliğini) test 

etmedik.  Biz  odada  otururken  Yüzbaşı  Taha  Fatih  ÇELİK  ara  ara  odaya  gelerek  Özcan 

Yarbay’a bir şeyler sorduktan sonra odadan çıktı. Bana daha önce söylemiş olduğu faaliyet ile 

ilgili bizim evin önünde buluşuruz, bir yere gideceğimizi, buraya da benim, Binbaşı Sadullah 

ABRA’nın,  Binbaşı  Eyüp  ÜNAL’ın,  Yarbay  Erdal  BAŞLAR’ın,  Binbaşı  Murat 

KARAKAŞ’ın, Yüzbaşı Taha Fatih ÇELİK’in ve kendisinin olacağını söyledi. 

...Saat: 20.30 sıralarında ben ikametimden çıkarak birliğime doğru yolda giderken 

Binbaşı Sadullah beni aradı ve kendisine Özcan Yarbay’ın şimdi gelmesinler, biz arayınca 

gelsinler dediğini söyledi. Ben bunun üzerine tamam dedim ve oradan ACITY AVM’ ye gittim 

ve orada beni arayana kadar orada bekledim. 

Saat: 21.45 sıralarında Sadullah Binbaşı beni cep telefonumdan aradı ve birliğe gelin 

demesi  üzerine  ben  oradan  çıkarak  birliğime  giderek  kendi  odama  gittim  ve  üzerimi 

değiştirerek pilot kıyafetlerimi giydim. 

... Yapılan telsiz konuşmalarından Binbaşı Sadullah’ın olduğu helikopterin Dikmen 

Çankaya  Köşkü  bölgesinde  olduğunu,  yine  içerisinde  Binbaşı  Rafet  KALAYCI’nın 

bulunduğu helikopterin MİT binaları  civarında olduğunu, bir  süre sonra telsizden MİT’ in 

önünde bulunan beton bariyerleri vurduğunu ve Skorsky ler gelmiyor mu diye anons ettiğini 

duydum.  Bunun  üzerine  ben  Akıncı  Kule  ile  sağlıklı  telsiz  irtibatı  sağlamak  için  Akıncı 

bölgesine doğru uçmaya başladım ve telsiz irtibatı sağladıktan sonra Skorsky helikopterlerinin 

orada olup olmadığını sordum, oranın kule görevlisi bu konudan malumatlarının olmadığını 

söyledi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Taha Fatih ÇELİK 01/09/2016 tarihli ifadesinde; "...14 Temmuz günü 

sabah normal mesaiye başladım tabur  Komutanı Yarbay Özcan KARACAN öğle vakitleri 
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koridorda beni görerek yanına çağırdı ve odasına geçtik odasında İlkay Yarbay ve Sadullah 

ABRA da vardı. Burada bize yarınki faaliyetle ilgili olarak noktalar verdi. Bu noktalar, TİB, 

MİT,  TÜRKSAT Uydusu,  Çankaya  Köşkü,  Dikmen  Vadisi  Başbakanlık  Konutunusöyledi. 

Buralara havadan veya yerden gidecek olan unsurlara himaye görevi yapacağımızı ve atış 

olmayacağın söyledi. Müteakiben bana "Senin kolun (iki Helikopter) uyduya giden birlikleri  

himaye  görevi"  dedi.  Ben  de  "Anlaşıldı  kimler  ile  uçacağımı"  sorduğumda.  Onu 

ayarlayacağını söyledi sonrasında odadan çıkarak görevime döndüm.

...Özcan Yarbay tarafından faaliyete başlıyoruz diye saat 21:30 sıralarında emir verdi. 

Ben de kaskımı ve gözlüğümü alarak uçuş hattına geçtim burada Yarbay İlkay ATEŞ, Binbaşı 

Ali  ERCAN,  Yüzbaşı  Cebrail  SERT,  Binbaşı  Sadullah  ABRA  ...  Yüzbaşı  Memduh 

KARAGÖL ve ismini bilmediğim iki Üsteğmen o bölgede idi. 

...15  Temmuz  gecesi  uçtuğunu  bildiğim  kişilerin  bu  örgütün  üyesi  olduklarını 

düşündüğüm  şahıslar;  ....  Sadullah  ABRA ....Fatih  ARMAĞAN  ve  ifademde  yazdırmış 

olduğum isimler. ..." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Deniz  ALDEMİR  20/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ankara  ilindeki 

görevim süresi içerisinde Fetullah GÜLENCİ olduğundan şüphelendiğimGüvercinlik askeri 

üssünde  görevli  olan  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN  ...  Binbaşı  Sadullah  ABRA  isimli 

şahıslardır. Şüphelendiğim bu şahıslar da 15 temmuz darbesinde etkin görev aldıklarınıbizzat 

gördüğüm için bu şüphelerim daha da kuvvetlenmiş şahıslardır. 

... Ben bu ismini saydığım şahıslar ile birlikte nöbetçi amirliğinde beklerken kışla 

nöbetçi amir olan Yarbay Özcan KARACAN hava araçlarını Akıncı hava üssüne götürmemizi 

emretti.  Bu emir  üzerine  ...  Binbaşı  Sadullah  ABRA saldırı  helikopterikobrayı  ...  Binbaşı 

Tekin TAŞDEMİR skorskyi ve ben Cougar tipi malzeme helikopterini havalandırarak Akıncı 

ana jet üssüne götürdük iniş yaptık.

...  Fetullah  GÜLENCİ  yapılanma  içersinde  olduğunu  düşündüğüm  ve  bu  darbe 

girişimden  sonra  bu  yapının  içersinde  olduğu  kanaatine  vardığım  isimler....  6-  Binbaşı 

Sadullah ABRA (Kara havacılık Taarruz helikopter Bölük komutanı)

... 15. Temmuz 2016 darbe girişiminde saldırı helikopterlerini kullandığını bildiğim 

ve ateş açtıklarını düşündüğüm isimler iseBinbaşı Sadullah ABRA (Kara havacılık Taarruz 

helikopter  Bölük  komutanı)  ....Ben  Çankırı  ilinden  7.62  mermilerini  getirip  Akıncı'ya 

indiğimdeetraf karanlık olduğu için çevrede konuşan ama tanıyamadığım asker şahıslar kendi 

aralarındakendi  aralarındaBinbaşı  Sadullah  ABRA’nın  kopra  tipi  saldırı  helikopteri  ile 

emniyet  Müdürlüğüne  ateş  ettiğini...  Yarbay  Erdal  BAŞLARatak  helikopteri  ile  Emniyet 

müdürlüğüneateş ettiğini duydum." şeklinde beyanda bulunmuştur. 
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Şüpheli  Murat  BOLAT  20/07/2016  tarihli  ifadesinde;  " ...  Size  taarruz  tipi 

helikopterleri  havalandırdıklarını  gördüğüm  pilotları  söyleyeceğim  Binbaşı  Sadullah 

ABRA(  kobra  helikopteri  )  helikopterlerini  Güvercinlik  üssündün  kaldırdılar.  "  şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ali  ERCAN  18/02/2017  tarihli  ifadesinde;  "  15  Temmuz  akşamı  saat 

21:00 civarı  Kara Havacılık  Komutanlığına gittim,  üzerimi değiştirdim tulumumu giydim, 

...diğer  kobraların  ise  seslerinden duyduğum kadarıyla  birinci  pilot  Sadullah  ABRA diğer 

kobra da ise Yarbay Murat KARAKAŞ’ı birinci pilot olarak seslerinden tanıdım. 

....  Yine  bu  esnada  kobra  helikopterinden  ve  telsiz  sesinden  Sadullah  ABRA’nın 

olduğu helikopterden Genelkurmay önündeki koşuşturan bir grubun üzerine atış yaptığını ve 

vurulanların olduğunu gördüm. Saatini tam olarak hatırlayamıyorum.

...  Pilotlar  birinci  pilot  olduğunda  kendilerine  bir  kod  seçerler.  Benim  kodum 

Tilki’dir. Bildiğim İlkay ATEŞ’in; Nero, Sadullah ABRA’nın; Sado kodlarını kullandıklarını 

biliyorum.

... Saat 06:00 sıralarında Murat KARAKAŞ’ın; Güvercinlik basılıyor diye bağırması 

ile dışarıya çıktığımda silah seslerini duydum sonrasında bir kobra helikopteri jandarmaya 

müdahale etmek için kalkış yaptı. Kalkan helikopterde Murat KARAKAŞ ve Sadullah ABRA 

olduğunu  hatırlıyorum.  Bir  süre  sonra  bu  helikopterden  Jandarmadan  giriş  yapanlara  atış 

yapıldığını gördüm" şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ersel  ERSOY  10.08.2016  tarihli  ifadesinde;  "...  Hangar  kapısına 

geldiğimizde, Yarbay Erdal BAŞLAR ... ve kobra pilotu Yüzbaşı Sadullah ABRA’yı gördüm. 

Bunları  bir  arada  gördüğümde  FETÖ’ cü  olduklarını  değerlendirdim.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Mehmet  ŞAHİN  17/11/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Şüpheliye,  tanık 

Demircan  AVUKAT'ın  ifadesinin  kendisi  ile  ilgili  kısmı  okundu  soruldu:  Ben,  Sadullah 

ABRA, Murat BOLAT, Özcan KARACAN ve Halil GÜL ile birlikte darbe öncesinde toplantı 

yapmadık. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  İlyas  BARUT 29/11/2016 tarihli  ifadesinde;  "  Kuleye doğru ateş  eden 

kobra  helikopterin  pilotunun Sadullah  ABRA  olup  olmadığını  bilmiyorum.  Bizim 

bulunduğumuz  grup  içerisinden  kulenin  olduğu  taraftaki  jandarmaya  doğru  silahla  ateş 

2123/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



edildiğini göremedim." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Tamer ÖĞÜT 22/10/2016 tarihli ifadesinde; "  Erdal BAŞLAR ile Eyüp 

ÜNAL daha  sonra  havalandılar,  Ömer  DERELİOĞLU  bana  "Silah  arızası  için  bir  tane 

teknisyen var mı?" diye sordu. Ben de "Çağlayan Çimen var" diye söyleyince çağırmamı 

istedi. Bende arayarak tabur komutanının emri olduğunu söyleyerek çağırdım. Bu arada uçuş 

hattında; Binbaşı Sadullah ABRA ... ve Ömer GÜLER’i gördüm. Bunların yanlarında beylik 

silahları vardı." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Mehmet Semih ÜSKAYA 18/10/2016 tarihli  ifadesinde;  "  Ben oradan 

aşağıya inip ana giriş kapısına yönlendiğim zaman Özcan KARACAN VIP kapısının orada 

beni gördü. Bana seslendi ve gel dedi. Kendisini takip etmemi istedi. Koşarak onun odasına 

doğru  gittik.  Sado  diye  hitap  ettikleri  birisi  jandarma  tarafına  helikopterden  ateş  ettiğini 

gördüm. Bu taarruz helikopteriydi. Sado denilen kişi Sadullah ABRA isimli subay mı değil mi 

bilemiyorum." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Mutlu  AÇIKGÖZ 18/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  Biz  Güvercinlik 

üssüne  geldiğimizde  burada  çalışmalarda  bulunan  personellerden  tanıdıklarım  Başçavuş 

Engin SARITAŞ ... Pilot Binbaşı Sadullah, Kıdemli Başçavuş Süleyman Nazif TÜRKOĞLU 

ve isimlerini bilmediğim 3-4 kişi daha bulunuyordu." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Ömer DERELİOĞLU 10/08/2016 tarihli ifadesinde; " ... Ben geri dönüp 

hangar ve apronda dolaşırken önce kalkıp giden 2 Süper Kobra ve 2 kobra helikopter aprona 

arka arkaya iniş yaptılar. Helikopterler aprona inince kimin iniş yaptığına bakmak için aprona 

çıktım. Helikopterlerle uçanların Yüzbaşı Taha Fatih ÇELİK .... Binbaşı Sadullah ABRA ... ile 

Yüzbaşı  Hakan SANDIK’ın olduğunu gördüm. Helikopterlerin aprona iniş  yaptıkları  saati 

hatırlamıyorum." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Volkan  TÜRKKORKMAZ  26/10/2016 tarihli  ifadesinde;  "  ... Saat 

20:00-20:30 sıralarıydı. ... Mühimmatları helikopterlerde kullanılacak şekilde yerlerine koyup 

hazırladık.  Biz bu işlemi yaparken pilotlar  oraya  geldi.  Pilotlar  arasında Sadullah ABRA, 

Hakan SANDIK, İlkay ATEŞ, Murat KARAKAŞ'ın aralarında bulunduğu 8-10 kadar pilot 

oraya geldi.  İlk etapta toplam 4 tane helikopter mühimmatlarıyla beraber hareket ettiler.  " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 
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Şüpheli  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU  Sulh  Ceza  Hakimliğinde  verdiği 

ifadesinde;  "Sadullah  ABRA  binbaşım  ve  Hakan  SANDIK  binbaşımın,  daha  önceki 

çalıştığım  yerlerden  tanıyorum,  o  ikisini  tanıyorum,  diğerlerini  tanımıyorum,  onların  da 

üzerinde herhangi bir bürövedir, isimliktir vesaire hiçbir şey yoktu, üzerilerinde silah vardı. 

Yani kuşanmş şekildeydi." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU  01/11/2016  tarihli  ifadesinde;  "...Saat 

22:00 sıralarında Özcan KARACAN Yarbay cep telefonumdan beni aradı. Helikopter başına 

geçin  dedi.  Bundan  kasıt  görev  maksatlı  olarak  helikopterin  hazırlanmasıdır.  Ben  bunun 

üzerine hangarın kapısına çıkarken Sadullah ABRA Binbaşı hangarın arka tarafından bir land 

rover ile geldi. Land roverdaki askerler mühimmatı indirdiler. Oradaki bir çekici römorka bu 

mühimmatları yüklediler...

Mühimmat kutularındaki mühimmatı  daha önce bizim helikopterlere yüklediğimiz 

ammo boxların içerisine yerleştiriyorlardı. Helikopterdeki namlunun ucuna gelecek şekilde 

atışa hazır olarak helikopterlere yerleştirdiler. Bu iki tane kobra helikopter çalışmaya başladı. 

Bu helikopterlerden birisine Sadullah ABRA ile Hakan SANDIK, diğerine ise tanımadığım 

genç pilotlar bindiler. Bu helikopterlerden önce ismini bilmediğim genç pilotların kullandığı 

helikopter havalandı, arkasından bir AH-1 wiski dediğimiz Süper Kobra helikopter kalktı. 

Yarım saat  kadar  sonra  AH-1P kobra  helikopteri  silahla  hasar  almış  şekilde  geri 

döndü. Deposunda delik vardı. Bu helikopteri tanımadığım iki tane genç pilot kullanıyordu. 

Biz depodan yakıt sızıntısı olduğunu gördük. Engin astsubay ile birlikte bu helikopterdeki 

yakıtı tankere tahliye ettik. Bu helikopter uçacak durumda değildi. O yüzden onu uçuştan 

kestik. Sadullah ABRA binbaşı 30-45 dakika süre sonrasında tekrar helikopterle uçuş hattına 

iniş  yaptı.  Onun yakıt  ikmalini  yaptık.  Tekrar  Hakan SANDIK binbaşı  ile  birlikte  15-20 

dakika sonra tekrar kalkış yaptı.  Ankara istikametine doğru uçuş yaptı."  şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Serdar  ERCAN  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Daha 

sonraHelikopterlerin  bulunduğu  Akıncı  hava  alanına  indik.  İndiğimiz  yerde  çok  sayıda 

helikopter vardı. Orada helikopterlerin bulunduğu yerin yakınında küçük bir bine vardı. Bu 

askeri darbeye gerçekleştiren vatan haini olan ve bu işleri organize eden bütün üst rütbelileri 

orada  gördüm.  Burada  ,  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN  ....  Kara  Pilot  Binbaşı  Sadullah 

ABRA .....Kara Pilot BinbaşıDeniz ALDEMİR vardı." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ümit  ALPAR  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ... tabur 
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komutanımızYarbay  Murat  BOLATHangarda  bekliyordubize  buradaki  mühimmatı 

helikopterlere  yükleyin  dedi  bizde  verilen  emri  yerine  getirdik  iki  adet  kobra  helikoptere 

mühimmatı yükledik saat 21:00 sıralarında bu iki helikoptere birinci kobraya; Binbaşı Rafet 

KALAYCI ve soyadını hatırlamadığımYarbay Murat‘ın ( Murat KARAKAŞ ) bindiğini ve 

havalandığını  gördüm.  Ardından  diğer  helikopteri  kullanan  Binbaşı  Sadullah  ABRA ve 

yüzbaşı  rütbesinde  ismini  hatırlamadığım  görsem  tanıyabileceğimdiğer  pilot  binerek 

havalandığını gördüm. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Eyüp ÜNAL 06/10/2016 tarihli ifadesinde; " .... Bir saat kadar kaldıktan 

sonra Özcan KARACAN beni askeri hattan aradı. Saat 21:00 sıraları idi. Bana "benim odaya 

geç,  Sadullah'da orda, orada buluşuruz" dedi.  Bende resmi aracı çağırttım, onunla Özcan 

KARACAN'ın  makam  odasının  olduğu  yere  gittim.  Odada  Özcan  KARACAN  yoktu, 

Sadullah ABRA vardı. Ona ne olup bittiğini sordum, o da bana gece uçuşu olduğunu, rutin 

faaliyet olduğunu söyledi. Ancak rutin demesine rağmen binanın bütün ışıkları yanıyordu. O 

saat için normalde bulunandan daha fazla personel vardı. Biraz konuştuktan sonra Sadullah 

odadan ayrıldı.  Ben odada Özcan'ı  beklemeye başladım.  Yarım saat  kadar  sonra  Sadullah 

tekrar odaya geldi. Bana "abi Özcan abi seni uçuş hattında bekliyor" dedi. İkimiz birlikte 200 

metre mesafedeki uçuş hattına yürüyerek gittik. Ben benim resmi aracı oradan gönderdim.

Kobra pilotları bir ara helikopterlerin başına geçtiler. Kontrollerini yaptılar. Sadullah 

ABRA'nın  helikoptere  bindiğini,  kaskını  taktığını  gördüm.  Başka  bir  helikopterin  çalışma 

sesini  duydum.  Sonra  Sadullah'da  helikopteri  çalıştırdılar.  Sırasıyla  kobralar  çalışmaya 

başladı... " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Fatih SEVİNÇ 16/11/2016 tarihli ifadesinde; ".. Ayrıca olay gecesi taarruz 

uçuş  hattında  Kobra  pilotu  Sadullah  ABRA,  Süper  Kobra  pilotu  Taha  Fatih  ÇELİK, 

teknisyenlerden  Volkan  TÜRKKORKMAZ,  Mustafa  ORMANTEPE,  isimli  askeri 

personelleri gördüğümü hatırlıyorum ancak faaliyetleri konusunda bilgim yoktur. " şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ömer  KIZILOVA  07/12/2016  tarihli  ifadesinde;  "Sabah  hava 

ayandınlandığında taarruz hangarının önünden kalktığını hatırladığım ve sonradan pilotunun 

Sadullah ABRA olduğunu öğrendiğim bir kobra kuleye doğru ateş etmeye başladı. Bir taraftan 

kulenin etrafında dönüyordu." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Tanık Ömer UZUN 26/07/2016 tarihli ifadesinde; " l5/07/2016 tarihinde ... sonra 
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Taha  Yüzbaşı  çağırdı  yanındaki  Sadullah  Binbaşı  ile  birlikte  helikopterlere  mühimmat 

yükleyeceğiz dedi, o sırada saat 21:00-22:00 sıralarıydı depoya gittik, 20 sandık mühimmatı 

Landlara yükledik bakım taburuna gittik orada hiç tanımadığım Başteknisyenleri gördüm o 

mühimmatları indirdik orada Yarbay Murat BOLAT'ı gördüm. Mühimmatlar traktör kasasına 

kondu  ve  piste  gitti.  Biz  de  Landlara  binerek  oradan  ayrıldık  ben  alaya  döndüm  alay 

gazinosunda televizyonu açtık ve darbe teşebbüsünü öğrendik o sırada saat 23:00 olmuştu " 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık  Mustafa  SERT  26/07/2016  tarihli  ifadesinde; "Ben  Kara  Havacılık 

Komutanlığında Piyade Başçavuş olarak görev yapıyorum.l4/07/20l6 tarihinde Alay komutan 

yardımcısı Yarbay Halil GÜL, Tabur komutanı Özcan KARACAN ve bölük komutanı Binbaşı 

Sadullah  ABRA öğleden önce saatlerinde  Astsubay Erhan TARHAN ile  bana Malatyadan 

mühimmat  geleceğini  söyleyerek  depoya  bakmak  istediler  birlikte  depoya  baktığımızda 

Yarbay  Halil  GÜL  gelecek  mühimmatları  buraya  koyarız  dedi.  Tabur  komutanı  Özcan 

KARACAN  1-2  saate  kadar  mühimmatların  geleceğini  bizlerin  depodan  ayrılmamamızı 

söyleyerek 3 komutan depodan ayrıldılar. Deponun önünden ayrıldık ve tabur da beklemeye 

başladık.  Yarbay Özcan  KARACAN daha  sonra  beni  çağırdı  ve  mühimmatların  geldiğini 

söyledi  Binbaşı  Sadullah  ABRA helikopterden  l5  kutu  l500  adet  top  mermisi  teslim aldı 

getirdik  depoya  koyduk.  15-07-2016  tarihinde  cuma  günü  saat  14:00  da  Tabur  komutanı 

Yarbay  Özcan  KARACAN'ın  talimatı  ile  eve  gönderildim  Çünkü  ertesi  gün  Kurmay 

Başkanının  geleceğini  bu nedenle  dinlenip  hazır  olmamı  söyledi,  saat  l4:00  de  tümenden 

ayrılarak Eryamandaki evime gittim,." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık Erhan TARHAN 26/07/2016 tarihli  ifadesinde; "  Olay günü 15/07/2016 

Cuma günü sabah saatlerinde sivil  kıyafetli  olan eski  Tabur  personeli  olan  şuan rütbesini 

yüzbaşı olarak hatırladığım İzzet ÇAKAN ve Kara Pilot Yüzbaşı Cebrail SERT sivil kıyafetli 

olarak Kara Pilot Binbaşi Sadullah ABRA'nın odasında çay içiyorlardı. l5/07/20l6 günü saat: 

l7:00 itibariyle garnizon terk iznine ayrıldım. Saat14:00 gibi gidebilirsiniz denilmesi üzerine 3 

günlük iznimi kullanmak izere garnizonu terk ettim. Mesaiden saat l8:00'i beklemeden Tabur 

Komutanı Kara Pilot Yarbay Özcan KARACAN ve Kara Pilot Binbaşı Sadullah ABRA 'nın 

müsadesiyle saat: l4:00 da mesaiyi terk ettim. evime gittim, ... Ertesi gün Cumartesi günü 

saat: l5:00 sularında öğretmenevinden ayrılış yaptım. Akşam 20:00-21:00 sularında Ankara'da 

idim. 14/07/2016 günü bölük astsubayı idim. Alay komutan yardımcısı Darbeci Kara Pilot 

Yarbay Halil GÜL, Darbeci Kara Pilot Yarbay Özcan KARACAN, Darbeci Kara Pilot Binbaşı 

Sadullah ABRA malzemelikleri açmamı emretti, 2 nolu malzemeliği açtım. Darbeciler Halil 

GÜL,  Özcan  KARACAN ve  Sadullah  ABRA bana  "16107/2016  Cumartesi  günü Kuvvet  
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Kurmay Başkanı gelip birliğimizi gezecek, sabahtan sizi mesaiye çağırabiliriz, her yer açık ve  

tertipli olacak" diye emir verdiler. l4/07/2016 günü öğlen saatlerinde Malatya ekibinin, hafta 

sonu atışı yapacağını ve mühimmatları malzemelikde durmasını emrettiler. l4/07/2016 günü 

malzemeleri  darbeciSadullah  ARBA,  darbeci  olmayan  ikmal  Astsubayı  piyade  Başçavuş 

Mustafa  SERT,  15  kutu  mühimmat  getirdiler.  Başçavuş  Mustafa  SERT kesinlikle  darbeci 

değildir.  o da benimle beraber l5/07/2016 tarihinde öğleden Sonra mesaiden ayrıldı.  Tabur 

komutanı  Yarbay  Özcan  KARACAN,  Binbaşı  Sadullah  ABRA malzemeliğin  anahtarını 

kendilerine  bırakmamı  söylediler.  Garnizon  terk  kağıdımı  imzaladılar,  saat:  14:00'da  da 

öğleden sonra izinlisiniz, mesaiyi terk edebilirsiniz dediler. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Cumhuriyet  Başsavcılığımızın  14/11/2016  tarihli  yazısına  verilen  1.Kara 

Havacılık  Alay  Komutanlığı'nın  15/11/2016  tarih  ve  34494298-3710-2425388-16  sayılı 

cevabi yazısında;

-1.Kara Havacılık Komutanlığı bünyesinde 13 Temmuz 2016 tarihinde KUTAY'da B-

335 ile kayıtlı olarak AH-1P tipi helikopter ile eğitici pilot olarak Kara Pilot Binbaşı Sadullah 

ABRA ile eğitilen pilot olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı Tayin Dairesi Başkanlığı Atama 

ve Kurslar Şube Müdürlüğü'nde görevli Kara Pilot Kurmay Yarbay Murat KARAKAŞ'ın icra 

ettikleri gece görüş gözlüğü tazeleme uçuşuna dair elde edilen bilgilerin,

-ASLAN03  kodlu  AH-1P hava  aracının  lokal  saat  ile  20:32'de  motor  çalıştırma 

müsadesi  alarak  mütakiben  20:48  civarı  Güvercinlik  Meydan  turunu  bilinen  usullerle 

Eskişehir Yolu paralelinde takip ederek terk ettiği, 

-20:52'de  Ulucan  Meydanı  Temelli/  Ankara  ve  güneyinde  çalışacağını  belirterek 

Güvercinlik  frekansını,  Güvercinlik  Meydan  sorumluluğu  sınırında  (Eskişehir 

Yolu/Yaşamkent hizaları) tek trafik olarak terk ettiği, 

-Saat  21:21'de yine  frekansı  terk ettiği  noktadan Güvercinlik  Meydanı  ile  temasa 

geçip meydana yaklaşma ve iniş müsadesi istediği, Güvercinlik Meydanına inişe müteakip 

saat 21:30'da motor susturarak uçuşu sona erdirdiği, 

-Frekansı terk ediş ve tekrar katılışı arasında geçen 29 dakikalık süreçte tek trafik 

olması  ve başka  trafiklerden kendisine  dair  malumat  alınamaması  nedeni  ile  uçuş  yaptığı 

bölgenin tespitine yönelik başka bilgi edinilemediği, 

-Hava araçlarının  radar  tarafından  takip  edilebilmesini  sağlayan ve  bilgileri  talep 

edilen  AH-1P hava  aracı  üzerinde  bulunan  transponder  cihazına  (hava  aracı  dost-düşman 

tanıma sistemi) MOD 3A kodu olarak 1721'in tahsis edildiği, 

-Hava  aracının  radar  izlerinin  bu  kod  numarası  ile  Hava  Kuvvetleri 

Komutanlığı'ndan (cihaz kapatılmamış ve alçak irtifa nedeniyle takip edililebilmiş ise) talep 

ve tespit edilebileceğinin değerlendirildiği belirtilmiştir.

2128/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  22:51'de,  Binbaşı  Sadullah  ABRA’nın  elinde  kask 

çantası ile taarruzhangarına giriş yaptığı,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  22:51'de,  Binbaşı  Sadullah  ABRA’nın  elinde  kask 

çantası ile taarruz helikopterlerine doğru gittiği,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 01:47'de, Binbaşı Sadullah ABRA’nın taarruzhangarı 

apronunda görüldüğü,

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  02:50'de,  Binbaşı  Sadullah  ABRA  ve  U/H 

Tekns.Asb.Kd.Bçvş.Ümit ALPAR’ıntaarruz hangarında birlikte görüldükleri belirtilmiştir. 

Kara Havacılık Komutanlığı Güvercinlik Uçuş Kulesinde bulunan ses kayıtları 

üzerinde bilirkişi tarafından yapılan çözüm tutanakları ve ses teşhis işlemleri sonucu 

düzenlenen 03/01/2017 tarihli bilirkişi raporunda şüpheli Sadullah ABRA'ya ait olduğu 

değerlendirilen konuşmalar şu şekildedir:

15/07/2016 tarihinde saat 23:25’deki telsiz kaydı: 

İlkay ATEŞ : " Rafet, Nero, (….) geliyor mu sesim?"

Rafet KALAYCI :" Nero dinliyorum devam"

İlkay ATEŞ : " İçerde bizim bir tane S70 var, birde yukarıda sen olacaksın 

başka trafiği Genelkurmay’a yaklaştırmayacaksın" 

Rafet KALAYCI :" Bir S70 ile biz varız tamam anladım."

İlkay ATEŞ : " S 70 yerde yerde"

Rafet KALAYCI :" Yerde anlaşıldı"

Sadullah ABRA : " Neron Sado "

İlkay ATEŞ : " Sado devam"

Sadullah ABRA : " Spor okuluna doğru devam ediyoruz biz"

İlkay ATEŞ : " Anlaşıldı abi, bizde şeye devam ediyoruz şu anda 

Cumhurbaşkanlığının üzerindeyiz, Güvercinlik'e devam ediyoruz."

İlkay ATEŞ : " Rafetle görüş Mitle şeyi koordine et abi, Mitle 

Genelkurmayı kontrol et Mite (…)"

Özcan KARACAN : " spor okuluna yaklaşan…. ,"

…Genel kurmayın üzerinde…… , …1200 fitte… ( çok fazla sayıda ses birbirine 
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karıştığı için anlaşılamamıştır.)

Sadullah ABRA : " Spor okuluna devam ediyorum. Üzerinde mavi lamba 

olan ne varsa vuracağız."

Rafet KALAYCI :" 

Özcan KARACAN : " Dostum Sado çabuk ol spor okulundaki ee (…)"

Rafet KALAYCI :" Hoca aşağıda bir sürü araç var, aşağıda bir sürü araç var. 

Aşağıda bir sürü mavi lambalı araç var hocam "

Özcan KARACAN : " Vurun onları o zaman ee şeyse vurun,dostum vurun polis 

aracıysa vurun"

Sadullah ABRA : " Gost gost o mavi araçları vurun diyo neron"

Rafet KALAYCI :" ya burada hepsi mavi araç bunların hepsi mavi araç, 

ambulanslar falan var. Hepsi mavi araç, ambulanslar var burada"

Özcan KARACAN : " (….) ateş edin"

Rafet KALAYCI :" Hepsi ambulans, hepsi ambulans"

Sadullah ABRA : " Neron, sado hepsi ambulansmış"

Özcan KARACAN : " Atış yapın bi tane "

Rafet KALAYCI :" Polis arabalarını vuruyorum doğru mu?"

Sadullah ABRA : " Polisleri vur polisleri evet."

15/07/2016 tarihinde saat 23:26’deki telsiz kaydı: 

Rafet KALAYCI :"Dinliyorum, dinliyorum. Spor okuluna yaklaşan kobra aracı  

doğru mu?"

Özcan KARACAN : "Doğru doğru vur onu"

Sadullah ABRA : "(…)ben geliyorum, ben geliyorum abi, ben geliyorum şu 

anda."

Rafet KALAYCI :" spor okuluna devam ediyorum."

Sadullah ABRA : " (….) spor okuluna devam"

15/07/2016 tarihinde saat 23:29’deki telsiz kaydı: 

Sadullah ABRA : "Güvercinlik Aslanüç"

15/07/2016 tarihinde saat 23:31’deki telsiz kaydı:

Özcan KARACAN : "Güvercin aslan 0-1" 
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İlhan OCAKCIOĞLU : "Aslan 0-1 mesajınızın yarısı aldım ilettim, eksik kalan kısmı  

var mıydı?"

Özcan KARACAN : "Var ya askeri araçların önünü kesen polis araçlarını 

hepsini değil. Eee sıkıntılı gördükleri askeri araçların önünü kesen özellikle kobra tipi 

araçları vurulacak."

İlhan OCAKCIOĞLU : "Anladım. 0-3 takip ettiniz mi?"

Sadullah ABRA : " Tekrar eder misiniz?"

İlhan OCAKCIOĞLU : "Tekrar ediyorum özellikle askeri araçların önünü kesen, 

özellikle kobra tipi polis araçları vurulacak bütün polis araçları değil."

Özcan KARACAN : "(…)dinlesinler hava yerden"

İlhan OCAKCIOĞLU : "Ayrıca hava yer kanalından sürekli dinlemede olun." 

15/07/2016 tarihinde saat23:35’deki telsiz kaydı:

Sadullah ABRA : "Güvercinlik Aslan 0-3" 

İlhan OCAKCIOĞLU : "devam edin"

Sadullah ABRA : "Genel Kurmay kavşağında alt geçitleri kapatan araçlar 

var onlarla ilgili bi uygulama olacak mı sorar mısınız ?"

İlhan OCAKCIOĞLU : "dinlemede kalın, araçlar polis aracı mı, sivil araç mı? "

Sadullah ABRA : "tam seçemiyorum ama şey Eee bu araçları çeken araçlar 

var ya onlardan araç çekiciler, araç çekicilerle kapatmışlar."

İlhan OCAKCIOĞLU : "anlaşıldı"

15/07/2016 tarihinde saat 23:38’deki telsiz kaydı:

Sadullah ABRA : "GostSado"

Rafet KALAYCI :"neron gost neron gost"

15/07/2016 tarihinde saat 23:41’deki telsiz kaydı:

İlkay ATEŞ : "Sado nero" 

Sadullah ABRA : "Nero "

İlkay ATEŞ : " Neredesin abi"

Sadullah ABRA : "anlamadım "

İlkay ATEŞ : "neredesin, neredesin şuanda neredesin?"

Sadullah ABRA : "Genelkurmay üzerindeyim "
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İlkay ATEŞ : "okey tamam. Atış yapıyor mu ?"

Sadullah ABRA : "Bu kavşağı kapatan araç çekiciler var onları ne yapalım?"

Özcan KARACAN : "Güvercin Aslan 0-1"

İlhan OCAKCIOĞLU : "Aslan 0-1 devam edin"

Özcan KARACAN : "Jandarma Beytepenin, Beytepenin etrafını polis araçları 

sarmış Eee onların Polis Özel Harekat sarmış. Vurun onları "

İlhan OCAKCIOĞLU : "takip ettiniz mi?"

İlkay ATEŞ : "mutabık "

Sadullah ABRA : " Olumsuz herhangi bir şey takip edemedim ben"

İlhan OCAKCIOĞLU : "Anlaşıldı 0-1 Beytepe’nin etrafını saran polis araçları için 

ateş emri veriyor "

Sadullah ABRA : "Beytepenin etrafını saran mutabık mıyız? "

İlhan OCAKCIOĞLU : "

Özcan KARACAN : "Jandarmanın etrafını saran polis araçlarını vurun. Arka 

tarafa scorskylerinene kadar devam"

İlhan OCAKCIOĞLU : "Beytepe jandarmanın etrafını saran polis araçları, 

scorskyler ininceye kadar emniyete alınacak, gerekirse vurulacak"

Sadullah ABRA : "anlaşıldı Beytepeye devam ediyoruz "

Özcan KARACAN : "gerekirse değil, direk vursunlar direk, yoksa sıkıntı olacak "

İlhan OCAKCIOĞLU : "düzeltiyorum gerekirse ifadesi yok "

Sadullah ABRA : "

İlhan OCAKCIOĞLU : "direk vurun emri veriliyor"

Sadullah ABRA : "direk vuruyoruz anlaşıldı "

Özcan KARACAN : "önce biraz vursunlar, sonra beklesinler çekilmelerine de 

müsaade etsinler. Duydun mu yani biraz vurun, ondan sonra çekilsinler müsaade edin 

çekilsinler yani "

İlkay ATEŞ : "neron nero"

Özcan KARACAN : "dostum eee neron duydun mu beni "

İlkay ATEŞ : "mutabık komutanım kalktık biz şu anda Beytepeye doğru 

devam ediyoruz"

Özcan KARACAN : "vurun çekilsinler gitsinler güç görsünler"

15/07/2016 tarihinde saat 23:43’deki telsiz kaydı:

İlkay ATEŞ           : "Sado nero"
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Sadullah ABRA       : "nerosöyle devam"

İlkay ATEŞ           : "Yakıt mühimmat durum ne?"

Sadullah ABRA       : "mühimmat ful, yakıt 1400"

İlkay ATEŞ          : "okey o zaman sen Beytepeye devam et. Genelkurmaya doğru biz  

gidelim "

Sadullah ABRA      : "(…) şuan da bi Beytepe üzerindeyim abi "

Özcan KARACAN   : "duyor musun sado "

Sadullah ABRA      : "şuan Beytepeye yaklaştım son 30 saniye "

15/07/2016 tarihinde saat 23:45’deki telsiz kaydı:

İlkay ATEŞ           : "Sado nero,Dostum arkandayız seni takip ediyorum görebiliyor  

musun araç" 

Sadullah  ABRA      : "Nero  sado,  yok  herhangi  bir  şey  göremiyorum  bende  

ilerliyorum abi" 

İlkay ATEŞ           : "arkanda seni takip ediyoruz" 

Özcan KARACAN   : "gerekirse gözlük çıkartın, yakıyordur onlar şeylerini"

15/07/2016 tarihinde saat 23:48’deki telsiz kaydı:

Sadullah ABRA      : "Güvercinlik, Aslan 0-3"

İlhan OCAKCIOĞLU : "devam edin"

Sadullah ABRA      : "Eee yakıt ikmalleri akıncı da mutabık mıyız? "

Özcan KARACAN    :"burada yaptıracan burada yaptıracan "

İlhan OCAKCIOĞLU : "taarruzlar için güvercinlik "

Sadullah ABRA      : "taarruzlar için güvercinlik"

Kara Havacılık Komutanlığı  tarafından yapılan idari  soruşturma sonrasında 

düzenlenen "İdari ve Disiplin Soruşturma Heyetinin Olayla İlgili Personel Hakkındaki 

Değerlendirmesi ve Kanaati Çizelgesinde; Şüpheli Sadullah ABRA'nın, 14 Temmuz 2016 

günü Malatya'dan gelen mühimmatı malzemeliğe koydurduğu, darbe teşebbüsü kapsamında 

icra edilen faaliyetlerde aktif olarak görev yaptığı, AH-1P helikopteri ile uçuş yaptığı tespit 

edilmiş,  Darbe  Teşebbüsü  kapsamında  icra  edilen  faaliyetlere  katıldığı,  667  sayılı  Kanun 

Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkarıldığı belirtilmiştir. 

Şüpheli  Sadullah  ABRA'ya  ait  Ipad  ve  Kindle  Amazon  marka  3  adet  tableti  ile 
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tabletlerin  birisinden  çıkarılan  sim  kart  üzerinde  bilirkişiler  tarafından  yapılan  incemeler 

sonucu 02/01/2017 tarihli bilirkişi raporu düzenlenmiştir. 

1.Kara Havacılık Alay Komutanlığı'nın 26/10/2016 tarih ve 2264572 - 16 sayılı 

cevabi yazısında; Kutayda B335 ile kayıtlı olarak AH-1P tipi helikopterle eğitici pilot olarak 

Sadullah ABRA (Binbaşı) ile eğitilen pilot olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı Tayin Dairesi 

Başkanlığı Atam ve Kurslar Şube Müdürlüğünde görevli Murat KARAKAŞ'ın (Kara Pilot 

Kurmay  Yarbay)  13/07/2016  tarihinde  tazeleme  eğitimi  için  uçtuklarının,  uçuşu  Özcan 

KARACAN'ın (Kara Pilot Yarbay) planladığı belirtilmiştir. 

Şüpheli  Sadullah  ABRA'nın  eşi  Reyhan  ABRA  hakkında  Cumhuriyet 

Başsavcılığımızın  2010/100074  sayılı  dosyasından  2010  Yılında  KPSS'deki  kopya  çekme 

iddialarından dolayı soruşturma yürütülmekte olduğu anlaşılmıştır. 

Şüpheli Sadullah ABRA'nın kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0506 401 73 89, 

0536  887  74  56  ve  0533  237  07  73  numaralı  telefon  hatları  için  Ankara  8.  Sulh  Ceza 

Hakimliği'nin 30/11/2016 tarih ve 2016/4559 D. iş  sayılı  kararı  ile  5271 Sayılı  CMK'nun 

135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı verilmiştir.

Şüpheli Sadullah ABRA'nın kullanmakta olduğu / adına kayıtlı 0506 401 73 89 

numaralı  telefon  hattının  iletişim  detay  bilgileri  incelendiğinde; Şüphelinin  cep 

telefonunun  askeri  darbe  girişiminde  bulunulan  15/07/2016  tarihinde  mesai  sonrasında 

Güvercinlik  Kışlasının  bulunduğu  mevkiideki  baz  istasyonlarından  sinyal  verdiği,  saat 

23:49'da  Kavaklıdere'deki,  saat  02:16'da  Kızılay  Sakarya  caddesindeki,  saat  02:16'da 

Necatibey  Caddesindeki,  saat  02:36'dan  itibaren  Güvercinlik'teki,  saat07:34'den  itibaren 

Kazan'daki  baz  istasyonlarından  sinyal  verdiği,  GPRS  bilgileri  incelendiğinde  cep 

telefonunun saat 00:00 - 00:32 arasında Tunus Caddesindeki,  saat 02:16, 02:17'de Kızılay 

Mithatpaşa  caddesindeki,  saat  02:20'den  itibaren  Güvercinlik'teki,  saat  07:41'de  Sincan 

Törekent,  saat  08:14'ten  itibaren  Kazan  ilçesindeki  baz  istasyonlarından  sinyal  verdiği, 

şüphelinin  cep  telefonu  ile  olay  akşamı  askeri  darbe  girişiminde  birlikte  hareket  ettikleri 

şüpheliler Yakup YAYLA, Erdal BAŞLAR, İlkay ATEŞ, Rafet KALAYCI, Gürçay BAYLAR, 

Özcan KARACAN, Ertuğrul  ALTUN, Ümit ALPAR, Zafer  DOLU ile telefonla irtibatının 

bulunduğu görülmüştür. 

Şüpheli Sadullah ABRA ,16/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.
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Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Sadullah  ABRA'nın  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli Sadullah ABRA'nın, 1.Kara Havacılık Alayı Taarruz Helikopter Taburu 2. 

Taarruz Helikopter Bölüğünde Bölük Komutanı olarak Binbaşı rütbesiyle görev yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  görevli  olmadığı  bir 

askeri birlikte olay gecesi faaliyette bulunması, askeri darbe faaliyeti toplantı ve hazırlıklarına 

katılmış olması, sıralı komutan ve amirleri olmayan şüphelilerden emir ve talimatlar alması 

şeklindeki  örgütsel  davranış  biçimi,  soruşturma  aşamasında  etkin  pişmanlık  göstererek 

beyanlarda  bulunan  şüpheliler  İlkay  ATEŞ,  Taha  Fatih  ÇELİK  ve  Deniz  ALDEMİR'in 

ifadelerinin içerikleri birlikte nazara alındığında, şüpheli Sadullah ABRA'nın Fetullahçı Terör 

Örgütü üyesi olduğunun anlaşıldığı,

Şüphelinin, AH-1P Kobra helikopter pilotu olduğu, Fetullahçı Terör Örgütü mensubu 

askerler  tarafından  planlanıp  gerçekleştirilecek  olan  askeri  darbe  planı  kapsamında  olay 

gecesi  AH-1P Kobra  tipi  helikopterleri  kullanacak  pilot  olarak  önceden  görevlendirildiği, 

darbe hazırlıkları kapsamında saldırı helikopter pilotlarının planlamasını yapan şüpheli Özcan 

KARACAN  ile  bu  hazırlıkfaaliyetleri  aşamasında  devamlı  görüştüğü,  ondan  olay  gecesi 

gerçekleştirecekleri helikopter uçuşlarına ilişkin talimatlar aldığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  toplantılarına  ve  hazırlık  faaliyetlerine  katılmış  olması 

nedeniyle askeri darbe girişiminden önceden haberdar olduğu, 

Şüpheli  Sadullah  ABRA'nın,şüpheli  Murat  KARAKAŞ  ile  birlikte  13/07/2016 

tarihinde  gece  uçuşu  eğitimi  adı  altında  uçuş  gerçekleştirdiklerinin,  bu  uçuş  sırasında 

helikopterin saat 20:52'deGüvercinlik Meydanı sorumluluğu sınırında tek trafik olarak radar 

frekansını  terk  ettiği,  saat  21:22'de  Güvercinlik  Meydanı  ile  temasa  geçip  21:30'da  iniş 

yaptığının  belirlendiği,  şüpheliler  Sadullah  ABRA  ve  Murat  KARAKAŞ'ın  15/07/2016 

tarihinde helikopterle uçuş gerçekleştirilecekleri bölgelere önceden keşif uçuşu yaparak askeri 

darbe hazırlık faaliyetlerinde bulunduklarının anlaşıldığı, 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensupları  tarafından  planlanıp  icra  edilmeye  çalışılan 

askeri  darbe girişiminin hazırlık  faaliyetleri  kapsamında helikopterlerde kullanılacak 20'lik 

top mermilerini, Malatya'da hakkında aynı suçtan soruşturma bulunduğu belirlenen şüpheli 

Mustafa ÖZKAN'ın emri ile tazeleme eğitimi adı altında askeri darbe kapsamından Ankara'da 

faaliyette  bulunmak  üzere  14/07/2016  tarihinde  helikopterle  Ankara'ya  gelenşüpheliler 

Gürçay BAYLAR ve Yakup YAYLA'nın kullandıkları helikoptere yüklendiği, bu şüphelilerin 

14/07/2016 tarihinde getirdikleri 1500 adet 20'lik top mermisini şüpheli Sadullah ABRA'nın 

teslim aldığı, 
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Malatya'dan  gönderilen  mühimmat  Ankara'ya  gelmeden  önce  şüpheli  Sadullah 

ABRA'nın, şüpheliler Halil GÜL ve Özcan KARACAN ile birlikte 14/07/2016 tarihinde öğle 

saatlerinde mühimmatı koyacakları depoyu tanıklar Mustafa SERT ve Erhan TARHAN ile 

birlikte  kontrol  ettikleri,  mühimmat  geldiğinde  bu  depoya  konulacağı  talimatı  verdikleri, 

şüpheli Sadullah ABRA'nın teslim aldığı 1500 adet 20'lik top mermisini depoya koydukları ve 

tanık  Erhan  TARHAN'a  "16107/2016  Cumartesi  günü  Kuvvet  Kurmay  Başkanı  gelip  

birliğimizi gezecek, sabahtan sizi mesaiye çağırabiliriz, her yer açık ve tertipli olacak" diye 

emir verdikleri, 

Şüpheli  Sadullah  ABRA'nın  mühimmatın  bulunduğu  deponun  sorumluları  olan 

tanıklar  Mustafa  SERT ve  Erhan  TARHAN'a  15/07/2016  tarihinde  saat  14:00  sıralarında 

deponun anahtarlarını aldıktan sonra izin vererek kışladan gönderdiği, bu şekilde şüphelinin 

depoda bulunan mühimmat üzerinde tam kontrol sağladığı, 

Şüpheli Sadullah ABRA'nın, 15/07/2016 tarihinde görevli olmamasına rağmen askeri 

darbe kapsamında kendisine verilecek emir ve talimatları yerine getirmek üzere Güvercinlik 

Kışlasında kaldığı, 

Güvercinlik Kışlasına Kara Kuvvetleri Komutanının denetleme için gelmesi üzerine 

şüpheli Özcan KARACAN'ın, 15/07/2016 tarihinde saat 19:32'de şüpheli Sadullah ABRA'yı 

aradığı  vetaarruz helikopter  pilotlarının planlandığı  zaman değil  arandıkları  zaman kışlaya 

gelme talimatını diğer helikopter pilotlarına iletmesini emrettiği, şüpheli Sadullah ABRA'nın 

da bu emir üzerine, şüpheliler Rafet KALAYCI, Yakup YAYLA, İlkay ATEŞ, Erdal BAŞLAR 

ve Gürçay BAYLAR'ı telefonla aradığı ve onlara şüpheli Özcan KARACAN'ın bu talimatını 

ilettiği,şüpheli  İlkay  ATEŞ'in  ifadesinde  geçen  bu  hususun  telefon  irtibat  bilgileri 

incelendiğinde de açıkça anlaşıldığı, 

Kara  Kuvvetleri  Komutanı  ve  beraberindeki  heyetin  Güvercinlik  Kışlasından 

ayrılması  üzerine  saat  21:45  sıralarında  şüpheli  Sadullah  ABRA'nın  şüpheli  Özcan 

KARACAN'dan aldığı talimat üzerine daha önce telefonla aradığıpilotları arayarak kışlaya 

gelmelerini söylediği, 

Kara Havacılık Komutanlığında askeri darbe faaliyetinin başlaması üzerine şüpheli 

Sadullah  ABRA'nın,  şüpheli  Özcan  KARACAN'ın  talimatı  üzerine  saat  21:30  sıralarında 

Malatya'dan  gelen  mühimmatın  bulunduğu  depoya  gittiği  ve  depoda  bulunan  20  sandık 

mühimmatı tanık Ömer UZUN ile birlikte Land Rover aracı yükledikleri, 

Şüpheli Sadullah ABRA'nın mühimmat yüklü araçla uçuş hattına gittiği, askeri darbe 

faaliyeti  kapsamında  şüpheliler  Murat  BOLAT,  Özcan  KARACAN  ve  Ömer 

DERELİOĞLU'nun  gündüz  mesai  saatlerinde  verdikleri  talimat  üzerine,  tüm  bakımları 

yapılmış, ammoboxları takılmış ve uçuş hattında faal bir halde bulunan AH-1W Süper Kobra 

ve AH-1P Kobra helikopterlerin ammobox kutularının içerisine bu mühimmatın teknisyenler 
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tarafından yerleştirildiği ve atışa hazır hale getirildiği, 

Mühimmat yüklenerek uçuş hattında uçuşa hazır olan AH-1P Kobra helikopterlerden 

10649 kuyruk numaralı helikoptere, şüpheliler Sadullah ABRA ve Hakan SANDIK'ın pilot 

olarak bindikleri,  şüphelilerin bu helikopterle Güvercinlik kulesinden izin almadan şüpheli 

Özcan KARACAN'ın talimatıyla kalkış yaptıkları,

Şüpheli  Sadullah  ABRA'nın  askeri  darbe  faaliyetinin  başlaması  üzerine  silahını 

kuşandığı ve gece boyunca silahlı olarak yukarıda belirtilen faaliyetleri gerçekleştirdiği,

15/07/2016 tarihinde saat 22:51'de, şüpheli Sadullah ABRA’nın elinde kask çantası 

ile taarruz helikopterlerine doğru gittiğinin güvenlik kamerası görüntüleri ile tespit edildiği, 

Olay gecesi  taarruz helikopterlerine şüpheli  Özcan KARACAN'ın 'Aslan01'  telsiz 

kodunu kullanarak telsizle ve telefonla emir ve talimatlar vererek onları sevk ve idare ettiği, 

bununla birlikte askeri darbe girişimi kapsamında Güvercinlik Kulesini ele geçiren şüpheliler 

Oğuz YALÇIN ve İlhan OCAKCIOĞLU'nun da helikopter  pilotu olan şüphelilere  telsizle 

emir  ve  talimat  verdikleri,  şüpheliler  Sadullah  ABRA ve  Hakan  SANDIK'ın  kendilerine 

verilen bu emir ve talimatlara göre uçuş gerçekleştirip helikopterden ateş açtıkları, kendilerine 

verilen yasadışı bu emir ve talimatları yerine getirdikleri, 

Telsiz konuşmaları sırasında 'Sado' kod ismini kullanan şüpheli Sadullah ABRA'nın 

15/07/2016 tarihinde saat  23:25'de  " Spor okuluna doğru devam ediyoruz biz" ,  " Spor 

okuluna devam ediyorum. Üzerinde mavi lamba olan ne varsa vuracağız." , " Gost gost o 

mavi araçları vurun diyo neron" şeklindeki telsiz konuşmalarından şüphelinin olay gecesi 

Çankaya'da  bulunan  Türk  Silahlı  Kuvvetleri  Spor  Okuluna  uçuş  gerçekleştirdiğinin 

anlaşıldığı, 

Şüpheli  Sadullah  ABRA'nın  15/07/2016  tarihinde  saat  23:25'de  telsizden " Polis  

arabalarını  vuruyorum  doğru  mu?"  şeklinde  çağrı  yapan  şüpheli  Rafet  KALAYCI'ya 

"polisleri  vur polisleri  evet." şeklinde çağrı  yaptığına ilişkin telsiz konuşmasından şüpheli 

Sadullah  ABRA'nın  şüpheli  Rafet  KALAYCI'ya  polis  araçlarını  vurması  için  talimat 

verdiğinin anlaşıldığı, 

Şüpheli  Sadullah ABRA'nınsaat23:35’de  "Genel  Kurmay kavşağında alt  geçitleri  

kapatan  araçlar  var  onlarla  ilgili  bi  uygulama  olacak  mı  sorar  mısınız  ?"  ,  "tam 

seçemiyorum ama şey Eee bu araçları çeken araçlar var ya onlardan araç çekiciler, araç  

çekicilerle kapatmışlar." şeklindeki telsiz konuşmalarından şüpheli Sadullah ABRA'nın olay 

gecesi Genelkurmay Başkanlığı binası civarında uçuş gerçekleştirdiğinin anlaşıldığı, 

Şüpheli Sadullah ABRA'nın saat 23:45’de "şuan Beytepeye yaklaştım son 30 saniye", 

"şuan Beytepeye yaklaştım son 30 saniye" şeklindeki telsiz konuşmalarından şüpheli Sadullah 

ABRA'nın şüpheli  Hakan SANDIK ile birlikte kullandıkları  AH1P Kobra tipi  helikopterle 

olay akşamı 23:43 - 23:45 sıralarında Beytepe bölgesine helikopterle uçuş gerçekleştirdiğinin 
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anlaşıldığı, 

Şüpheli  Sadullah  ABRA'nın  bu  telsiz  konuşmaları  şüpheli  Deniz  ALDEMİR'in 

şüpheli Sadullah ABRA'nın olay günü kobra helikopterle Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne ateş 

ettiğine  ilişkin  beyanı,  şüpheli  Ali  ERCAN'ın  şüpheli  Sadullah  ABRA'nın  olay  akşamı 

Genelkurmay önünde koşturan bir gruba ateş ettiğine ilişkin beyanı, olay gecesi saat 24:00'ten 

sonra Güvercinlik kulesindeki telsiz ve telefon konuşmalarını kaydeden sistemin devre dışı 

bırakılması  nedeniyle  bir  kısım  telsiz  konuşmalarına  ulaşılamaması  birlikte 

değerlendirildiğinde  şüpheli  Sadullah  ABRA'nın  olay  gecesi  şüpheli  Hakan  SANDIK  ile 

birlikte  10649  kuyruk  numaralı  AH-1P  Kobra  tipi  helikopterle  Çankaya  Spor  Okulu, 

Genelkurmay Başkanlığı binası,  Beytepe ve Ankara Emniyet Müdürlüğü binası çevresinde 

uçuş gerçekleştirdiklerinin anlaşıldığı, 

Şüpheli Sadullah ABRA'nın, şüpheli Hakan SANDIK ile birlikte olay gecesi uçuş 

gerçekleştirdikleri 10649 kuyruk numaralı helikopterin normal mermi kapasitesinin 750 adet 

mermi  olmasına  rağmen  olay  sonrasında  yapılan  kontrolde  133  adet  top  mermisi 

bulunduğunun belirlenmesine, işlenen askeri darbe girişimi ve bu kapsamdaki bu eylemlere 

karşı  kolluk  görevlisi  olarak  görev  yapan  polislerin  yasal  sınırlar  içerisinde  kalarak 

helikopterlere  silahla  ateş  etmeleri  nedeniyle  bu  helikopterde  17  adet  mermi  hasarının 

oluşmasına  göre,  10649 kuyruk numaralı  bu helikopterle  yukarıda belirtilen Genelkurmay 

Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü binaları çevresindeki sivil halka ve polise ayrıca 

aşağıda  belirtileceği  üzere  Güvercinlik  Kışlasına  operasyon  düzenleyen  jandarmaya  ateş 

açıldığının anlaşıldığı, 

Şüpheliler  Sadullah  ABRA ve Hakan SANDIK'ın,  10649 kuyruk numaralı  Kobre 

helikopterle Güvercinlik meydanından kalktıktan bir süre sonra yakıt ikmali yapmak için geri 

geldikleri,  yakıt  ikmalini  yaptıktan  sonra  15  -  20  dakika  içerisinde  tekrar  birlikte  aynı 

helikopterle meydandan kalktıkları, 

Şüpheli  Sadullah ABRA'nın,  olay gecesi saat 01:47'de taarruz hangarı  apronunda, 

saat 02:50'de Başçavuş Ümit ALPAR ile birlikte taarruz hangarında görüldüklerinin güvenlik 

kamera görüntüleri ile tespit edildiği, 

Sabah  saat  06:00  sıralarında  Jandarma  Özel  Kuvvetler  tarafından  askeri  darbe 

girişimine  karşı  Kara  Havacılık  Komutanlığı  kışlasına  operasyona  başlanılması  üzerine, 

şüpheliler  Ünsal  ÇOŞKUN  ve  Oğuz  YALÇIN'ın  talimatıylaşüpheli  Sadullah  ABRA'nın 

şüpheli  Murat  KARAKAŞ ile  birlikte  meydanda  bulunan  10649  kuyruk  numaralı  AH-1P 

Kobra helikoptere bindikleri ve Güvercinlik kulesinde jandarmayla çatışmakta olan şüpheli 

Oğuz  YALÇIN'a  destek  olarak  kule  civarında  patenler  atarak  uçtuğu  ve  jandarmaya 

helikopterle ateş açtığı, helikopter ateşi altında kalan jandarmanın geri çekilmek durumunda 

kaldığı,  bundan  yararlanan  şüphelilerin  helikopterlere  binerek  Güvercinlik  kışlasından 
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ayrıldıkları  ve  Akıncı  Hava  Üssüne  gittikleri,  şüpheliler  Sadullah  ABRA  ve  Murat 

KARAKAŞ'ın da askeri darbecileri taşıyan helikopterlerin Güvercinlik'ten ayrılması üzerine 

oradan Akıncı Hava Meydanına giderek iniş yaptıkları, 

Şüphelinin Akıncı Hava Üssünde diğer şüpheliler ile biraraya geldiği, askeri darbe 

girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine Akıncı Hava Üssünde yakalandığı, 

Şüphelinin, olay akşamı yukarıda belirtilenler dışında başka bir uçuş gerçekleştirip 

gerçekleştirmediği ya da başka bir faaliyette bulunup bulunmadığının soruşturma aşamasında 

belirlenemediği, 

Şüphelinin, aldığı yasadışı talimat üzerine olay gecesi kullandığı helikopterle sivil 

kişilere, kolluk görevlisi olarak görev yapan polislere, kamuya ait binalara, özel kişilere ve 

kamuya ait araçlara ateş açtığı, 

Askeri  darbe  girişimi  kapsamında  faaliyette  bulunan  Fetullahçı  Terör  Örgütü 

mensubu askerlerin büyük bir kısmının olay gecesi tanınmamak ve bilinmemek için aldıkları 

talimat  doğrultusunda  pec,isimlik  ve  rütbelerini  sökerek  faaliyette  bulundukları,  şüpheli 

Süleyman Nazif TÜRKOĞLU'nun Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusu sırasındaki ifadesinin 

içeriğine göre şüpheli Sadullah ABRA'nın olay gecesi üzerinde bulunan uçuş tulumunda pec, 

isimlik,  rütbe  bulunmadığı,  şüpheli  Sadullah  ABRA'nın  olay  akşamı  soruşturmaya  konu 

eylemleri gerçekleştirirken bu örgütsel talimat gereği tulumundaki isimlik, pec ve rütbesini 

söktüğünün anlaşıldığı, 

Şüphelinin, olay akşamı Genelkurmay Başkanı tarafından ikinci bir emre kadar bütün 

uçuşların durdurulması emri verildiği halde helikopterle uçuş gerçekleştirerek bu emre karşı 

geldiği, 

Şüphelinin, helikopter ile kalkış ya da iniş yaparken uçuş kulesinden izin almadığı ve 

bilgi  vermediği,  helikopter  uçuşları  için  daha  önceden verilmiş  olan  hiç  emir  ve  talimata 

riayet  etmediği,  Pilotluğunu yaptığı  helikopter  ile yasal emir ve talimatlar dışında uçuşlar 

gerçekleştirip kendisine emir ve talimat verme yetkisi bulunmayan kişilerden emir ve talimat 

aldığı,

Şüphelinin, olay günü gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi 

olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü 

mensubu olan diğer  şüphelilerle  fikir  ve eylem birlikteliği  içerisinde hareket  ettiği,  askeri 

darbe  girişimininde  bulundukları,  şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarından  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  aldığı  yasal 

olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Sadullah  ABRA'nın,  kullandığı  AH-1P  Kobra  helikopterden  açılan  ateş 

sonucu meydana gelen tüm ölüm ve yaralanma eylemlerinden 5237 sayılı TCK 37. maddesi 

uyarınca  fail  olarak  doğrudan  sorumlu  olduğu,  şüphelinin  olay  gecesi  helikopterle  uçuş 
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gerçekleştirdiği bölge olan,

Genelkurmay  Başkanlığı  binası  civarında helikopterlerden  atılan  ateş  sonucu 

öldükleri  belirlenen maktuller  Ali  Mehmet VUREL, Beytullah YEŞİLAY, Cengiz POLAT, 

Fuat  BOZKURT,  İbrahim  ATEŞ,  Maktul  Mehmet  KOCAKAYA,Murat  İNCİ,  Mustafa 

KARASAKAL,  Muzaffer  AYDOĞDU,  Osman  ARSLAN,Osman  EVSAHİBİ,  Özcan 

ÖZSOY,Ramazan KONUŞ,Selim CANSIZ, Serhat ÖNDER, Suat AKINCI, Suat ALOĞLU, 

Sultan  Selim  KARAKOÇ,  Uhut  Kadir  IŞIK,  Vedat  BÜYÜKÖZTAŞ,  Yasin  Naci 

AĞAROĞLU, Yusuf ÇELİK, Yusuf ELİTAŞ'a yönelik kasten nitelikli şekilde insan öldürme 

suçunun, 

Genelkurmay  Başkanlığı  binası  civarında helikopterlerden  atılan  ateş  sonucu 

yaralandıkları  belirlenen  müştekiler  Abdil  Muhsin  TÜRKMEN,  Abdullah 

BAHÇECİ,Abdullah  CANSIZ, Abdullah  EROL, Abdullah  KESKİN,  Abdullah  SEZGİN, 

Abdullah  TUNÇEL,  Abdulvahit  ÖZÇAVUŞ,  Abdülkadir  KAYAPINAR,  Adem  ULUTAŞ, 

Adem DEVECİ, Adem GÜL, Adem PARLAK, Adnan CEYLAN, Adnan ODABAŞI, Ahmet 

ARIK, Ahmet GENÇYİĞİT, Ahmet KARACA, Ahmet KAĞIZMANLI, Ahmet Salih ÜNAL, 

Ahmet Sefa KAYA, Akın GÜNBULAK, Alaattin GÜMÜŞHAN, Ali DEMİRDAŞ, Ali GÖK, 

Ali Osman KAYA, Ali ÖLÇÜCÜ, Alişan ÇELİK, Aslan ÇİÇEK, Aydın GÜLGAN, Aydoğan 

KONDU, Ayhan AKKANAT, Ayhan ERTUĞRUL, Aykut TÜRKAN, Aysel SANCAK, Barış 

YILDIRIM, Bayram ÇAYLAK, Bedriye TÜREMİŞ, Berat BOZKURT, Birol ÇEBİ, Birşah 

YEŞİL, Burak BALCI, Burak DEMİRCİ, Burhan DEMİR, Bülend BARAN, Bülent DURAK, 

Bünyamin ÖCAL, Büşra ÖZYILMAZ, Büşra SANCAK, Can METİN, Cavit ÖZTÜRK, Cem 

Koray ACAR, Cengiz ŞAHİN, Cengiz UÇAR, Cesur TEKİN, Çetin ÖZSOY, Dilek BURAN, 

Durak  DENİZ,  Ekrem  ÇAKIR,  Emin  KARABIYIK,  Emine  AYDINBELGE,  Emine  Nur 

PARLAK,  Emre  KAYA,  Enes  GÖKGÜL,  Engin  ZENGİN,  Ervil  PEHLİVAN,  Erdal 

AÇIKGÖZ, Eren TEKİN, Erhan ÇAYIR, Erhan SÜR, Ertuğrul  ÇAĞLAYAN, Esat  Kerim 

SEÇKİN, Faruk BAŞARAN, Fatih GÜRSES, Fatih KARATEKİN, Fatih KUBULAY, Fatih 

PİRE, Fazıl MACİT, Fazlı ÇİÇEK, Furkan ÖZTÜRK, Furkan SANCAK, Gülay GÜVERCİN, 

Gülüzar  DEMİRCİ, Hacı  Hasan OCAK, Hacı  İhsan CEYLAN, Hacı  Rahim ALLI,  Hacer 

KONUŞ,  Hakan  KARADUMAN,  Halil  İbrahim  BALGAT,  Halit  AYDOĞDU,  Hamza 

ÇAKALOĞLU,  Hanifi  TÜMER,  Harun ÇALI,  Harun DOĞAN,  Hasan CEYLAN, Hasan 

DEMİRKAN, Hasan KAYNAKCI, Hasan KAZMAZ, Hasan OLKUN, Hasan YAŞAR, Hatice 

TAVUKCU, Havva ŞEN, Hüseyin ÇINAR, Hüseyin KAYA, İbrahim ÇAĞ, İbrahim SIĞIN, 

İbrahim Ethem TOKATLIOĞLU,  İlhan  AYDIN,  İsa  PİRİHAN,  İsa  SARITEPECİ,  İsmail 

Samet MUTLU, Kaan ŞİMŞEK, Kadir İNCİKUŞU, Kadir TUNÇEL, Kazım ÇAKIR, Kemal 

TEZER, Kenan ARTUĞER, Kenan KONUK, Kerim TAŞKIRAN, Koray DEMİREL, Levent 

DİNÇ,  Mahmut  GÜRPINAR,  Mahmut  Mert  KILINÇ,  Mehmet  AYDINBELGE,  Mehmet 
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BACIK,  Mehmet  DALDA, Mehmet  Fatih  ŞABA, Mehmet  Özgür  AKKOYUNLU, Mesut 

TEKİNIŞIK, Metin İÇTÜZER, Metin UZUN, Muammer ERKAYA, Muhammed ŞAHBAZ, 

Muhammet  Berdan  ÖLÇÜCÜ,  Muhammed  Nurullah  TAVUKCU,  Murat  AKGÜL,  Murat 

AYKUT, Murat BALGAT, Murat ÇETİN, Murat DEMİRCİOĞLU, Mustafa ATEŞ, Mustafa 

GÜLCAN, Mustafa GÜNEL, Mustafa KARKIN, Mustafa ÖZYILMAZ, Mustafa SEÇKİN, 

Mustafa SEMERCİ, Mustafa SIRAKAYA, Mustafa YILMAZ, Mücahit GÜNDOĞDU, Nazar 

IRMAK,  Necati  EKİZ,  Necmettin  ÇİMEN,  Nevzat  YAPAN,  Nigar  SERT,  Oğuzhan 

KONURALP,  Okan  DEMİRCİOĞLU,  Oktay  ŞENGÜL,  Onur  Can  AÇIKGÖZ,  Orhan 

BURAN, Osman KÖMÜR, Ömer Faruk ÇATAL, Ömer Faruk EREN, Ömer Lütfi PEKER, 

Ramazan  GÜNDEŞLİ,  Regaip  YILDIRIM,  Salih  ATEŞ,  Satılmış  KOÇAK,  Selahattin 

KARAYEL, Selim YILMAZ, Selim ÖZDEMİR, Serdar DUMLUPINAR, Serdar KARATAŞ, 

Serkan ERAYHAN, Sinan ŞAHİN, Şafak ÜLGEN, Şener ŞENER, Şenol YEDİLER, Tahir 

ŞEKER,  Talip  TOSUN,  Ufuk  KAYA,  Uğur  KÖSEOĞLU,  Uğur  ŞAHAN,  Ümit 

YEŞİLMADEN,  Ümüt  EKİNCİ,  Üveys  ÖZCAN,  Üzeyir  KÜÇÜK,  Yahya  Murat 

İMAMOĞLU, Yasin DEMİRCİ, Yasin GÖKGÖZ, Yunus ÇELİK, Yusuf ASLANHAN, Yusuf 

AY, Yusuf GÖKDEMİR, Yusuf KURT ve Zafer TAŞ'a karşı işlenen kasten nitelikli şekilde 

insan öldürmeye teşebbüs suçlarının ,

Ankara Emniyet Müdürlüğü binası civarında helikopterlerden atılan ateş sonucu 

öldüğü belirlenenmaktul Halil IŞILAR'ın öldürülmesinin; 

Ankara Emniyet Müdürlüğü binası civarında helikopterlerden atılan ateş sonucu 

yaralandıkları belirlenen müştekiler Abbas Murat DELİBAŞLAR, Ali DİNLER, Ali SEZER, 

Alper KORKMAZ, Alper ÜNSAL, Barış ÜNYAY, Behçet BOLAT, Duray ERKAN, Emrah 

ÖZÇELİK,  Erol  KARACA,  Gökhan  İLDEŞ,  Hüseyin  AĞİR,  Kemal  KULLEBİ,  Kenan 

PEHLİVANLI,  Mustafa  ÖZ,  Murat  CANTÜRK, Murat  UYGUN, Osman BÜTEV,  Remzi 

BAŞ,  Salih  AYDEMİR,  Serkan ERDİNÇ,  Tuğçe  SERÇE,  Ufuk YAZICI,  Ümit  USLU ve 

Yıldırım UZUN'a karşı işlenen kasten nitelikli şekilde insan öldürmeye teşebbüs suçlarının 

doğrudan faili olduğu;

Şüpheli  Sadullah  ABRA'nın,  sabah  saat  06:00  sıralarındahelikopterle  ateş  açtığı 

Jandarma Özel Kuvvetlere ait araç içerisinde bulunan müştekiler Mustafa AKPINAR ve Birol 

ALTAY'a yönelik eylemlerinin kasten insan öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturduğu, 

Şüpheli Sadullah ABRA'nın, soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı Terör Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek, her bir maktul için ayrı ayrı  

olmak üzere 24 kez nitelikli şekilde kasten insan öldürmek, yaralanan her bir müşteki için ayrı 
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ayrı  olmak üzere toplam 219 kez nitelikli  şekilde kasten insan öldürmeye teşebbüs etmek 

suçlarını oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-127-Şüpheli Sebahattin ŞAHİN'in( Astsubay Üstçavuş  ) 
Eylemleri :

Şüpheli Sebahattin ŞAHİN 26/07/2016 tarihli ifadesinde; " 2009 yılının başında 

Balıkesir Astsubay meslek yüksek okulunda eğitim aldıktan sonra Kara Havacılık Okulu Kara 

Havacılık  teknisyen  kursunu  tamamladım,  daha  sonra  Ankara  5.  Ana  bakım  merkezi 

komutanlığına atandım. Eylül 2014’te Hava Ulaştırma grup komutanlığına atandım ve halen 

bu yerde Uçak Helikopter teknisyeni olarak göreve yapmaktayım. 

Benim bu  örgüt  hakkında herhangi  bir  bilgim ve alakam yoktur, 

hiçbir zaman bu örgütün içerisinde bulunmadım.

Ben  15/07/2016 günü  sabah saat:08:10  da  rutin  nöbet  görevimi 

Hava Ulaştırma Birlik komutanlığı birlik bakım bölüğünde görevimi aldım 

gün içerisinde rutin nöbet hizmetimi yaptım saat 16:00-16:30 sıralarında 

kıdemli  Başçavuş  Korkmaz  GÜLAL’ı  helikopter  ve  Uçakların  bulunduğu 

hangarda  gördüm  üzerinde  üniforma  vardı  niye  geldiğini  sorduğumda 

Malatya’dan B-200 VİP uçağı ile uçuştan geldiğini söyledi ve daha sonra 

hangardan  ayrıldı,  daha sonra  mesai  bitti  saat:  17:00  sıralarında  Tabur 

komutanımız  Yarbay Sezgin  UYANIK  B-200 Uçak  kısmını  mesaiye  bıraktı 

kendisi  de  yaklaşık  bir  saat  başlarında  bekledi  ve  daha  sonra  oradan 

ayrıldı. Uçak kısmı saat:18:30-17:00 sıralarında mesai bitirdiğinde VİP Uçuş 

çıktığını  Sezgin  UYANIK  Yarbayım  uçak  teknisyeni  Astsubay  İsmail 

KARAHAN’a  söyledi,  İsmail  KARAHAN  B-200  uçağının  Kara  Havacılık 

Komutanlığı  VİP apronuna çekti  uçak bir  saat bekledikten sonra uçuşun 

iptal  olduğunu söyleyen  İsmail  KARAHAN uçağı  hangara  çekti  ve  tabur 

komutanı Yarbay Sezgin UYANIK hangarı terk etti. 

Ben hangarda olduğum sırada saat:21:00-21:15 sıralarında hangar 

zili çaldı ve Binbaşı Rıza AKINCI bana Yarbay Sezgin UYANIK’ı sordu bende 

burda olmadığını odasının karargahta olduğunu söyledim ve oradan ayrıldı 

sivil giyimliydi, yaklaşık 15 dakika sonra tekrar hangarın zili çaldı ve Albay 

Osman ÇAYIR geldi  ve Tabur komutanımız Sezgin UYANIK’ı  sordu bende 

odasının  karargahta  olduğunu  söyledim  saat:22:15  sıralarında  Albay 

Osman ÇAYIR, Yarbay Sezgin UYANIK, Binbaşı Rıza AKINCI, Binbaşı Deniz 
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ALDEMİR, Yüzbaşı Zafer DOLU, Kıdemli başçavuş Korkmaz GÜLAL, Kıdemli 

Başçavuş  Ömer  KIZILOVA  hangara  geldiler  tabur  komutanımız  Sezgin 

UYANIK hangar kapısını açmamı Acil Uçuş çıktığını, 10505 ve 10503 kuyruk 

numaralı Helikopterlerin dışarıya çıkarılmasını emretti hepsi tam teçhizat 

Uçuşa hazır haldelerdi. 10503 kuyruk numaralı helikopteri Yarbay Sezgin 

UYANIK kullandı yanma hangi pilotu aldığını görmedim helikopterin kabin 

kısmında  Albay  Osman  ÇAYIR  ve  kıdemli  Başçavuş  Korkmaz  GÜLAL 

helikoptere  binip  hemen  uçtular,  10505  numaralı  helikopterde  Yüzbaşı 

Zafer  DOLU  ve  Kıdemli  başçavuş  Ömer  KIZILOVA  vardı  beraber  iki 

helikopter birlikte havalandılar,  havalanmadan önce komutanlar uçmaya 

geldiğinde  Kıdemli  başçavuş  Ömer  KIZILOVA’ya  buraya  niye  geldiklerini 

sorduğumda  yeni  grup  komutanına  hayırlı  olsuna  geldiklerini  söylediler 

sonradan acil uçuş olduğu için uçacaklarını söylediler her iki helikopterde 

ilk  uçuşta  silah  yoktu  bu  sırada  ben  bölük  komutanım  Binbaşı  Çelebi 

ÇALIMLI  ve  bölük  komutanı  vekili  Yüzbaşı  Murat  UYAN’ı  arayarak  Tabur 

komutanının  gelip  acil  uçuş  çıktığını  söylediklerini  ve  uçuşa  gittiklerini 

söyledim.

Daha  sonra  saat  04:00  sıralarında  havalanan  iki  helikopter  geri 

geldi ilk önce 10503 numaralı helikopter park alanına indi ve Yarbay Sezgin 

UYANIK  helikopterin  etrafını  kontrol  etmemizi  söyledi  bu  esnada 

helikopterin Ana Rotor Palinden hasarlı olduğunu tespit ettim daha sonra 

Yarbay Sezgin UYANIK 10504 numaralı helikopteri hangardan çıkartmamızı 

emretti  bende  10504  numaralı  helikopterin  tecrübe  uçuş  safhasında 

olduğunu  söyledim  ve  o  helikopteri  takip  eden  Başçavuş  Ferdi  GÖL’ü 

arayıp  tabur  komutanının  helikopteri  istediğini  hazır  olup  olmadığını 

sordum  o  da  hazır  olmadığını  ama  tabur  komutanının  insiyatifınde 

olduğunu  söyledi  Sezgin  UYANIK  Ferdi  GÖL  ile  konuştuğumu  gördü  ve 

kiminle  görüştüğümü sordu  bende  Ferdi  GÖL’ü  aradığımı  söyledim oda 

bana emir verdiğini ve kimseyle telefon ile görüşmememi söyledi.

Hangardan  10504  kuyruk  numaralı  helikopteri  başçavuş  Ömer 

KIZILOVA  ve  başçavuş  Korkmaz  GÜLAL  helikopteri  dışarı  çıkartılar  ve 

Yarbay Sezgin UYANIK helikoptere Başçavuş Osman ONGUN’un zimmetinde 

olan iki adet bixi ve 6 adet çelik yeleği getirmemizi emretti Osman ONGUN 

kapının kilitli  olduğunu söyledi  Yarbay Sezgin UYANIK gerekiyorsa kapıyı 

kırın getirin dedi Osman ONGUN ve ben deposuna giderek iki adet bixi ve 6 

adet çelik yelek alıp 10504 numaralı helikoptere 1 adet bixi ve 3 adet çelik 
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yelek ve diğer helikopter 10505'e bir  bixi  ve üç adet çelik yelek verdik 

mühimmat olmadığı  için  vermedik  bizde olmadığını  bildiği  için  istemedi 

zaten bu arada 10505 numaralı helikoptere Başçavuş Ömer KIZILOVA yakıt 

ikmali  yaptı  daha sonra Yarbay Sezgin UYANIK bana helikopterlerin kapı 

zırhı olup olmadığını sordu bende bilmediğimi söyledim. Başçavuş Ömer 

KIZILOVA ile  hangara bakmamızı  söyledi  biz  baktık  bulamadık bu arada 

saat:04:10 sıralarında birlikte elektirikler kesildi ve pilotlar ve teknisyenler 

olan 10505 numaralı helikopterde Yüzbaşı Zafer DOLU ve kıdemli başçavuş 

Ömer KIZILOVA ve içerisinde bilmediğim pilot ile, 10504 numarada yarbay 

Sezgin  UYANIK  ve  Başçavuş  Korkmaz  GÜLAL  ve  görmediğim  pilot  ile 

beklemeye başladılar yaklaşık bir saat beklediler bu süre içerisinde Ömer 

KIZILOVA ve Korkmaz GÜLAL’ın yanına Astsubay Ömer GÜLER ve yanında 

tanımadığım  5  tane  Astsubay  ile  birlikte  geldiler  bu  arada  Ömer 

KIZILOVA’ya  nereye  gittiklerini  sordum  bana  Genel  Kurmaya  personel 

indirdiklerini söyledi daha sonra 10505 numaralı hava aracı uçuşa çıktı ve 

15 dakika sonra geri  geldi  daha sonra Sezgin UYANIK’ın  pilotu olduğun 

10504 numaralı helikopter uçuşa çıktı ve geri gelmedi sabah saat:07:00 

sıralarında  bir  adet  Kobra  helikopteri  birliği  taramaya  başladı  o  sırada 

taarruz hangarının bulunduğu yerde iki adet helikopter çalışmaya başladı 

ve  bizim  hangarın  önünde  bulunan  Yüzbaşı  Zafer  DOLU’nun  kullandığı 

helikopter taarruz hangarı önüne gitti oradan helikoptere birileri bindi uzak 

olduğu için kaç kişi ve kim olduklarını görmedim oradan helikopter kalkış 

yapıp meydan hareket Kulesinin önüne iniş yapıp oradan da personel aldı 

ve orda bulunan üç kobra bir As-532 Cougara binip dört helikopter uçuşa 

çıktılar ve geri dönmediler saat:08:15 sıralarında diğer nöbetçinin hangara 

gelmesiyle  nöbetimi  devrettim,  Yarbay  Sezgin  UYANIK  saat:  14:00 

sıralarında  beni  cep  telefonumdan  aradı  ben  uyuyor  idim  daha  sonra 

işyerinde kullandığımız COUGAR isimli Watsapp grubundan herkesin birliğe 

gelmesi  istendi  saat:  16:00  sıralarında  birliğe  döndüğümde  nöbetçi 

Astsubay  Ali  ARSLAN  ile  konuştuğumda  bana  tabur  komutanı  Sezgin 

UYANIK arayıp helikopterlerin Akıncı da olduğunu söylemiş bana öyle dedi, 

orada bekledikten sonra eve gittik ve ben Pazar günü sabah ifade vermek 

için  birliğime  geldim  Albay  Metin  TÜZEL  bana  polislere  ifade  vermemi 

söyledi daha sonra Etimesgut Emniyet Amirliğine gittim ve oradan buraya 

geldik.

Benim  gerçekleşen  darbe  girişiminden  bilgim  16/07/2016  gece 
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saat:02:00 sıralarında telefondan internet haberleri ile haberim oldu ama 

bizim üsten kalkan helikopterlerin ilk başta niyetlerinin ve görevlerinin ne 

olduğunu bilmiyordum ancak sabah kobraların birliği taraması ve kobralar 

ile gittiğinde anladım.

Benim bu darbe girişimi ile herhangi bir alakam ve bilgim yoktur, 

ben kendi isteğim ile ifade vermeye geldim.

Benim  darbe  girişiminde  hiçbir  görev  almadım,  ben  bu  darbe 

girişiminde  Albay  Osman  ÇAYIR,  Yarbay  Sezgin  UYANIK,  Binbaşı  Rıza 

AKINCI,  Binbaşı Deniz ALDEMİR, Yüzbaşı Zafer DOLU, Başçavuş Korkmaz 

GÜLAL, Başçavuş Ömer KIZILOVA'nın helikopterlerle uçtuğunu Ve Başçavuş 

Ömer GÜLER’in de bunların yanına gelip sohbet ettiğini gördüm orada bu 

olaylara ait kamera kayıtları mevcuttur." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Ömer KIZILOVA 07/12/2016 tarihli ifadesinde; " Ben arama kurtarma 

helikopterinin yanına gittim. Hatırladığım kadarıyla bu helikopterin kuyruk numarası 10505 

idi. Cougar marka idi. Helikopterler hangardaydı. Orada bulunan nöbetçi astsubay Sebahattin 

ŞAHİN'e ben helikopteri sen hangardan çıkar traktörü nasıl kullanacağını bilmiyorum dedim. 

O  da  ben  de  bilmiyorum  dedi.  Bunun  üzerine  ben  traktöre  binip  deneme  yanılmayla 

helikopteri  çekerek  hangarın  dışına  uçuş  hattına  çıkardım.  Bunu yaparken  bana  Korkmaz 

GÜLAL Astsubay ile Sebahattin ŞAHİN Astsubaylar da yardım ettiler. ..

Güvercinlik'e indiğimizde  helikopterleri  kontrol  ettik.  Korkmaz  Başçavuşun 

teknisyenliğini yaptığı helikopterin pali isabet almıştı. Uçamayacak durumdaydı. Birşeylerin 

kötü gittiğini ve yanlış  işler  olduğunu fark ettik.  Sebahattin ŞAHİN Astsubayda oradaydı. 

Kendisine durumu sorduk. O nizamiyelerin kapatıldığını, giriş çıkışların kapatıldığını söyledi. 

Bunun üzerine sivil kıyafetlerimizi 10505 numaralı helikopterin içine aldık. Sezgin UYANIK 

Yarbay yanımıza geldi. Bana helikoptere zırh takalım dedi. Bende takılamaz dedim. Bu sırada 

Sebahattin ŞAHİN hangarda zırh var dedi. Sebahattin ile zırh almaya giderken ben kendisine 

"bırak, ne olacağı belli değil, ne yaptığımız belli değil, zırhı takmayalım" dedim. O da tamam 

dedi. Sonra tekrar Sezgin Yarbayın yanına gittik. Ona zırhı bulamadığımızı söyledik. dedi.

Sezgin UYANIK Yarbay Sebahattin ŞAHİN Astsubaya depodan bixi dediğimiz kapı 

makinalı  tüfeklerini  getirmesini  söyledi.  Sebahattin  Şahin  astsubayda  Osman  ONGUN 

Astsubayla birlikte depodan toplam 4 tane bixi getirdi. 

Şüpheliye,  şüpheli  Sebahattin  ŞAHİN'in  ifadesinin  kendisi  ile  ilgili  olan  kısmı 

okundu soruldu: Biz Korkmaz Başçavuş ile Ulaştırma Grup komutanlığına gittiğimizde orada 

bulunan  Sebahattin  ŞAHİN  bize  niye  geldiniz  diye  sormadı.  Ben  kendisine  yeni  atanan 

Ulaştırma Grup Komutanı Oğuz YALÇIN'a hayırlı olsuna geldiğimizi söylemedim. Kendisi 
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bir ara Korkmaz astsubay ile görüştüler. Belki o söylemiş olabilir. Saat 04:00 sıralarında biz 

Güvercinlik'te  hangarın  önünde  beklerken  Ömer  GÜLER Astsubay da  taarruz  hangarının 

olduğu yerden bizim yanımıza geldi. Aramızda darbeye yönelik bir konuşma olmadı. Rutin 

konuşmalar  oldu.  Bizim helikoptere  bixiler  yüklenirken 3 tane de çelik  yelek konmuştu." 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Mehmet KARAKAŞ 06/10/2016 tarihli ifadesinde; "... Yolda Sebahattin 

Astsubayı gördük. Ona ne olduğunu sorduk. O da bize 2 Cougar uçtu dedi. Sonra hangara 

geldik. Yarım saat, 1 saat sonra darbe olduğunu öğrendikten sonra ne yapacağımız konusunda 

bizden  rütbeli  olduğu  için  Ali  Kemal  Üstteğmene  sorduk.  O  bizim  nöbetçi  subayımızdı. 

Kendisi nöbetçi amirle görüşmeye çalıştı. Ancak muvaffak olamadı. Bize yapacağımız şeyin 

nöbet  yerlerimizin  emniyetini  almak  olduğunu  ve  hiçbir  şeye  bulaşmadan  nöbeti 

bitireceğimizi söyledi. Sonra birlikte askerlerin emniyetini almak için askerlerin bulunduğu 

binaya gittik. Bir kısmı gazinoda idi. Hepsini koğuşa topladık. İçtimalarını aldık. Eksik yoktu. 

Onlara yat talimatı verdik. Silahlığı kitlettirdik. Tekrar hangara geldik. " şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Fatih TEKKOL 06/10/2016 tarihli  ifadesinde;  "Kobralar normalde ani 

durumlarda kalkış yaparlar o nedenle kimse onların nereye, niçin gittiğini sorgulamaz. Biz de 

bir  astsubay olarak bunu sorgulayamadık.  Hangara dönerken uçuş  hattı  boyunca yürürken 

Hava Ulaştırma hangarının önünde Sebahattin astsubay ile karşılaştık.  O da olan bitenden 

haberi yoktu. Bize acil Couger helikopterin kalkış yaptığını söyledi. Sonra biz hangarımıza 

geçtik. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Taner BEKTAŞ 18/07/2016 tarihli ifadesinde; "  ... daha sonra ortalığın 

sakinleştikten sonra Ulaştırma hangarına doğru gittim, burada Sebahattin isimli Nöbetçi Ast 

Subayına  Cougar  helikopterlerinin  teknisyenerini  sordum,  Kuvvet  Astsubayı  Korkmaz 

(Soyadını  hatırlamadığım),  Astsubay  Tayin  (Soyadını  hatırlamadığım)  olduğunu  söyledi, 

ordan çıkarak Koruma Hangarları  Alarmaları  çalıyor  onları  susturarark Taarruz Hangarına 

gitti. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Korkmaz GÜLAL06/12/2016 tarihli ifadesinde; " ... Bu emir üzerine biz 

koşarak  oradan  ayrılıp  ulaştırma  bakım  hangarına  gittik.  Orada  nöbetçi  astsubay  olan 

Sebahattin  ŞAHİN  Astsubay  vardı.  Helikopterler  hangardaydı.  Dışarıda  herhangi  bir 

helikopter  yoktu.  Ömer,  ben  ve  Sebahattin  ŞAHİN  birlikte  2  tane  Cougar  helikopteri 

hangardan uçuş hattı denilen hangarın önüne traktörlerle çekerek çıkardık. Biz üçümüz bu 

2146/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



helikopterlerin koruma kılıflarını çıkardık. Uçuşa hazır hale getirdik. Bu helikopterler yakıt 

ikmali  yapılmış,  uçuşa  hazır  helikopterlerdi.  Kuyruk  numaralarını  hatırlamıyorum.  Birisi 

ambulans helikopteriydi, öbürü ise arama kurtarma helikopteri idi. dedi

Koşarak pilotlar geldiler, bunlardan Sezgin UYANIK Yarbay ve Deniz ALDEMİR 

Binbaşı benim başında durduğum kuyruk numarasını hatırlamadığım Cougar helikoptere pilot 

olarak bindiler. Onlar helikopteri çalıştırdılar. Biz Ömer ile birlikte bu helikopterlerin çalışma 

sonrası kontrollerini yaptık. Sebahattin ŞAHİN Astsubayda bize bu konuda nöbetçi astsubay 

olduğu için bize yardım etti. Nöbetçi astsubay helikopterler harekete geçtiği zaman sağa sola 

hareket vererek kalkış yapacak helikopterleri yönlendirirler. Sebahattin Astsubay da o akşam 

bu yönlendirmeleri  de yaptı.  ....  Ömer KIZILOVA Astsubay bir  ara  nöbetçi  astsubay olan 

Sebahattin  ŞAHİN Astsubaya  "bu birliğin  personeli  biz  miyiz,  biz  neden  uçuyoruz,  söyle  

kendi personeline gelsinler" dedi. Sebahattin ŞAHİN Astsubayda birliğin personelini aradı ve 

onları  birliğe  çağırdı.  Sonradan  duyduğuma  göre  gelen  personel  nizamiyeden  giriş 

yapamamış.

Bizim kullandığımız Cougar helikopter hasarlı olduğundan Sezgin UYANIK Yarbay 

başka bir Cougar helikopteri uçuşa hazırlamamızı söyledi. Ömer, ben ve Sebahattin birlikte 

hangardaki  başka  bir  Cougar  helikopteri  uçuş  hattına  çıkardık.  Pallerini  açtık,  uçuşa 

hazırladık. Onun da kuyruk numarasını tam hatırlamıyorum, 10503 olabilir. Sezgin Yarbay 

Sebahattin ŞAHİN Astsubaya kapı makineli tüfeğini getir dedi. O da gidip depodan tüfeği 

getirdi,  bana  verdi,  bende  bu  tüfeği  alıp  helikopterin  arka  tarafına  koydum.  Monte 

etmedim. ..." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Osman ONGUN 26/07/2016tarihli  ifadesinde;  "  Saat  21.00 sıralarında 

askerlerimin  içtimasını  aldıktan  sonra  Hangarda  bulunan  nöbetçi  Assubayı  U-H  Tek. 

Sebahattin ŞAHİN'in yanına gittim, onunla oturuyorduk, bu esnada kapı çaldı açtığımızda 

soyadını bilmediğim Kara Kuvvetleri Komutanlığında Tayın Subayı olan Rıza Binbaşı (  Rıza 

AKINCI )  geldi.  Tabur  Komutanımız  Sezgin  UYANIK'ı  sordu  bizde  odasında  olduğunu 

söyledik, geldiğinde RIZA Binbaşının silahı da üzerinde idi, daha sonra içeri girdik 5 dakika 

geçmeden yine kapı çalındı.  Kara Pilot Albay Osman soyadını  tam hatırlamıyorum ancak 

KOÇAK yada KAÇAKolan komutan ( Osman ÇAYIR)  geldi  yine  tabur  komutanı  Sezgin 

UYANIK'ı sordu, biz yine odasında olduğunu söyledik...

Ben  saat  22.30  sıralarında  tekrar  helikopter  ve  uçakların  bulunduğu  Hangar 

bölümünde nöbetçi  olan  Astsubay Sebahattin  ŞAHİN'in  yanına  gittim,  Sebahattin  ŞAHİN 

bana tabur komutanız Kara Pilot Yarbay Sezgin UYANIK'ın helikopter ile acil uçuşa çıktığını 

söyledi,  ancak  ben  kiminle  uçtuğunu  görmedim  ...  yine  burada  nöbetçi  olan  Sebahattin 

ŞAHİN Başçavuşumdan bu helikopterlerde  teknisyen olan  Astsubay Ömer  KIZILOVA ve 
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yine  astsubay  başçavuş  olan  Korkmaz  isimli  soyadını  bilmediğim  (  Korkmaz  GÜLAL  ) 

teknisyenin uçtuğunu öğrendim, bu konuyu Sebahattin ŞAHİN nöbetçi astsubayım bilir.

16.07.2016 günü saat 03.30 - 04.00 sıralarında dışarda tabur komutanım olan Sezgin 

UYANIK ile karşılaştım, komutanım Sezgin UYANIK'a “ne oluyor komutanım” diye sordum, 

bana komutanım Sezgin UYANIK ' biz uçuşta idik, bizde darbe aldık' dedi yani helikopter 

vurulmuş, Sezgin UYANIK panik halinde koşturur gibiydi, ancak ne yapacağını biliyor gibi 

idi,  Sezgin  UYANIK  bana  doğru  dönerek  “emniyet  için  size  emir  veriyorum  gerekirse 

depoların kilidini kırın bana 2 tane silah ve çelik yelek getirin” dedi, bizde emre istinaden 

Sebahattin ŞAHİN Başçavuş, Erdal Başçavuş ve ben depodan 2 adet bixi silah aldık ve birer 

tane  uçuştan  dönen  2  helikopterin  içeresine  attık,  bu  helikopterlerin  kodunu  ben  bilmem 

Sebahattin  başçavuş  bilir,  benim çünkü  hangar  ve  uçuşlar  ile  bir  alakam yoktur.  Bu  iki 

helikopter 2 adet bixi silahı daha sonra tekrar uçtu." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15  Temmuz 2016  günü,  saat:  18:06'da,  Nöbetçi  olduğu  değerlendirilen  Üstçavuş 

Sebahattin ŞAHİN’in VIP hangar girişinde görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü,  saat:  18:50'de,  Yarbay Sezgin UYANIK’ın sivil  kıyafetli 

olarak  ve  Nöbetçi  Astsubay  Üstçavuş  Sebahattin  ŞAHİN  ile  birlikte  VIP  hangar  içinde 

görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü,  saat:  18:54'de,  Yarbay Sezgin UYANIK’ın sivil  kıyafetli 

olarak  Nöbetçi  Astsubay Üstçavuş Sebahattin  ŞAHİN ile  birlikte  VIP Hangarı  apronunda 

görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 21:00de, Yarbay Sezgin UYANIK ile Hangar Nöbetçi 

Astsubayı Üstçavuş Sebahattin ŞAHİN’in uçuş kıyafetli olarak VIP hangar içinde görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 23:28'de, Başçavuş Fatih TEKKOL(Nöbetçi Kolluklu) 

olduğu değerlendirilen şahıs ile kimliği tespit edilemeyen uçuş kıyafetli bir şahsın, taarruz 

hangarından  dönüş  yaptıkları  esnada,  VIP hangar  nöbetçi  Astsubayı  Üstçavuş  Sebahattin 

ŞAHİN olduğu düşünülen şahıs ile  bir  süre konuştuktan sonra kameranın görüş açısından 

çıktıkları,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 23:42'de, Nöbetçi heyetinden oldukları değerlendirilen 

Üstçavuş Sebahattin ŞAHİN ve Kıdemli Çavuş Osman ONGUN’un VIP Hangarı apronunda 

görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü, saat:  01:00'de,  Başçavuş Kenan AKYOL’un VIP hangarı 

girişinde, Nöbetçi Astsubay Üstçavuş Sebahattin ŞAHİN ile konuşurken görüldüğü,
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16 Temmuz 2016 günü,  saat:  03:25'de,  Başçavuş Korkmaz GÜLAL ve Başçavuş 

Ömer  KIZILOVA’nın,  Hangar  Nöbetçi  Astsubayı  Üstçavuş  Sebahattin  ŞAHİN ile  birlikte 

aprondan hangara giriş yaptıklarının görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü,  saat:  03:28'de,  Başçavuş Korkmaz GÜLAL ve Başçavuş 

Ömer KIZILOVA’nın, Hangar Nöbetçi Astsubayı Üstçavuş Sebahattin ŞAHİN ile birlikte B-

200 tipi uçağı hangardan apronatraktörle çıkarttıklarının görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 03:42'de, Başçavuş Ömer GÜLER ve Başçavuş Volkan 

TÜRKKORKMAZ’ın  VIPhangarına  giriş  yaptıklarının  görüldüğü,  Başçavuş  Korkmaz 

GÜLAL ve Başçavuş Ömer KIZILOVA’nın, Nöbetçi Astsubay Üstçavuş Sebahattin ŞAHİN 

ile birlikte AS-532 Cougar helikopterini hangardan apronatraktörle çıkarttıklarının görüldüğü

16 Temmuz 2016 günü, saat: 04:09'de, Başçavuş Ömer GÜLER, Başçavuş Volkan 

TÜRKKORKMAZ,  Başçavuş  Korkmaz  GÜLAL,  Başçavuş  Ömer  KIZILOVA ve  Hangar 

Nöbetçi  Astsubayı  Üstçavuş  Sebahattin  ŞAHİN  ile  birlikteVIPhangarında  birlikte 

görüldükleri belirtilmiştir. 

Hava  Ulaştırma  Grup  Komutanlığı  Şehit  Kara  Pilot  Binbaşı  Yaşar  ERİAN 

Bakım  Hangarına  ait  güvenlik  kamera  görüntüleri  üzerinde  Kara  Havacılık 

Komutanlığı  tarafından  yapılan  inceleme  sonucu  düzenlenen  28/07/2016  tarihli 

tutanakta;  Saat  22:02'de,  Albay Osman ÇAYIR kask çantası  ve tabancalı  olarak hangara 

geldiği, Hangar Nöb.Asb. Üstçavuş Sebehattin ŞAHİN ve Kıdemli Çavuş Osman ONGUN ile 

birlikte dışarı çıktıkları, 

Saat 23.03'de, Başçavuş Ali TATLI ve Başçavuş Halil ERYİĞİT , Hangar Nöb.Asb. 

Üstçavuş Sebehattin ŞAHİN ile bir süre konuşup gittikleri, 

Saat 03:05'de, Üstçavuş Sebehattin ŞAHİN, Başçavuş Ömer KIZILOVA ve Başçavuş 

Korkmaz GÜLAL hangar apron kapısından hangara giriş yaptıkları belirtilmiştir.

Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  Mali  Suçlarla  Mücadele  Şube  Müdürlüğü'nün 

28/03/2017 tarih ve 342278 Sayılı cevabi yazısında; Şüpheli Sebahattin ŞAHİN’in kardeşi 

Seyfettin ŞAHİN’in 2016/6494 soruşturma kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü ile bağlantısı 

nedeniyle soruşturma geçirdiği serbest kaldığı belirtilmiştir.

Şüpheli Sebahattin ŞAHİN'in kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0544 341 73 14 

numaralı telefon hattı için Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin 25/10/2016 tarih ve 2016/5606 

D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı  

verilmiştir.
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Şüpheli  Sebahattin ŞAHİN'in kullanmakta olduğu 0 544 341 73 14 numaralı 

telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe  girişiminde  bulunulan 

15/07/2016 tarihinde şüphelinin cep telefonunun gündüz saatlerinden başlamak üzere ertesi 

gün sabah saatlerine Güvercinlik Kışlasının bulunduğu mevkiideki baz istasyonlarından sinyal 

verdiği,  şüphelinin gece boyuncacep telefonu ile iletişimde bulunduğu, yine gece boyunca 

internet erişiminde bulunduğu görülmüştür. 

Şüpheli Sebahattin ŞAHİN, 17/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Sebahattin  ŞAHİN'in  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli Sebahattin ŞAHİN'in, Hava Ulaştırma Grup Komutanlığı Birlik Bölüğünde 

Avionik Teknisyeni olarak Astsubay Üstçavuş rütbesiyle görev yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri olmayan şüphelilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış biçimi 

ile  birlikte  nazara alındığında,  şüpheli  Sebahattin  ŞAHİN'in Fetullahçı Terör Örgütü üyesi 

olduğunun anlaşıldığı,

Şüphelinin,  Hava Ulaştırma  Grup Komutanlığında  15/07/2016 tarihindeki  Hizmet 

Taburu Emniyet Nöbetçisi olarak önceden görevlendirildiği, 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensupları  tarafından  planlanan  askeri  darbe  girişimi 

hazırlıkları  aşamasında  Kara Havacılık  Komutanlığı  Güvercinlik  Kışlasının helikopterlerin 

sevk ve idare edildiği askeri birlik olarak belirlendiği, Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının 

15/07/2016  tarihi  gecesinde  gerçekleştirecekleri  askeri  darbe  girişimi  öncesinde  kışlada 

nöbetçi  tüm personeli  değerlendirdikleri,  15/07/2016 tarihi  gecesi  için kışlanın tam olarak 

kontrolünü temin edebilmek amacıyla kendileri ile fikir ve eylem birliği içerisinde olmayan 

nöbetçi  personelin  nöbetini  değiştirdikleri,  kendileri  ile  fikir  ve  eylem birliği  içinde  olan 

nöbetçileri ise nöbetlerine devam etmelerini sağladıkları, bununla birlikte bir kısım personele 

izin vererek evlerine gönderdikleri, yine geceleyin kışlanın girişini araçlarla kapatarak giriş ve 

çıkışı  engelledikleri  bir  bütün  olarak  değerlendirildiğinde,  15/07/2016  tarihi  gecesinde 

Güvercinlik  Kışlasında askeri  darbe girişimine karşı  eylemde bulunabilecek durumda olan 

askeri  personelin  bulunmamasının  sağlandığı,  bu  kapsamda  da  darbe  planlamasını  yapan 

şüphelilerin şüpheli Sebahattin ŞAHİN'in da olay gününe ilişkin nöbetini değiştirmedikleri, 

şüpheli Taha Fatih ÇELİK 01/09/2016 tarihli ifadesinde; "15/07/2016 günü sabah saat 07:30 

sıralarında  mesaiye  gelerek  08:30  daki  nöbet  toplantısına  katıldım.  O  gün  birinci  Kara  
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Havacılık  Alayı  Nöbetçi  Amiri  idim.  Kışla  nöbet  toplantısında  rutin  nöbet  faaliyetleri  

konuşuldu dikkatimi çeken husus o günkü nöbetçi heyetinin daha sonra gördüğüm kadarı ile  

hepsi  bu  faaliyete  iştirak  etmişlerdi."  şeklindeki  beyanlarının  da  bunu  doğrular  nitelikte 

olduğu,bununla  birlikte  her  ne  kadar  şüpheli  Sebahattin  ŞAHİN  nöbetinin  önceden 

belirlendiğini  belirtmiş  ise  de,  askeri  darbe  girişimine  ilişkin  hazırlık  ve  planlama 

toplantılarına  katılan  ve  olay gecesi  de  helikopter  kullandıkları  belirlenen şüpheliler  Taha 

Fatih ÇELİK ve Halil GÜL'ün de olay gününe ilişkin nöbetlerinin önceden belirlendiği,

Şüpheli  Sebahattin ŞAHİN'in şüpheli  Sezgin UYANIK'ın talimatıyla,  askeri  darbe 

kapsamında uçuş faaliyeti gerçekleştirmiş olan 10503 kuyruk numaralı helikopter saat 04:00 

sıralarında uçuştan döndüğünde bu helikopterin kontrollerini yaptığı, ana rotor palinde hasar 

olduğunu tespit ettiği, 

Şüpheli  Sebahattin  ŞAHİN'in  yine  şüpheli  Sezgin  UYANIK'ın  talimatıyla 

uçamayacak durumda olan 10503 kuyruk numaralı helikopter yerine hangarda bulunan 10504 

kuyruk numaralı  helikopteri  şüpheliler  Ömer KIZILOVA ve Korkmaz GÜLAL ile  birlikte 

hangardan çıkardıkları ve uçuşa hazırladıkları, 

Şüpheli Sezgin UYANIK'ın, 'depoların kilidini kırın bana 2 tane silah ve çelik yelek  

getirin' talimatı uyarınca şüpheli Sebahattin ŞAHİN'in, şüpheliler Osman ONGUN ve Erdal 

ÇAKIN ile birlikte depodan2 adet bixi silahı ve 6 adet çelik yeleği alıp askeri darbe faaliyeti  

kapsamında  uçuş  gerçekleştiren  10504  ve  10505  kuyruk  numaralı  AS  -  532  Cougar  tipi 

helikopterlere zimmetsiz olarak verdikleri, 

Şüpheli  Sebahattin ŞAHİN'in,  16/07/2016 tarihinde saat 03:42'de şüpheliler  Ömer 

KIZILOVA ve Korkmaz GÜLAL ile birlikte AS-532 Cougar tipi helikopteri hangardan aprona 

traktörle çıkardıklarının güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edildiği, 

Şüpheli Sebahattin ŞAHİN'in, şüpheli Sezgin UYANIK'ın askeri darbe kapsamında 

kendisine verdiği yasadışı talimatı yerine getirdiği, 

Şüphelinin  olay  gecesi  nöbetçi  olarak  bulunduğu  mevkiinin,  askeri  darbeciler 

tarafından  önem  verilen  yerlerden  olduğu,  şüphelinin  burada  askeri  darbe  kapsamında 

kendisine verilen yasadışı emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  üzerine  sabah 

saatlerinde kışladan ayrıldığı,

Şüphelinin, Kara Havacılık Komutanlığında gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir 

askeri darbe girişimi olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için Fetullahçı Terör 

örgütü  mensubu  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ettiği, 

şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında  Fetullahçı  Terör  Örgütü 

mensuplarından askeri darbe planlaması kapsamında aldığı yasal olmayan emir ve talimatları 

yerine getirdiği, 
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Şüpheli  Sebahattin  ŞAHİN'in,  soruşturmaya  konu  eylemlerinin,  Silahlı  Terör 

Örgütü üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük 

Millet  Meclisini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  kısmen  veya  tamamen  yapmasını 

engellemeye  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya 

görevlerini  yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını 

oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-128- Şüpheli Selim GÖREN'in( Teğmen ) Eylemleri :

Şüpheli Selim GÖREN 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " Ben Kara Havacılık Okul 

Komutanlığında  kursiyerim.  15/07/2016  günü  saat  17.00'da  sivil  içtima  yapıldı.  Bölük 

Komutanımız Emre ERKAN Yüzbaşı 21.45'te Tabur Komutanımızın bizimle görüşeceğini, ne 

hakkında olduğunu bilmediğini,  muhtemelen derslerle  ilgili  olduğunu söyledi.  Daha sonra 

dışarıya  yemek  yemeye  çıktık.  Diğer  sınıf  okullarındaki  arkadaşlarımızda  bu  gece 

çağrıldıklarını  söyledi.  Yemekten  sonra  odamıza  geldik.  Diğer  kursiyer  arkadaşlarımla 

otururken Bölük Komutanımız odaya geldi ve Kuvvet Komutanının burada olduğunu, dikkatli 

olmamız gerektiğini söyledi. 

15-20 dakika sonra Tabur komutanımız Yasin CANDEMİR stresli bir şekilde içtima 

alınan  gazinomuza  geldi  ve  'Başlarımız  saldırı  altında,  Genelkurmay  Başkanlığına  terör  

saldırısı var, ilk gelecekleri yerlerden biriside burası, hepinize gerçek silah vereceğiz, bu gece  

hepimiz öleceğiz' dedi. Akabinde bizi dörder beşer kişilik gruplara ayırdı ve herkesin emrine 

girecek bir kişinin ismini ve telefonunu verdi. Bizim grubumuza Serkan YILDIZ Yüzbaşının 

ismini ve telefon numarasını verdi. Benim grubumda Tolgahan AKBOĞA, Hüseyin ZENGİN, 

Mahir Furkan HASDEMİR ve ben vardım. Daha sonra silah almak için depoya yolladı. Bölük 

komutanımız Emre Yüzbaşı bize depodan G-3 marka rastgele silah aldırdı. Daha sonra Tabur 

Komutanımızın odasından mühimmat aldık. Akabinde Serkan YILDIZ'ı arayarak birliğimizin 

içinde bulunan Fidanlık Nizamiyesine gideceğimizi öğrendik.

Daha sonra Tolgahan AKBOĞA'nın aracıyla belirtilen yere intikal ettik. Orada iki 

tane Astsubay gördük ve durumu sorduk ama hiçbir şeyden bilgileri yoktu. Daha sonra Serkan 

YILDIZ  Yüzbaşıyı  gördük  ve  neler  olduğunu  sorduk,  o  da  bize  Nizamiyenin  emniyetini 

alacağımızı söyledi. Akabinde beyaz renkte Ford Connect bir araçla ismini bilmediğim bir 

kamuflajlı Albay geldi. Serkan Yüzbaşımızı göstererek mutlak itaat etmemizi aksi takdirde 

yargılanacağımızı  söyledi.  Daha  sonra  nizamiye  önünde  beklemeye  başladım.  Tolgahan 

AKBOĞA arkadaşım yanıma geldi ve Tabur Komutanının telefon kullanımını yasakladığını, 

kullananların vatana ihanetle yargılanacağını söyledi. Daha sonra Hüseyin'in yanına gittim. 
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Neler olduğunu anlamaya çalıştık  ve konuştuk. Bu sıralarda F-16 savaş uçakları  geçmeye 

başladı.

Saat 03.00 civarında telefonumdan haber sitelerine girerek neler olduğunu anlamaya 

çalıştım, TSK'nın yönetime el koyduğu başlığını gördüm. Bayağı şiddetli  sesler geliyordu. 

Helikopterlerin inip kalktığını gördüm ama nereye gittiğini ve çukur bir alanda yer aldığım 

için ateş açıp açmadıklarını görmedim. Fakat bir müddet sonra birliğimizin içinden şiddetli 

çatışma sesleri gelmeye başladı. Bayağı korkmuştum ve bende kendi can güvenliğimi almaya 

çalıştım. 

Daha  sonra  nizamiyede  İtfaiye  aracı  vardı  ve  onu  çekildi.  Akabinde  mevzilerde 

bulunan  askerler  mevzilerden  ayrıldılar.  Daha  sonra  Serkan  Yüzbaşı  eve  gideceğini  ve 

bizimde  başımızın  çaresine  bakmamız  gerektiğini  söyledi.  Bizde  grup  olarak  odalarımıza 

gittik. Silahlarımızı odaların başındaki masalara bıraktık. Bu sırada Galip ŞİMŞEK diye bir 

arkadaşımla karşılaştım ve o da Teğmenlerin bu işe karışmamasını, dışarıya çıkabileceklerini, 

serbest kaldıklarını söylediğini öğrendik.  Daha sonra buraya Bölük Komutanımız geldi ve 

okul komutanımızın söylediğini ona söyledik ama o da bize 'Silahlarınızı alın ve gelin' dedi. 

Silahlarımızı  bize  depoya  bıraktırdı  ve  odalarımıza  giderek  sivil  kıyafetlerimizi  giydik. 

Akabinde yine Tolgahan AKBOĞA'nın aracıyla 1 nolu nizamiyeye gittik, nizamiyedekilere 

okul komutanının izin verdiğini, kursiyer olduğumuzu söyleyip okuldan çıkış yaptık.

... Ben 14 yaşımdan beri bu kurumdayım. Biz hiçbir şekilde bu darbe düşüncesiyle 

yetiştirilmedik.  Sadece  bize  emir  verildiği  için  o  gece  oradaydık.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Mahir  Furkan  HASDEMİR  28/07/2016  tarihli  ifadesinde;" 05:30 

sıralarında  9  Nolu  Nizamiyeden  çatışma  sesleri  gelmeye  başladı,  nizamiyedeki  telsizden 

sorumlu  askere  ne  oluyor  diye  sorduğumda  bana  polislerin  9  Nolu  Nizamiyeye  sızmaya 

çalıştıklarını  ve  nizamiyedeki  askerlerin  polisle  çatıştığı  söyledi.  Bunun  üzerine  yanımda 

bulunan Kursiyer Teğmen Tolgahan AKBOĞA, Kursiyer Teğmen Selim GÖREN, Kursiyer 

Teğmen Hüseyin ZENGİN ile birlikte tabura geri döndük ve silahlarımızı depoya teslim ettik. 

Daha sonra sivil kıyafetlerimizi giyerek Kara Havacılık Komutanlığının ana nizamiyesinden 

dışarı çıktık. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Tolgahan AKBUĞA 28/07/2016 tarihli  ifadesinde;"  ...  Daha sonra bizi 

dörderli  beşerli  rastgele  gruplara  ayırdı,  benim grubum dört  kişilikti.  Grubumda  Teğmen 

Hüseyin ZENGİN, Mahir Furkan HASDEMİR, Selim GÖREN ve ben bulunuyorduk. Tabur 

komutanımız Yasin CANDEMİR Yarbay depoya gidip silah almamızı emretti.  Daha sonra 

depoya  gittiğimizde  Bölük  Komutanı  Emre  ERKAN  Yüzbaşı  bize  seri  numaralarına 
2153/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



bakmaksızın bizlere G3 marka silah verdi. Daha sonra tabur komutanımızın odasının önüne 

geldik  ve  herkese  12  şer  adet  mühimmat  dağıtıldı.  Akabinde  tabur  komutanımız  kendi 

aracımla diğer  üç arkadaşımı da alıp  Fidanlık Nizamiyesine gitmemizi emretti.  "  şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  21:16'de,  Topçu  Teğmen  Selim  GÖREN’in  sivil 

kıyafetli olarak Kara Havacılık Subay Temel koğuş kapısından giriş yaptığı,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  21:42'de,  Topçu  Teğmen  Selim  GÖREN’in  uçuş 

kıyafetli olarak Kara Havacılık Subay Temel koğuş kapısından çıkış yaptığı,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:08'de, Topçu Teğmen Tolgahan AKBUĞA, Topçu 

Teğmen Selim GÖREN ve İs.Teğmen Nuri YÜKSEL’in uçuş kıyafetli ve silahlı olarak subay 

temel silahlık koridorunda görüldükleri, belirtilmiştir. 

Şüpheli Selim GÖREN'in kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0507 792 81 92 

numaralı telefon hattı için Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin 25/10/2016 tarih ve 2016/5607 

D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı  

verilmiştir.

Şüpheli Selim GÖREN'in kullanmakta olduğu 0507 792 81 92 numaralı telefon 

hattının iletişim bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe girişiminde bulunulan 15/07/2016 

tarihinde  saat  20:37'den  ertesi  gün  saat  08:49  arasında  herhangi  bir  telefon  görüşmesi 

yapmadığı,  şüphelinin  cep  telefonunun  gece  boyunca  açık  olduğu,  internet  erişiminde 

bulunduğu anlaşılmıştır. 

Şüpheli Selim GÖREN,18/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Selim  GÖREN'in  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

ŞüpheliSelim  GÖREN'in,Kara  Havacılık  Okul  Komutanlığı  Öğrenci  ve  Kurslar 

Tabur Komutanlığında 7. dönem kursiyer teğmen olarak görev yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri dışında başka asker kişilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış 
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biçimi ile  birlikte  nazara  alındığında,  şüphelinin  Fetullahçı  Terör  Örgütü üyesi  olduğunun 

anlaşıldığı,

Şüphelinin,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler  tarafından  15/07/2016 

tarihinde  gerçekleştirilecek  askeri  darbe  girişimi  öncesinde,  Subay  Temel  Kurs  Bölük 

Komutanı olan şüpheli Emre ERKAN tarafından 15/07/2016 tarihinde saat 21:30 sıralarında 

kışlada  bulunmaları  talimatı  üzerine  15/07/2016  tarihinde  saat  21:45'de  Güvercinlik 

Kışlasında, toplantı yapılacak yerde tulumlu olarak, hazır vaziyette beklediği, 

Tabur Komutanı Yasin CANDEMİR'in, tüm 7. Dönem Kursiyer Teğmenlere olduğu 

gibi şüpheliye de kapısı kırılmak suretiyle açılan depodan seri numaralarına bakmaksızın G-3 

piyade tüfeği dağıttırdığı,

Şüphelinin, aldığı bu tüfeğin mühimatını ise askeri darbe hazırlığı kapsamında atış 

eğitimi bahanesiyle alınan ve atış eğitimi iptal edildiği halde iade edilmesi gerekirken iade 

edilmeyerek Tabur Komutanı şüpheli Yasin CANDEMİR'in odasında bulunan mermilerden 

karşıladığı, 

Şüpheli  Yasin  CANDEMİR'in,  şüpheli  Selim  GÖREN'i,  şüpheliler  Tolgahan 

AKBUĞA, Mahir Furkan HASDEMİR ve Hüseyin ZENGİN ile birlikte rastgele bir  grup 

oluşturarak  başlarına  da  şüpheli  Yüzbaşı  Serkan  YILDIZ'ı  vererek  Fidanlık  nizamiyesi 

bölgesinde görevlendirdiği, 

Şüphelinin, şüpheli Tolgahan AKBUĞA'nın özel aracı ile diğer şüpheliler ile birlikte 

Fidanlık Nizamiyesine gittikleri, 

Şüpheli Serkan YILDIZ'ın, şüpheliye Fidanlık nizamiyesinden kim girmeye çalışırsa 

ateş etmeleri talimatı verdiği,

Şüphelinin, askeri darbe faaliyeti başladığı saat 22:00 sıralarından sabah saat 06:00 - 

07:00 sıralarına kadar askeri darbeyi sevk ve idare eden şüpheliler tarafından verilen yasadışı 

emir ve talimatları yerine getirdiği, şüphelinin kendisine emir ve talimat yetkisi bulunmayan 

başka bir birlik komutanı olan şüpheli Yüzbaşı Serkan YILDIZ'dan emir ve talimat aldığı, 

Şüphelinin, askeri darbe gecesi görevlendirildiği Fidanlık nizamiyesinin, Güvercinlik 

kışlasına  giriş  ve çıkışların  yapıldığı  kapılardan birisi  olduğu,  şüphelinin  bu bölgede olay 

gecesi silahlı olarak bulunarak kışlanan askeri darbeciler açısından kontrolünü ve güvenliğini 

sağladığı, 

Askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması ve şüpheli Ünsal ÇOŞKUN'un 

'teğmenler  ayrılabilir' talimatı  üzerine  silahını  bırakıp  sivil  kıyafetlerini  giyerek  ana 

nizamiyeden çıkış yaparak Güvercinlik kışlasından ayrıldığı, 

Şüphelinin, görev tanımı dışında kendisine ait olmayan uzun namlulu silahla olay 

gecesi  Fidanlık  Nizamiye  bölgesinde  kendisine  verilen  yasadışı  emir  vetalimatları  yerine 
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getirdiği, 

Şüphelinin,  cep telefonunda,  tanık Mehmet DİKKATLİ'nin beyanına göre isminin 

'Yurtta  Sulh'  olduğu anlaşılan 7.  dönem kursiyer  teğmenlerden oluşan whatsapp grubunun 

kayıtlı  olduğu  ve  askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  üzerine  şüphelinin 

aldığı talimat doğrultusunda bu whatsapp grubuna ilişkin tüm paylaşımları sildiği, 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarının  askeri  darbe  faaliyeti  icrası  sırasında  olay 

gecesi askeri darbe faaliyeti dışında herhangi bir telefon iletişiminde bulunulmamasına dair 

faaliyete katılan askerlere emir ve talimat verdiklerinin değerlendirildiği,  şüphelinin de bu 

emir  ve  talimata  uyarak  olay  gecesi  20:37  -  08:49  saatleri  arasında  herhangi  bir  telefon 

iletişiminde bulunmadığının anlaşıldığı, 

Şüphelinin,  Kara  Havacılık  Komutanlığında  olay  gecesi  gerçekleştirilen  askeri 

hareketliliğin bir askeri darbe girişimi olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için 

kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu olan diğer şüphelilerle fikir ve eylem birlikteliği 

içerisinde  hareket  ettiği,  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  darbe  girişiminin  başarıya 

ulaşması için kendisine verilen yasal olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Selim GÖREN'in, soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı Terör Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek ve  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını  oluşturduğu 

anlaşılmıştır. 

5-129- Şüpheli Serdar ERCAN'ın ( Üsteğmen ) Eylemleri :

Şüpheli Serdar ERCAN 27/07/2016 tarihli ifadesinde; "Ben Kara Havacılık Okul 

Komutanlığında Kara Pilot Üsteğmen olarak görev yaparım. Ben Tek motorlu eğitim Uçak 

öğretmeniyim Son üç yıldır kursiyer teğmenlerin takım komutanlığını görevini yürütüyorum.

15/07/2016 Cumagünü saat 16:30 sıralarında Kurs Tabur komutanı Kurmay Yarbay 

Yasin  CANDEMİR bana saat  21:00 sıralarındakurs  taburundaolmam gerektiğini  kendisine 

Genelkurmaydangizli  bir  emir  geldiğini  bunu  kendisine  okul  komutanı  Tuğgeneral  Ünsal 

ÇOŞKUN'un ilettiğini söyledi Bende 20:50 de mesaiye geldim üzerimi değiştirdim saat 21:00 

sıralarında kus tabur komutanı Yasin CANDEMİR'in odasına gittim yanında kurmay Yarbay 

Ümran TAŞ vardı birşeyler konuşuyorlardı. Ben içeri girdiğimde sustular ve bana saat 22:00 

de gazinoda teğmenlerle birlikte toplanın diye emir verdi. 

Biz gazinoda kursiyer teğmenlerle toplandığımızda saat 22:00 sıralarında koşarak ve 
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bağırarak gelen komutanımız Yasin CANDEMİR bize hitaben Genelkurmayı bastılar çabuk 

birliğin  emniyetini  alın  dedi  ve  bizi  gruplara  bölerek  kursiyerlere  silah  dağıttı.  Ben silah 

almadım ve yanımdaki kursiyerlerle meydan harekat taburuna gittik. Burada Kara Pilot Oğuz 

YALÇIN Albayı gördük ve taburun emniyetini almaya başladık. Bu sırada ben kuleye çıktım 

kule içerisinde Oğuz YALÇIN Albayın elinde kaleşnikof silah bulunduğu ve kulede iki adet 

kuleci olduğunu sanki kuleyi ele geçirmiş tavırlar olduğunu gördüm. Ben buradan ayrılarak 

aşağıindim veaşağıdaki görevime devam ettim. Ben aşağıda beklerken sık sık kuleye okul 

komutanı Ünsal ÇOŞKUN'un arabayla gelerek çıktığını gördüm. Bize de kuleye kesinlikle 

kimseyi almayın emri verildi. Bu şekilde beklerken birçok patlama sesi duydum ve olduğum 

yerden bir çok helikopter havalandı ben hala ne olduğunu anlayamadım. 

Ardından sosyal medyadan 16.07.2016 Cumartesi günü saat 02:00 sıralarında askeri 

darbe girişimi olduğunu öğrendimBizlerin kimlerden koruduğu bir türlü öğrenememiştir biz 

bulunduğumuz yerde  durumu koruduk ve bekleyemeye  devam ettik  ben arada  bir  kuleye 

çıktım. Kara Pilot Kurmay Yarbay Yasin CANDEMİR beni gece sıksık arayarak emirler verdi 

durumları  sordu,  kursiyerlerin  cep  telefonu  ile  kimseyle  iletişime  geçmemesi  gerektiğini 

geçen olursa vatan hainliğinden işlem yapacağını söyledi veben de kursiyer Teğmenlere emri 

ilettim. 

Birlik  içerisinde  araç  ile  gece  boyu  dolaşıp  bizleri  kontrol  eden  Askeri  kıyafetli 

tanımadığım ve ismini bilmediğim Albay rütbeli komutanı ( Hakan Cafer ARSLAN) gördüm. 

Bizlerin durumunu nasıl hareket ettiğimizi sürekli olarak kontrol ediyordu. Fakat bizlerin hala 

kime  karşı  birliğimizi  savunduğumuzu  bilemedik.  Sabaha  karşı  hava  aydınlandığında  bir 

kısımJandarmabirliği içeri girdi bizde kursiyerlerle birlikte kuleye girdik. Kursiyerlerden biri 

teslim olun diyorlar dedi. Bu esnada iki  kursiyer teslim olmuştu.  Bizlere teslim olun diye 

bağıran kursiyerkendisinin teslim söyledi. Burada Albay Oğuz YALÇIN bize teslim olursanız 

ölürsünüz teslim olmayın dedi ve kulenin dışına çıkarak jandarma birliklerine geri  çekilin 

diye bağırmaya başladı. Bu sırada kobra helikopteri geldi ve jandarmaya doğru ateş açtı ve 

Oğuz YALÇIN Albayda jandarma birliğine doğru ateş etmeye başladı. Jandarma birliği geriye 

doğru  Jandarmanın  içerisine  çekildi.  Biz  Kursiyer  Teğmenlerle  birlikte  ateş  etmedik  ve 

kulenin içeresine çömelerek emniyetimizi aldık. Biz Jandarmaya hiç ateş etmedik bende silah 

da yoktu. Bizler çok korkmuştukAlbay Oğuz YALÇIN 4-5 şarjör mermiyi Jandarmaya ateş 

ederek sıktı ve çatışma yaşandı. Albay Oğuz YALÇIN bizlere kuleden aşağı inin dedi bizde 

indik.  Bizler  gelecek  olan  Helikoptere  binmek  için  aşağı  indik.  Helikopter  geldi  ve 

bizlerihelikoptereyönlendirdi. Helikoptere binerken silah sesleri hala devam ediyordu bizler 

çok  korkmuştuk.  Bizler  COUGER  marka  helikoptere  bindik.  Bindiğimiz  de  helikopter 

içerisindeKara  Havacılık  Kurmay  Başkanı  Kurmay  Yarbay  Mehmet  ŞAHİN,  Emir 

astsubaylarıvardı.  Kara  Havacılık  Okul  Komutanını  emir  astsubayı  İlyas  Başçavuş,  Kara 
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Havacılık Komutanınınismini bilmediğim Emir Astsubayı vardı.Kara Pilot Kurmay Yüzbaşı 

İzzet  ÇAKAN sivil  olarak içeride gördüm. Ayrıca içeride tanımadığım bir  tane daha sivil 

vardı.  Muhtemelen  bunlarda  astsubay veya  teknisyen olabilir.  Albay Oğuz YALÇIN ve  4 

kursiyer  Teğmen  bizimle  birlikte  helikoptere  binip  havalandık.  Nereye  gittiğimizi 

bilmiyorduk.

Daha sonraHelikopterlerin bulunduğu Akıncı hava alanına indik. İndiğimiz yerde çok 

sayıda  helikopter  vardı.  Orada  helikopterlerin  bulunduğu  yerin  yakınında  küçük  bir  bina 

vardı. Bu askeri darbeye gerçekleştiren vatan haini olan ve bu işleri organize eden bütün üst 

rütbelileri  orada  gördüm.  Burada,  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN,  Kara  Pilot  Albay  Uğur 

KAPAN, Kara Pilot Albay Murat AĞIR, Kara Pilot Albay Halil GÜL, ismini bilmediğim Kara 

Havacılık Okul Bakım Komutanı Albay, Kara Pilot Albay Oğuz YALÇIN, Kara Pilot Albay 

Vedat SEVEN, Kara Pilot Yarbay Özcan KARACAN, Kara PilotBinbaşı Rıza AKINCI, Kara 

Pilot Binbaşı Sadullah ABRAY( Sadullah ABRA ),Kara pilot Binbaşı Ali ERCAN, Kara Pilot 

Yüzbaşı  Taha Fatih  ÇELİK, Kara Pilot  Binbaşı  Temür AYDIN, Kara Pilot  Binbaşı  Tekin 

TAŞDEMİR,  Kara  PilotKurmay  Yarbay  Yasin  CANDEMİR,  Kara  Pilot  Kurmay  Yarbay 

Ümran TAŞ, Kara Pilot Kurmay Mehmet ŞAHİN,Kara Pilot Kurmay Yüzbaşı İzzet ÇAKAN ( 

Sivil kıyafetliydi),Kara Pilot BinbaşıDeniz ALDEMİR vardı. Biz orada bulunduğumuz esnada 

havada 2 tane savaş uçağı orada bulunan helikopterle ve bizlere ateş açtı bizler de kaçtık. 

Bizler bu faaliyet boyunca kimseye ateş etmedik.Birlik çevresinde bulunan tellerin üzerinde 

atlamayarak  kaçtık.  18.07.2016  Pazartesi  günü  normal  mesaime  birliğime  ve  ben  ifadem 

vermek için teslim oldum. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Yunus AYDOĞAN 30/11/2016 tarihli ifadesinde; " ... Bu sırada kuleye 

Serdar  ERCAN Üsteğmen tek başına,  tulumlu olarak geldi.  Ben kendisine komutanım ne 

oluyor diye sordum, bana hiç cevap vermedi. O da orada oturuyordu. Ben balkonda olmama 

rağmen kuledeki telsizin konuşmalarını duyuyordum. ... Bende yukarı kuleye çıktım. Oğuz 

YALÇIN  Albay  elindeki  G3  tüfeği  ile  balkon  kapısından  aşağıdaki  jandarmalara  ateş 

ediyordu.  Ben  ne  olduğuna  anlam  veremedim.  İlhan  OCAKCIOĞLU  Başçavuş,  Serdar 

ERCAN Üstteğmen ile tanımadığım üzeri tulumlu rütbesi olmayan 2 - 3 kişi yerde siper almış 

yatıyorlardı. Bende çömeldim. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Taha Fatih ÇELİK 01/09/2016 tarihli ifadesinde; " ... Müteakiben Akıncı 

üssünde biraz oturduk ve oradan çıkmaya karar verdik. Bir çok insan batı tarafındaki dikenli 

tellerden  atlıyordu.  Bizde  oradan  saat  09:00  sıralarında  atladık  ve  yürümeye  başladık. 

Yaklaşık 1-2 saat kadar yürüdük. Yolda Serdar ERCAN, Tekin TAŞDEMİR, Ali ERCAN ve 

Yakup  YAYLA ile  karşılaştık  onlar  ile  birlikte  yürümeye  devam  ettik.  Bu  arada  Özcan 
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KARACAN Yarbay beni aradı. Akıncı'ya gelmekte olduğunu söyledi. Sonrasında ben de biz 

Akıncı'dan çıkarak batıdaki yola doğru yürüdüğümüzü söyledim. O da kendisine ait araç ile 

gelip  bizi  aracına  aldı.  Yenikent'e  doğru gittik  oradan üzerimize  giyecek bir  şeyler  aldık. 

Üzerimizi değiştirerek Serdar ile Tekin'i Yenikent'e bıraktık. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Yasin CANDEMİR 25/10/2016 tarihli ifadesinde; "Saat 05:00 sıralarına 

kadar  karargahta  bekledikten  sonra  benim  yanımda  bulunan  teğmenler  ile  bölük 

komutanlarına,  depoya  silahlarını  ve  mühimmatlarını  bırakmalarını  ve  serbest  olduklarını 

söyledim. Karargah binasındaki 3 tane teğmen oradan ayrıldılar. 05:30 sıralarında kuleden 

Serdar ERCAN Üsteğmen beni aradı. "Komutanım Meydan Harekat Nizamiyenin oradaki 2  

teğmeni  jandarmalar  almış"  dedi.  Ben  de  "mukavemet  ettiler  mi"  diye  sordum.  O 

"etmemişler"  diye  cevap  verdi.  Ben  de  bunun  üzerine  Ünsal  ÇOŞKUN'un  yanına  gittim. 

Durumu  anlattım.  ....Biz  UH1  içerisinde  8-10  kişi  olarak  Akıncı'ya  gittik.  ...  Orada 

helikopterden indik. Motor susturuldu. Bir minibüs gelip Ünsal ÇOŞKUN'u aldı. O gitti. Biz 

orada  kaldık.  Orada  Ümran  TAŞ,  Serdar  ERCAN Üsteğmen  ile  bizim birlikteki  kursiyer 

teğmenlerden birkaçı vardı." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Cumali  BOLAT  14/10/2016  tarihli  ifadesinde;  "  O  akşam  ayrıca 

üsteğmen  Serdar  ERCAN'ı  görmüştüm.  Kendisine  ne  olduğunu  sormuştum.Kendisi  bana 

Tabur  Komutanı  Yasin  CANDEMİR'in  kendisini  Meydan  Harakat  Taburunda  emniyet 

göreviyle görevlendirdiğini söylemişti." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Ali ERCAN 18/02/2017 tarihli ifadesinde; "2015 Ağustos ayı ile 2016 yılı 

mart ayları arasında ismini Emre olarak bildiğim Keçiören’de ikamet eden öğretmen şahsın 

evine ben, kardeşim Üsteğmen Serdar ERCAN ve Yüzbaşı Cumali BOLAT ile birlikte gidip 

gelmeye başladık.

...  tek  olarak  Süper  Kobra  ile  havalandım  ve  Akıncıya  iniş  yaptım.  Akıncı’da 

yaklaşık on helikopter inmiş olarak gördüm yakındaki bir binaya girerek beklemeye başladım. 

Bu  bekleme  esnasında  Genelkurmay  Başkanı  Hulusi  AKAR’ı  elleri  bağsız  serbest  ve 

üniformalı olarak Albay Uğur KAPAN’ın kullandığı skorsky helikoptere binerken gördüm. 

Yine Akıncı’da; Mehmet ŞAMCI ... Serdar ERCAN, Tekin TAŞDEMİR’i gördüm. Burada bir 

iki  saat  bekledik  ve nizamiyeye  bizi  teslim alma  için  geldikleri  söylendi.  O esnada Özel 

kuvvetlerden bir ekip kendi albayları ile görüştüğünü, albaylarının bir abi ile görüştüğünde; 

kaçabiliyorlarsa yurt dışına kaçsınlar diye yüksek sesle söylendiğini duydum ancak bu şahsı 

tanımıyorum sadece sesini duydum. Bunun üzerine yedi sekiz kişi tellerden atlayarak kaçtı,  

bende Taha Fatih ile konuşarak ne yapacağımızı kararlaştırmaya çalıştık ve kaçmaya karar 
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verdik.  Taha  ile  birlikte  ben  ve  ismini  hatırlayamadığım  bir  binbaşı  tellerden  atlayarak 

buradan  çıktık  yürüdüğümüz  esnada  Özcan  KARACAN  Taha’yı  aradı  ne  konuştuklarını 

bilmiyorum ancak; konum gönderin sizi alayım oradan dediğini duydum. Ben telefonumdan 

Özcan Karacan’a konumumuzu gönderdim bir süre sonrada Özcan Karacan kendi aracı ile 

gelerek;  ben,  Taha  Fatih  ÇELİK,  ismini  hatırlayamadığım  Binbaşı,  Tekin  Taşdemir  ve 

kardeşim Serdar ERCAN’ı alarak oradan ayrıldık. Giderken hep birlikte İstanbul’a gidelim 

diye ismini hatırlayamadığım binbaşı söyledi, herkes kabul etmişti ancak Tekin Taşdemir ve 

kardeşim Serdar ERCAN Akıncılar tarafında araçtan indi." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Ömer DERELİOĞLU 10/08/2016 tarihli ifadesinde; " . Meydan hareket 

taburundan  çıktığımda  Üsteğmen  Serdar  ERCAN’ın  yanındaki  silahlı  teğmenleri  nöbetçi 

olarak sağa sola dağıttığını gördüm. Neler olup bittiğini sorduğumda, bilmediğini beyan etti. 

Aynı  esnada  Albay  Oğuz  YALÇIN’ın  kullanmış  olduğu  askeri  araçla  telaşlı  bir  şekilde 

geldiğini de gördüm. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Burak  Han  İLGÜN  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Benim  içinde 

bulunduğum 6 kişilik  grubun görev  yeri  Meydan Harekat  Taburunun bulunduğu yerdi  ve 

başımıza  Serdar  ERCAN  Üsteğmenimizi  görevlendirdi.  Daha  sonra  Tabur  komutanımız 

mühimmat deposunun kilidini kırdırıp bize mühimmat ve G3 marka silah dağıttırdı. Arabası 

olan personelin görev yerine arabasıyla gitmesi gerektiğini söyledi.  Daha sonra biz benim 

kendi  aracımla  ve  Serdar  Üsteğmenimin aracıyla  birlikte  yanımıza  silahlarımızı  da  alarak 

görev yerimize gittik. Yanımda Teğmen Osman TEKE arkadaşım bulunuyordu. Daha sonra 

Serdar  Üsteğmen  beni  ve  Osman'ı  Meydan  Harekat  Taburunun  200  metre  ilerisindeki 

Jandarmanın giriş kapısına gönderdi ve burada görev aldık. Bize askeri araçlar hariç kimseyi 

buradan  geçirmememizi  söyledi.  ....  Serdar  Üsteğmenimiz  kesinlikle  telefonla  dışarı  ile 

iletişim kurmamamızı söyledi ve bunun Tabur Komutanımızın emri olduğunu, aksini yapana 

Vatana İhanetten işlem yapacağını söyledi. 

... Daha sonra ismini hatırlayamadığım Yarbaya ''Tamam komutanım teslim olalım, 

buraya  bizi  Serdar  Üsteğmen gönderdi,  ona da haber  verip onunla birlikte  teslim olalım'' 

dedik.  Akabinde  Serdar  Üsteğmene  haber  vermek  üzere  diğer  arkadaşlarımla  birlikte 

Helikopter pistinin kulesine çıktık ve Serdar Üsteğmenin yanında yeşil gözlü ismini sonradan 

Albay Oğuz YALÇIN olarak öğrendiğim biri vardı. Albay Oğuz YALÇIN bizim derdimizi 

anlatmaya fırsat vermeden aşağıda duran Kobra araca Kaleşnilof silahla ateş etti.

....Akabinde  Albay helikoptere  binmemizi  emretti  ve  Kulede  olan  bütün personel 

taşıma helikopterinin içine bindik. Helikopterin içinde hiç tanımadığım yaklaşık 10 asker ve 

sivil vardı. Kulede ve bu esnada ben, Osman TEKE, İbrahim MERT, Murat GÜLERDİ ve 
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Serdar Üsteğmen hep birlikteydik. Daha sonra helikopter havalandı ve bir müddet uçtuktan 

sonra  bir  yer  indi  ve  buranın  Akıncı  Hava  Üssü olduğunu  öğrendik.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli İbrahim MERT27/07/2016 tarihli ifadesinde; " ... Ardından bizi gruplara 

ayırdı, Ben, Osman TEKE, Burak Han İLGÜN, Murat GÜLERDİ, Kazım HAMZAÇEBİ ve 

Ali  SERT’i Takım komutanımız Üsteğmen Serdar ERCAN’ın emrine verdi.  Ancak Serdar 

Üsteğmen’in  iki  veya  üç  hafta  önce  Sabit  Kanat  Kuruluna  tayini  çıktı  bu  kurul  bizim 

bulunduğumuz  kışla  dayan  binadaydı.  Serdar  Üsteğmen’i  nedenle  bizim  başımıza  verdi 

bilmiyorum. 

Daha sonra Tabur komutanı Yasin CANDEMİR bize "herkes depoya insin ve silah 

alsın" dedi. Bizde hemen depoya indik gelişi güzel oradan G-3 marka silah ve birer tane boş 

şarjör aldık ancak takım komutanımız Serdar Üsteğmen almadı. Daha sonra tabur komutanı 

Yasin CANDEMİR buraya gelerek muhimmatların kendi odasında olduğunu buradan adam 

başı 12’ şer adet g3 mermisi almamızı emretti. Bunun üzerine Serdar Üsteğmen ben ve Kazım 

HAMZAÇEBİ  Tabur  komutanının  odasına  gittik.  Burada  mühimmatların  başında  Bölük 

Komutanımız Emre ERKAN bekliyordu bize mühimmatlardan sayarak adam başı 12şer tane 

alın dedi bunun üzerine ben grubumdaki ben dahil 6 kişi için toplam 72 tane fişek aldım sonra 

tekrar aşağı inerek herkese dağıttım. Şarjörlere mermileri doldurduk. Bize meydan harekat 

taburunun  emniyeti  görevini  vermişlerdi  buraya  Serdar  üsteğmen’ in  şahsi  aracına  3  kişi 

arkadaşımız Burak Han İLGÜN’ün şahsi aracına üç kişi binerek bize görev verilen yere gittik.

Serdar üsteğmen burda bizi ikişerli grup halinde böldü ve rast gele yerlere yatırarak 

mevzi aldırdı. ... Saat:23:00 -23:30 sıralarında Serdar Üsteğmen geldi ve "tabur komutanının  

emri kesinlikle telefonla iletişime geçmek yasak vatan haini muamelesi yapacağım" dedi. 

Saat  gece  12:00  -01:00  arası  Serdar  Üsteğmen  gelerek  beni  ve  Kazım 

HAMZAÇEBİ’yi buradan alarak Meydan Harekat Tabur binası önüne getirdi. Bize siz burda 

durun emri üzerine bizde burada beklemeye başladık. Saat:02:00 sıralarında burada beklerken 

ben Üsteğmen Serdar’a  komutanım ne oluyor  diye  sordum o da bana  "Arkadaşlar  merak 

etmein herşey kontrol altında biz Genelkurmay başkanımınızın emirlerini uyguluyoruz sıralı 

amirlerimizin emirlerine itaat ediyoruz" dedi.

Bunun üzerine dördümüz kuleye çıktık. Kulede kendisini ilk defa gördüğümüz adını 

sonradan  Albay Oğuz  YALÇIN olarak  öğrendiğimiz  şahıs  ile  birlikte  takım komutanımız 

Serdar ERCAN vardı. Biz kendisine Jandarmadan duyduklarımızı anlattık aşağı inmemiz ve 

konuşmamız  gerektiğini  söyledik....  kulenin  arka  kapısından  birlikte  dışarı  çıktık  gelen 

Cougar tipi helikoptere bizi yönlendirdi. Bu esnada sürekli ateş sesleri duyuyorduk, korku 

içinde dördümüz, Üsteğmen Serdar ve Albay Oğuz ve Sivil kıyafeti bir şahısla bu helikoptere 
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bindik,  helikopterde  bizimle  beraber  yaklaşık  15-20  kişi  vardı  bunların  bazıları  askeri 

üniformalı  bazıları  ise  sivil  giyimli  şahıslardı,  10  dakika  yolculuktan  sonra  pistin  kuzey 

batısına  doğru  gittik  burda  bir  meydan da  bizi  indirdiler.  Buranın  Akıncı  Üssü  olduğunu 

inince öğrendik." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Müslim ÇAĞIRICI 28/07/2016 tarihli  ifadesinde; "  Burada saat:21:50 

sıralarındaTabur Komutanı, Bölük Komutanı ve Takım Komutanı Üstegmen Serdar ERCAN 

bulunduğum  katta  devamlı  olarak  bir  oraya  bir  buraya  telaşlı  bir  şekilde  hareketli 

haldeydiler." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Ali SERT11/10/2016 tarihli ifadesinde; " Bizim başımıza Serdar ERCAN 

Üsteğmeni verdi. Benden başka bizim grupta Kazım HAMZAÇEBİ, Osman TEKE, Burak 

Han İLGÜN, Murat GÜLERDİ ve İbrahim MERT vardı.

Yasin  CANDEMİR Yarbay bizim gruptaki  teğmenlerin  hepsine  bu  şekilde  görev 

verdi. Serdar Üsteğmene de "Bunları götür, depodan silah ver" dedi. Biz Serdar üsteğmen ile 

depoya indik.  Emre yüzbaşı bize "Silahları  alın" dedi.  Biz de depoda rastgele G3 piyade 

tüfeklerinden aldık. Depoda mühimmat yoktu. ..

Biz  kulenin  kapısında  beklerken  ilerleyen  saatlerde  Ünsal  ÇOŞKUN  geldi.  Bize 

"Dikkatli  olun. Saldırı  olabilir.  Açıkta beklemeyin.  Kendinizi  güvene alın" dedi ve kuleye 

çıktı. Bir süre sonra Kazım ve İbrahim, nöbet tuttuğu bölgeden Serdar Üsteğmen ile birlikte 

bizim nöbet tuttuğumuz yere geldiler. Biz kulenin kapısını dört kişi birlikte emniyet almaya 

başladık. Serdar Üsteğmen kuleye çıktı. Ünsal ÇOŞKUN daha öncesinden ayrılmıştı. Uzaktan 

helikopter uçuş sesleri geliyordu, dedi.

...  Ben  dışarı  çıktığımda  Serdar  Üsteğmen  de  dışarıdaydı.  Ben  kendisine 

televizyondan  duyduklarımı  söyleyince  o  da  çok  şaşırdı.  O  da  bize  "okul  ve  tabur 

komutanının emirlerini yerine getirmeye devam edeceğiz. Buranın korumasını sürdüreceğiz" 

dedi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Murat GÜLERDİ 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " ... Benim grubum 6 

kişiydi  ve  grubumda teğmen arkadaşlarım Osman TEKE,  Burak Han İLGÜN, Ali  SERT, 

Kazım HAMZAÇEBİ, İbrahim MERT ve yanımızda takım komutanı olarak Üsteğmen Serdar 

ERCAN bulunuyordu.  Arabası  olan personelin görev yerine arabasıyla  gitmesi  gerektiğini 

söyledi. 

Daha  sonra  ben  Burak  Han  İLGÜN'ün  aracıyla  ve  diğer  arkadaşlarda  Serdar 

Üsteğmenimin aracıyla birlikte yanımıza silahlarımızı da alarak görev yerimiz olan Meydan 

Harekat Taburuna gittik. Daha sonra Serdar Üsteğmen beni ve Ali SERT'i Meydan Harekat 
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Taburunun  önüne,  Osman  TEKE  ve  Burak  Han  İLGÜN'ü  Jandarmanın  giriş  kapısına 

gönderdi. Kazım HAMZAÇEBİ ve İbrahim MERT'i Jandarmaya gidiş yolu üzerine koydu.

Biz sürekli Serdar Üsteğmene sürekli neler olduğunu soruyorduk ve o da biz ''Genel  

Kurmay Başkanının emri olduğunu, birliğimizinde teröristlerin ilk saldırabileceği yerlerden  

olduğunu, bizimde burada güvenlik önlemi almamız gerektiğini'' söyledi. Daha sonra sabaha 

kadar burada bekledik. Burada beklerken Serdar Üsteğmenimizin emriyle Burak Han İLGÜN 

Tabur komutanımızdan ek mühimmat alıp geldi..... Biz sürekli Serdar Üsteğmenimize neler 

olduğunu soruyorduk ama o da bize ''Burada beklemek zorunda olduğumuzu, emirleri yerine  

getirmek  zorunda  olduğumuzu  ve  bunların  Genel  Kurmay  Başkanının  emri  olduğunu '' 

söylüyordu. 

...  Akabinde  Serdar  Üsteğmene  haber  vermek  üzere  diğer  arkadaşlarımla  birlikte 

Helikopter pistinin kulesine çıktık ve orada bulunan Albay Oğuz YALÇIN ''içeri geçin, şu 

saatten  sonra yapacak bişey yok''  dedi.  Bizim teslim olmamıza fırsat  vermedi.Daha sonra 

Albay Oğuz YALÇIN kulenin  camından aşağıda  duran Kobra  aracının  içindeki  Jandarma 

personeline Kaleşnilof silahla 3 şarjör ateş etti. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Kazım HAMZAÇEBİ 16/07/2016 tarihli  ifadesinde;  "Tabur Komutanı 

Kara  Pilot  Yarbay  Yasin  ÖZDEMİR  (  Yasin  CANDEMİR)  geldi  ve  “arkadaşlar  Genel  

Kurmay Başkanlığına ve Kuvvet Komutanlığına saldırı var, bu akşam birliğimiz savunacağız  

bu akşam ölebiliriz” dedi. Biz terörist saldırısı olduğunu düşündük. Tabur komutanının emri 

ile bölük komutanı Emre ERKAN ve takım komutanı Kara Pilot Üsteğmen Serdar ERCAN 

tarafından silah ve mühimmat dağıtıldı.

.... Sonra ben kuleye gittim, kulede takım komutanı Serdar Üsteğmen “arkadaşların  

nerede” dedi, ben bunun üzerine arkadaşlarıma bakmak için aşağıya indim." şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli Nuri YÜKSEL 27/07/2016 tarihli ifadesinde; "Akıncı Üssüne indiğimizde 

orası  çok  kalabalıktı  ve  700-800  kişi  vardı.  Orada  her  birlikten  birileri  vardı.  Burada 

tanıdıklarım Mustafa ÇİN Albay, Serdar ERCAN Üsteğmen, Teğmen arkadaşlarım Osman 

TEKE,  Burak  Han  İLGÜN,  Ömer  Faruk  TÜRKMEN,  Muhterem  YAMAN,  Bilal 

BOZDOĞAN, Murat GÜLERDİ, İbrahim MERT'ti.Daha sonra F4 uçakları  bulunduğumuz 

yeri ve pisti bombaladı. O esnada herkes dağılıyordu. Ben Osman TEKE arkadaşımın yanına 

gittim,  korkmuştu.  Daha sonra diğer  arkadaşlarımın yanına gittim.  Oradan kaçmaya karar 

verdik ve bunu takım komutanımız Serdar ERCAN'a söyledik. O da tamam dedi. " şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 
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Şüpheli Osman TEKE 28/07/2016 tarihli ifadesinde; " ... Ardından bizi gruplara 

ayırdı, Ben, İbrahim MERT, Burak Han İLGÜN, Murat GÜLERDİ, Kazım HAMZAÇEBİ ve 

Ali  SERT’i Takım komutanımız Üsteğmen Serdar ERCAN’ın emrine verdi.  Ancak Serdar 

Üsteğmen’in  iki  veya  üç  hafta  önce  Sabit  Kanat  Kuruluna  tayini  çıktı  bu  kurul  bizim 

bulunduğumuz  kışla  dayan  binadaydı.  Serdar  Üsteğmen’i  nedenle  bizim  başımıza  verdi 

bilmiyorum. 

....  Bize Meydan Harekat Taburunun emniyeti  görevini vermişlerdi buraya Serdar 

üsteğmen’in şahsi  aracına 3 kişi  arkadaşımız Burak Han İLGÜN’ün şahsi  aracına üç kişi 

binerek bize görev verilen yere gittik.

Serdar üsteğmen burda bizi iki şerli grup halinde böldü ve rast gele yerlere yatırarak 

mevzi  aldırdı.  Ben ve Burak Han İLGÜN’ü Jandarma nizamiyesi  tarafında mevzilendirdi. 

Diğer arkadaşlarım İbrahim MERT, Kazım HAMZAÇEBİ, Murat GÜLERDİ ve Ali SERT’in 

nerede durduklarını bilmiyorum. 

Biz buralarda bir  süre  bekledik  bunun bir  tatbikat  olduğunu düşünüyorduk,  Saat: 

23:00-23:30  sıralarında  Serdar  Üsteğmen  geldi  ve  "tabur  komutanının  emri  kesinlikle  

telefonla iletişime geçmek yasak vatan haini muamelesi yapacağım" dedi. Bu sıralarda F16'lar 

alçaktan uçuş yaparak üzerimizden geçiyorlardı. Okul bünyesindeki pistten helikopterler inip 

kalkıyordu bir hareketlilik vardı biz halen nedeninin ne olduğunu anlayamadık ancak artık 

tatbikat değilde bir terör saldırısının olduğunu düşünmeye başladık. 

....Gündoğmak üzeri idi İbrahim MERT bizi uyandırdı Jandarma ekiplerinin geldiğini 

gördük sivil giyimli Jandarma aracındaki şahıs bizi yanına çağırdı "Sizin helikopterler sabaha 

kadar şehri bombaladı silahlarınızı bize verin ve gelin" dedi bunun üzerine bizdeçok şaşırdık 

kimin  doğru  kimin  yalan  söylediğini  anlayamadık.  Bu  Yarbaya  kulede  Serdar  ERCAN 

komutanımız var  ona bilgi  verelim dedik.  Bunun üzerine dördümüz Ben,  İbrahim MERT, 

Burak Han İLGÜN ve Murat  GÜLERDİ birlikte  kuleye  çıktık.  Kulede kendisini  ilk  defa 

gördüğümüz adını sonradan Albay Oğuz YALÇIN olarak öğrendiğimiz şahıs ile birlikte takım 

komutanımız  Serdar  ERCAN  vardı.  Biz  kendisine  Jandarmadan  duyduklarımızı  anlattık. 

Aşağı inmemiz ve konuşmamız gerektiğini söyledik.... Daha sonra kulenin arka kapısından 

birlikte dışarı çıktık gelen Cougar tipi helikoptere bizi yönlendirdi. Bu esnada sürekli ateş 

sesleri duyuyorduk, korku içinde dördümüz, Üsteğmen Serdar ve Albay Oğuz ve Sivil kıyafeti 

bir şahısla bu helikoptere bindik. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ömer  Faruk  TÜRKMEN  28/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  O  sırada 

etraftan albay diye söylenen, görsem tanıyabileceğim kırsaçlı birisi, "polis, özel harekat, mit 

gelirse ateş etmemizi" söyledi, biz orada arkadaşlarımız ve Serdar ERCAN Üsteğmenimizle 

bir yerde toplanıp kaçma planları yaptık. Elimizdeki mermilerimizi söküp toprağa gömdük. 
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Çoğu  arkadaşta  yere  doğru  fırlattı,  ben  o  sırada  silahımı  da  toprağa  gömdüm.  Diğer 

arkadaşlarımda ağaçların arkasına attı. tel örgülerden kaçtık. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Tanık FATİH BİRCAN 24/07/2016 tarihli ifadesinde; " ...  ayrıca daha önceden 

burada  takım  komutanı  olarak  görev  yapmış  Serdar  ERCAN'ın  kuleyi  ele  geçirmeye 

çalıştığını  öğrendik.  Ağabeyi  binbaşı  Ali  ERCAN'ın  da  buradan  kalkan  helikopterlerden 

birisinin kullanıcısı olduğunu öğrendik." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda; 15 Temmuz 

2016 günü, saat: 22:06'de, Kr.Plt.Ütğm.Serdar ERCAN’ın uçuş kıyafetli olarak subay temel 

silahlık koridorunda görüldüğü belirtilmiştir. 

Kara Havacılık Komutanlığı  tarafından yapılan idari  soruşturma sonrasında 

düzenlenen "İdari ve Disiplin Soruşturma Heyetinin Olayla İlgili Personel Hakkındaki 

Değerlendirmesi ve Kanaati Çizelgesinde; Şüpheli Serdar ERCAN'ın, Meydan Harekat 

binası önünde 2 teğmene emir komuta ederken görüldüğü, kursiyer teğmenleri koordine ettiği, 

binadan  G-3  silahları  alarak  sevk  ettiği,  arabalara  paylaştırarak  yönlendirdiği,  Darbe 

Teşebbüsü  kapsamında  icra  edilen  faaliyetlere  katıldığı,  667  sayılı  Kanun  Hükmünde 

Kararname ile kamu görevinden çıkarıldığı belirtilmiştir. 

Şüpheli Serdar ERCAN'ın kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0506 848 00 24 

numaralı telefon hattı için Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin 25/10/2016 tarih ve 2016/5605 

D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı  

verilmiştir.

Şüpheli  Serdar  ERCAN'ın  kullanmakta  olduğu  0  506  848  00  24  numaralı 

telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe  girişiminde  bulunulan 

15/07/2016  tarihinde  cep  telefonunun  gün  boyu  ve  ertesi  gün  08:00  sıralarına  kadar 

Güvercinlik  Kışlası  civarındaki  baz  istasyonlarından  sinyal  verdiği,  şüphelinin  cep 

telefonunun  gece  boyunca  açık  olduğu,  internet  erişiminde  bulunduğu,şüphelinin  olay 

gecesiaskeri darbe girişimine iştirak eden şüpheli Cumali Bolat ile 22:07 ve 09:39 saatleri 

arasında toplam 22 defa telefon iritbatında bulunduğu görülmüştür. 

Şüpheli Serdar ERCAN, 16/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 
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toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Serdar  ERCAN'ın  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli Serdar ERCAN'ın, Kara Havacılık Okulu Öğretim Başkanlığı Sabit Kanat 

Uçuş Eğitim Kurulu Hafif  Nakliye  Uçakları  Uçuş Eğitim Kısmında Üsteğmen rütbesi  ile 

görev yaptığı,

Şüphelinin,  abisi  şüpheli  Ali  ERCAN  ve  şüpheli  Cumali  BOLAT  ile  birlikte 

Fetullahçı Terör Örgütü yapılanmasında Keçiören'de oturan "Emre" kod isimli kişinin 'abi'lik 

yaptığı hücresel ağ içerisinde faaliyet gösterdikleri, şüphelinin Fetullahçı Terör Örgütü üyesi 

olduğu, 

Şüphelinin,  15/07/2016  tarihinde  şüpheli  Yasin  CANDEMİR'den  aynı  akşam 

gerçekleştirilecek askeri darbe girişimine katılması hususunda emir ve talimat aldığı, 

Şüphelinin,  Fetullahçı  Terör  Örgütü mensubu askerler  tarafından planlanan askeri 

darbe girişiminden önceden haberdar olduğu, 

Şüphelinin,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler  tarafından  planlanıp 

gerçekleştirilecek  askeri  darbe  kapsamında  kendisine  verilecek  emir  ve  talimatları  yerine 

getirmek  üzere  15/07/2016  tarihinde  saat  20:50  sıralarında  Güvercinlik  Kışlasına  geldiği, 

tulumunu  giydiği,  şüpheli  Yasin  CANDEMİR'in  yanına  gittiği  ve  ondan  saat  22:00'de 

teğmenlerle birlikte hazır olması için talimat aldığı, 

Şüpheli Yasin CANDEMİR'in yemekhanede toplanan teğmenleri gruplara ayrıdığı, 

onlara  silah  vermesi  için  şüpheli  Emre  ERKAN'a  talimat  verdiği,  silahlanan  bu  kursiyer 

teğmenlere kendi odasından da mühimmat dağıttırdığı, şüpheli Yasin CANDEMİR'in kursiyer 

teğmen  olan  şüpheliler  İbrahim MERT,  Kazım HAMZAÇEBİ,Osman  TEKE,  Burak  Han 

İLGUN,Murat  GÜLERDİ  ve  Ali  SERT'ten  oluşturduğu  grubu  şüpheli  Serdar  ERCAN'ın 

emrine verdiği ve kendilerini Meydan Harekat Taburuna göndererek, o bölgede bulunan uçuş 

kulesinin ve çevresinin kontrol edilmesi emrini verdiği, 

Şüpheli  Serdar  ERCAN'ın  kendi  emrine  verilen  silahlandırılmış  teğmenlerden bir 

kısmını kendi aracıyla görevlendirildikleri  bölgeye götürdüğü, teğmenlerin bir kısmının da 

şüpheli Burak Han İLGÜN'ün aracıyla görevlendirildikleri bölgeye gittikleri,

Şüpheli  Serdar  ERCAN'ın,  şüpheliler  Murat  GÜLERDİ  ve  Ali  SERT'i  Meydan 

Harekat  Taburu  önüne,  şüpheliler  Osman  TEKE ve  Burak  Han  İLGÜN'ü  Jandarma girşi 

kapısına, şüpheliler Kazım HAMZAÇEBİ ve İbrahim MERT'i ise Jandarma giriş yolu üzerine 

mevzilendirdiği, 

Şüpheli YasinCANDEMİR'in gece boyunca sık sık Serdar ERCAN'ı aradığı, durumu 

sorduğu,  ona  emirler  verdiği,  kursiyer  teğmenlerin  cep  telefonu  ile  kimseyle  iletişime 

geçmemesi  talimatları  verdiği,  şüpheli  Serdar  ERCAN'ın  da  bu  emir  üzerine  kursiyer 
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teğmenlere cep telefonu ile iletişim kurmamaları talimatı verdiği, aksi halde vatan ihanetten 

işlem yapılacağını söylediği, 

Şüphelinin, ara ara uçuş kulesine çıktığı, Ünsal ÇOŞKUN'un ve Oğuz YALÇIN'ın 

kendisine 'kuleye kesinlikle kimseyi almayın' emrini verdiği, 

Sabah  saat  05:50  sıralarında,  Jandarma  Özel  Kuvvetler  tarafından  askeri  darbe 

girişimine  karşı  Kara  Havacılık  Komutanlığı  kışlasına  operasyona  başlanılması  üzerine, 

şüphelinin kursiyer teğmenler ile birlikte kuleye girdikleri, kursiyer teğmenlerden 2 tanesinin 

jandarmaya  teslim  olduğu,  jandarma  tarafından  kendilerine  teslim  olun  çağrısı  yapıldığı, 

kulede bulunan şüpheli Oğuz YALÇIN'ın 'teslim olursanız ölürsünüz, teslim olmayın' dediği, 

şüphelinin de beraberindeki kursiyerlerle birlikte jandarmaya teslim olmadığı, bu sırada Oğuz 

YALÇIN'ın  kuleden  jandarma  birliğine  ateş  ettiği,  bu  ateş  sonucunda  jandarmanın  geri 

çekildiği,  şüpheli  Oğuz YALÇIN'ın  da kendilerine 'aşağı  inin' talimatı  verdiği,  şüphelinin 

orada  bulunanlarla  birlikte  kuleden  inip  şüpheliler  Rıza  AKINCI  ve  Zafer  DOLU'nun 

kullandıkları AS-532 Cougar helikoptere bindikleri, helikopterde bulunan şüpheliler Mehmet 

ŞAHİN,  İlyas  BARUT,  İzzet  ÇAKAN,  Fatih  KARAGÖZ,  Oğuz  YALÇIN  ve  kursiyer  4 

teğmenle birlikte Akıncı Hava Üssüne gittikleri, 

Askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlandığının  ortaya  çıkması  ve  üssün 

bombalanması üzerine şüphelinin hava üssündeki tellerden atlayarak kaçtığı, 

Şüphelinin,  daha  sonra  Akıncı  civarında  şüpheliler  Taha  Fatih  ÇELİK,  Tekin 

TAŞDEMİR, Ali ERCAN ve Yakup YAYLA ile karşılaştıkları, şüpheli Özcan KARACAN'ın 

aracı ile gelip kendilerini aldığı, şüpheli Özcan KARACAN'ın şüpheliler Serdar ERCAN ve 

Tekin TAŞDEMİR'i Yenikent'te bıraktıktan sonra aynı araçla İstanbul'a gittiği, 

Şüphelinin,  kendisine  emir  ve  talimat  verme  yetkisi  bulunmayan  şüpheli  Yasin 

CANDEMİR'den talimat aldığı, yine kendisinin emir ve talimat verme yetkisi bulunmadığı 

kursiyer  teğmenlere  yasadışı  emir  ve  talimatlar  verdiği,  şüphelinin  tanımlı  görevi  dışında 

hareket ettiği, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamında  helikopter  uçuşlarının  kontrolünün 

sağlandığı  uçuş  kulesi  bölgesinin  darbe  girişimi  kapsamında  faaliyette  bulunan  askerler 

yönünden güvenliğini sağladığı, 

Şüphelinin, gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi olduğunu 

bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu 

olan  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ettiği,  askeri  darbe 

girişimininde bulundukları, şüphelinin askeri hiyerarşi ve tanımlı görevleri dışında Fetullahçı 

Terör Örgütü mensuplarından askeri darbe planlaması kapsamında aldığı yasal olmayan emir 

ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüphelinin,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  yapılanması  içerisinde  ayın  hücresel  ağda 
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bulunduğu şüpheli  Cumali  BOLAT ile 15/07/2016 tarihinde saat 22:07'den ertesi  gün saat 

09:39 saatleri arasında toplam 22 defa telefon irtibatı sağladığı, 

Şüpheli Serdar ERCAN'ın,  soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı Terör Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek ve  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını  oluşturduğu 

anlaşılmıştır. 

5-130-  Şüpheli  Serkan  NAVRUZ'un  (  Astsubay  Üstçavuş  ) 
Eylemleri :

Şüpheli  Serkan  NAVRUZ  02/08/2016  tarihli  ifadesinde; "  Ben  halen  Kara 

Kuvvetleri Komutanlığı Tayin Dairesi Başkanlığı Muhabere Destek Sınıfı Tayin Şube Kara 

Havacılık Kısmında Kısım Astsubayı olarak Üstçavuş rütbesi ile görev yaparım. Ben Kara 

Havacılık Komutanlığında görev yaparken Kara Kuvvetleri Komutanlığına yeni tayin oldum. 

Kara  Havacılık  Komutanlığının  Ispartaya  taşınması  söz  konusu  olduğu  için  sürekli 

toplantılarımız oluyordu. 15/07/2016 günüsaat 18:00 sıralarında mesaide kalmışken Binbaşı 

Mehmet ŞAMCI bana toplantı  olduğunu söyledi  ve saat  20:00 sıralarında Kara Havacılık 

Komutanlığında  olmam  gerektiğini  söyledi.  Ben  de  20:00'de  oraya  gittim.  İsimlerini 

bilmediğim Başçavuşlar vardı. Çay içtik saat 22:00'a kadar bekledim. 

22:00'da  sıralarında  tanımadığım bir  ses  arkadaşlar  üstünüzü  giyin  ve  helikopter 

başına  gidin  dedi.  Uçucu  personel  olmadığımdan  helikopter  uçuramadığımdan  helikopter 

başına gitmedim. Üzerimde kamuflajım vardı. Binadan dışarı çıkıp olanları izledim. Çeşitli 

rütbelerde komutanlar vardı. Nöbetçi heyetinde olduğunu bildiğim Yusuf PİŞTAV'ı gördüm. 

Ona ne olduğunu sordum. O da bilmiyorum dedi. Diğer Başçavuş Levent SELAMOĞLU'nun 

yanına gittik. O da birşey bilmediğini söyledi.

23:30-00:00'a kadar odada bekleyip olanları izledik. Elinde uzun namlulu silahları 

olan  1  Yüzbaşı  2  Teğmen  yanımıza  geldi.  Bana  ne  yaptığımı  sordu  ben  de  KKK'dan 

görevlendirildiğimi  söyledim.  Silahların  yanında  mı  dedi.  Ben  de  yok  dedim.  Diğer 

komutanlara sordular.  Onlar da yok dediler.  Havada bir  taarruz helikopterinin ateş ettiğini 

gördüm.  Ancak  nereye  ateş  ettiğini  bilmiyorum.  Cep  telefonuma  bakıp  olayı  öğrenmeye 

çalıştım.  Sadece  askerler  tarafından  boğaz  köprüsünün  kapatıldığını  gördüm.  Daha  sonra 

diğer iki komutanımız ile birlikte içeriye gazinoya geçtik. Televizyonu açtık. TRT'de darbe 

bildirisini gördüm. Komutanlarımız ile birlikte hiç bir yere gitmememiz gerektiğini düşünerek 
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odada bekledik. 

02:00 sıralarında nizamiyeyi arayarak giriş çıkış olup olmadığını sorduk. Onlar da 

izin verilmediğini söylediler. Sabah 07:00 ye kadar diğer iki komutanımız ile odada bekledik. 

Arada dışarıya çıkıp ne olduğunu kontrol ediyorduk. 1 Yüzbaşı ve 2 Teğmen silahlı olarak 

sürekli  geziyorlardı.  Sabah 08:00 gibi de diğer nöbetçi  personel  ile birlikte ayrıldım. Ben 

nizamiye  bölgesinde  hiç  bulunmadım.  S-70  bakım  hangarı  önünde  kamuflaj  kıyafetimle 

bulundum. Burası helikopterlerin havalandığı yerdir.  Ancak ben uçucu personel değilim. " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Serkan NAVRUZ Ankara Batı 1.Sulh Ceza Hakimliğindeki 02/08/2016 

tarihli  ifadesinde;  "Üzerime  atılı  suçlamayı  kabul  etmiyorum,  benim  tek  suçum  o  gün 

görevde olmaktır, ben oraya emirler doğrultusunda gittim, Amirim olan Kara Pilot Binbaşı 

Mehmet ŞAMCI beni Kara Havacılık Komutanlığı'na çağırdı, ben de oraya gittim, aslında 

benim birliğim Kara Kuvvetleri Komutanlığıdır, ben Kara Kuvvetleri Komutanlığında atama 

dairesinde görevli  olduğum için zaman zaman Kara Havacılık  Komutanlığı'na toplantılara 

gidiyordum, iş  yoğunluğu sebebiyle  mesai  kavramı olmasızın bazen gece yarılarına kadar 

gidip orada kaldığım oluyordu, benim bu olayda ismimin geçmesinin tek sebebi o gün Kara 

Havacılık  Komutanlığına  verilen  emir  doğrultusunda  gitmemdir,  beni  oraya  çağıran 

komutanım Mehmet ŞAMCI yanında kamuflaj veya tulumun varsa yanına alabilirsin dedi, 

benim askeri olarak ihtisasım Kara Havacılık İkmal Sınıfı branşına dahildir, benim görevim 

helikopter  parçalarının  ikmal  ve  tedariki  idi,  Kara  Kuvvetlerine  ben,  Ertan  Başçavuş  ile 

birlikte gittik, oraya gittiğimde tanımadığım başçavuşlar vardı, benim teknik olarak helikopter 

uçurmamın  imkanı  yoktur.  Çünkü  ihtisasım  onunla  ilgili  değildir,  Kara  Havacılık 

Komutanlığına  saat  20:00'da girdik  akşam saat  22:00'a  kadar  bekledik,  daha sonra ismini 

bilmediğim  bir  askeri  personelin  emri  ile  kıyafetlerimizi  giydik,  ancak  uçuş  ihtisasım 

olmadığı için helikopter başına gitmedim, söz konusu birlikte gece kaldık, dışarıda silahlı bir 

Yüzbaşı ve Teğmen geziyordu ben olup biteni anlamak için cep telefonuma baktım, boğaz içi 

köprüsünün askerler tarafından kapatıldığını gördüm, daha sonra darbe bildirisini TRT 1 'de 

gazinoda televizyonda izledim, 

Kara Havacılık  okulunda iken  havadaki  bir  helikopterin  Akköprü semti  civarında 

olduğunu tahmin ettiğim bir yerde havada ateş ettiğini gördüm, kime ve neye ateş ettiğini 

bilmiyorum, ancak şehir üzerinde ateş edilmesinin vahim bir durum olduğun anladım ve o 

gece dışarıya çıkamadık sabah yediye kadar diğer iki komutanımızla birlikte oturduğumuz 

odada bekledik, nizamiye bölgesine hiç gitmedik, orada her hangi bir silahlı çatışma olmadı,  

ancak sabaha karşı dışarıdan silah sesleri geldi ve bu silah sesleri bulunduğumuz yere oldukça 

yakın  bir  yerden  geldi  ve  ben  bundan  dolayı  birliğim  içerisinde  bir  çatışma  yaşandığın 
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düşündüm,  ben  nizamiye  tarafına  hiç  gitmedim,  sadece  S-70  Hangarı  önünde  kamuflajlı 

kıyafetle bir ara bulundum, ancak ben uçucu personel olmadığım için her hangi bir faaliyete 

iştirak etmedim, ilk ve orta öğrenimini devlet okullarında okudum, liseden sonra Balıkesir 

Astsubay Meslek Yüksek Okulunda okudum ve bitirdim, FETÖ/PDY isimli yasa dışı örgütle 

hiçbir  bağlantım veya  irtibatım olmamıştır,  her  hangi  bir  ilgim yoktur,  Fetullah  Gülen'in 

ismini  duyuyordum  ancak  kendisiyle  bir  irtibatım  olmamıştır,  ben  Beyşehir'de  lise 

yıllarındayken ilçede iki tane dershane vardı, bunlardan Sabah Dershanesi isimli dershaneye 

devam ettim, dershaneye bir yıl gittim ancak istediğim proğramı kazanamayınca Astsubaylık 

okuluna gittim, bu dershanenin cemaate yakınlığı biliniyordu ancak ilçenin yüzde doksanı da 

o dershaneye devam ediyordu, başka bir alternatif olmadığı için bir çok kişiyle birlikte ben de 

gittim, bunun dışında her hangi bir şekilde veya en ufak bir şekilde cemaat yapılanmasıyla 

ilgim yoktur,  suçlamaların hiçbirisini kabul etmiyorum, ben oraya gittiğimde yeni atamam 

yapıldığı için pek kimseyi tanımıyordum sadece ifademde belirttiğim Başçavuş Yusuf PİŞTAV 

ve Ertan DERİN'i tanıyorum." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Ertan DERİN07/11/2016 tarihli ifadesinde; "Aynı yerde işyeri arkadaşım 

olan astsubay üstçavuş Serkan NAVRUZ'un da amirimiz Binbaşı Mehmet ŞAMCI'dan aynı 

emirleri  aldığını  söylemesi  üzerine  birlikte  onun  arabası  ile  saat  19:30  sıralarında 

Güvercinlik'de  bulunan  Kara  Havacılık  Okuluna  gittik.  O  uçucu  personel  olmadığı  için 

nizamiyeden  girdikten  sonra  kendisi  ile  ayrıldık.  Ben  daha  önceden  tanıdığım  Kıdemli 

Başçavuş Ahmet YENGİL'in odasına giderek onunla birlikte beklemeye başladık. İkimiz de 

eğitim uçuşunu beklemeye başladık. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Tanık  Yusuf  Piştav  24/07/2016  tarihli  ifadesinde; "Telaşlanıp  hangarın  önüne 

indik. Hangarın önüne çıktığımızda Hava kuvvetleri çalışanı üst çavuş Serkan NAVRUZ 'u 

gördüm,  şaşırdım.  Kendisinin  ne  işi  olduğunu  sordum,  hayırdır  dedim.  O  da  kuvvet 

komutanlığından CH47 tipi helikopterler için geldiğini söyledi. Bunun üzerine ben de kuvvet 

komutanları ile geldiğini düşündüm" şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  Mali  Suçlarla  Mücadele  Şube  Müdürlüğü'nün 

28/03/2017 tarih ve 342278 Sayılı cevabi yazısında;  Şüpheli Serkan NAVRUZ’un kardeşi 

Hamza NAVRUZ’un Bankasya'da hesabının bulunduğu ve 2014 yılında hesap bakiyesinde 

artış  olduğu,  ayrıca Hamza NAVRUZ’un 2016/57619 soruşturma kapsamında firar olduğu 

belirtilmiştir.

Şüpheli Serkan NAVRUZ'un kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0546 255 19 38 
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numaralı telefon hattı için Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin 25/10/2016 tarih ve 2016/5603 

D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı  

verilmiştir.

Şüpheli  Serkan NAVRUZ'un kullanmakta olduğu 0  546 255 19 38 numaralı 

telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe  girişiminde  bulunulan 

15/07/2016 tarihinde şüphelinin cep telefonunun saat 19:32'de Anıttepe'de sinyal verdikten 

sonra  saat  22:37'de  Güvercinlik  Kışlasının  bulunduğu  mevkiide  sinyal  verdiği  ve  sabaha 

kadar aynı mevkiide sinyal vermeye devam ettiği, bu mevkiide en son 08:40'da sinyal verdiği, 

şüphelinin cep telefonu ile saat 23:18 - 02:42 ve 02:42 - 06:25 arasında herhangi bir iletişimde 

bulunmadığı, internet erişiminde bulunduğu anlaşılmıştır. 

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Serkan  NAVRUZ'un  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Serkan  NAVRUZ'un,  Kara  Kuvvetleri  Komutanlığı  Tayin  Dairesi 

Başkanlığı Muhabere Destek Sınıfı Tayin Şube Kara Havacılık Kısmında Kısım Astsubayı 

olarak Üstçavuş rütbesi ile görev yaptığı, 

Şüphelinin, Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu, 

Şüphelinin,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler  tarafından  planlanıp 

gerçekleştirilecek olan askeri darbe planı kapsamında olay gecesi helikopterlere teknisyenlik 

yapacak personel olarak önceden görevlendirildiği, 

Askeri darbe girişiminden önceden haberdar olduğu, 

Askeri  darbe  kapsamında  Kara  Havacılık  Komutanlığı  dışında  başka  birliklerde 

görev yapan askeri personelin dikkat çekmemek için Kara Havacılık Komutanlığında görev 

yapan  bir  askere  ait  araçla  kışlaya  girilmesi  örgütsel  talimatı  verildiği,  şüpheli  Serkan 

NAVRUZ'un  şüpheli  Ertan  DERİN  ile  birlikte  araçla  olay  akşamı  saat  19:00  sıralarında 

Güvercinlik  kışlası  yakınında  bulunan  A-City  alışveriş  merkezine  geldikleri,  alışveriş 

merkezinde kendileriyle fikir ve eylem birliği içerisinde olan şüpheliler Yusuf ÖZCAN, Kadir 

BAYRAM  ve  Ahmet  YENGİL  ile  buluştukları,  aldıkları  örgütsel  talimat  doğrultusunda 

dikkatçekmemek için Kara Havacılık Komutanlığında görev yapan şüpheli Ahmet YENGİL'e 

ait araçla saat 20:00 sıralarında Güvercinlik kışlasına giriş yaptıkları, 

Şüphelinin, şüpheli Mehmet ŞAMCI'nın talimatı ile Fetullahçı terör örgütü mensubu 

askerler tarafından planlanıp gerçekleştirilecek askeri darbe kapsamında kendisine verilecek 

emir  ve talimatları  yerine getirmek üzere kendisi  gibi  görevlendirilmiş  olan şüpheli  Ertan 
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DERİN ile birlikte 15/07/2016 tarihinde saat 20:00 sıralarında Kara Havacılık Komutanlığı 

Güvercinlik kışlasına sivil olarak giriş yaptıktan sonra kışla içerisinde yanında getirdiği uçuş 

kıyafetlerini giydiği, 

Şüphelinin, Kara Havacılık Komutanlığında görevli olmamasına ve bu askeri birliğin 

de personeli olmamasına rağmen olay gecesi sabaha kadar Kara Havacılık Komutanlığında 

kamuflajlı olarak hazır bulunduğu, 

Şüphelinin, gece boyunca askeri darbe kapsamında kendisine emir ve talimat verme 

yetkisi bulunmayan şüphelilerden emir ve talimat aldığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  üzerine  sabah 

saatlerinde kışladan ayrıldığı,

Şüphelinin, görev yaptığı askeri birlik dışında başka bir askeri birlikte yetkisiz olarak 

faaliyette bulunduğu,

Şüphelinin, saat 07:00'ye kadar Kara Havacılık Komutanlığı Güvercinlik Kışlasında 

kaldığı, Kara Havacılık Komutanlığında gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe 

girişimi olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için diğer şüphelilerle fikir ve 

eylem birlikteliği  içerisinde  hareket  ettiği,  şüphelinin askeri  hiyerarşi  ve tanımlı  görevleri 

dışında Fetullahçı terör Örgütü mensuplarından askeri  darbe planlaması kapsamında aldığı 

yasal olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği,

Şüpheli  Serkan  NAVRUZ'un,  soruşturmaya  konu  eylemlerinin,  Silahlı  Terör 

Örgütü üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük 

Millet  Meclisini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  kısmen  veya  tamamen  yapmasını 

engellemeye  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya 

görevlerini  yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını 

oluşturduğu anlaşılmıştır.

5-131- Şüpheli Serkan YILDIZ'ın (Yüzbaşı) Eylemleri :

Şüpheli  Serkan  YILDIZ  27/07/2016tarihli  ifadesinde;  "  Ben  Kara  Havacılık 

Komutanlığında Hava Ulaştırma Grup Komutanlığı Özel  Tabur Harekât ve Eğitim Subayı 

Uçak Pilotu Yüzbaşı olarak görev yapmaktayım.

15/07/2016 tarihinde saat 17:00 sıralarında Binbaşı Ertuğrul ALTUN bana merkez 

kantine gidelim bir şeyler alalım dedi. Arabaya bindik yolda giderken bugün çok ciddi bir 

terör saldırısı duyumu var. Gizli bir duyum. Bugün kışlanın emniyetini alacağız. Benimde 2 

nolu nizamiyenin emniyetini alacağımı söyledi. Yarbay Yasin CANDEMİR tarafından oraya 
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teğmen göndereceğini söyledi.

Saat:  17.30  sıralarında  Emre  ERKAN  yüzbaşı  arayarak  kışlada  olup  olmadığımı 

sordu bende kışlada  olduğumu söyledim.  Çıkarken yanıma  uğrarmısın  dedi  bende tamam 

dedim.  Oraya  gittiğimde  Yasin  Candemir  Yarbayı  gördüm.  Saat:18.00  sıralarında  kurs 

taburunda  bulunan  tabur  komutanı  Yasin  CANDEMİR Yarbayın  yanına  gittim o  da  bana 

Binbaşı Ertuğrul ALTUN’un söylediklerini tekrarladı. Saat:22.00’den itibaren görev almam 

emrini verdi. 

Ben 18.15’de birlikten ayrılarak evime doğru yola çıktım. Saat:18.30 civarında tabur 

komutanı  Yarbay  Cengiz  ZIYPAK’tan  mesaj  geldi.  Mesaj  içeriğinde  “  Kara  Kuvvetleri 

Komutanı’nın birliğe doğru geldiğini ve uçuş emri aldığımızı” yazmıştı. Bende bunun üzerine 

uçuş  ekiplerini  aradım.  Onlara  hazırlık  yapmaları  talimatını  verdim.  Bu  talimattan  sonra 

bende kışlaya döndüm. Ben yedek uçuş ekibiydim. Daha sonra Ertuğrul ALTUN Binbaşı ile 

birlikte  Kara  Havacılık  karargahına  gittik.  Kara  Kuvvetleri  Komutanı  oradaydı.  Kurmay 

başkanı  Yarbay  Mehmet  ŞAHİN’e  uçuşun  nereye  yapılacağını  sorduk.  Kendisi  henüz 

bilgisinin olmadığını söyledi. Biz de Ertuğrul Binbaşı ile birlikte meydan harekat binasına 

giderek  uçuş  planını  çekmek  için  gittik.  Orada  beklemeye  başladık.  Bu  arada  saat:19.30 

civarlarıydı. Kuvvet komutanı uçağa binmedi ve hangarların olduğu tarafa geçti. Hangarın bir 

tanesine geçip bir müddet beklediler. Bu yaşanan olaylar karşısında terör saldırısına dair bazı 

şeyler olabileceği yönünde kafamda netleşmeye başladı. Akabinde uçuş iptal edildi. Biz daha 

sonra birliğimize geri döndük, kuvvet komutanı da kışlayı terk etti.

Saat: 22.00 sıralarında tanımadığım ve bilmediğim bir numaradan rütbesinin teğmen 

olduğunu  söyleyen  adını  hatırlamadığım  bir  şahıs  beni  arayarak  “biz  geliyoruz.  Nereye 

gelelim.” dedi. Bu teğmenlerin Yarbay Yasin CANDEMİR’in gönderdiği teğmenler olduğunu 

anladım. Onlara 2 nolu nizamiyeye gelmelerini söyledim. Sonra bende nizamiyeye geçtim. 

Nizamiyeye  geçtikten  sonra  ismini  sonradan  öğrendiğim  Cafer  Albay  (  Hakan  Cafer 

ARSLAN  )  geldi.  Bana  hitaben 'Genelkurmay  başkanının  emri  olduğunu,  terör  tehdidi  

olduğunu  buranın  güvenliğini  almamız  gerektiğini,  nizamiyede  bulunan  personelin  cep  

telefonlarını toplamamı' söyledi. Böyle bir tehdit karşısında telefonların toplanmasının bana 

mantıksız  geldiğinden  ben  telefonları  toplamadım.  Çünkü  kimsede  telsiz  yoktu,  bir  şey 

olduğunda  irtibat  kuracağımız  tek  şey  telefondu.  Cafer  Albay  arada  bir  gelip  dikkatli 

olmamamızı, mevzi almamızı ve nizamiye girişlerini kapatmamızı emretti. Bende A.M.M.’nın 

aracını nizamiye girişine çektirdim. 

Sonra  saat  23.00  sıralarında  Binbaşı  Okan  KOCAKURT  beni  arayarak  bir 

ihtiyacımızın olup olmadığını sordu. Bende bir araçla nizamiyeyi kapattığımızı söyledim. O 

da ikinci araç olarak itfaiye aracını gönderebileceğini söyledi, bende kabul ettim. Bu saatten 

sonra görevli bulunduğum nizamiyenin emniyetinin alınmasından başka herhangi bir emir ve 
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talimat almadım. Bulunduğum yerden birlik içerisinde hava hareketliliğini görebiliyordum. 

Ancak  kimlerin  nelerle  uçtuğunu  bilmiyorum.  Yarbay  Yasin  CANDEMİR  bulunduğum 

nizamiyede  görevli  olan  teğmenlerin  birini  çağırıp  mühimmat  vererek  diğer  teğmenlere 

dağıtması emrini verdi. O da mühimmatları getirerek dağıttı. 

Saat 01.00 sıralarında Hava Ulaştırma Grup Komutan Albay Oğuz YALÇIN beni 

arayarak  Harita  Hava  Grup  Komutanlığı  nöbetçi  astsubayının  yanına  gitmemi,  kışlanın 

emniyeti için bir tane MG-3 silahına ihtiyaç olduğunu söylememi ve silahı alınca kendisini 

aramamı söyledi. Bende nöbetçi astsubay benim istemem ile verir mi dedim. O da bana sen 

git  söyle dedi.  Vermeyeceğini biliyordum. Gidip silahı istediğimde nöbetçi  astsubay kendi 

komutanına  sordu.  Aldığı  talimatlar  doğrultusunda  veremeyeceğini  söyledi.  Bende  dönüp 

nizamiyeye geri geldim. Saat 06.00’a kadar başka herhangi bir olay olmadı. 

06.00’dan sonra kışlanın batı tarafından yoğun silah sesleri gelmeye başladı. O sırada 

Yarbay İlkay ATEŞ sivil  olarak sivil  araç ile  nizamiyeye geldi.  Biz nizamiyenin içerisine 

girdik silah seslerinden dolayı.  Daha sonra sivil  aracı  ile  kışla  nöbetçi  amiri  olan Yarbay 

Özcan KARACAN geldi. Nizamiyeyi açın çıkacağız dedi. Araç şoförünü bulamadık. Özcan 

yarbay  araca  binerek  kendisi  aracı  çekti.  Akabinde  aracına  binerek  kışlayı  terk  etti. 

Arkasından  bende  şahsi  aracıma  binerek  evime  gittim.  Beni  arayan  teğmenlere  tabur 

komutanlarının emrine göre hareket etmelerini söyledim. 18/07/2016 günü mesaiye geldim. 

Nizamiyede girişte gözaltına alındım. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  İbrahim  TEPELİ  26/07/2016 tarihli  ifadesinde;  "... saat:  20.30  veya 

21.00 sıralarında Kara pilot Yüzbaşı Serkan YILDIZ yanında isimlerini bilmediğim toplam 

(6)  teğmen  ile  birlikte  tam  teçhizatlı  olarak  benim  24  saat  esasına  göre  günün  nöbetçi 

astsubayı olduğum nizamiyeye geldiler. Bunun üzerine bende nöbetçi astsubay olduğum için 

Serkan  YILDIZ  isimli  yüzbaşıya  neler  olduğunu  neden  tam teçhizatlı  olarak  geldiklerini 

sordum. O da bana bizi buraya görevlendirdiler, buranın emniyetini almaya geldiklerini, neler 

olduğunu kendisinin de bilmediğini söyledi, yaklaşık 10-15 sonra fort connect marka araç ile 

nöbetçi bulunduğum nizamiye ye Kara Havacılık İstihbarat Şube Müdürlüğünde çalışan soy 

adını  bilmediğim Albay Hakan....  (  Hakan Cafer  ARSLAN )  Kendisi  yalnız  olarak  geldi, 

telaşlı  bir  şekilde,  Ani  Müdahale  Mangası  nöbetçi  Uzman  Çavuş  soyadını  bilmediğim 

İsmail.... Uzman çavuş, beni ve nizamiyede bulunan kamera nöbetçi astsubayı astsubay çavuş 

Özgür  TOSUN’u  yanına  çağırdı,  bizlere,  kara  kuvvetleri  komutanlığının  denetlemesi  var 

buranın emniyetini  biz  alacağız,  hemen itfaiyeden bir  itfaiye  aracı  çağırdı,  nizamiye  giriş 

kapısını kapatarak, giriş çıkışların yasak olduğunu, bizlerin de tam teçhizat kuşanarak silah 

almamız  emrini  verdi,  ani  müdahale  mangasını  mevzilendirdi.  Bundan  sonra  Serkan 

Yüzbaşınıza  mutlak  itaat  edeceksiniz,  telefonların  yasak  olduğunu ve toplanması  şeklinde 
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emir  verdi,  bu  sırada  Kara  pilot  Yüzbaşı  Serkan  YILDIZ  yanında  isimlerini  bilmediğim 

toplam (6) teğmen ile birlikte nöbetçi bulunduğum nizamiye de bulunuyordu. Telefonlarımız 

toplanmadı  ancak  Serkan  YILDIZ  yüzbaşı  ara  ara  telefon  kullanmamamızı  söyledi  fakat 

kendisi birkaç kez bizlerden uzakta telefon görüşmeleri yapıyordu. ... Daha sonra saat:22.15 

gibi (2) tane kobra tipi (2) tane skorski helikopterin de havalandığını gördüm, helikopterlerin 

havalanmasından yaklaşık, 1-1,5 saat sonra Hakan Albay yine Fort Connect araç ile yalnız 

kendisi kullanarak yanımıza geldi, bu sefer Serkan YILDIZ Yüzbaşıya ve bizlere dışarıdan 

gelen herkesi vurun emri verdi, hemen aceleci bir şekilde tekrar yanımızdan ayrıldı.

..... Daha sonra bizde bunun üzerine silahlarımızı ve teçhizatlarımızı içeriye bıraktık, 

bu  sırada  akşam saatlerinde  yanımıza  gelen  Kara  pilot  Yüzbaşı  Serkan  YILDIZ  yanında 

isimlerini  bilmediğim  toplam  (6)  teğmen  halen  nizamiyede  yanımızda  silahlı  bir  şekilde 

beklemedeydi.

...  Ben  TSK içerisinde  yapılanan  FETÖ  içerisinde  eylem ve  faaliyetleri  bulunan 

şahıslar hakkında hiçbir bilgim yoktur, ancak darbe girişimi ile ilgili olarak olayın olduğu 

gece,yukarıda  anlatmış  olduğum gibi,  bütün  gece  Fort  Connect  araç  ile  dolaşan  soyadını 

bilmediğim Hakan... albay ... Kara pilot yüzbaşı Serkan YILDIZ, kışla nöbetçi amiri Yarbay 

Özcan KARACAN, alay nöbetçi  amiri  Yüzbaşı  Talha ...  soyadını  ÇELİK olarak bildiğim 

rütbeli  personelin  darbe  girişimden  haberdar  olduklarını,  birliğe  darbe  girişimi  düzeni 

aldırdıklarını, en son helikopterlere birliğe ateş ettirdiklerini darbe girişi içerisinde olduklarını 

düşünüyorum. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Rıza YÜKSEL 14/10/2016 tarihli ifadesinde; "  Hava karardıktan sonra 

Fidanlık bölgesine Serkan YILDIZ Yüzbaşı, yanında 4-5 kursiyer teğmen ile geldi. Kursiyer 

teğmenlerde G-3 silah vardı.  Hepsi de tulum giymişti.  Serkan YILDIZ orada bulan AMM 

nöbetçi  uzman  çavuşuna  ve  Fidanlık  nöbetçi  astsubayına  tatbikat  olduğunu,  o  yüzden 

geldiklerini  söyledi.  Biz  de  oradaydık.  Serkan  YILDIZ,  kursiyer  teğmenlerini  nizamiye 

girişinde  belli  yerlere  mevzilendirdi.  Yarım  saat  sonra  albay  yada  yarbay  rütbesinde  bir 

askerin kullandığı, üzerinde kamuflajlı olan beyaz bir Connect ile oraya geldi. Orada bulunan 

Serkan YILDIZ Yüzbaşıyı göstererek "Bundan sonra bu bölgenin sorumlu komutanı Serkan  

YILDIZ'dır. Onun emir ve komutalarına riayet edin. Kara Kuvvetleri genelinde bir tatbikat  

var" dedi.

Saat  23:00 den sonra  beyaz  Connect  arabayla  aynı  albay tekrar  geldi  ve  Serkan 

Yüzbaşı  ve  çevresindeki  teğmenlere  15  şehidimiz  olduğunu,  polislerin  de  buraya 

gelebileceğini,  içeriden  yada  dışarıdan  giriş  çıkışın  kesinlikle  olmayacağını  söyledi  ve 

oradakilere atış serbest emri verdi. ...

Saat 02:00 sıralarıydı. Helikopter sesleri geliyordu. Biz Serkan YILDIZ Yüzbaşının 
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yanına gittik.  Hangar bölgesine gitmek istediğimizi  söyledik.  Ancak izin vermedi.  Çamlık 

bölgesinin oralarda Onur ile beraber oturduk.

Sabah  05:00  sıralarında  ....  Daha  sonra  tekrar  Fidanlık  Bölgesine  gittik.  Orada 

nöbetçi  astsubay,  kursiyer  teğmenler  ve  Serkan  YILDIZ  Yüzbaşı  ayrılmıştı.  "  şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Özgür TOSUN 01/11/2016 tarihli ifadesinde; "... Sonra makam arabası 

oradan ayrıldı. O ayrıldıktan kısa bir süre sonra Serkan YILDIZ yüzbaşı yanında 5 tane silahlı  

teğmen ile birlikte nizamiyeye geldi. Ben konteynırdan nizamiyeye geldiğini görmüştüm. Ben 

çıkıp yanına gittim. Kendisine tekmil verdim. Niçin geldiklerini sordum. O da bana "buranın 

güvenliğini alacağız" dedi. Serkan YILDIZ'ın belindesilah vardı. Beraberindeki teğmenler de 

G-3  piyade  tüfeği  vardı.Tüfeklerde  dolu  şarjör  olduğunu  ben  fark  ettim.  Ben  kendisine 

buranın ani  müdahale mangası  olduğunu söyledim. O da "ben de bilmiyorum. Bize böyle  

talimat verildi. Buraya geldik" dedi. Nizamiyeye İbrahim Astsubaya gittim. Durumu anlattım. 

" bir  de siz  gidin konuşun" dedim. O da gitti  konuştu.  Serkan YILDIZ ona da aynı  şeyi 

söyledi. Onlar orada beklerken ben kamera odasına gittim. Hava kararmak üzereydi. Hakan 

Cafer ARSLAN Albay beyaz bir connect ile nizamiyeye geldi. Ben yanlarına gittim. Hakan 

Cafer  ARSLAN  Albay,  kuvvet  denetlemesi  olduğunu,  isimlerimizi  tek  tek  komutanlığa 

bildireceğini, biraz canlanmamız gerektiğini söyledi. Sonra Serkan YILDIZ Yüzbaşıya "emir 

komuta sende" dedi. Telsiz olup olmadığını sordu. Telsiz olmadığını öğrenince "bana cepten 

ulaşamazsın, telsizi niye almadın" diye kızdı. Ani müdahale mangasını oraya çağırdı. Serkan 

YILDIZ'a  "herkesi  bir  yere  mevzilendir.  İtfaiyeyi  getirt.  Kapının  önüne  koy"  dedi.  Ayrıca 

bizdeki telefonları da toplamasını söyledi. Kendisi oradan ayrıldı.

Serkan  YILDIZ  bunun  üzerine  askerleri  nizamiyenin  oralarda  bir  yerlerde 

görevlendirdi. Teğmenlerden birisi benim yanıma, birisi nizamiye nöbetçisinin yanına, birisi 

kendisinin  yanında,  diğer  ikisi  de  otoparkın  karşısında  mevzilenmişti.  Benim  yanıma 

görevlendirdiği teğmen gece boyunca benimle birlikte kamera odasında kaldı. Elinde tüfek 

vardı.  Normalde  kursiyer  teğmenler  nöbet  tutmazlardı.  Bende  de  nöbet  sırasında  kendi 

tabancam  vardı.  Serkan  YILDIZ'ın  itfaiye  aracını  kapıdan  girişi  engelleyecek  şekilde 

nizamiye içerisine yerleştirdiğini, hemen arkasına da ani müdahale mangasının lond roverını 

park ettirdiğini gördüm. Hakan Cafer Albay bizim telefonlarımızı toplamasını söylediği halde 

Serkan YILDIZ Yüzbaşı telefonları toplamadı.

30-45 dk sonra Hakan Cafer ARSLAN Albay yeniden aynı araçla geldi. Yanında yine 

kimse yoktu. Serkan YILDIZ ile bir şeyler konuştu. Sonra araçla oradan ayrıldı. ....

Saat  06:00  sıralarında  ...  Özcan  KARACAN  yarbayın  yürüyerek  Fidanlık 

Nizamiyesine geldiğini gördüm. Bize "Bu itfaiye aracını niye buraya çektiniz, kapıyı açın" 
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dedi. Sonra kendisi itfaiye aracına bindi. Land roverı oradaki askere çektir. Kendisi de itfaiye 

aracını  kenara  çekti.  Sonra  oradan bir  araçla  Fidanlık  Nizamiyesinden hızlıca  çıkış  yaptı. 

Arkasında da Serkan YILDIZ kursiyer teğmenleri alarak arabasıyla Fidanlık Nizamiyesinden 

çıkış yaptı. Hatırladığım kadarıyla teğmenler G-3 tüfeklerini de yanlarında götürdüler.

Saat 05:00-05:30 sralarında Hakan Cafer ARSLAN Albay beyaz connect bir araçla 

tekrar  nizamiyeye  gelmişti.  Yanında  da  Murat  Ağır  albay  vardı.  Murat  AĞIR üzerindeki 

rütbeleri ve isimliği sökmüştü. Tulumluydu. Bacaklarının arasında kaleşnikof vardı.İbrahim 

TEPELİ ile bana nizamiyenin orada araç içerisinden Murat AĞIR "Uyumuyorsunuz değil mi, 

sakın uyumayın, asıl şimdi başlıyor, yüksek yerlerden uzak durun " şeklinde şeyler söyledi. 

Serkan Yüzbaşıyı  sordu.  Çünkü Serkan Yüzbaşı  o  sıra  konteynırın  içindeydi.İkisi  beraber 

araçtan  inmeden  oradan  ayrıldılar.  Bu  olay  Özcan  Yarbay  nizamiyeden  ayrılmadan  önce 

olmuştu. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Erdal  ÇAKIN  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Saat  03:00  sıralarında 

büyük bir  patlama sesi  ile  bütün koğuşların elektriği  gitti  ışıklar  söndü.  Biz bu sırada ne 

olduğun anlamdık. Ardından saat 04:30 sıralarında ben telefonumu şarj etmek için bizim ve 

diğer uçak ve helikopterlerin bulunduğu hangara doğru giderken tam kapısının önünde biri 

bana yaklaştı ve bana Erdal Başçavuşum siz misiniz dedi bende evet buyurun dedim. Bu şahıs 

bana hitaben sizde makinalı  tüfekler varmış onları  sizden alacağım dedi.  Bende kesinlikle 

olmaz veremem kim olduğunuzu öğrenebilir miyim dedim. Bu şahıs bana hitaben Yüzbaşı 

Serkan YILDIZ dedi. Silahı neden istediğini sorduğumda bana öyle gerekiyor dedi. Bende 

kendi  komutanımız  Cemal BEKTAŞ Albayımı arayıp bilgi  vereceğimi söyleyerek aradım. 

Komutanımı aradığımda bana kesinlikle kimseye silah vermeyeceksin bu bir emirdir dedi ve 

kapattı.Ardından  helikopter  pistine  doğru  gittiğimde  Serkan  YILDIZ  isimli  yüzbaşı  yine 

burada bekliyordu kendisine Cemal Albay ile görüştüm kesinlikle size silah vermeyeceğimi 

söyledim. Kendisine bu silahların bende olduğunu size kim haber verdi diye sordum benim 

eski  komutanım  olan  ve  şu  an  Hava  Ulaştırma  Grup  komutanlığına  bakanAlbay  Oğuz 

YALÇIN ın kendisine söylediğini bana söyledi. Ardından ben ayrılarak gazinoya geri döndüm 

" şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Hüseyin ZENGİN 28/07/2016 tarihli ifadesinde; "Burada daha önceden 

görmediğim bir yüzbaşının olduğunu gördüm isimlik kısmı sökük olduğundan o an ismini 

öğrenemedim daha sonradan isminin Serkan YILDIZ olduğunu öğrendim. Serkan YILDIZ 

bize burada bekleyeceğimizi  söyledi  biz  durumu anlamak için cep telefonunuda haberlere 

baktığımızda saat 02:30 sıralarında darbe olduğunu anladım. ....

Sonra sabah 06:00 sıralarında tam karşı tarafımızdan silah sesleri geldiğini duyunca 

2177/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



başımızda bulunan Serkan YILDIZ isimli yüzbaşı arabasına binerek ben gidiyorum başınızın 

çaresine bakın dedi bizde o an bu komutanında bu işin içinde olduğunu düşünerek buradan 

elimizdeki  silahları  depoya  bırakıp  sivil  bir  araca  binerek  ayrıldık.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Tolgahan AKBUĞA 28/07/2016 tarihli  ifadesinde;  "  ...Akabinde  tabur 

komutanımız kendi aracımla diğer üç arkadaşımı da alıp Fidanlık Nizamiyesine gitmemizi 

emretti. Buraya vardığımızda burada Serkan YILDIZ Yüzbaşı bulunuyordu ve bana Fidanlık 

nizamiyesinde bulunan kamera odasına gitmemi emretti.  Kamera odasına girdim ve orada 

nöbetçi olan Özgür adında bir astsubay bulunuyordu. Yaklaşık 1 saat sonra beyaz bir ford 

connect  marka  araç  nizamiyeye  geldi.  İçinden  rütbesini  Albay  olarak  tahmin  ettiğim 

kamuflajlı bir subay indi. O da çok telaşlı ve sinirli gözüküyordu ve bizden Serkan Yüzbaşıya 

karşı mutlak suretle itaat etmemizi, aksi taktirde Vatana İhanetten işlem yapacağını söyledi. 

Bu  sırada  Titan  diye  tabir  edilen  bir  yangın  aracıyla  nizamiye  kapatıldı.  Bu  sıralarda 

telefonumu hiçbir şekilde kullanamadım. Yanımda olan nöbetçi Özgür Astsubaydan edindiğim 

bilgi ile, bir kalkışma girişiminin olduğunu, Cumhurbaşkanlığının bombalandığını öğrendim. 

Bu  aşamada  hangi  tarafta  olduğumuzu  kestiremediğim.  Bu  belirsizlikten  dolayı  oradan 

kaçmayı düşündüm fakat silahlı olan Serkan Yüzbaşının bizi vurabileceği korkusuyla oradan 

uzaklaşamadım. Gün aydınlanırken ara ara silah sesleri  gelmeye başladı ve bunun üzerine 

Serkan Yüzbaşı arabasına binip normalde çıkışın verilmediği Fidanlık nizamiyeyi terk edeceği 

esnada yanımızda  aracıyla  durup aracının  camını  indirerek  “Ben gidiyorum,  siz  başınızın 

çaresine bakın” dedi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Selim  GÖREN  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ....Bizim  grubumuza 

Serkan YILDIZ Yüzbaşının ismini ve telefon numarasını verdi. Benim grubumda Tolgahan 

AKBOĞA, Hüseyin ZENGİN, Mahir Furkan HASDEMİR ve ben vardım. Daha sonra silah 

almak  için  depoya  yolladı.  Bölük  komutanımız  Emre  Yüzbaşı  bize  depodan  G3  marka 

rastgele silah aldırdı. Daha sonra Tabur Komutanımızın odasından mühimmat aldık. Akabinde 

Serkan YILDIZ'ı  arayarak birliğimizin içinde bulunan Fidanlık Nizamiyesine gideceğimizi 

öğrendik.

Daha sonra Tolgahan AKBOĞA'nın aracıyla belirtilen yere intikal ettik. Orada iki 

tane Astsubay gördük ve durumu sorduk ama hiçbir şeyden bilgileri yoktu. Daha sonra Serkan 

YILDIZ  Yüzbaşıyı  gördük  ve  neler  olduğunu  sorduk,  o  da  bize  Nizamiyenin  emniyetini 

alacağımızı söyledi. Akabinde beyaz renkte Ford Connect bir araçla ismini bilmediğim bir 

kamuflajlı Albay geldi. Serkan Yüzbaşımızı göstererek mutlak itaat etmemizi aksi takdirde 

yargılanacağımızı söyledi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 
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Şüpheli  Mahir Furkan HASDEMİR 28/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ....  Beni 

Fidanlık nizamiyeye (beton farikasının olduğu yer) gönderdi. ..Orada Yüzbaşı Serkan YILDIZ 

ile buluştuk. Yüzbaşı Serkan YILDIZ bize nizamiyenin emniyeti alacağız dedi. 

Bizlerde  22:30  itibariyle  silahlı  bir  şekilde  görev  yerimizde  beklemeye  başladık. 

Askeri kamuflajlı rütbesi albay rütbesi olan ismini bilmediğim daha önce hiç görmeğim birisi 

beyaz Ford Connect marka araçla olduğumuz nizamiyeye gelerek Yüzbaşı Serkan YILDIZ’ı 

yanına  çağırdı.  Size  birazdan  bir  durum vereceğim nizamiyenin  emniyetini  alın  dedi  ve 

ayrıldı.  Ani  Müdahale  Mangası  geldi  ve  bizimle  beraber  nizamiyenin  güvenliğini  almaya 

başladılar.  Askeri  kamuflajlı  rütbesi  albay  rütbesi  olan  ismini  bilmediğim  şahıs  tekrar 

bulunduğumuz nizamiyeye geldi. Herkes Yüzbaşı Serkan YILDIZ’ın emrinde dedi ve gitti. 

Yüzbaşı Serkan YILDIZ bize Tabur Komutanı Yarbay Yasin CANDEMİR'in tüm kursiyerlerin 

telefonlarını kapatmasını emrettiğini söyledi. 

... Yüzbaşı Serkan YILDIZ 04:00 sıralarında bize eğer nizamiyeden sızma olursa atış 

serbest dedi.Kime ateş atacağımızı sordum bana dönerek nizamiyeden kim girmeye çalışırsa 

ateş edin dedi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Tanık  Osman  TİFTİKÇİ  26/07/2016  tarihli  ifadesinde; "Ben  Kara  Havacılık 

Komutanlığında Ulaştırma Onbaşı Er olarak görev yapıyorum. l5/07/2016 tarihinde saat 08:00 

de  içtima aldık.  Mıntıka  yaptıktan  sonra  08:30 dan sonra  tekrar  içtima aldık.  Ben garaja 

geçtim.  Land şoforüyüm.11:00  nöbeti  için  silahlığa  gittim.  Akşam 2l:00  de  kule  teftişine 

çıktık. Araçta Astsubay Osman ONGUN vardı. Saat 22:00 da bölüğümüze döndük Nizamiye 

Fidanlığında  Serkan Yıldız  yüzbaşı  ve etrafında  3  adet  teğmen silahlı  ve oradaki  nöbetçi 

subayın da silahlı olarak bulunduğunu gördüm. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü, saat:  18:51'de,  Yüzbaşı Serkan YILDIZ’ın sivil  kıyafetli, 

Binbaşı Ertuğrul ALTUN’un uçuş kıyafetli olarak karargah binasında görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü,  saat:  20:12'de,  Yüzbaşı  Serkan YILDIZ’ın  sivil  kıyafetli 

olarak, Üsteğmen Ömer DERELİOĞLU’nun uçuş kıyafetli olarak, kule binası giriş kapısında 

görüldükleri,

15 Temmuz 2016 günü,  saat:  22:21'de,  Yüzbaşı  Serkan YILDIZ’ın uçuş  kıyafetli 

olarak Fidanlık nizamiye bölgesinde görüldüğü, 

16 Temmuz 2016 günü, saat: 05:19'da, Yüzbaşı Serkan YILDIZ’ın Fidanlık nizamiye 
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bölgesinde silahlı olarak görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 05:47'de, Yüzbaşı Serkan YILDIZ ve Teğmen Tolgahan 

AKBUĞA‘nınsilahlı olarak Fidanlık nizamiye bölgesinde görüldükleri belirtilmiştir. 

Hava  Ulaştırma  Grup  Komutanlığı  Şehit  Kara  Pilot  Binbaşı  Yaşar  ERİAN 

Bakım  Hangarına  ait  güvenlik  kamera  görüntüleri  üzerinde  Kara  Havacılık 

Komutanlığı  tarafından  yapılan  inceleme  sonucu  düzenlenen  28/07/2016  tarihli 

tutanakta; Saat 03:36'da, Yüzbaşı Serkan YILDIZ, Teğmen Tolgahan AKBUĞA ve Teğmen 

Hüseyin ZENGİN'in,  yanlarında G-3 tüfekleri  ile hangar giriş kapısına geldikleri,  Yüzbaşı 

Serkan  YILDIZ,  Teğmen  Tolgahan  AKBUĞA ve  Teğmen  Hüseyin  ZENGİN'in  bölgeden 

ayrıldıklarının görüldüğü belirtilmiştir. 

Kara Havacılık Komutanlığı  tarafından yapılan idari  soruşturma sonrasında 

düzenlenen "İdari ve Disiplin Soruşturma Heyetinin Olayla İlgili Personel Hakkındaki 

Değerlendirmesi  ve Kanaati  Çizelgesinde;  Şüpheli  Serkan YILDIZ'ın, Kurs  taburunda 

kursiyer olan Topçu Teğmen Tolgahan AKBUĞA ve Topçu Teğmen Hüseyin ZENGİN (G-3 P. 

Tf. İle) ile birlikte hangar ve apron bölgesine geldiği ve daha sonra bölgeden ayrıldığı, emir 

komuta  ettiği  teğmenlerle  birlikte  Fidanlık  Nizamiyesinin  kontrolünü  sağladığı,  olaylar 

başladığı  sırada  AlbayOğuz  YALÇIN'ın  yanında  Binbaşı  Ertuğrul  ALTUN'la  birlikte 

olduğu,kamera kayıtlarından da anlaşılacağı üzere olaylar süresince fiilen olaylara katıldığı, 

devriyeve  emniyet  görevi  aldığı,  Darbe  Teşebbüsü  kapsamında  icra  edilen  faaliyetlere 

katıldığı,  667  sayılı  Kanun  Hükmünde  Kararname  ile  kamu  görevinden  çıkarıldığı 

belirtilmiştir. 

Şüpheli Serkan YILDIZ'ın kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0 533 493 50 01 

numaralı  telefon  hatları  için  Ankara  3.  Sulh  Ceza  Hakimliği'nin  25/10/2016  tarih  ve 

2016/5604 D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti 

kararı verilmiştir.

Şüpheli  Serkan  YILDIZ'ın  kullanmakta  olduğu  0  533  493  50  01  numaralı 

telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe  girişiminde  bulunulan 

15/07/2016  tarihinde  cep  telefonunun  gün  boyu  ve  ertesi  gün  06:19  sıralarına  kadar 

Güvercinlik Kışlası civarındaki baz istasyonlarından sinyalverdiği, şüphelinin cep telefonunun 

gece boyunca açık olduğu, internet erişiminde bulunduğu,şüphelinin olay gecesiaskeri darbe 

girişimine iştirak eden şüpheliler Ertuğrul ALTUN, Hüseyin ZENGİN, Yasin CANDEMİR, 

Okan KOCAKURT ile telefon iletişimi içerisinde olduğu görülmüştür.
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Şüpheli Serkan YILDIZ, 18/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Serkan  YILDIZ'ın  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Serkan  YILDIZ'ın,  Kara  Havacılık  Komutanlığı  Hava  Ulaştırma  Grup 

Komutanlığı Özel Tabur Komutalığında Eğitim Subayı ve Uçak Pilotu olarak Yüzbaşı rütbesi 

ile görev yaptığı,

Şüphelinin, FetullahçıTerör Örgütü üyesi olduğu,

Şüphelinin,  15/07/2016  tarihinde  saat  17:00  sıralarında  şüpheli  Ertuğrul  ALTUN 

binbaşıdan askeri darbe faaliyeti kapsamında Fidanlık nizamiyesinin kontrolünün sağlaması 

talimatını aldığı, askeri darbe girişiminden önceden haberdar olduğu, 

Şüphelinin, aynı gün saat 18:00 sıralarında şüpheli Yasin CANDEMİR Yarbay'dan da 

Fidanlık nizamiyesinin kontrolünün sağlaması talimatını aldığı,  bu nedenleFetullahçı Terör 

Örgütü  mensubu  askerler  tarafından  planlanıp  gerçekleştirilecek  askeri  darbe  kapsamında 

kendisine verilecek emir ve talimatları yerine getirmek üzere 15/07/2016 tarihinde mesai sona 

ermiş olmasına rağmen Güvercinlik Kışlasından ayrılmadığı,

Şüphelinin,  aldığı  talimatlar  üzerine  askeri  darbe  kapsamında  kendisine  verilen 

görevleri yerine getirmek üzere askeri darbe faaliyeti başladıktan sonra FidanlıkNizamiyesine 

gittiği, 

Şüphelinin,  şüpheli  Yasin  CANDEMİR'in  silahlandırıp  Fidanlık  nizamiyesine 

gönderdiği şüpheliler Tolgahan AKBUĞA, Hüseyin ZENGİN, Mahir Furkan HASDEMİR ve 

Selim GÖREN'den oluşturduğu grup ile Fidanlık nizamiyesinde buluştuğu ve gece boyunca 

bu şüphelileri sevk ve idare ettiği,

Fidanlık nizamiyesine gelen şüpheli Hakan Cafer ARSLAN Albay'ın orada bulunan 

teğmenlere ve diğer rütbeli personele şüpheli Serkan YILDIZ'a mutlak itaat etmeleri emrini 

verdiği, şüpheli Serkan YILDIZ'a nizamiye girişini itfaiyeden getirteceği araçla kapatmasını, 

askerlerdeki cep telefonlarını toplaması talimatlarını verdiği, 

Şüphelinin, şüpheli Hakan Cafer ARSLAN'ın talimatıyla Fidanlık nizamiyesinin araç 

giriş ve çıkışını kapatmak için A.M.M'nin aracını nizamiye girişine park ettirdiği, daha sonra 

gönderilen itfaiye aracını da girişe park ettirdiği, 

Şüpheli  Serkan YILDIZ'ın  teğmenlerden Tolgahan AKBUĞA'yı  kamera odasında, 

birisi nizamiye nöbetçisinin yanına, ikisi otoparkın karşısında mevzilendirdiği,

Şüphelinin,  şüpheli  Oğuz  YALÇIN  albayın  talimatı  üzerine  Harita  Hava  Grup 
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Komutanlığı nöbetçi astsubayı olan Astsubay Erdal ÇAKIN'ın yanına gittiği,  ondan 1 adet 

MG-3 makinalı tüfek istediği, Erdal ÇAKIN'ın komutanı olan Cemal BEKTAŞ Albayı arayıp 

sorduğu, onun 'kimseye silah vermeyeceksin' emri vermesi üzerine komutanın emri olduğunu, 

makinalı tüfeği veremeyeceğini şüpheli Serkan YILDIZ'a ilettiği, şüpheli Serkan YILDIZ'ın 

da silahı alamadan tekrar döndüğü, 

Şüpheli  Yarbay  Yasin  CANDEMİR'in  nizamiyede  görevlendirilen  teğmenlerden 

birisiyle gönderdiği mühimmatı orada bulunan diğer teğmenlere dağıttığı, 

Şüpheli  Serkan  YILDIZ'ın  saat  04:00  sıralarında  nizamiyede  bekleyen  kursiyer 

teğmenlere nizamiyeden kim girmeye çalışırsa ateş edin talimatı verdiği, 

Şüphelinin askeri darbe gecesi görevlendirildiği Fidanlık nizamiyesinin, Güvercinlik 

kışlasına giriş ve çıkışların yapıldığı kapılardan olduğu, şüphelinin bu bölgede olay gecesi 

emrindeki  teğmenlerle  silahlı  olarak  bulunduğu, kışlanın  askeri  darbeciler  açısından 

kontrolünü ve güvenliğini  sağladığı,  Fidanlık Nizamiyesinden içeri  girmek isteyen kişileri 

askeri darbeyi yönetenlerden aldıkları emir talimatla içeri almadıkları ya da almadıkları, 

Şüphelinin,  gece  boyunca  Fidanlık  nizamiyesinde  mevzilendirdiği  kursiyer 

teğmenlerin yanlarına giderek onları denetlediği,

Şüphelinin,  emir  ve  talimat  verme  yetkisi  bulunmadığı  kursiyer  teğmenlere  ve 

Fidanlık  nizamiyede  bulunan  astsubaylar  ile  diğer  askerlere  yasadışı  emir  ve  talimatlar 

verdiği,

Şüpheli Serkan YILDIZ'ın askeri darbe faaliyeti akşamında girişime katılan birçok 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  asker  gibi  tanınmamak  ve  bilinmemek  için  tulumunda 

bulunan isimliği söktüğü, 

Sabah  saat  06:00 sıralarında  şüpheli  Özcan  KARACAN'ın  Fidanlık  nizamiyesine 

gelerek  girişi  kapatan  araçları  çetirdikten  sonra  şüpheli  Ünsal  ÇOŞKUN'un  'teğmenler 

ayrılabilir'  talimatı üzerine şüpheli Serkan YILDIZ'ın teğmenlere gidebileceklerini söyleyip 

nizamiye bölgesinden ayrıldığı, 

Askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması, kışlada askeri darbeye yönelik 

faaliyetleri  yönlendirenlerin  Akıncı  üssüne gitmeleri  üzerine şüpheli  Serkan YILDIZ'ın  da 

kendi özel aracıylaGüvercinlik kışlasından ayrıldığı, 

Şüphelinin, gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi olduğunu 

bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu 

olan  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ettiği,  askeri  darbe 

girişimininde bulundukları, şüphelinin askeri hiyerarşi ve tanımlı görevleri dışında Fetullahçı 

Terör Örgütü mensuplarından askeri darbe planlaması kapsamında aldığı yasal olmayan emir 

ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli Serkan YILDIZ'ın,  soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı Terör Örgütü 
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üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek ve  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını  oluşturduğu 

anlaşılmıştır. 

5-132- Şüpheli Soner GÖKÇE'nin ( Üsteğmen ) Eylemleri :

Şüpheli Soner GÖKÇE 10/08/2016 tarihli ifadesinde; " 15 Temmuz Cuma günü 

saat:20.30 sıralarında Balgat'ta Beylerbeyi Kafede arkadaşım olan üsteğmen Zeynel Abidin 

YILDIZ, Zeynel'in kayınbiraderi Emre isimli şahıs ve Emre'nin ortağı olarak bana kendisini 

tanıtan ve şuan ismini hatırlamadığım kişilerle birlikteydik. Saat 21:30 sıralarında uçakların 

alçaktan uçtuğunu gördük. Sonrasında bir müddet bekledik, belkide uçakların Suriye tarafına 

bir  görev  maksatlı  gidebileceğini  düşündüm.  Kendimizce  özel  izin  alınmış  olabileceği  ve 

tören yapılabileceği gibi fikirler üreterek durumu normal karşıladık. Darbe aklımızın ucundan 

bile geçmedi. Müteakiben uçakların geçmeye devam etmesinden dolayı internetten son dakika 

haberlerine baktık. İstanbul Boğazı'nda bulunan köprülerin tek yönlü olarak trafiğe askerler 

tarafından kapatıldığı haberini okuduk. Daha sonrasında İstanbul’da bulunan, yeğenim olan 

Muhammet  Mustafa  Bekir  GÖKÇE beni  aradı  ve  'Dayı  bir  şey  mi  oluyor'  dedi.  Burada 

uçaklar  uçuyor,  ama  ben  arkadaşlar  ile  kafede  oturuyorum  diye  söyledim.  Daha  sonra 

birliğimde nöbetçi olduğunu bildiğim Üsteğmen Ömer DERELİOĞLU’ nu aradım. Bir sıkıntı 

olup olmadığını sordum. Kendisi endişeli bir  sesle 'Valla ben de ne olduğunu bilmiyorum' 

dedi. Bu esnada devrelerimden oluşan whatsapp grubundan durum ile ilgili olarak yazılanları 

takip  ederken,  Genelkurmay  Başkanlığına  saldığı  girişiminin  olduğu  şeklinde  mesajları 

gördüm. Bunun üzerine bir terör saldırısı olabileceğini düşündüm. 

Daha  sonra  saat  23:00  sıralarında  Ömer  beni  aradı  ve  Tabur  Komutanının  emri 

olduğunu, seferberlik ilan edildiğini ve birlik komutanı 'subayların hepsini ve astsubaylardan  

da getireceğiniz adam varsa getirin'  diye emri bana iletti. Ben de cevaben 'oğlum şaka mı 

yapıyorsun, ciddi misin, ona göre teknisyenleri falan arayacağım' dedim. Tabur Komutanımız 

Murat  BOLAT Yarbayın  subaylar  mutlaka  gelsinler  emrini  bana  iletti.  Ben  de  yanımda 

bulunan  arkadaşlarımı  bırakıp  üzerimi  değiştirmeye  misafirhaneye  gittim.  Misafirhaneden 

çıkış  izni  olmadığını  bana  söylediler.  Ben  de  Birlik  Komutanıyım,  Tabur  Komutanımız 

mesaiye  çağırdı  dedim  ve  Nöbetçi  Amirinin  onayı  ile  çıkabildim.  Akabinde  tahminen 

saat:23:15 sıralarında 06 ARN 69 plakalı  aracım ile Tabura hareket ettim. Misafirhaneden 

ayrılıp  yola  çıktığımda  İnönü  Bulvarındaki  kavşağa  geldiğimde,  (bu  kavşak  Milli 

2183/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



Kütüphanenin karşısındaki kavşak) kobra atışı sesi duydum. Ses tahmini olarak bulunduğum 

konuma  göre  sağ  taraftan  Genelkurmay  Başkanlığı  tarafından  geliyordu.  Buradaki  bir 

saldırının bastırılmaya çalışıldığını  düşündüm.  İvedi  olarak birliğime katılmam gerektiğini 

düşünerek yoluma devam ettim. Saat:23:30 sıralarında birliğimin Nizamiye Girişine geldim. 

Nizamiye girişinde kapılar kapalıydı. Nöbetçi Amiri ile görüştüm. Birlik Komutanı olduğumu, 

Tabur Komutanımın mesaiye çağırdığını nöbetçi olduğunu zannettiğim, rütbelerini çıkarmış 

ve elinde uzun namlulu  silah olan  Binbaşı  Ertuğrul  ALTUN’a söyledim.  O da  bir  yerleri 

aradıktan sonra, diğer şahıslar ve beni, aracımı nizamiyede bıraktırdıktan sonra içeri aldı. Bu 

arada nizamiye bölgesinde rütbelerini ve isimlerini bilmediğim yine ellerinde uzun namlulu 

silah bulunan birkaç askerin olduğunu da gördüm. Bu durumun birliğimize saldırı  tehdidi 

olabileceğini, buna karşı alınan bir önlem olduğunu zannettim. Sorumlu olduğum Geri Destek 

Bölüğü  Hangarına  gittim.  Resmi  kıyafetlerimi  giydim.  Resmi  kıyafetimi  giydikten  sonra 

teknisyenlere ben Tabur Komutanının yanına gidip durumu öğreneyim dedim. Yanıma şarj 

aletini  ve  ajandamı  alıp  tabur  binasına  geldim.  Tabur  komutanının  yanına  gelirken  Daha 

önceden  kobra  kursundan  tanıdığım ve  Malatya  ilinde  görev  yaptığını  bildiğim,  Kurmay 

Yüzbaşı  Hakan SANDIK’ı  gördüm.  İlk  etapta  çok şaşırdım,  Ankara’da  başka  bir  birlikte 

çalışıyor, O'nun da benim gibi göreve çağrıldığını düşündüm. Kendisine 'hayırdır siz neden 

geldiniz' dedim. O da bana 'geldik işte' dedi. Durumun normal olduğu düşünerek bu durumu 

yadırgamadım. 

Tabur  Komutanının  yanına  gittim.  Tabur  Komutanı  bana  'sen  nerdesin  bu  saatte  

geliyorsun,  ortalık  ne  halde,  birçok  birliğe  terör  saldırısı  ihtimali  var  sen  bu  saatte  mi  

geliyorsun'  dedi.  Ben de 'Ömer aradı,  vakit  kaybetmeden geldim'  dedim. Sonrasında Ersel 

Binbaşı ve Ömer'in uçuşa gittiğini söyledi. Sonra biraz düşünüp 'Taarruz hangarında Ömer  

lazım olur, O'nun yerine uçuşa sen git' dedi. Ben de 'komutanım uçuşun içeriği nedir, nereye  

gideceğiz, ne yapacağız' diye sorduğumda, 'Ersel Binbaşın biliyor, sen vakit kaybetmeden git' 

dedi. Ben de hemen kendilerini aradım ve geldiklerinde Ömer'in kaskını alarak helikopterin 

yanına Ersel  ERSOY Binbaşı  ile  gittim.  Yolda giderken uçuşun detaylarını  Ersel  ERSOY 

binbaşıma  sorduğumda,  O  da  bana  'Etimesgut  lojmanlarının  arka  tarafından  mühimmat  

taşıyacakmışız' dedi. 

UH-1 hangarına  gittiğimizde  Yüzbaşı  Nuri  OSMANCIOĞLU ve Üsteğmen Uğur 

BALDUĞ, teknisyenler  Fırat  DARENDE,  Murat  ÖZEL,  Tekin  TAŞKIRAN ve  soyismini 

bilmediğim Yaren isimli teknisyen oradaydılar. Resmi kıyafetli tek Yaren olduğu için uçuşa 

bizimle birlikte gelmesini Binbaşı Ersel söyledi. UH-1 helikoptere binerek batı istikametine 

Güvercinlik  Meydanından  kalkış  yaptık.  Kumanda  bendeydi,  Binbaşı  Ersel  ERSOY’un 

yönlendirmesi  ile  Etimesgut  Lojmanlarının  Kuzey bölgesinde  bir  alanda,  yanıp  sönen  bir 

ışığın yanına indik. Daha sonra 10 dakika kadar bekledik. Ersel Binbaşı Murat Yarbayı aradı, 
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burada gelen giden yok dedi. Karşıdan bekleyin, arayacağım, dediğini Binbaşı Ersel söyledi. 

On dakika sonra 200 metre atış alanına gitmemizi ve orada beklememizi, mühimmatın oraya 

geleceğini söylemiş. Ersel Binbaşı buradan mühimmat götüreceğimizi söyledi. Land araçla 

sınıfını bilmediğim bir üsteğmen ve 5-6 asker yaklaşık 8 kutu mühimmatı getirerek yükledi. 

Müteakiben gelen 8 sandık mühimmatı Güvercinlik Meydanına getirdik.  Sonrasında Resul 

BARDAKKAYA adlı teknisyen ve beraberindeki 5-6 teknisyen mühimmatı B1 park yerine 

indirdi  ve  tekrar  geri  döndük.  Bu  esnada  telsizden  neden  bahsedildiğini  tam  olarak 

anlayamadığım bazı konuşmalara da şahit oldum. Bunlar sesinden anladığım kadarıyla Yarbay 

Halil GÜL ve Binbaşı Deniz ALDEMİR’ dir. Tekrar aynı yerden yaklaşık 8 kutu mühimmatı 

yükledik. Dönüş esnasında telsizden Özcan KARACAN’ın atışları yönlendirmesini telsizden 

duyduk.  Tomalara  atın,  Genelkurmayın  etrafına  atın  diye  emir  veriyordu.  Sonrasında 

'Genelkurmayın yanındaki sivillerin etrafına da atın, Genelkurmay kritik oranın düşmemesi  

lazım, oradaki kalabalığı dağıtın' dedi. Bu cümleyi duyduğumuzda, şok olmuştuk, faaliyetin 

şüpheli  olduğunu  hissettik  ve  Güvercinlik'e  vardığımızda  mühimmatı  boşalttığımız  ilk 

noktadan farklı  bir  yere,  taarruz  helikopterlerine  uzak bir  noktaya  iniş  yaptık.  O noktada 

motor  susturduk,Ersel  Binbaşı  'mühimmat  helikopterin  içinde  kalsın,  kapıları  kapatın,  şu  

duruma  bir  bakalım' dedi.Mühümmatı  indirmeden  oradan  uzaklaşarak,  taarruz  hangarına 

geçtik, hangara geçerken hangar girişinde altı yedi kişinin oturur vaziyette olduğunu gördüm. 

Bu kişilerin teknisyen olabileceğini düşündüm. 

Ersel  Binbaşı  ile  yanlarına  yaklaşarak  görüştüğümüzde,  farklı  birliklerden  gelen 

kişiler  olduğunu  gördüğümüzde  bunun  daha  önceden  planlı  bir  faaliyet  olabileceğini 

düşündük.  Bu  şahıslar  ellerinde  tabancası  ve  çelik  yelekli  olan  Üsteğmenİzzet  ÇAKAN, 

Binbaşı  Eyüp  ÜNAL,  Yarbay İlkay  ATEŞ,  Yarbay Hakan EROL,  Kurmay binbaşı  Murat 

KARAKAŞve Yarbay Erdal BAŞLAR isimli taarruz pilotlarını gördüm. Hakan EROL bana 

biraz  dinlenin  siz  de  uçarsınız  dedi.  Ben de  hiçbir  şey demeden oradan hızlı  bir  şekilde 

uzaklaştım. Hangar içerisinde bulunan yarbay Murat BOLAT’ ın yanına çıktık ve durumun ne 

olduğu  hakkında  bilgi  almak  için  Ersel  binbaşım  içeriye  girdi,  içeriden  tartışma  sesleri 

geldiğini  duydum.  Ersel  Binbaşımın  siz  ne  yapıyorsunuz  böyle,  neler  karıştırıyorsunuz 

şeklinde  öfkeli  ifadeler  kullandığını  duydum.  Ben  buradan  ayrılarak  üsteğmen  Ömer 

DERELİOĞLU’nun odasına geçtim. Ömer ile durum hakkında kritize yaptık, yani bundan 

sonra ne yapabiliriz şeklinde, 15 dakika sonra yanından ayrılarak kendi birliğim olan geri 

destek hangarına  döndüm.  Burada  gazinoda bulunan teknisyenlerle  beraber  tahmini  02:15 

sıralarında haberleri izlediğimde, olayın çok vahim olduğunu gördük ve bunun darbe girişimi 

olduğunu  kesin  o  zaman  anladım.  Teknisyenler  bir  taraftan  komutanım  Genelkurmay 

vuruluyor, siviller vuruluyor, nedir bu darbe gibi sözlerle bana durumu açıklamamı isteyen 

sorular sordular. Ben de ne olduğunu ancak şimdi anladığımı kendilerine söyledim. Saat:03.00 
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sıralarında  çok  yakınımıza  uçaktan  atılan  mermi  yakınımıza  düştü  ve  bizde  emniyetli 

olduğunu düşündüğümüz pist istikametine doğru kaçtık. Sonra Binbaşı Ersel ERSOY beni 

aradı Ömer ile birlikte olduğunu, benim nerede olduğumu sordu ve hangara geçip beklememi 

söyledi. Yaklaşık beş dakika sonra hangar önünden beni aldılar. Bu arada ben hangar içinde 

kalan ekibe emniyetli bir yere geçip beklemelerini söyledim. 

Daha  sonra  en  emniyetli  yer  olduğunu  düşündüğümüz  Fidanlık  nizamiyesi 

bölgesindeki  araç  otoparkına  intikal  ettik.  Bu  esnada  watsapp  gurubundan  (BAKIM 

TABURU) Murat BOLAT 'bu mücadele bizim mücadelemiz değil, uzak durun' şeklinde mesaj 

attı.  Akabinde nerede olduğumuzu telefon ile öğrenip yanımıza geldi,  belinde silahı vardı. 

Fidanlık  nizamiye  otoparkında  binbaşı  Ersel  ERSOY,  Üsteğmen  Ömer  DERELİOĞLU, 

Yarbay Murat BOLAT ve ben araç içerisinde gün aydınlanana kadar  bekledik.  Bu esnada 

binbaşı Ersel ERSOY alay komutanımız İdris Feyzi OKAN’ ı defalarca telefonla aradı, ancak 

kendisine  ulaşamadı.  Bunun  üzerine  albay  Metin  TÜZEL’i  aradı,  durum  hakkında  bilgi 

vererek  kendisinden  yardımcı  olmasını  talep  etti.  Bende  whatsapp  kampo  gurubumuzdan 

birlik  içindeki  son  durumu Jandarma üsteğmen  Emrah  ŞIK’a  bildirdim.  Bundaki  amacım 

Emrah’ın  beraberindeki  JÖH  timiyle  birliğimizdeki  darbecilere  karşı  bir  hareket 

başlatmasıydı. Zaman zaman ben bu arkadaşıma birlikteki durum hakkında bilgi verdim. 

Gün aydınlandığında yanımdakilerle birlikte S-70 Helikopter Hangarına doğru gittik, 

giderken Binbaşı Okan KOCAKURT’u gördüm. Elinde uzun namlulu silahı ve üzerinde çelik 

yeleği vardı. Bize hitaben 'nereye gidiyorsunuz' diye bağırdı. Kendisine orta tabura gittiğimizi 

söyledik, aracımızı kontrol etti ve gitmemize izin verdi. Skorsky hangarın önünde isabet almış 

olan Skorskyi gördük. Beraber olduğum arkadaşlar ve ben helikopter bakım ekibi olduğumuz 

için isabet alan helikopteri inceledik. Daha sonra hangara girdik. Yarım saat sonra çıktık, bu 

esnada A-8 park yerinde çalışır vaziyette bir S-70 helikopteri yanaştı ve isimlerini, rütbelerini 

bilmediğim silahlı, çelik yelekli 7-8 kişi bindi ve helikopter batı istikametine doğru uzaklaştı. 

Buradan  orta  tabura  geçtik.  Orta  tabura  geçerken,  merdivenlerde  Yarbay  İlkay  ATEŞ’in 

binadan hızla uzaklaştığını gördüm. Bizlere hitaben 'Akıncıya gidiyorum'  dedi ve kaçtı. Bir 

kobra helikopterin birliğin içinde havalandığını meydan üzerinde bazı hedeflere atış yaptığını 

gördük.  Akabinde hafif  silah  atışı  duyduk,  bunun üzerine  bina  içindeki  güvenli  bölgelere 

kaçtık.  Tahmini  20  dakika  boyunca  çatışma  devam  etti.  Kobra  helikopter  özellikle  uçuş 

kulesinin olduğu bölgesi, bulunduğumuz bina bölgesi ve arka bölgesine atış yaptı. Devamında 

çatışmanın  bitmesini  bekledik.  Atış  yapan  kobranın  atışlarını  bitirmesine  müteakip  batı 

istikametine  doğru  meydandan  uzaklaştı.  Silah  seslerinin  kesilmesi  ile  binadan  temkinli 

vaziyette çıktık ve araca binerek taarruz hangarına devam ettik. Binbaşı Ersel ERSOY, Yarbay 

Murat BOLAT ve Ömer DERELİOĞLU taarruz hangarında araçtan indiler. Bende geri destek 

hangarına  giderek  üzerimi  değiştirdim  ve  Fidanlık  nizamiyesine  doğru  gidip  arkadaşlarla 
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buluştuktan sonra, Fidanlık nizamiye kapısından birlikte çıkış yaptık. Çıkışta kapıda kimse 

yoktu. Bu sırada tahmini olarak sabah saat 08:00 civarıydı. 

16.07.2016 günü  akşam saat  23:30  sıralarında  tekrar  mesaiye  geldim.  Gün boyu 

mesaide olan Tabur Komutan vekili Binbaşı Ersel ERSOY ile durum değerlendirmesi yaptık. 

Bütün  bu  olaylar  olurken  göremediğim Alay  Komutanı  İdris  Feyzi  OKAN  da  görevinin 

başındaydı.  Sorumlusu  olduğum  Geri  Destek  Hangarında  silah  ve  malzeme  sayımını 

çalışanlar ile yaptık,  tutanak tanzim edip Alay Komutanına teslim ettikten sonra istirahate 

ayrıldım. Tutanağı verdiğim esnada odada Albay Murat ŞAMA ve Yüzbaşı Can AKIN vardı. 

Sonrasında  Ersel  Binbaşı  beni  aradı  ve  akşam  konuştuğumuz  gibi  Savcıya  giderek 

gördüklerimizi  ve  duyduklarımızı  anlatacağımızı  söyledi.  17.07.2016 günü sabah mesaiye 

geldik, Albay Metin TÜZEL’e durumu anlattık, müteakiben nizamiyeye gittik. Etimesgut İlçe 

Emniyet  Müdürlüğüne polisler  tarafından götürüldük.  Buradan da  aynı  günü Ankara  Tem 

Şubeye getirildik.  TEM Şube müdürlüğünde bilgimize başvurulduktan sonra C. Savcısının 

talimatıyla 18.07.2016 günü serbest bırakıldık. Serbest kaldıktan sonra birliğimde mesaime 

devam ettim. 05.08.2016 tarihinde mesaideyken Merkez Komutanlığı görevlilerince alınarak 

şu an bulunduğumuz yere getirildim. 

Kara Havacılık komutanlığında görevli olan ve o gün gördüğüm subayların isimlerini 

bir  önceki  soruda  belirttim.  Yapılan  darbe  teşebbüsünü  kim yâda  kimlerin,  nerede  ve  ne 

zaman planlandığı hakkında herhangi bir bilgim yoktur. 

Benim  bu  terör  örgütüyle  herhangi  bir  ilişkim  ve  irtibatım  yoktur.  İç  güvenlik 

hareketinde katıldığım görevlerden dolayı aldığım takdir belgeleri haricinde, başka bir ödül ve 

terfiim yoktur.

Ben 15 Temmuz 2016 günü öğle yemeğini Binbaşı Suat AKYAZ, Üsteğmen Ömer 

DERELİOĞLU  ve  Binbaşı  Ersel  ERSOY  ile  birlikte  Kartalkaya  Sosyal  Tesisler 

yemekhanesinde yerken, bulunduğumuz yere Tabur Komutanı Murat BOLAT, Taarruz Tabur 

Komutanı Özcan KARACAN geldiler. Sonra yanlarına Alay Komutanı Yardımcısı Halil GÜL 

de geldi. Bizim bulunduğumuz masaya oturdular. Yemek esnasında Murat BOLAT ve Özcan 

KARACAN  arasında  Malatya  ilinden  Atak  Helikopterinin  getirilmesi  için  Ömer 

DERELİOĞLU’na  talimat  verdi.  Bu  esnada  Malatya’dan  Yüzbaşı  Memduh  KARAGÖL 

üsteğmen  Ömer  DERELİOĞLU’nu  arayarak  helikopterleri  16  Temmuz  cumartesi  günü 

getirebileceklerini  söyledi.  Yarbay  Özcan  KARACAN  ve  yarbay  Murat  BOLAT  bunu 

duyduklarında karşı çıktılar,helikopterin mutlaka bu gün gelmesi gerekiyor, ya bu gün gelsin 

yada hiç gelmesin dediler. Daha sonra Yarbay Halil GÜL’ü de yanlarına alarak 'bu işi biz  

hallederiz, Kurmay Başkanına Malatya’daki Tabur Komutanının aratır, bu gün gelmesi için  

emir verdiririz' dediler.Sonrasında da Halil Yarbay ilk olarak ayrıldı ve ayrılırken de birlikte 

yedikleri  yemeğin parasını  ödedi.  Onlar  ayrıldıktan sonra da biz  ayrıldık.  Murat  BOLAT’ 
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ayrılırken Ömer’e 'fabrikadaki ATAK helikopterini bugün mutlaka aldır' dedi. Ömer de 'takip 

edeceğim komutanım' dedi.

Yine  cuma  günü  Yarbay  Murat  BOLAT cumartesi  sabahı  AKKA heyetinden  bir 

grubun  geleceğini  ve  bütün  depoların  düzenlenmesini,  hangar  içindeki  bütün  oda 

anahtarlarının tek bir yerde toplanmasını bizlere söyledi. Bende emrin gereği olarak depoları 

düzenledim. Kritik zimmetli malzemelerin olduğu (silahlık v.b) yerlerin anahtarlarını sorumlu 

olan  personelden  almadım.  Cumartesi  günü  AKKA heyeti  geldiğinde  personelin  mesaiye 

çağırabileceğimizi söyledim. Ben kesinlikle bu örgütün üyesi ve mensubu değilim. Bana isnat 

edilen suçlamaları kabul etmiyorum. Almış olduğum emir komuta zincirinde görev yerime 

geldim  ve  emir  komuta  silsilesiyle  verilen  görevi  teyit  etmek  için  uğraştım.  "  şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Tamer ÖĞÜT 22/10/2016 tarihli ifadesinde; " Bu esnada da (P) Kobralar 

inip kalkıyordu ancak yanlarına gitmediğim için kimin binip indiğini görmüyordum. Yine bu 

esnada  UH-1  helikopteri  iniş  yaptığında  Binbaşı  Ersel  ERSOY  ile  Üsteğmen  Soner 

GÖKÇE’nin indiğini  gördüm. Mühimmat getirmişlerdi.  Hatta bizede mühimmatı  indirmek 

için  yardım  etmemizi  söylediler  ben  belimin  ağrıdığı  bahanesini  söyleyerek  indirmedim. 

Mühimmat  indikten  sonra  UH-1  tekrar  havalandığında  Fatih  Astsubay  telefonuna  gelen 

mesajda; Helikopterlerin halka ateş ettiğini görmüş ve bizede bunu gösterdi hatta bu esnada 

Ömer  GÜLER  de  bakmak  isteyince  kendisine  göstermedik  bu  esnada  saat  02:20  idi.  " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Taha Fatih ÇELİK 01/09/2016 tarihli ifadesinde; " ... Burada uzunca bir 

süre oturduk. Bu arada Binbaşı Ersel ERSOY ve üsteğmen Soner GÖKÇE'yi gördüm. Ersel 

Binbaşı zırhlı birliklerden bir parti mühimmat getirdiğini birazdan ikinci sortiye gideceğini 

söyledi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Murat ÖZEL 17/11/2016tarihli ifadesinde; " ... Burada beklerken Binbaşı 

Ersel ERSOY ve Üsteğmen Soner’in elinde kasklarla gelerek; "Bir UH-1 uçacak bizimli kim  

uçacak" diye sorunca bizde; biz siviliz, uçmak istemediğimizi söyledik. Bu esnada hangar 

nöbetçisi olan tulumlu Yaren Astsubayı alarak UH-1’e bindiler ancak ilk helikopter çalışmadı. 

İkinci  helikopteri  çalıştırmak  üzere  giderken  takım  komutanımız  üsteğmen  Ömer 

DERELİOĞLU  Astsubay  Fırat  DARENDE'yi  arayarak  taarruz  hangarına  gelmemizi 

söylemiş. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Fırat DARENDE 16.11.2016tarihli  ifadesinde; " ...  Bu sırada;  Binbaşı 
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Ersel ERSOY ile Üsteğmen Soner GÖKÇE üniformalı ve kasklı olarak hangara girdiler, Ersel 

Binbaşı  bize  dönerek;  hani  kim  geliyor  bizimle  diye  söyleyince  bizde  tulumumuz  yok, 

kaskımız  yok  biz  uçamayız  diye  karşılık  verirken  o  gün  hangar  höbetçisi  olan  Astsubay 

Kıdemli Çavuş Yaren KARAOĞLU yanımıza gelince Ersel Binbaşı da; "Yaren tamam sen gel  

bizimle" diye söyledi. Birlikte helikoptere doğru giderken Ersel Binbaşıya da ne olduğunu 

sorduğumuzda;  "Arkadaşlar  bu bir  emir,  Kara Havacılık  Komutanının emri yapacaksınız" 

diye söyledi ve 10493 kuyruk numaralı helikoptere; Pilot olarak Binbaşı Ersel ERSOY ve 

Üsteğmen  Soner  GÖKÇE bindi,  teknisyen  olarak  da  Astsubay Yaren KARAOĞLU bindi 

ancak helikopter çalışmadı bunun üzerine Ersel Binbaşı bağırmaya başladı bu esnada Nuri 

Yüzbaşı  uçuş  hattına  gelerek  şuan  hatırlayamadığım  kuyruk  numarasını  vererek  bu 

helikoptere  geçin  diye  söyledi.  Bunun  üzerine  Ersel  Binbaşı  ile  Soner  Üsteğmen  diğer 

helikoptere  giderken  Soner  Üsteğmen  yanıma  gelerek  "Telefonumun  şarzı  bitti,  Ömer  

DERELİOĞLU Üsteğmenini  ara ben onun kaskını  ve gece görüşünü aldım,  şayet  uçacak  

olursa benim kaskım ve uçuş gözlüğüm geri destekte duruyor onu alsın" diye söyledi. 

...  Bu sırada Ersel Binbaşı ile Soner GÖKÇE’nin gittiği  UH-1 geldi,  helikopterin 

kapısı açıldığında içerisinde; Süper Kobranın ve AH-1P'nin mühimmatı olduğunu gördüm. İlk 

havalandığında  helikopterde  mühimmat  görmemiştim.  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU  bu 

helikopterin  yanına  erleri  çağırarak  mühimmatı  yere  indirmeye  başladılar  hatta  bizede 

seslenerek; gelin ne duruyorsunuz diye bağırdı ancak biz oralı olmayarak yanlarına gitmedik. 

Mühimmat indirildikten sonra Ersel Binbaşı ve Soner Üsteğmen tekrar UH-1 ile havalandılar.

... Bu esnada da (P) Kobralar inip kalkıyordu ancak yanlarına gitmediğim için kimin 

binip indiğini görmüyordum. Yine bu esnada UH-1 helikopteri iniş yaptığında Binbaşı Ersel 

ERSOY ile  Üsteğmen Soner  GÖKÇE’nin  indiğini  gördüm.  Mühimmat  getirmişlerdi  hatta 

bizede mühimmatı indirmek için yardım etmemizi söylediler ben belimin ağrıdığı bahanesini 

söyleyerek  indirmedim.  Mühimmat  indikten  sonra  UH-1  tekrar  havalandığında  Fatih 

Astsubay telefonuna gelen mesajda; Helikopterlerin halka ateş ettiğini görmüş ve bizede bunu 

gösterdi hatta bu esnada Ömer GÜLER de bakmak isteyince kendisine göstermedik bu esnada 

saat 02:20 idi." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ömer DERELİOĞLU 10/08/2016 tarihli  ifadesinde;  "  Bunun üzerine 

bende bakım komutanlığında görev yapan Binbaşı Suat AKYAZ, Yüzbaşı Veysel ERDOĞAN, 

Üstteğmen  Soner  GÖKÇE,  Yüzbaşı  Nuri  OSMANCIOĞLU,  Yüzbaşı  Serhan  AFACAN, 

Astsubay  Başçavuş  Tamer  ÖĞÜT ve  Yüzbaşı  Sinan  ASLAN’ı  arayarak  tabur  komutanı 

Yarbay Murat BOLAT’ın emrini ilettim.

...  Uçuş  hattına  devam  ederken  Yarbay  Murat  BOLAT binbaşı  Ersel  ERSOY’u 

arayarak benim yerime üstteğmen Soner GÖKÇE’nin uçacağını, geri dönüp Soner GÖKÇE’yi 
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alıp beni tabura bırakmasını söyledi. Binbaşı Ersel ERSOY ve üsteğmen Soner GÖKÇE uçuş 

yaparak verilen koordinatlara gittiğini düşünmekteyim. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Ersel ERSOY 10/08/2016 tarihli ifadesinde; "   Daha sonra resmi araç ile 

Üsteğmen Ömer DERELİOĞLU ile tabur komutan aracı olan land Rover’la yola çıktık, yolda 

giderken Ömer DERELİOĞLU’nu Üsteğmen Soner GÖKÇE arayarak,  kendisinin mesaiye 

yeni  geldiğini,  benimle  kendisinin  uçacağını,  Ömer  DERELİOĞLU’nu  tabur  komutanın 

yanına çağırdığını söyledi. Tekrar dönerek tabur binası önünde arkadaş değişikliğini yaparak, 

1. Alay UH-1 uçuş alanı park yerine vardık.

16.07.2016 günü yaklaşık 00.45 sıralarında motor çalıştırmak üzere yanımda bulunan 

uçuş  ekibi  Üsteğmen Soner  GÖKÇE,  Astsubay Kd.  Çvs.  Yaren  KARAOĞLU ile  birlikte 

helikoptere bindik. Helikopter çalışma sırasında arızalandı, hazır olan diğer helikoptere geçiş 

yaptık. Helikopteri çalıştırma sırasında kule ile resmi kodum Hisar 02 ile temas kurdum. Kule 

normal çalıştığı için, bize uçuş izni verdi, bende herhangi bir şeyden şüphelenmedim. Kulenin 

izni ile Etimesgut hava hastanesi arkasındaki atış alanına hareket ettik, buraya indikten sonra 

hiç kimsenin olmadığını gördük, bunun üzerine Yarbay Murat BOLAT’ı cep telefonundan 

aradım,  burada  hiçbir  şey  ve  kimsenin  olmadığını  söyleyerek,  görevi  iptal  edeceğimi 

söyledim. Bunun üzerine bana orada beklememi ve geleceklerini söyledi. Bir müddet sonra 

bir land Rover ile tanımadığım bir teğmen ve beş asker kutular halinde mühimmat getirdiler 

ve helikoptere yerleştirdiler. Kule ile temas kurarak, kule talimatıyla Güvercinlik'te bulunan 

taarruz helikopterlerinin bulunduğu park sahasına gitmem talimatı verildi. Bu arada havada 

uçan trafik yoktu. Taarruz helikopterlerinin hazırlık yaptıklarını gözlemledim. İniş yaparak 

getirmiş olduğumuz yaklaşık 8 kutuluk mühimmat askerler tarafından indirildi. 

...  Tam  bu  esnada  birliğin  elektrikleri  komple  kesildi.  Üsteğmen  Ömer 

DERELİOĞLU beni arayarak yanıma gelmek istedi, bende o ve Üsteğmen Soner GÖKÇE’yi 

aracımın içine alarak Fidanlık nizamiye bölgesinde beklemeye başladım. " şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Yaren  KARAOĞLU  16/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "Hiçbir  helikopterin 

bakımını yapmadık, öylece gazinoda oturduk, saat 23:15 sıralarında Kara Pilot Binbaşı Ersel 

ERSOY ve soy ismini hatırlamadığım Kara Pilot Üsteğmen Soner (  Soner GÖKÇE)UH-1 

takım  hangarına  geldi.  Bize  Kara  Pilot  Yarbay  Murat  BOLAT’ın  Kara  Kuvvetleri 

Komutanınca imzalanan seferberlik emrini gösterdiğini ve Murat BOLAT’ın kendisine UH-1 

ile  uçuş  yapması  için  emir  verdiğini  söyledi.  Diğer  yardıma  gelen  teknisyenler  taarruz 

helikopterlerinin teknisyenleri olduğundan benim uçuşa katılmamı emretti. Nuri Yüzbaşıda bu 

sırada ordaydı, o da uçuşa gitmem için onay verdi. Biz hiçbir helikopteri hazırlamamıştık, 
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Ersel  ERSOY ile  Soner  Üsteğmen  U/H 1  helikopterlerinden  birisine  bindiler.  Helikopter 

çalışmadı, bu helikopterden sonra bir helikoptere daha bindiler, o helikopter çalıştı. Üçümüz 

birlikte  uçuşa  başladığımız  sırada  Ersel  Binbaşı  Etimesgut  Zırhlı  Birlikler  K.lığına 

gideceğimizi, buradan mühimmat alacağımızı, kendisinin de bilgisinin bulunmadığını, emrin 

bu şekilde olduğunu söyledi. Uçuş sırasında telsizden sürekli bir şahıs tarafından yönlendirme 

yapılıyordu, “tomalara ateş edin, halka ateş edin, Beştepe’ye ateş edin” vb. emirler veriyordu. 

Etimesgut Zırhlı Birlikler K.lığındaki atış alanına iniş yaptık. Ersel Binbaşı telsizden Zırhlı 

Birlikler  Okuluna  vardığımızı  bildirdi,  ne  yapmamız  gerektiğini  sordu,  sanıyorum 

yönlendirmeleri yapan şahıs “bekleyin, araçla mühimmat getirilecek” dedi. Yarım saat kadar 

yerde bekledik, sonra mühimmatlar geldi, mühimmatı helikoptere yüklediler. Ben olayın şoku 

içerisindeydim, ne yaptığımıza, ne olduğuna anlam veremedim. Mühimmatı aldıktan sonra 

tekrar Kara Havacılık K.lığına geldik, Kara Havacılık K.lığında Bakım Tabur Komutanlığının 

önüne iniş yaptık. Burada mühimmatı boşalttılar, sonra tekrar Zırhlı Birliklere gittik, telsizden 

tekrar gitmemiz yönünde yönlendirme yapıldı. Mühimmatı Zırhlı Birliklerden alarak Bakım 

Tabur Komutanlığına tekrar geldik ve helikopteri susturduk, saat sanırım gece 02:15-02:30 

sıralarıydı, mühimmat helikopterde kaldı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Fatih SEVİNÇ 16/11/2016 tarihli ifadesinde; " ...  helikopterin üzerinde 

bulunan çadır tabir edilen örtüleri kaldırdık ve hangara geri girdik akabinde Binbaşı Ersel 

ERSOY ile birlikte Üsteğmen Soner GÖKÇEile hangar içerisinde karşılaştık, kendileri uçuş 

tulumu  giymiş  ve  kaskları  ellerinde  idi,  ikisinden  birisi  gece  görüş  gözlüğümüz  olup 

olmadığının  sordu biz  de  yok  dedik,  akabinde  bizimle  kim gelecek  uçuşa  diye  sormaları 

üzerine sivil olduğumuzdan dolayı resmi olan hangar nöbetçisi olan Yaren KARAOĞLU'nu 

çağırdılarben  helikopterin  yanına  giderken Ersel  Binbaşıya  'komutanım neler  oluyor'  diye 

sordum kendisi bana Kara Havacılık Komutanının emrinde olduğumuzu ve verilen emirleri 

yerine  getirmekle  yükümlü  olduğumuzu  söyledi  daha  fazla  açıklama  yapmadı  ve  birlikte 

helikoptere  bindiler  ancak  helikopter  çalışmadı,  inerek  başka  bir  helikoptere 

binerekhavalandılar, ne tarafa gittiklerini bilmiyorum, çünkü kalkan tüm helikopterler aynı 

istikamete doğru kalkar belirli bir yükseklikten sonra gideceği istikamete gider, bundan dolayı 

ilk kalkışta helikopterin nereye gittiğini aşağıdan bilemeyiz.

...  bu sırada bir adet UH-1 helikopter piste iniş yaptı içerisinde Soner GÖKÇE ve 

Ersel ERSOY isimli pilotlar vardı helikopter içerisinde 20 lik tabir edilen top mermisi vardı. P 

Başmakinisti Süleyman Nazif TÜRKOĞLU helikopterdeki mühimmatı indirmesine yardımcı 

olmamızı söyledi ancak biz yardım etmedik orada bulunan askerler ile birlikte kendisi indirdi 

ve orada bulunan P tipi Kobraya yüklediler. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 
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Şüpheli  Resul  BARDAKKAYA 22/10/2016 tarihli  ifadesinde;  " Bir  süre  sonra 

Soner  GÖKÇE  Üstteğmen  ile  Ersel  ERSOY  Binbaşı  UH1  tipi  bir  helikopterle  benim 

bulunduğum  taarruz  hangarın  önüne  iniş  yaptılar.  Normalde  onların  inecekleri  yer  orası 

değildir.  Çünkü  UH1'ler  taarruz  helikopteri  değildir.  Helikopterde  mühimmat  varmış,  bu 

mühimmatı  oraya  indirdiler,  mühimmatları  teknisyenler  hangarın  duvarına  dizdiler. 

Mühimmat  8  -  10  sandık  kadardı.  Hangi  teknisyenleri  bu  mühammatı  helikopterden 

indirdiklerini karanlık olduğu için görmedim. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Mehmet  Semih  ÜSKAYA  18/10/2016  tarihli  ifadesinde;  " Kurmay 

Başkanı Mehmet ŞAHİN'in yakıt ve mühimmat ikmali için Ersel ERSOY binbaşı ile Soner 

GÖKÇE  üsteğmeni  telefonla  aradığını,  konuştuğunu  hatırlıyorum.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU  01/11/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ..Ben 

hangarın önüne doğru yürüdüğümde Erdal BAŞLAR Binbaşı ile Ersel ERSOY Binbaşının 

konuştuklarını duydum. Ersel Binbaşı "sıkıyönetim ilan edildi. Ne yapacağız" diyordu. Erdal 

Binbaşı  da  "Ne  yapacağı  mı  var.  Tarafını  seçeceksin"  dedi.  Bunu  duyunca  ben 

kullanıldığımızı anladım. Bu konuşmadan 15-20 dk önce Ersel  ERSOY Binbaşı ile  Soner 

GÖKÇE Üsteğmen UH1 helikopter ile uçak hattına kobra mühimmatı getirdiler. Ersel Binbaşı 

bana mühimmatların helikopterden aldırılması emrini verdi. Ben de orada bekleyen askerlere 

talimat  vererek helikopterdeki  mühimmatları  hangar  duvarının  kenarına taşıttırdım,  dedi  " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

16 Temmuz 2016 günü, saat: 00:39'da, Üsteğmen Soner GÖKÇE (elinde kask çantası 

ile) ve eyleme katıldığı düşünülen Yüzbaşı Hakan SANDIK’ın (uçuş kasklı ve gece görüş 

gözlüklü olarak) taarruzhangarı apronunda görüldükleri,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 00:40'da, Üsteğmen Soner GÖKÇE ve Yarbay Hakan 

EROL’un ellerinde uçuş kaskı, gece görüş gözlüğü ve uçuş kıyafetli olarak taarruz hangarında 

görüldükler

16 Temmuz 2016 günü, saat: 02:54'de, Üsteğmen Soner GÖKÇE ve Binbaşı Ersel 

ERSOY’un  uçuştan  dönen  UH-1  tipi  helikopterden  inerek  taarruz  hangarı  önüne  doğru 

geldikleri,

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  03:37'de,  Üsteğmen  Soner  GÖKÇE  olduğu 
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değerlendirilen şahsın Geri Destek Hangarına girdiği,

16 Temmuz 2016 günü, saat:  06:46'da,  Kullanıcısı  Yarbay Murat  BOLAT olduğu 

değerlendirilen gri  renkli  Toyota marka bir  araçtan inenBinbaşı  Ersel  ERSOY ve Yüzbaşı 

Soner GÖKÇE oldukları değerlendirilen şahısların, Fidanlık nizamiye bölgesine geldiği ve 

daha sonra Binbaşı  Ersel  ERSOY‘un Citroen Picasso marka siyah bir  araca binerek çıkış 

yaptığının görüldüğü belirtilmiştir.

Kara  Havacılık  Komutanlığı  tarafından  düzenlenen  İdari  tahkikat 

raporunda,Şehit  Kr.Plt.Ütğm.  Selahattin  ŞEN  S-70  Bakım  Hangarına  ait  kamera 

kayıtlarının  28-29  Temmuz  2016  tarihlerinde  incelenmesi  sonucunda  düzenlenen 

tutanakta;  Saat 05.36'de, Yarbay Murat BOLAT, Binbaşı Ersel ERSOY, Üstteğmen Soner 

GÖKÇE,  Üsteğmen  Ömer  DERELİOĞLU  hangara  girip  birkaç  dakika  sonra  çıktıkları 

belirtilmiştir. 

Sincan  İlçe  Emniyet  Müdürlüğü  Olay  Yeri  İnceleme  Grup  Amirliği'nce 

düzenlenen 06/09/2016 tarih ve 473-1 sayılı uzmanlık raporunda,  Gönderilen "CDU'yu 

çalıştırmadan  önce  çıkar"  ibaresi  bulunan  şeffaf  plastik  muhafaza  kapağı,  "MFDİ 

çalıştırmadan çıkar" ibareli  şeffaf plastik muhafaza kapağı  ve su şişesi  yüzeyleri  üzerinde 

tespit edilen 13 adet izden 0031 anahtar numaralı izin Soner GÖKÇE'nin sağ el baş parmak 

iziyle aynı olduğu belirtilmiştir. 

Şüpheli Soner GÖKÇE'nin kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0505 399 98 09 

numaralı telefon hattı için Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin 20/10/2016 tarih ve 2016/5367 

D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı  

verilmiştir.

Şüpheli  Soner  GÖKÇE'nin  kullanmakta  olduğu  0505  399  98  09  numaralı 

telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe  girişiminde  bulunulan 

15/07/2016 tarihinde şüphelinin cep telefonunun 23:51'den 03:39'a kadar Güvercinlik Kışlası 

civarındaki  baz  istasyonlarından  sinyalverdiği,  03:50'den  itibaren  Zırhlı  Birlikler 

Komutanlığının  bulunduğu  mevkiideki  baz  istasyonlarından  sinyal  verdiği,  daha  sonra 

06:58'de Güvercinlik Kışlasının bulunduğu mevkiideki baz istasyonlarından sinyal verdiği, 

saat  07:17'den  itibaren  ise  Yenimahalle  ilçesindeki  baz  istasyonlarından  sinyal  verdiği, 

şüphelinin  olay  akşamı  şüpheliler  Bilgin  KUĞU,  Kemal  KOCAASLAN  ve  Ömer 

DERELİOĞLU ile telefon irtibatı içerisinde olduğu görülmüştür. 
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Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Soner  GÖKÇE'nin  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli Soner GÖKÇE'nin,  1. Kara Havacılık Alayı Bakım Taburu Geri Destek 

Bakım bölüğünde Bakım Subayı olarak Üsteğmen rütbesi ile görev yaptığı,

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  görevli  olmamasına 

rağmen olay gecesi Güvercinlik Kışlasına gelmiş olması, sıralı komutan ve amirleri olmayan 

şüphelilerden  emir  ve  talimatlar  alması  şeklindeki  örgütsel  davranış  biçimi  ile  birlikte 

gözönüne alındığında, şüpheli Soner GÖKÇE'nin Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğunun 

anlaşıldığı,

Şüpheli  Soner GÖKÇE'nin,  olay akşamı görevli  olmamasına rağmen askeri  darbe 

kapsamında  emir  ve  talimatlar  yerine  getirmek  üzere  şüpheli  Ömer  DERELİOĞLU'nun 

talimatı üzerine saat 23:30 sıralarında   Kara Havacılık Komutanlığı Güvercinlik kışlasına 

sivil kıyafetlerle geldiği, 

Askeri  darbe  kapsamında  Güvercinlik  Kışlasının  giriş  ve  çıkışlarının  askeri 

darbeciler  tarafından  kontrol  altına  alındığı,  içeri  girmek  isteyen  kişilerin  Kara  Havacılık 

Komutanlığında askeri darbe faaliyetini yöneten ve yönlendirenlerden alınan emir talimatla 

hareket edilerek içeri aldıkları, kimi üst rütbeli subayın olay gecesi kışla girişine gelmesine 

rağmen içeri alınmadıkları gözönünde bulundurulduğunda,şüpheli Soner GÖKÇE'nin de olay 

gecesi askeri darbeyi yöneten ve yönlendirenlerin izniyle şüpheli Ertuğrul ALTUN tarafından 

kışla nizamiyesinden içeri alındığı, bu şekilde şüphelinin Fetullahçı Terör Örgütü mensubu 

askeri darbecilerle fikir ve eylem birliği içerisinde olduğunun anlaşıldığı, 

Sorumlusu olduğu Geri Destek Bölüğü Hangarına giderek resmi kıyafetlerini giydiği, 

daha sonra Bakım Taburunda bulunan şüpheli Murat BOLAT'ın yanına gittiği ve askeri darbe 

girişimini  öğrendiği,  şüpheli  Murat  BOLAT'ın askeri  darbe kapsamında faaliyette  bulunan 

helikopterlerde kullanılmak üzere mühimmat gereksinimini karşılamak üzere UH-1 helikopter 

ile  Zırhlı  Birliklere  gidip  mühimmat  getirme  talimatı  verdiği  şüpheli  Ömer 

DERELİOĞLU'nun yerine şüpheli  Ersel  ERSOY ile  kendisinin gitmesi  talimatını  verdiği, 

şüphelinin de bu talimat üzerine şüpheli Ersel Ersoy ile bulup UH-1 hangarına gittikleri,

UH-1  hangarında  bulunan  helikopterlerden  önce  10493  kuyruk  numaralı  UH-1 

helikopterin  uçuş  hazırlandığı  ve  bu  helikopterin  arıza  vermesi  üzerine  10491  kuyruk 

numaralı  helikpoterin  uçuşa  hazırlandığı,  şüpheliler  Ersel  ERSOY  ve  Soner 

GÖKÇE'ninteknisyen olan  şüpheli  Yaren KARAOĞLU ile  birlikte  bu helikoptere  binerek 

mühimmat  getirmek  üzere  Etimesgut  Zırhlı  Birlikler  Komutanlığına  gittikleri,  helikopteri 

Etimesgut  Lojmanlarının  Kuzey  bölgesinde  bir  alanda,  yanıp  sönen  bir  ışığın  yanına 
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indirdikleri,bir  süre  bekledikleri,  kimsenin  gelmemesi  üzerine  şüpheli  Ersel  ERSOY'un 

şüpheli  Murat BOLAT'ı  telefonla ardığı,  bir  süre sonra Land Roverbir  araçla askeri  darbe 

kapsamında faaliyet gösteren 1 teğmen ve 5 askerin kutular halinde mühimmat getirdikleri ve 

helikoptere  yerleştirdileri,  şüphelilerin  helikopter  ile  bu  mühimmatı  Güvercinlik  Kışlasına 

taşıdıkları,  şüphelilerin  bu  şekilde  gece  boyunca  2  kez  Zırhlı  Birliklerden  Güvercinlik 

Kışlasına mühimmat taşıdıkları,mühimmatı şüpheli Resul BARDAKKAYAile beraberindeki 

5-6  teknisyenin  B1  park  alanına  indirdikleri,  bu  mühimmatın  gelir  gelmez  helikopterlere 

yüklendiği ve kullanıldığı, 

Şüphelilerin aynı şekilde Zırhlı  Birlikler Komutanlığından Güvercinlik kışlasına 1 

kez daha mühimmat taşıdıkları,

Şüphelinin  olay  gecesi  Güvercinlik'den  Zırhlı  Birlikler  Komutanlığına  gittiğine 

ilişkin hareketliliğinin HTS kayıtlarıyla da tespit edildiği, 

Şüpheli Soner GÖKÇE'nin, gece boyunca askeri darbe kapsamında kendisine verilen 

yasadışı emir ve talimatlarını yerine getirdiği,

şüpheli Mehmet Semih Üskaya'nın beyanına göre, şüpheli Soner GÖKÇE'nin şüpheli 

Mehmet ŞAHİN'den askeri darbe kapsamında tankerlerle ilgili talimatlar aldığı,

Askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması, Güvercinlik kışlasında askeri 

darbeye  yönelik faaliyetleri  yönlendirenlerin Akıncı  üssüne gitmeleriüzerine şüpheli  Soner 

GÖKÇE'nin  sivil  kıyafetlerini  giyerekşüpheliler  Ersel  ERSOY,  Murat  BOLAT  veÖmer 

DERELİOĞLU ile birlikte özel araçla Fidanlık Nizamiyesinden çıkarak kışladan ayrıldıkları, 

Şüphelinin, Kara Havacılık Komutanlığında gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir 

askeri darbe girişimi olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için Fetullahçı Terör 

örgütü  mensubu  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ettiği, 

şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında  Fetullahçı  Terör  Örgütü 

mensuplarından askeri darbe planlaması kapsamında aldığı yasal olmayan emir ve talimatları 

yerine getirdiği, 

Şüpheli Soner GÖKÇE'nin, soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı Terör Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını  oluşturduğu 

anlaşılmıştır. 

5-133-  Şüpheli  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU'nun  (  Astsubay  ) 
Eylemleri :
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Şüpheli  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU  01/11/2016  tarihli  ifadesinde;  " 

14/07/2016 tarihinde öğle sıralarında Özcan KARACAN Yarbay beni cep telefonumdan aradı. 

Sonra  telefonu  kapattı.  Kendisi  bizim  hangardaymış.  Telefonu  beni  hangarda  görünce 

kapatmış. Bana "Benimle gel" dedi. Birlikte odasına gittik. Odada başka kimse yoktu. Bana 

"Engin SARITAŞ, Abdullah ARSLAN, Mustafa SİPAHİ, Uğur ANLIDELİK, Ümit ALPAR'ın  

isimlerini  not  et"  dedi.  Ben  ne  yapacağımı  sordum.  O  da  verdiği  bu  isimlerin  telefon 

numaralarını ve mesaide olup olmadıklarını öğrenmemi ve ulaşabildiklerimle tekrar odasına 

gelmemi  istedi.  Ben  de  araştırdığımda  sadece  bizim  hangarda  görev  yaptığı  için  Engin 

SARITAŞ'ı buldum. Kendisine durumu anlattım. Öğleden sonra Engin SARITAŞ ile birlikte 

Özcan  KARACAN  Yarbayın  odasına  gittik.  Biz  gittiğimizde  odada  birisi  vardı.  Özcan 

KARACAN o kişiden müsade istedi.  Sonra biz  içeri  girdik.  Bize günü belli  olmayan bir 

bekleme görevi olabileceğini,AH-1 P teknisyeni olarak bana AH-1 P teknisyeni olarak Ümit 

ALPAR  astsubayı,  wiski  teknisyeni  olan  Engin  SARITAŞ  Astsubaya  da  Resul 

BARDAKKAYA'yla ve diğer ulaşabildiğiniz teknisyenlerle yarın odama gelin dedi.

15/07/2016 tarihinde  sabahtan  öğleye  kadar  taarruz hangarında normal  mesaimizi 

yaptık. Saat 10:00 sıralarında Ömer DERELİOĞLU Üsteğmen, hangarda bulunan 2 tane AH-

1  P  kobra  helikopteri  hangarın  dışına  uçuş  hattına  çıkarmamızı  söyledi.  Biz  de  bu  2 

helikopteri  faal  hale  getirmek  için  uçuş  hattına  çıkardık.  Kontrollerini  yaptık.  Hatta  öğle 

sıralarında  bu  helikopterlerden  birisiyle  tecrübe  uçuşu  da  yapıldı.  Bu  uçuşu yapan  pilotu 

hatırlamıyorum. Kobra helikopteri olarak içeride 1 tane helikopter kaldı. Çünkü onun daha 

bakımı  tamamlanmamıştı.  Uçacak  durumda  değildi.  Bizimle  aynı  hangarı  kullanan  AH-1 

wiski Süper Kobra helikopterlerini de görevli teknisyenler bizim gibi hangarın dışına uçuş 

hattına  çıkarıp  hazırlık  yaptılar.  Bu teknisyenlerin  kim olduğunu şu  anda hatırlamıyorum. 

Engin  SARITAŞ  normalde  kalite  kontrol  astsubayıdır.  Tamer  ÖĞÜT  Astsubay  bu 

helikopterleri kimin çıkardığını bilir. Çünkü kendisi o hangarda o helikopterlerden sorumlu 

astsubaydır. Helikopterlerin hepsi çıkarıldığında hangarda sadece 1 tane yukarıda belirttiğim 

bakımı devam eden helikopter kalmıştı. Diğerleri uçuş hattındaydı.

Biz öğle sıralarında ben, Ümit ALPAR, Engin SARITAŞ ve Resul BARDAKKAYA 

ile  birlikte  Özcan  KARACAN  Yarbayın  yanına  gittik.  Gitmeden  önce  kendi  sıralı 

komutanlarımıza 1 gün önce Özcan KARACAN Yarbayla aramızda geçen konuşmaları ve 

cuma günü yanına gideceğimizi söylemedik. Özcan KARACAN'ın odasında kimse yoktu. Biz 

odada koltuklara oturduk. Özcan KARACAN Yarbayın bizlere, 15/07/2016 gününden için bir 

bekleme görevimiz olacağını, bu nedenle mesaimizi terketmemizi emretti. Biz kendisine bu 

görevden sıralı  komutanlarımızın haberi  olup olmadığını  sorduk. O da tabur komutanımız 

Yarbay  Murat  BOLAT'ın  haberinin  olduğunu  söyledi.  Biz  neden  bu  görev  için  bizim 
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seçildiğimizi sorduk. O da bize bilgi, beceri ve tecrübelerimizden dolayı görevin aksamaması 

için  seçildiğimizi  söyledi.  Bize  ammo box  dediğimiz  mühimmat  kutularını  helikopterlere 

yüklememizi söyledi. Biz de bunu tabur komutanımıza söylemeniz daha uygun olur dedik. 

Tamam ben arayacağım dedi. Biz oradan çıktık. Hangara gittik. Murat BOLAT Yarbay saat 

15:00-16:00 sıralarında  yanında  Ömer  DERELİOĞLU üsteğmen,  Tamer  ÖĞÜT Astsubay, 

Orçun AKÖZENLER Astsubay ile birlikte hangarı gezdik. Murat BOLAT Yarbay bize taarruz 

helikopterlerine ammo boxları taktırdı. O sırada fabrikadan BG 1001 kuyruk numaralı atak 

helikopteri geldi. Onu da uçuş hattına park ettik. Yine aynı saatlerde Malatya'da görev yapan 

Ömer SEZEN Astsubay Malatya'dan 2 atak helikopteriyle geleceklerini ve helikopterleri bize 

teslim  edeceklerini  söyledi.  Ben  Murat  BOLAT'a  uçuş  hattındayken  Malatya'dan  2  tane 

helikopter geleceğini, bunun için tow bar dediğimiz çeki demiri gerektiğini ve fabrikanın atak 

1 i çekmek için gönderdiğini tow barı göndermeyelim dedim. O da kendisi aradı. Ancak onu 

ayarlayamadı. 

Sonra  bekleme  görevi  olduğu  için  hangarın  içinde  bulunan  odamızda  ben,  Ümit 

ALPAR, Engin SARITAŞ ile birlikte beklemeye başladık. AH-1 wiski dediğimiz Süper Kobra 

helikopter  takımından  da  Fırat  DARENDE,  FatihSEVİNÇ,  Ahmet  ATEŞ,  Arif  YILDIZ 

astsubaylar  kendi  odalarında  bekliyorlardı.  Mesaiye  kalmışlardı.  Ayrıca  Malatya'dan  gelen 

helikopterleri teslim almak üzere Murat GÖK astsubay da bizimle beraberdi.

Saat  22:00  sıralarında  Özcan  KARACAN  Yarbay  cep  telefonumdan  beni  aradı. 

Helikopter  başına  geçin  dedi.  Bundan  kasıt  görev  maksatlı  olarak  helikopterin 

hazırlanmasıdır.  Ben  bunun  üzerine  hangarın  kapısına  çıkarken  Sadullah  ABRA binbaşı 

hangarın  arka  tarafından  bir  land  rover  ile  geldi.  Land  roverdaki  askerler  mühimmatı 

indirdiler. Oradaki bir çekici römorka bu mühimmatları yüklediler. Hatta ben bu römorku bir 

traktörle çekmek istedim. Ancak traktör çalışmadı. Bu nedenle elle römork çekildi. Ben uçuş 

hattına gittiğimde Ümit ALPAR ve Volkan TÜRKKORKMAZ astsubaylar AH-1P dediğimiz 

kobra  helikopterlere  mühimmat  yüklüyorlardı.  Mühimmat  kutularındaki  mühimmatı  daha 

önce  bizim  helikopterlere  yüklediğimiz  ammo  boxların  içerisine  yerleştiriyorlardı. 

Helikopterdeki namlunun ucuna gelecek şekilde atışa hazır olarak helikopterlere yerleştirdiler. 

Bu iki tane kobra helikopter çalışmaya başladı. Bu helikopterlerden birisine Sadullah ABRA 

ile Hakan SANDIK, diğerine ise tanımadığım genç pilotlar bindiler. Bu helikopterlerden önce 

ismini bilmediğim genç pilotların kullandığı helikopter havalandı, arkasından bir AH-1 wiski 

dediğimiz Süper Kobra helikopter kalktı. 

Ömer  GÜLER'i  ise  saat  23:00  sıralarında  uçuş  hattında  görmüştüm.  Resul 

BARDAKKAYA  ise  saat  21:30  sıralarında  oradaydı.  24:00  sıralarında  Tamer  ÖGÜT, 

Çağlayan  ÇİMEN,  Fırat  DARENDE,  Fatih  SEVİNÇ,  Murat  ÖZEL astsubayları  da  uçuş 

hattında  görmüştüm.  Bu  astsubaylar  wiski  helikopteri  dediğimiz  Süper  Kobraların 
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teknisyenleridir.  Bu  helikopterleri  uçuşa  hazırlıyorlardı.  Tamer  ÖĞÜT  astsubayı 

helikopterlerden birisinin silah arızasına müdahale ederken, Çağlayan ÇİMEN astsubayı ise 

atak helikopterinin fideer dediğimiz besleyicisini tamir ederken görmüştüm.

Yarım saat  kadar  sonra  AH-1P kobra  helikopteri  silahla  hasar  almış  şekilde  geri 

döndü. Deposunda delik vardı. Bu helikopteri tanımadığım iki tane genç pilot kullanıyordu. 

Biz depodan yakıt sızıntısı olduğunu gördük. Engin astsubay ile birlikte bu helikopterdeki 

yakıtı tankere tahliye ettik. Bu helikopter uçacak durumda değildi. O yüzden onu uçuştan 

kestik. Sadullah ABRA binbaşı 30-45 dakika süre sonrasında tekrar helikopterle uçuş hattına 

iniş  yaptı.  Onun yakıt  ikmalini  yaptık.  Tekrar  Hakan SANDIK binbaşı  ile  birlikte  15-20 

dakika sonra tekrar kalkış yaptı. Ankara istikametine doğru uçuş yaptı.

..Ben hangarın önüne doğru yürüdüğümde Erdal BAŞLAR binbaşı ile Ersel ERSOY 

binbaşının  konuştuklarını  duydum.  Ersel  binbaşı  "sıkıyönetim  ilan  edildi.  Ne  yapacağız" 

diyordu. Erdal binbaşı da "Ne yapacağı mı var. Tarafını seçeceksin" dedi. Bunu duyunca ben 

kullanıldığımızı  anladım.  Bu konuşmadan 15-20 dk önce  Ersel  ERSOY binbaşı  ile  Soner 

GÖKÇE üsteğmen UH1 helikopter ile uçak hattına kobra mühimmatı getirdiler. Ersel binbaşı 

bana mühimmatların helikopterden aldırılması emrini verdi. Ben de orada bekleyen askerlere 

talimat vererek helikopterdeki mühimmatları hangar duvarının kenarına taşıttırdım.

Ben Ümit ALPAR ve Engin SARITAŞ ile birlikte kullanıldığımızı anladığımzdan 

askeri birlikten ayrılmaya karar verdik. Saat 02:00-03:00 sıralarında üçümüz birlikte Murat 

BOLAT Albayın odasına yanına gittik. Ona biz çıkıyoruz dedik. Zaten elektrikler kesikti. O 

da bize "siz bilirsiniz, ne yaparsanız yapın" dedi. Oradan karanlıkta kendi eşyalarımızı aldık. 

Halı saha civarında üzerilerimizdeki tulumları çıkardık. Sivil kıyafetlerimizi giydik. O sırada 

telefon  konuşmasından  birliğe  giriş  çıkışın  yasak  olduğunu  ve  vur  emri  bulunduğunu 

duymuştum. Şansımızı denemek için buna rağmen Fidanlık nizamiyesine Engin astsubayın 

aracıyla  gittik.  Murat  BOLAT  Yarbay  da  oradaydı.  Bize  "giriş  çıkış  yasak,  nereye 

çıkıyorsunuz" dedi. Bunun üzerine tekrar odamıza döndük. Sabaha kadar odada bekledik. Gün 

ışıdı.  Kulenin olduğu taraftan çatışma sesleri  geldi.  Dışarı  çıkıp baktım. Kobra helikopteri 

kulenin  olduğu  tarafa  doğru  ateş  ediyordu.  Karşı  taraftan  jandarmadan  bize  doğru  ateş 

ediliyordu. Bu sırada bizim hangarın önüne Cougar helikopteri durdu. Bu helikopteri kimin 

kullandığını  bilmiyorum.  Ben  hangarda  kaldığımızda  öleceğimi  düşündüğümden  bu 

helikoptere  bindim.  Engin  ve  Ümit  de  benimle  beraber  helikoptere  bindi.  Bunun  dışında 

helikoptere binenler de oldu. Onları tanımıyorum. Kulenin olduğu tarafa doğru gitti. Orada 

iniş yapar gibi yaptı. Oradan da Oğuz YALÇIN Yarbay ile 3-4 tane teğmen bindi. Oradan 

Akıncılar Üssü'ne gittik. Daha doğru oraya indiğimizde nereye geldiğimizi anladım. Oradan 

çıkışı sorduk. Yapılan tarife göre bir araca otostop yaparak 1 nolu nizamiyeden çıkış yaptık. 

Optimum'un orada bu araçtan indik. Sonra Batıkent'te bulunan evime gittim, dedi.
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Saat 23:00 sıralarınad Ömer DERELİOĞLU Üsteğmen benden tornavida istemişti. 

Ben oradaki takım çantasını kendisine verdim. O da o takım çantasından tornavida aldı. O bir 

uçuş  kaskının  vidasıyla  uğraşıyordu.  Ben  oradan  ayrıldım.  Bu  uçuş  kaskının  kime  ait 

olduğunu bilmiyorum, dedi. 

Saat 22:00-23:00 sıralarıydı. Atak helikopterlerinin anahtarı yoktu. Erdal BAŞLAR 

bunu bana sordu. Ben de bilmiyorum dedim. Ben Murat GÖK Astsubayı aradım. Anahtarı ona 

sordum. O da Malatya ekibinde olduğunu söyledi. Ben de Malatya ekibinden Emrah astsubayı 

aradım. Emrah astsubay Bahçelievler'den taksiyle nizamiyeye gelmişti. Ben de kendisini içeri 

almadıklarından 2  asker  göndererek  nizamiyeden atağın  anahtarını  aldırdım.  Sonra  da  bu 

anahtarı helikopterin kapısına taktım, dedi.

Ben  Ümit  ALPAR'a  ya  da  başka  bir  astsubaya  15/07/2016  tarihinde  tatbikat 

yapılacağını ve aynı gün saat 21:00 sıralarında da tatbikatın başladığını söylemedim, dedi.

Benim üzerimde 15/07/2016 tarihinde üzerimde tabanca yada başka bir silah yoktu. 

Ben  normalde  nöbetçi  değildim.  Bana  bekleme  görevi  olduğunu  belirttiğim  görev  için 

verilmiş yazılı  bir  emir de yoktur.  Ben Özcan KARACAN Yarbayın tabur komutanımızın 

bilgisi dahilinde verdiği sözlü emirle o gece askeri birlikte görev aldım ve görevimi yaptım. " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Resul  BARDAKKAYA polise  verdiği  22/10/2016 tarihli  ifadesinde;  " 

Murat BOLAT bana hangarı kapatmamı taarruz helikopter hangarına giderek arkadaşlarıma 

yardımcı  olmamı  söyledi  bende  diğer  hangara  gittim.  Gittiğimde  Kobra  Başteknisyeni 

Astsubay  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU,  Astsubay  Ümit  ALPAR  ve  Astsubay  Engin 

SARITAŞ  isimli  teknisyenler  vardı.  Gittiğimde  onlara  niye  burdasınız  diye  sorduğumda; 

Tabur komutanının emri var diyerek başka açıklama yapmadılar. Gittiğimde ismini saydığım 

astsubaylar hangarda oturuyordu, hangar önünde uçuş hattında da; dört tane Süper Kobra, iki 

kobranın durduğuna eminim ancak iki atak helikopterinin ordamı yoksa sonradan mı geldi 

hatırlamıyorum. Daha sonra Murat BOLAT başteknisyen Süleyman Nazif TÜRKOĞLU’nu 

arayarak uçuş olacağını helikopterleri  hazırlayın diye haber göndermiş bu esnada da diğer 

personelden Ankara’da büyük çaplı ve birkaç yerde terör saldırısı olabileceği istihbaratının 

geldiği Nazif TÜRKOĞLU'nun, Murat BOLAT ile konuşmasından sonra öğrendim. " şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Resul  BARDAKKAYA 22/10/2016 tarihli  ifadesinde;  "... saat  20:00 

sıralarında birlikten ayrıldıktan sonra Bakım Tabur Komutanımız olan Murat BOLAT Yarbay 

beni taarruz hangarına gönderdi, oradaki personele yardım et dedi. Ben oraya gittiğimde orada 

Süleyman Nazif TÜRKOĞLU, Ümit ALPAR ve Engin SARITAŞ Astsubaylar vardı. Bu üç 
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arkadaşda  taarruz  helikopteri  olan  Kobra  teknisyeniydi.  Yarım  saat  kadar  hangarın 

içerisindeki odada bu arkadaşlarla oturduktan sonra Murat Yarbay ya da Özcan KARACAN 

Yarbay  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU'nu  aradı,  ona  helikopterlerin  uçuşa  hazır  hale 

getirilmesi talimatı vermişler. Süleyman bize bu şekilde söyledi. Dördümüz birlikte hangarın 

dışına çıktık. Çünkü kobralar dışarıda pervaneleri bağlı bir şekilde park halindeydiler. Taarruz 

hangarının içinde herhangi bir helikopter yoktu. Biz 4 astsubay helikopterin pervanelerindeki 

örtüleri  her  birimiz  ayrı  ayrı  helikopterin  olmak  üzere  açtık.  Biz  uçuşa  hazırlık  için  bu 

helikopterlerin bataryalarını ve yakıtlarını kontrol ettik. Bu yaptığımız işlemler yaklaşık 15 

dakika kadar sürdü. 

... Biz o gece orada beklerken saat 24:00 sıralarında uçuş hattına inen Ataklara ve 

Kobralara Volkan TÜRKKORMAZ, Mustafa ORMANTEPE, Süleyman Nazif TÜRKOĞLU, 

Ümit ALPAR, Ömer GÜLER, Engin SARITAŞ mühimmat yüklediler. Ben ve benimle birlikte 

hareket eden 5 astsubay arkadaş herhangi bir helikoptere mühimmat yüklemedik. " şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Tamer ÖĞÜT 22/10/2016 tarihli ifadesinde; "... Bu arada uçuş hattında; 

Binbaşı  Sadullah  ABRA,  Yarbay  Murat  KARAKAŞ,  Yüzbaşı  İzzet  ÇAKAN  ile 

Teknisyenlerden Süleyman Nazif TÜRKOĞLU, Ümit ALPAR ve Ömer GÜLER’i gördüm. 

Bunların yanlarında beylik silahları vardı.

... Dışarı çıkarken; Teknisyenler, teknisyenler diye bağırma sesi geliyordu. Yanımda 

bulunan Süleyman Nazif  TÜRKOĞLU; bi bakalım diye söyleyince; abi ben duymuyorum 

diye karşılık verdim. Tekrar; teknisyenler diye biri bağırdı, ben yine duymadığımı söyleyince 

Süleyman  Nazif  astsubay  bir  bakalım  diye  söyledi.  Gittiğimizde  Yarbay  İlkay  ATEŞ’in 

bağırdığını öğrendik. Bize; 10600 ‘yı hazırlayın diye söyleyince bende hazırlayamayacağımı 

gayri faal olduğunu söyledim. Bana; "Emir veriyorum hazırla" diye tekrarladı, bende gayri 

faal hazırlayamam diye karşılık verince peki sen bilirsin diyerek oradan ayrıldı. " şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Volkan TÜRKKORKMAZ 26/10/2016 tarihli  ifadesinde;  " ... Oradan 

taarruz hangarına gittik. Orada teknisyenler Engin SARITAŞ, Ümit ALPAR, Nazif Süleyman 

TÜRKOĞLU Astsubaylar vardı. Hangarın önünde dışarıda 5-6 tane kobra ve Süper Kobra 

helikopterler vardı. 1 tane de atak helikopteri vardı. Biz hangarın önünde yarım saat kadar 

bekledik. Sonra oraya land rover bir askeri araç geldi. Askerler mühimmatı araçtan indirdiler. 

Biz  de  o  mühimmatı  hangarın  içinden  geçip  uçuş  hattına  taşıdık.  Yaklaşık  20  kutu 

kadardı.Saat 20:00-20:30 sıralarıydı. Bize askerlerin getirdiği mühimmatı uçuş hattına taşıma 

konusunda  kimse  talimat  vermedi.  Oraya  Murat  BOLAT yarbay  geldi.  Engin  SARITAŞ 
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kendisine "mühimmatları ne yapacağız" diye sordu. O da "helikopterlere yükleyin" diye emir 

verdi. Biz de mühimmatları yüklemeye başladık. Mühimmatları helikopterlerde kullanılacak 

şekilde yerlerine koyup hazırladık. Biz bu işlemi yaparken pilotlar  oraya geldi. " şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Murat ÖZEL 17/11/2016tarihli ifadesinde; "... Kıdemli Başçavuş Tamer 

ÖĞÜT de ayrı bir yerde duruyordu. O esnada UH-1 iniş yaptı kapıları açıldığında mühimmat 

sandıklarının  olduğunu  gördük.  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU  mühimmatları  taşımamızı 

söyledi. Yanında da Binbaşı İlkay ATEŞ vardı. Biz yanaşmadık, o esnada Süper Kobra iniş 

yaptı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Mutlu  AÇIKGÖZ 18/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  Biz Güvercinlik 

üssüne  geldiğimizde  burada  çalışmalarda  bulunan  personellerden  tanıdıklarım  Başçavuş 

Engin  SARITAŞ  ...  Kıdemli  Başçavuş  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU  ve  isimlerini 

bilmediğim 3-4 kişi daha bulunuyordu. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Fırat  DARENDE  16.11.2016tarihli  ifadesinde;  "  ...  Bu  sırada  etrafı 

kontrol  ederken  P  Kısım  Odasının  ışığının  yandığını  fark  ederek  içeriye  girdiğimizde; 

Astsubay Ömer GÜLER’in üniformalı ancak isimliği takılı olmadığı halde, belinde tabancası 

ile yanında Astsubay Süleyman Nazif TÜRKOĞLU, Astsubay Engin SARITAŞ ve Astsubay 

Ümit ALPAR’ı tulumlu olarak durduğunu gördüm. 

...  Ne olduğunu sorduğumuzda; bende bir  şey anlamadım diye söyledi.  Bu sırada 

Ersel  Binbaşı  ile  Soner  GÖKÇE’nin  gittiği  UH-1  geldi,  helikopterin  kapısı  açıldığında 

içerisinde; Süper Kobranın ve AH-1 P nin mühimmatı olduğunu gördüm. İlk havalandığında 

helikopterde mühimmat görmemiştim. Süleyman Nazif TÜRKOĞLU bu helikopterin yanına 

erleri  çağırarak  mühimmatı  yere  indirmeye  başladılar  hatta  bizede  seslenerek;  gelin  ne 

duruyorsunuz  diye  bağırdı  ancak  biz  oralı  olmayarak  yanlarına  gitmedik.  Mühimmat 

indirildikten sonra Ersel Binbaşı ve Soner Üsteğmen tekrar UH-1 ile havalandılar. " şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Engin  SARITAŞ  05/12/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ben  14/07/2016 

tarihinde öğle saatlerinde taarruz hangarındaydım. Süleyman Nazif TÜRKOĞLU Başçavuş 

yanıma geldi. Beraber alay karargahına gideceğiz dedi. Bende kendisine önemli birşey mi var 

diye sordum. O da bende bilmiyorum. Gittiğimizde öğreneceğiz dedi. Sonra birlikte ikimiz 

Özcan  KARACAN  Yarbayın  odasına  gittik.  Özcan  KARACAN  biz  içeri  girdikten  sonra 

odasının kapısını kapattı.  Bize hoşgeldiniz deyip hal hatır  sordu. Bize tarihi  ve saati  belli 
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olmayan bir bekleme görevi olabilir dedi. Biz de görevin mahiyetini sorduk. O da hiçbir şey 

belli  değil.  Sizden  istenilen  sadece  istenilen  tarih,  saat  ve  yerde  helikopter  başında  hazır 

olmak dedi ve bu görevden hiçkimseye bahsetmeyin diye bize telkinde bulundu. Ayrıca bize 

Ümit ALPAR ve Resul BARDAKKAYA'ya da bilgi verin yarın odama tekrar gelin dedi. 

Ertesi gün biz Süleyman Nazif Başçavuşla birlikte Resul BARDAKKAYA'nın yanına 

gittik.  Kendisi  geri  destek  bakım  hangarındaydı.  Ona  Özcan  Yarbay  ile  aramızda  geçen 

konuşmayı  söyleyip  saat  11:00'de  yanına  gideceğiz  dedik.  Ümit  ALPAR  Astsubaya  ise 

Süleyman  Başçavuş  haber  vermiş,  saat  11:00  gibi  dördümüz  birlikte  Özcan  KARACAN 

Yarbayın  yanına  gittik.  Odada  yalnız  oturduğunu  hatırlıyorum.  Biz  içeri  girince  Özcan 

KARACAN  Yarbay  yine  kapıyı  kapattı.  Kendisi  bize  "Dün  arkadaşlara  da  söyledim.  

Bahsettiğim  görev  bugün  olabilir,  mesaiyi  terk  etmeyin"  dedi.  Diğer  arkadaşlar  bekleme 

görevinin mahiyetini sordular. Yine bilgi vermedi. Uçuş olacak mı diye sorduk. Belli değil 

dedi. Yine aynı şekilde istenilen saatte,  istenilen yerde hazır bekleyeceksiniz,  mesaiyi  terk 

etmeyin  dedi.  Biz  kendisine  bize  verdiği  emirden sıralı  amirlerimizin  bilgisi  var  mı  diye 

sorduk. O da sadece tabur komutanınızın bilgisi  var dedi.  Bizden taarruz helikopterlerinin 

hazırlanmasını,  faal  hale  getirilmelerini,  silah  sistemlerinin  de  faal  olmasını,  mühimmat 

sandıklarının  helikopterlerde  yüklü  olmasını  ve  mesai  bitmeden  bu  helikopterlerin  uçuş 

hattında hazır vaziyette beklemelerini istedi. 

...  Öğleden  sonra  saat  14:00  -  14:30  sıralarnıda  Murat  Yarbay birileriyle  taarruz 

hangarına  geldi.  Bütün  başmakinistleri  topladı.Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU  Başçavuş, 

Tamer ÖĞÜT Başçavuş, Orçun AKÖZENLER Başçavuş vardı. Bende yanlarına gittim. Murat 

BOLAT bizlere  içeride  faal  durumda  olan  bütün  helikopterlerin  uçuş  hattına  çekilmesini 

arızalı  helikopterlerin  arızalarının  giderilmesini,  mühimmat  sandıklarının  içeri 

yerleştirilmesini emretti. ...

Murat  BOLAT  Albayın  bu  talimatı  üzerine  taarruz  helikopterleri  hazır  hale 

getirilmeye  başlandı.  AH-1P  kobraları  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU  Astsubayın 

sorumluluğundaydı. O kendi personeline talimat vererek onları hazır hale getirmeye başladı. 

Biz AH-1W Süper kobra helikopterlerin olduğu kısımdaydık. 

...  Biz Süleyman Nazif  Başçavuşun odasında Ümir ALPAR Başçavuşla beklerken 

saat  22:00  sıralarında  Özcan  KARACAN  Yarbay  Süleyman  Nazif  Başçavuş'u  aradı. 

Helikopter  başı  olun  dedi.  Bizde  bunun  üzerine  helikopterlerin  başına  gittik.  Biz  kuvvet 

komutanının  birlikten  ayrıldığını  duymadığımızı  için  kuvvet  komutanımızın  helikopterleri 

kontrole  geleceğini  zannediyorduk.  Ben  Süper  Kobraların  başına  gittim,  Resul 

BARDAKKAYA Astsubay  da  oraya  geldi.  Süleyman  Nazif  Başçavuş  ile  Ümit  ALPAR 

kobraların başına gittiler. ..... Sonra bizimkiler kalktı. Ben Süleyman Nazif Başçavuşun yanına 

gittim.  O  tekrar  uçuş  olursa  ikmal  ihtiyacı  olabilir,  tankeri  getirin  dedi.  Ömer  GÜLER 
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Başçavuşta oradaydı. Onunla birlikte tanker garajına gittik, sorumlu kimseyi bulamayınca 15 - 

20 dakika orada oyalandık. Sonra tekrar bulamadan geri geldik. 

... Akıncı'ya indikten sonra 5 -10 dakika orada durduktan sonra ben, Ümit ALPAR, 

Mustafa  ORMANTEPE,  Volkan  TÜRKKORKMAZ ve  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU ile 

birlikte  oradan geçen bir  arabaya binip  oradan Eryaman'a  kadar  gittik."  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Ahmet  YENGİL 26/07/2016  tarihli  ifadesinde; "...  Personelleri  orada 

indirdik.  Pilotlarla  birlikte  karargaha  gittiler.  İndiğimizde  silahlı  helikopter  teknisyeni 

olduğunu bildiğim Astsubay Kıdemli  Başçavuşlar Süleyman Nazif  TÜRKOĞLU ve Engin 

SARITAŞ  helikopter  pistinde  idi.  Ancak  helikopterleri  yoktu.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli Ümit ALPAR 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " 14/07/2016  günü Benim 

gibi Başteknisyen olan Kıdemli Başçavuş Süleyman Nazif Türkoğlu beni cep telefonumdan 

arayarak Cuma günü saat 13:30 toplantı olduğunu söyledi. Bende toplantının maksadı nedir 

diye  sordum.  Bana  kobra  helikopterinin  durumu  ile  ilgili  toplantı  yapılacağını 

söyledi.15/07/2016 ... Bende yapılan toplantıya gidip katıldım. Toplantıda Yarbay ÖZCAN 

KARACA  ,kıdemli  başçavuşSüleyman  Nazif  TÜRKOĞLU  ,Başçavuş  Engin  SARITAŞ 

,Kıdemli üst çavuş Resul BARDAKÇI bulunuyordu. 

Ben saat  18:00 gibi  hangara geldim ve yaklaşık iki  buçuk saat  sonra yani  21:00 

sıralarında  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU  isimlibaşçavuşum  tatbikatın  başladığını  söyledi 

bizde hangara indik burada mühimmat geldiğini gördük bu sırada tabur komutanımızYarbay 

Murat  BOLATHangarda  bekliyordubize  buradaki  mühimmatı  helikopterlere  yükleyin  dedi 

bizde verilen emri yerine getirdik ...

... sabah saat 06:00 gibi birlik içerisindeçatışma sesleri duydum. Buraya gelen bir 

helikopter  bizi  buradan alarak Akıncı  meydanına bıraktı  bizde iner  inmez dört  kişi  Engin 

SARITAŞ,  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU  ,Volkan  TÜRKKORKMAZ,  Mustafa 

ORMANTEPE  ile  birlikte  Akıncı  üssünden  sivil  araçla  kaçtık.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli Fatih SEVİNÇ 16/11/2016 tarihli ifadesinde; " ... bu sırada bir adet UH-1 

helikopter piste iniş  yaptı  içerisinde Soner GÖKÇE ve Ersel  ERSOY isimli  pilotlar  vardı 

helikopter içerisinde 20 lik tabir edilen top mermisi vardı. P Başmakinisti Süleyman Nazif 

TÜRKOĞLU helikopterdeki mühimmatı  indirmesine yardımcı olmamızı söyledi ancak biz 
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yardım etmedik orada bulunan askerler ile birlikte kendisi indirdi ve orada bulunan P tipi  

Kobraya yüklediler. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Murat  BOLAT  20/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ... Kendilerine 

"Teknisyenleri ne yapacağız" diyerek yani skorskylere ve kobralara binecek teknisyelerin ne 

olacağını  sorduğumda  Özcan  KARACAN  bana  dediki  “  taarruz  teknisyenleri  ile  ben 

konuştum . Skorsky teknisyenleri ile de tayin dairesindekiBinbaşı Mehmet ŞAMCI konuştu 

ve halletti diyerek bana elindeki Teknisyen listesini gösterdi. Gördüğüm listede taarruz yani 

saldırı helikopteri teknisyenleri olarak gördüğüm şahıslar ise ... Başçavuş Nazif TÜRKOĞLU 

( Süleyman Nazif TÜRKOĞLU ) ...isimli şahıslardı.

...Özcan  KARACAN'a  nereye  gittiklerini  sordumAkıncı  Hava  Üssüne  gittiklerini 

söylediler. .... Ben size şimdi orda bulunan ve helikopterler ile havalanan personelin isimlerini 

söyleyeceğim.  Başçavuş  Nazif  TÜRKOĞLU  ....  isimli  şahıslardı.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Rıza  YÜKSEL  14/10/2016 tarihli  ifadesinde;  "  Saat  01:00-01:30 

sıralarında otopark civarında Murat BOLAT Yarbay, Süleyman Nazif TÜRKOĞLU Astsubay, 

Engin SARITAŞ Astsubay ve Ümit ALPAR Astsubayı  gördük. Ben yanlarına gitmedim. " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ergün YAKUT'un 26.07.2016 tarihli  ifadesinde;  " Akıncılar  Hava Üs 

Komutanlığında  Kara  Pilot  Albay  Uğur  KAPAN,  ...  Kıdemli  BaşçavuşSüleyman  Nazif 

TÜRKOĞLU ve  Kıdemli  Başçavuşİlhan  OCAKCIOĞLU’nu  gördüm.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Tanık  İbrahim  TAŞÇI  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Burada  bulunduğumuz 

esnada  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU  Başçavuş  gelerek  nizamiyeye  Atak  helikopterinin 

anahtarının dışarıdan bir  komutan tarafından getirileceğini,  onu alıp kendisine getirmemizi 

emretti. Sonrasında nizamiyeye giderek hatırlamadığım bir kişiden anahtarı teslim aldık ve 

şuan  gözaltında  bulunan  Bçvş.  Süleyman  Nazif  Türkoğlu'na  getirip  anahtarı  teslim  ettik. 

Sabah  05.30  sıralarına  kadar  taarruz  hangarında  beklemede  kaldık.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Tanık  Murat  GÖK 27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  Olay  günü  15/07/2016 

Cuma günü saat l0:30 civarı kıdemli başçavuş Süleyman Nazif TÜRKOĞLU beni aradı ve 

hafif  tabur  tarafından,  taarruz  takımına  gelmemi,  yakında  birliğimize  atak  helikopter  
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katılacağını,  atak yer destek malzemelerin taarruz hangarı yanında bulunan ve içinde bir  

takım atak malzemesi  bulunan hangara bırakmamız  gerektiğini emretti.  Ben de  kendisine 

Başmakinistimizi  aramasını  ve  ona  söylemesi  sonucu  gelebileceğimi  söyledim.  Süleyman 

Nazif  TÜRKOĞLU da, o gün mesaide başmakinist  olmadığı için kıdemli Başçavuş Tekin 

TAŞKIRAN'ı aramış. Tekin TAŞKIRAN yanıma gelerek, Süleyman Başçavuşun aradığını ve 

karşıya yani atak malzemesi bulunan yere gitmemi emretti.

.... Süleyman başçavuş malzemeleri hangara getirmemi emretti. Ben de geri destek 

hangarına gittim, hidrolik bencin arka iki tekerin inik olduğunu fark ettim, mermi yükleme 

aletinin orada olmadığını gördüm, adını bilmediğim başçavuşa sorduğumda bana diğer yer 

destek cihazlarının ortasında olduğunu söyledi, gidip baktığımda sıkışık bir yerde olduğunu 

gördüm, ben de Süleyman başçavuşu aradım, o da taarruz hangarından traktörü alarak atak 

yer destek malzemelerinin olduğu yere bırakacağımı, yalnız mermi yükleme aletinin aviyonik 

malzemesi olduğu için bizimle bir alakası olmadığını, gelip aviyonikcilerin almasının uygun 

olacağını, tek başına oradan çıkarılmayacağını söyledim. O da aviyonikcilerle görüşeceğini, 

benim  orada  beklememi  söyledi.  Kimse  gelmeyince  yemek  yedim,  daha  sonra  taarruz 

hangasına  giderek  traktör  aldım.  Hidrolik  benci  takarak  atak  malzemelerinin  olduğu yere 

bıraktım. 13:30 civarı  Süleyman Başçavuş'u gelmeyince aradım ve hidrolik  benci  hangara 

bıraktığımı,  aviyonikci  personel  gelmediği  içinde  mermi  yükleme  aletini  getiremediğimi 

söyledim. Kendisi fabrikada bulunan atak helikopterini almamız gerektiğini emretti, akşam 2 

tane atak helikopter gelme ihtimalinin olduğunu, mesaiye kalabileceğimi emretti. ...

Saat  20:00  da  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU  yanıma  geldi,  helikopterlerin 

gelmeyeceğini, yarıdan döndüğünü, gelmesinin iptal olduğunu ve mesaiden gitmemi emretti. 

. Cuma gecesi 2l :00 civarı Kıdemli Başçavuş Süleyman Nazif TÜRKOĞLU beni 

aradı  ve  bana  taarruz  hangarının  önüne  çektiğimiz  helikopterin  anahtarının  bende  olup 

olmadığını sordu, ben de kendisine Emrah AYDOĞAN Astsubayın helikopteri kilitlediğini, 

anahtarın nerede olduğunu bilmediğimi söyledim. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü, saat: 19:12'de,Başçavuş Ümit ALPAR’ın sivil kıyafetli ve 

Başçavuş Süleyman Nazif TÜRKOĞLU’nun uçuş kıyafetli olarak taarruz hangarı girişinde 

görüldüğü, 

15 Temmuz 2016 günü, saat: 19:27'de, Başçavuş Süleyman Nazif TÜRKOĞLU’nun 

uçuş kıyafetli olarak taarruz hangarında görüldüğü, 

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  20:19'da,  Yüzbaşı  Taha  Fatih  ÇELİK  (koltukaltı 

tabanca kılıfı takılı), Başçavuş Engin SARITAŞ (uçuş kıyafetli),Başçavuş Ümit ALPAR (sivil 
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kıyafetli)ve  Başçavuş  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU’nun  (uçuş  kıyafetli  )  taarruz  hangarı 

girişinde görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 20:46'de, Başçavuş Süleyman Nazif TÜRKOĞLU’nun 

uçuş kıyafetli olarak taarruz hangarı apronunda görüldüğü, 

15 Temmuz 2016 günü, saat: 21:08'de, Başçavuş Engin SARITAŞ, Başçavuş Ümit 

ALPAR  ve  Başçavuş  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU’nun  taarruz  hangarında  birlikte 

görüldükleri,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 21:58'de, Başçavuş Engin SARITAŞ, Başçavuş Ümit 

ALPAR, Başçavuş Süleyman Nazif  TÜRKOĞLU ve Üstçavuş Resul  BARDAKKAYA’nın 

uçuş kıyafetli olarak taarruz hangarı içerisinde görüldükleri,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:17'de, Başçavuş Ümit ALPAR, Başçavuş Mustafa 

ORMANTEPE,  Başçavuş  Volkan  TÜRKKORKMAZ,  Başçavuş  Süleyman  Nazif 

TÜRKOĞLU,  Başçavuş  Engin  SARITAŞ,  Başçavuş  Ömer  GÜLER  ve  Üstçavuş  Resul 

BARDAKKAYA’nın taarruz hangarı apronunda görüldükleri,

15  Temmuz 2016 günü,  saat:  22:20'de,  Başçavuş  Ümit  ALPAR,  Başçavuş  Ömer 

GÜLER,  Başçavuş  Volkan  TÜRKKORKMAZ  ve  Başçavuş  Süleyman  Nazif 

TÜRKOĞLU’nun taarruz hangarında görüldükleri,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:26'da; Başçavuş Ümit ALPAR, Başçavuş Mustafa 

ORMANTEPE,  Başçavuş  Volkan  TÜRKKORKMAZ  ve  Başçavuş  Süleyman  Nazif 

TÜRKOĞLU’nun, hangardan taarruz helikopterlerine mühimmat taşıdıkları,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:28'de, Başçavuş Ümit ALPAR, Başçavuş Mustafa 

ORMANTEPE,  Başçavuş  .Volkan  TÜRKKORKMAZ  ve  Başçavuş  Süleyman  Nazif 

TÜRKOĞLU’nun, hangardan taarruz helikopterlerine mühimmat taşıdıklar

15 Temmuz 2016 günü, saat: 23:00'de, Üsteğmen Ömer DERELİOĞLU ve eyleme 

katıldığı düşünülen Başçavuş Süleyman Nazif TÜRKOĞLU’nun uçuş kıyafetli olarak taarruz 

hangarında görüldükleri,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 23:52'de, Başçavuş Süleyman Nazif TÜRKOĞLU’nun 

uçuş kıyafetli olarak elinde cep telefonu ile taarruz hangarı önünde görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 23:54'de, Yarbay Erdal BAŞLAR, Başçavuş Süleyman 

Nazif TÜRKOĞLU, Yarbay Eyüp ÜNAL ve Yüzbaşı Hakan SANDIK’ın taarruz hangarında 

görüldükleri,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 00:10'da, YarbayEyüp ÜNAL, Yarbay Erdal BAŞLAR 

ve  Başçavuş  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU’nun  uçuş  kıyafetli  olarak  taarruz  hangarında 

görüldükleri belirtilmiştir. 
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Kara  Havacı|ık  Komutanlığı'nın  04  Ağustos  2016  tarih  ve  isth:74635218  sayılı 

"Emniyet Tedbirleri" konulu emri gereğince 16/08/2016 tarihinde Taarruz Tabur Komutanı 

odası açıldığında, Özcan KARACAN' ın şahsi eşyaları toplanırken uçuş tulumu paça cebinde 

çıkan  Yarım A4 kagıt  üzerinde  el  yazısı  ile  yazılmış  15  kişiden  oluşan  listede  '  1-Nazif  

TÜRKOĞLU' isminin bulunduğu anlaşılmıştır.

Şüpheli Süleyman Nazif TÜRKOĞLU'nun kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 

0535  983  50  37  ve  0537  472  22  18  numaralı  telefon  hatları  için  Ankara  9.  Sulh  Ceza 

Hakimliği'nin 02/11/2016 tarih ve 2016/1713 D. iş  sayılı  kararı  ile  5271 Sayılı  CMK'nun 

135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı verilmiştir.

Kara Havacılık Komutanlığı  tarafından yapılan idari  soruşturma sonrasında 

düzenlenen "İdari ve Disiplin Soruşturma Heyetinin Olayla İlgili Personel Hakkındaki 

Değerlendirmesi ve Kanaati Çizelgesinde; Şüpheli  Süleyman Nazif TÜRKOĞLU'nun, 

21.00 civarında ve gece yarısı sonrasında Taarruz Helikopter Hangarında görüldüğü, UH-1 ile 

getirilen  mühimmatların  taşınması  için  emirle  hangara  gelen  diğer  teknisyenlere  talimat 

verdiği  ve daha sonra mühimmatı  erlere  taşıttığı,  darbe teşebbüsü kapsamında icra  edilen 

faaliyetlerde aktif  olarak görev yaptığı,  667 sayılı  Kanun Hükmünde Kararname ile kamu 

görevinden çıkarıldığı belirtilmiştir.

Şüpheli Süleyman Nazif TÜRKOĞLU, 18/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına 

alınmıştır. 

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan tüm deliller ile birlikte şüpheli  Süleyman Nazif  TÜRKOĞLU'nun eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli Süleyman Nazif TÜRKOĞLU'nun, 1. Kara Havacılık Alay Bakım Taburu 

Kullanıcı  ve  D/DS Bakım Bölüğü  Taarruz  Helikopter  Kullanıcı  Bakım ve  Onarım D/DS 

Takımında Başteknisyeni olarak Astsubay Kıdemli Başçavuş rütsebiyle görev yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri olmayan şüphelilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış biçimi 

ile  birlikte  nazara  alındığında,  şüpheli  Süleyman Nazif  TÜRKOĞLU'nun Fetullahçı  Terör 

Örgütü üyesi olduğunun anlaşıldığı,

Şüphelinin taarruz helikopteri teknisyeni olduğu, Fetullahçı Terör Örgütü mensubu 

askerler  tarafından  planlanıp  gerçekleştirilecek  olan  askeri  darbe  planı  kapsamında  olay 
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gecesi  saldırı  tipi  helikopterlere  teknisyenlik  yapacak  personel  olarak  önceden 

görevlendirildiği,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamından  taarruz  helikopterlerinin  planlanması 

işini  şüpheli  Özcan  KARACAN'ın  yaptığı,  şüpheli  Özcan  KARACAN'ın  şahsi  eşyaları 

toplanırken uçuş tulumunun paça cebinde çıkan Yarım A4 kagıt üzerinde el yazısı ile yazılmış 

taarruz  helikopter  teknisyenlerinden  oluşan  15  kişilik  listede  şüpheli  Süleyman  Nazif 

TÜRKOĞLU'nun  isminin  '1-Nazif  TÜRKOĞLU  '  şeklinde  bulunduğu,  askeri  darbe 

hazırlıkları  aşamasında  düzenlendiği  anlaşılan  bu  listede  şüpheli  Süleyman  Nazif 

TÜRKOĞLU'nun  isminin  bulunması,  ayrıca  aşağıda  belirtileceği  üzere  şüpheli  Süleyman 

Nazif  TÜRKOĞLU'nun şüpheli  Özcan KARACAN ile olaydan birgün önce ve olay günü 

görüştükleri  nazara  alındığında  şüphelinin  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  önceden 

görevlendirildiğinin anlaşıldığı, 

Askeri  darbe  girişiminin  Kara  Havacılık  Komutanlığındaki  hazırlık  faaliyetlerini 

gerçekleştirenlerden  şüpheli  Özcan  KARACAN'ın  14/07/2016  tarihinde  şüpheli  Süleyman 

Nazif  TÜRKOĞLU'nu  odasına  çağırdığı,  ona  15/07/2016  tarihindeki  askeri  darbe 

girişiminden  bahsettiği  ve  Engin  SARITAŞ,  Abdullah  ARSLAN,  Mustafa  SİPAHİ,  Uğur 

ANLIDELİK ve Ümit ALPAR'ı bulup kendisine getirmesini istediği, şüpheli Süleyman Nazif 

TÜRKOĞLU'nun  şüpheli  Engin  SARITAŞ'ı  alıp  şüpheli  Özcan  KARACAN'ın  yanına 

gittikleri,  şüpheli  Özcan KARACAN'ın kendilerine 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilecek 

askeri darbeye ilişkin görevlerini söylediği, ayrıca şüpheliler Resul BARDAKKAYA ve Ümit 

ALPAR ile birlikte 15/07/2016 tarihinde yanına gelmelerini emrettiği, 15/07/2016 tarihinde 

öğle saatlerinde şüpheli Süleyman Nazif TÜRKOĞLU'nun şüpheliler Engin SARITAŞ, Resul 

BARDAKKAYA ve Ümit ALPAR ile birlikte şüpheli Özcan KARACAN'ın odasına gittikleri, 

şüpheli  Özcan  KARACAN  kendilerine  taarruz  helikopterlerinin  hazırlanmasını,  faal  hale 

getirilmelerini, silah sistemlerinin de faal olmasını, mühimmat sandıklarının helikopterlerde 

yüklü olması ve mesai bitmeden bu helikopterlerin uçuş hattında hazır vaziyette beklemeleri 

talimatını verdiği, 

Şüpheli  Süleyman Nazif  TÜRKOĞLU'nun 15/07/2016 tarihinde öğle saatlerinden 

itibaren  aldığı  talimat  uyarınca  diğer  teknisyenlerle  birlikte  hangarda  bulunması  gereken 

taarruz  helikopterlerinin  gerekli  kontrollerini  ve yakıt  ikmallerini  yaptıkları,  helikopterlere 

ammabox denilen mühimmat kutularını yerleştirdikleri ve uçuş hattına çıkardıkları,  taarruz 

helikopterlerini gündüzden uçuşa hazır hale getirdikleri,

Şüpheli  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU'nun,  olay  günü  mesai  sonrası  görevli 

olmamasına  rağmen  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamında  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu 

askerler tarafından kendisine verilecek emir ve talimatları yerine getirmek üzere Güvercinlik 

kışlasından ayrılmadığı, 

Kara Havacılık Komutanlığında askeri darbe faaliyetlerinin başlaması üzerine saat 
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22:00  sıralarında  şüpheli  Özcan  KARACAN'ın  şüpheli  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU'nu 

telefonla  aradığı  ve  helikopter  başına  geçmeleri  talimatı  verdiği,  şüpheli  Süleyman  Nazif 

TÜRKOĞLU'nun  da  bu  talimatı  hangarda  bulunan  diğer  teknisyenlere  ilettiği,  tüm 

teknisyenlerin  bu  talimat  uyarınca  helikopter  başına  gittikleri,  bu  sırada  şüpheli  Sadullah 

ABRA'nın bir Land Roverla mühimmat getirdiği, şüpheli Süleyman Nazif TÜRKOĞLU'nun 

da  aralarında  bulunduğu teknisyenlerin  bu  mühimmatı  gündüzden  helikopterlere  taktıkları 

ammabox denilen mühimmat kutularına yerleştirdikleri,  helikopter pilotları geldikten sonra 

çalıştırılan helikopterlerin mühimmat yüklü olarak saldırı gerçekleştirmek üzere meydandan 

havalandıkları, 

Şüpheli  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU'nun  15/07/2016  tarihinde  saat  22:26  - 

22:28'de şüpheliler Ümit ALPAR, Mustafa ORMANTEPE ve Volkan TÜRKKORKMAZ ile 

birlikte  taarruz  hangarından  taarruz  helikopterlerine  mühimmat  taşıdıklarının  güvenlik 

kamerası görüntüleri ile tespit edildiği,

Uçuştan dönen saldırı helikopterlerinden birisinin depo kısmının polisler tarafından 

açılan ateş sonucu isabet alması üzerine Güvercinlik meydanına indiğinde şüpheli Süleyman 

Nazif TÜRKOĞLU'nun, şüpheli Engin SARITAŞ ile birlikte bu helikopterin yakıtını tankere 

tahliye ettikleri, 

Şüpheli  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU'nun  gece  boyunca  askeri  darbe  faaliyeti 

kapsamında uçuşa  giden ve uçuştan dönen helikopterlerin  kontrolleri,  yakıt  ikmalleri  gibi 

teknisyenlik faaliyetlerini gerçekleştirdiği, 

Olay gecesi şüpheliler Ersel ERSOY ve Soner GÖKÇE tarafından Zırhlı Birliklerden 

helikopterle  getirilen  kobra  helikopter  mühimmatını  şüpheli  Süleyman  Nazif 

TÜRKOĞLU'nun  şüpheli  Resul  BARDAKKAYAve  orada  bulunan  başka  teknisyenlerle 

beraber B1 park alanına indirdikleri, şüpheli Süleyman Nazif TÜRKOĞLU'nun bu faaliyeti 

'ben de orada bekleyen askerlere talimat vererek helikopterdeki mühimmatları hangar duvarı  

kenarına taşıttım.' şeklinde ifade ettiği,  getirilen bu mühimmat gelir  gelmez helikopterlere 

yüklendiği ve kullanıldığı,

Sabah  saat  06:00  sıralarında  Jandarma  Özel  Kuvvetler  tarafından  askeri  darbe 

girişimine karşı Kara Havacılık Komutanlığı kışlasına operasyona başlanılması üzerine askeri 

darbecilerin verdikleri Güvercinlik'den Akıncı'ya tahliye emri üzerine şüpheliler Zafer DOLU 

ve  Rıza  AKINCI'nın  kullandıkları  Cougar  AS  -  532  tipi  helikoptere  şüpheliler  Mehmet 

ŞAHİN, Fatih KARAGÖZ, Ertuğrul ALTUN, Oğuz YALÇIN, Ümit ALPAR, Engin SARITAŞ 

ve Mustafa ORMANTEPE ile birlikte şüpheli Süleyman Nazif TÜRKOĞLU'nun da bindiği 

ve onlarla birlikte Akıncı Hava Üssüne gittikleri, 

Askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  ve  Akıncı  Hava  Üssünün 

uçaklar  tarafından  bombalanması  üzerine  şüpheli  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU'nun, 
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şüpheliler Mustafa ORMANTEPE, Engin SARITAŞ ve Volkan TÜRKKORKMAZ ile birlikte 

sivil bir araçla Akıncı Hava Üssünden ayrıldıkları, 

Şüphelinin,  olay  akşamı  Genelkurmay  Başkanı  tarafından  hava  sahasının  uçuşa 

kapatılmasına ilişkin emir verildiği halde helikopterleri uçuşa hazırladığı ve bu helikopterlerin 

bu yasağa rağmen uçuş gerçekleştirdikleri, 

Şüphelinin, olay günü gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi 

olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü 

mensubu olan diğer  şüphelilerle  fikir  ve eylem birlikteliği  içerisinde hareket  ettiği,  askeri 

darbe  girişimininde  bulundukları,  şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarından  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  aldığı  yasal 

olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU'nun,  soruşturmaya  konu  eylemlerinin, 

Silahlı  Terör  Örgütü  üyesi  olmak,Anayasal  Düzeni  Ortadan  Kaldırmaya  Teşebbüs  etmek, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen 

yapmasını engellemeye teşebbüs etmek, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya 

veya  görevlerini  yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını 

oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-134- Şüpheli Taha Fatih ÇELİK'in ( Binbaşı ) Eylemleri :

Şüpheli  Taha Fatih ÇELİK 01/09/2016 tarihli  ifadesinde; "  1994-1999 Yolları 

arasında Kuleli Askeri Lisesinde, 1999-2003 tarihleri arasında Kara harp okulunda okudum. 

2003-2004  tarihinde  Kara  Havacılık  Komutanlığında  Kursiyer  Pilot  adayı  olarak  görev 

yaptım, 2004-2006 tarihleri arasında Ankara 1.Kara Havacılık Alayı Hücum Taburunda, 2006-

2013  tarihleri  arasında  1.Kara  Havacılık  Alayı  Taarruz  Helikopter  Taburunda,  2013-2015 

tarihleri  arasında  Kara  Havacılık  Okulu  Helikopter  uçuş  öğretmenliği,  2015-2016  arası 

Taarruz Helikopter Taburunda görev yaptım.

Benim adıma kayıtlı olan sadece bir adet 0543 553 13 97 nolu GSM hattım vardır ve 

bu hattı ben yaklaşık 5 yıldır kullanıyorum. Başkası adına kayıtlı olan bir hat kullanmadım ve 

kullanmıyorum. Benim adıma kayıtlı olupta başkası tarafından kullanılan bir hatta yoktur. 

Eşim  ile  2010  yılında  İstanbulda  tanıştım  kimse  aracı  olmadı.  2011  yılında  da 

evlendik. Tanışmamıza ve evlenmemize kimse aracı olmadı. Kendisi ev hanımıdır tanıştığımız 

zaman liseyi yeni bitirmişti  evlendikten sonra iki  yıllık İstanbul AREL üniversitesi  Çocuk 

Gelişimi Meslek Yüksek okulunu bitirdi 2013 tarihinde Eryaman Papatya Anaokulunda 5 ay 
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kadar öğretmenlik yaptı.

... Benim bu terör örgütü ile tanışmam 1993 yılında Ortaokul son sınıfta yan şubeden 

ismini  hatırlamadığım  bir  öğrenci  tarafından  ders  çalıştırabilecekleri  insanların  olduğunu 

söylemesi,  ailemin maddi durumunun da iyi  olmamasından dolayı  bu teklifi  kabul ederek 

cemaatle tanıştım. İlk tanışmamızda Koca Mustafa Paşada bir öğrenci evine gittik ve orada 

isminin  Mehmet  olduğunu,  İstanbul  Tıp Fakültesinde okuduğunu söyleyen ve Karadenizli 

olduğunu bildiğim şahıs tarafından ders çalıştırılmaya başlandım. Bu evde benimle birlikte 3-

4  kişi  idik.  Bir  tanesinin  ismi  Fatih  ÖZTÜRK'tür.  Şu  an  Deniz  Kuvvetlerinde  (Aksaz) 

daYüzbaşı yada Binbaşı Rütbesi ile çalışıyor olabilir, diğerlerinin isimlerini hatırlamıyorum. 

Askeri okulu kendi isteğim ile gittim başkalarının yönlendirmesi olmadı. 1994 yılında Fatih 

ÖZTÜRK Deniz Lisesine ben ise Kuleli Askeri Lisesini kazanarak gittik, Askeri okulu ben 

yedek listeden kazanmıştım bu süreçte  herhangi  bir  soru verme olayı  olmadı.Bu süreçten 

sonra görüştüğüm Mehmet olarak bildiğim şahıs değişti aynı evde kalan ismini Faruk olarak 

bildiğim Hukuk Fakültesi öğrencisi olan şahıs ile beni tanıştırdı, görüşmelerime bu şahıs ile 

devam ettim.  Lise  2.  sınıfta  sınıfta  kaldım sonrasında  lise  üçüncü  sınıfa  başlarken  ne  iş 

yaptığını hatırlayamadığım Tarık isimli şahıs ile tanıştırıldım ve onunla görüşmelerime devam 

ettim. 

Bu süreçte ismini vermiş olduğum kişiler bize; Bu ülkenin dindar insanlara ihtiyacını 

olduğunu  Ülkede  Müslümanlara  çok  baskı  yapıldığını,  o  yüzden  kendimizi  gizlememizin 

gerektiğini hafta sonları gittiğimiz toplantılarda söylerlerdi. 1999 yılında Ankara'daKara Harp 

Okulu'na başladım. Yaklaşık bir  yıl  kadar  Tarık ile İstanbul’a gittikçe görüşmelere devam 

ettik.  Birkaç kez Ankara'ya gelip  benle görüşmek istediğinde ben gitmedim çünkü irtibatı 

koparmak istiyordum. Tahminen 2 yada 3 sınıfta iken ne iş yaptığını bilmediğim Alper isimle 

şahıs ile Tarık beni tanıştırarak görüşmelere devam ettim ve Harp okulu bitene kadar Alper ile 

görüşmeye  devam ettim.  Bu  arada  Ankara'da  görüşmediğim süre  içerisinde  ne  yaptığımı 

İstanbul’a gidince Tarık bana söylüyordu, bunun için beni okul içerisinde de takip ettiklerini 

düşünüyorum. 2003 yılında Uçuş okuluna başladım Alper denilen şahıs devre arkadaşlarım 

olan Ali ERCAN ve Mustafa TEBER'i de katarak bizim ile görüşmelerine devam etti. 2004 

Yılında  Mustafa  TEBER  İzmir'e  tayin  olduğundan  bizden  ayrıldı.  2004  yılında  Uçuş 

okulundaki aldığımız Pilotaj  eğitimimiz bitti.  Alper'in onayı  ile 2004 yılında öncelikle Ali 

ERCAN ile birlikte Batıkent Terziler Sitesinde bir ev tuttuk birkaç ay sonra devre arkadaşımız 

olan  Kemal  KOCAASLAN  Alper'in  onayı  ile  evimize  dahil  oldu.  Müteakiben  öğretmen 

olduğunu  söyleyen  İlker  isimli  şahsa  Alper  tarafından  devredildik.  2007  yılında 

Seyranbağlarında bir  adrese taşındık ve İlker bizi  öğretmen olarak bildiğimiz Kemalisimli 

şahsa devretti.  Kısa süre sonra Kemal de 2007 yada 2008 yılı  idi bizleri Öğretmen olarak 

bildiğimiz Emre isimli şahsa devretti ve bu arada devre arkadaşım olan Kemal KOCAASLAN 
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beraber kaldığımız evden ayrılarak başka bir adrese taşındı. Bunun üzerine devre arkadaşımız 

olan  Mehmet  Ali  SAKİN  de  bizim  görüşme  grubumuza  dahil  oldu.  Bu  dönemlerde 

görüştüğümüz  kişi  Devre  arkadaşlarımız  olan  Kemal  ALTUN,  Sinan  ORMAN,  Serhan 

AFACAN ve Volkan ÇETİNKAYA'nın cemaatten uzaklaştıklarını ve tekrardan bu şahısları 

kazanmamızın gerektiğini bizlere söyledi. Ben bu konuda bir faaliyette bulunmadım, sonucun 

ne olduğunu da bilmiyorum. Ali ERCAN ile oturduğumuz evi 2008 yılının Ağustos ayında 

ayırdık. Emre isimli şahıs Ali ERCAN, Kemal KOCAASLAN ile beni Öğretmen olduğunu 

bildiğim Esat isimli şahsa devretti. Bu şahıs ile 2011-2012 yılına kadar görüşmelere devam 

ettik. 2012 yılından sonra ise Esat bizi Öğretmen olarak bildiğim Sadık isimli şahsa devretti 

bu arada Kemal KOCAASLAN Malatya iline tayin oldu. Mehmet Ali SAKİN de Akademi 

sınavlarını kazanarak Kurmay oldu. Ali  ERCAN ile ben Sadık isimli şahıs ile görüşmeye 

devam  ettik  ve  2014  yılına  kadar  görüşmemiz  devam  etti.  Bu  arada  17-25  Aralık 

Operasyonları  olmuştu.  Sonrasında biz  Ali  ERCAN ile devam ettiğimiz görüşme grubunu 

sonlandırarak beni kısa süreliğini ismini hatırlamadığım bir şahsa devretti sonrasında ise 15 

Temmuz 2016 yılı darbe gününe kadar öğretmen olarak bildiğim Peyami safa Mah. 344. Cad. 

Yorulmaz  Apt.  No:24  Mamak  Ankara  adresinde  ikamet  eden  Barış  isimli  şahıs  ile 

görüşmelerime devam ettim.

2013 yılında  Hakkâri’den  Ankara'ya  gelerek,  Kara  Havacılık  Komutanlığı  İmamı 

olarak bildiğim Akif kod isimli Eşinin Yargıtay 14. Dairede çalıştığını Etlik'te ikamet ettiğini 

söyleyen kişi ile 2015 yaz ayları  başında Barış kod aracılığı  ile Akif in yardımcısı  olarak 

bildiğim Arif kod ile birlikte tam olarak adresini bilmediğim İvedik Metro yanındaki Arif in 

ikametinde görüştüm bu şahısları görürsem teşhis edebilirim, bunun dışında herhangi bir kişi 

yada kişiler ile irtibatım olmadı bildiklerim bunlardan ibarettir.

Ben 2003 yılından sonra sadakamı süreklebizimle ilgilenen görüştüğümüz kişilere 

verdim bunun dışında Bağış, Himmet, Burs adı altında herhangi bir yardımda bulunmadım. 

Üslerimden bu konuda bir talimat almadım, Astlarımada böyle bir talimat vermedim.

...10 Temmuz günü İstanbul'dan bayram izninden döndüm. Müteakiben Üsteğmen 

Mehmet ÖZDOĞAN beni arayarak annesinin vefaat ettiğini söyledi. Sincan Koru hastanesine 

gittim,  buraya  giderken  tabur  komutanı  Özcan  KARACAN'a  haber  verdim.  Sincan  koru 

hastanesinden ayrıldıktan sonra tabur komutanın Özcan KARACAN ı tekrar aradım. Arkadaşa 

yardımcı olduğumuz bilgisini verdim. O da eve gelince kapının önünde beklememi söylemesi 

üzerine park yerine geldiğimde kendisi otoparkta bekliyordu. Kendisi Cuma günü çok önemli 

bir faaliyetin icra edileceğini, bu faaliyette benim de uçacağımı söyledi. Ben de "Cuma günü 

nöbetçi olduğumu" söyledim oda "sıkıntı yok" dedi. Bunun üzerine "Suriye mi Kuzey Irak 

mı" diye sorduğumda o da öyle bir şeyin olmadığını başı ile Ankara şehir merkezini işaret 

ederek  yanımdan  ayrıldı.  11ve  12  Temmuz  da  Barış  kod  ile  görüşmek  için  yukarıda 
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belirttiğim Mamak'taki adresine gittim ve Barış isimli şahsın ağzını aradım müteakiben Özcan 

KARACAN ile olan diyaloğu anlattım ancak bana hiçbir bilgi vermedi ve oradan ayrıldım. 

13/07/2016 günüsaat 21:00 sıralarında Aşağı yahyalar Mah. 978. Cadde Saray sitesi 

no:10/27 Yenimahalle Ankara adresinde Özcan KARACAN Yarbay'ın emri ile , Yarbay İlkay 

ATEŞ, Yarbay Özcan KARACAN, Yarbay Erdal BAŞLAR, ve ben belirttiğim adrese hep 

birlikte İlkay ve Özcan Yarbay'ın özel araçları ile gittik. Kapıyı kimin açtığını görmedim en 

arkada ben vardım, müteakiben odaya geçtik.  Evde bizim haricimizde kimseyi  görmedim. 

Odada biz  dördümüz oturuyorduk.  Özcan Yarbay namaz kılalım dedi  ve akşam namazını 

beraber kıldık. Müteakiben içeriye Özcan Yarbayın tanıdığını düşündüğüm bir şahıs girdi bu 

şahıs 1,75 boylarında iri yapılı sık saçlı asker tıraşlı siyah kemik gözlükleri olan mavi kot 

pantolon  olan  ismini  Ramazan  veya  Hasan  kod  olarak  hatırladığım  ve  subay  olduğunu 

düşündüğüm bir  şahıs  içeriye  girdi.  Tokalaştıktan  sonra  oturdu ve  konuşmaya  başladı  15 

Temmuz  Cuma günü  Sayın  Genelkurmay Başkanımızın  emri  ile  gece  saat  03:00  da  çok 

önemli  bir  faaliyetin icra  edileceğini,  bu faaliyetle  ilgili  olarak komutanlarımızın vereceği 

emir  ve  talimatlara  uymamız  gerektiğini  söyledi.  Müteakiben  Erdal  BAŞLAR  Yarbay 

ABD'nin bu işe ne dediği konusunda bir soru sordu. O şahıs da hiçbir sıkıntının olmadığını, 

zaten mevcut hükümeti sevmiyorlar, rahat olun her şey halledildi dedi. sonrasında arkadaşlar 

benim  saat  22:00  sıralarında  başka  bir  görüşmem  varbu  faaliyetin  herkes  tarafından 

desteklendiğini bu işin içinde tüm kuvvet Komutanlıklarının,Emniyet Genel Müdürlüğünün 

ve MİT in olduğunu bu sebeple bir sıkıntı olmadığını emirlere harfiyen uymamızı söyledi ve 

hep birlikte kalkıp oradan ayrıldık. O şahsın çıkışını görmedim. ve İlkay, Erdalve ben birlikte 

İlkay'ın  aracına  binerek  ayrıldık  kendi  aramızda  bu  konu  hakkında  çok  fazla  bir  şey 

konuşmadık ve evlerimize gittik. 

14 Temmuz günü sabah normal  mesaiye başladım tabur Komutanı  Yarbay Özcan 

KARACAN öğle vakitleri koridorda beni görerek yanına çağırdı ve odasına geçtik odasında 

İlkay Yarbay ve Sadullah ABRA da vardı. Burada bize yarınki faaliyetle ilgili olarak noktalar 

verdi.  Bu  noktalar,  TİB,  MİT,  TÜRKSAT  Uydusu,  ÇAnkaya  Köşkü,  Dikmen  Vadisi 

Başbakanlık Konutunusöyledi. Buralara havadan veya yerden gidecek olan unsurlara himaye 

görevi  yapacağımızı  ve  atış  olmayacağın  söyledi.  Müteakiben  bana  "Senin  kolun  (iki 

Helikopter)  uyduya  giden  birlikleri  himaye  görevi"  dedi.  Ben  de  "Anlaşıldı  kimler  ile 

uçacağımı"  sorduğumda.  Onu ayarlayacağını  söyledi  sonrasında  odadan çıkarak  görevime 

döndüm.

15/07/2016  günü  sabah  saat  07:30  sıralarında  mesaiye  gelerek  08:30  daki  nöbet 

toplantısına katıldım. O gün birinci Kara Havacılık Alayı Nöbetçi Amiri idim. Kışla nöbet 

toplantısında  rutin  nöbet  faaliyetleri  konuşuldu  dikkatimi  çeken  husus  o  günkü  nöbetçi 

heyetinin daha sonra gördüğüm kadarı ile hepsi bu faaliyete iştirak etmişlerdi. Hatırladığım 
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kişiler  Binbaşı  Gökhan  ÇİÇEK,  Yarbay  Özcan  KARACAN  idi  diğer  katılanları 

hatırlamıyorum.  Katılan  kişi  sayısı  8-9  kişi  idi.  Toplantıda  standart  nöbet  faaliyetleri 

konuşuldu. Müteakiben kendi nöbet mahallîme geldim ve kendi nöbetçi heyetim ile toplantı 

yaptım. Sonrasında günlük faaliyetlerime mesai sonuna kadar devam ettim. Bu süre içerisinde 

Yarbay Özcan KARACAN Tanker Garajının anahtarının bende durmasını  emretti.  Ben de 

anahtarı aldım ve mesai tamamlandı. 

Mesaiden sonra saat 18:30 sıralarında Kara Kuvvetleri Komutanının kışlaya geldiği 

bilgisi Özcan KARACAN tarafından verildi ve kendi bölgemde beklemeye başladım. Kuvvet 

Komutanının konvoyu VİP apron ana pist ve park yerlerini kullanarak CH-47 helikopterinin 

bulunduğu  hangara  gittiler.  Bu  arada  taarruz  park  yerinde  benim  fark  ettiğim  hangarda 

bulunması  gerekenyedi  adet  helikopterin  dışarıda  olduğunu  gördüm.  Harekat  merkezi 

tarafından verilen bilgi Malatya’dan gelen iki Atak helikopterinin Ulucan meydanına indiği ve 

bu  bölgede  uçuş  yapan  sabit  kanat  temel  kursiyerlerinin  ve  güvercinlik  meydanının  VİP 

uçuştan dolayı bütün uçuşların kesildiği bilgisini aldım. Hava kararırken Kuvvet Komutanı 

Orgeneral Salih  Zeki  ÇOLAK, Kara Kuvvetleri  Kurmay Başkanı  Orgeneral  İhsan UYAR, 

Ankara  Kolordu  Komutanı  Korgeneral  Metin  GÜRAK,  Kara  Havacılık  Komutanı 

Tümgeneral Hakan ATINÇ, Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN ve 1. 

Kara Havacılık Alay Komutanı Albay İdris Feyzi OKAN nöbet tuttuğum bölgede bulunan 

kamelyaya geldiler. 

Bu arada Ulucan Meydanında kalan personeli almak için gönderdiğim servis aracının 

araç komutanı  olan Astsubay ismini  hatırlamadığım beni  aradı  bende kuvvet  komutanının 

kışlada  olduğu  ve  benden  haber  almadan  çıkmamalarını  söyledim.  Bunun  üzerine  Albay 

Murat AĞIR beni aradı aynı şeyleri ona da söyledim. Kendisi de "biz buradan çıkıyoruz oraya 

geliyoruz"  dedi.  Daha  sonra  ise  servisi  çağlayan  lojmanlarına  çektikleri  araç  komutanı 

tarafından bana bildirildi. Kamelyada düzen almama müteakip yukarıda bahsettiğim şahıslar 

kamelya bölgesinde oturmaya başladılar, çay servisi yapıldı. Bu arada ben de kenarda ayakta 

bekliyor idim. Daha sonra Kara Kuvvetleri Komutanı beni de kamelyaya çağırdı ve ben de 

oturdum. Müteakiben Kuvvet Komutanı orada bulunan bütün uçuculara uçuş saatlerini sordu. 

Müteakiben iç güvenlik görevlilerinin nasıl ve hangi sıklık ile gittiğini sordu. Biz de yıllık yüz 

yüzelli gün arası gittiğimizi söyledik.Sonra Kuvvet Komutanı Kara Havacılık Komutanına iç 

güvenlik haricindeki görevleri sordu.  Kara Havacılık Komutanı da genel maksat helikopter 

görevlerini  anlattı  ve  Taarruz  Helikopterlerinin  de  Cumhurbaşkanı  ve  Başbakan  himaye 

görevlerinin olduğunu söyledi. Bunun üzerine kuvvet komutanı taarruz helikopterlerinin VİP 

helikopteri olan S-92 helikopterlerine yetişip yetişemediğimizi sordu. Ben de o helikopterlerin 

çok  hızlı  olduklarını  ve  yetişemeyeceğimizi  söyledim.  Sonra  Kuvvet  Komutanı,  Kara 

Havacılık komutanına dönerek taarruz helikopterlerinin meskun mahallerde kullanımı ile ilgili 
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olarak  ne  çalışmalar  yaptığımızı  ve  bu  helikopterlerin  nasıl  kullanılacağını  artık  ortaya 

koymamızın  gerektiğini  söyledi.  Kara  Havacılık  Komutanı  da  gerekli  çalışmaları 

tamamlayıparz edeceklerini söyledi. Müteakiben kalktılar. Kara Kuvvetleri Komutanı Salih 

Zeki ÇOLAK ile Ankara Kolordu komutanı Metin GÜRAK, Kara Havacılık Komutanı Hakan 

ATINÇ ile  de  Kara  Kuvvetleri  Kurmay  Başkanı  İhsan  UYAR ağızlarını  kapatarak  1,5-2 

dakika konuştular. Onlar konuşurken Albay Feyzi OKAN bana dönerek bu akşam garip şeyler 

dönüyor gibi bir cümle kullandı. Müteakiben herkes araçlarına binerek bölgeden ayrıldı. Son 

araçta Ünsal Paşa ile Feyzi Albay beraber ayrıldılar. Feyzi Albay'ın aracı Alay bölgesinde 

kaldı. 10-15 dakika kadar sonra Askerler Feyzi Albay'ın aracını hazırladılar. Ben de Feyzi 

albayı kendi cep telefonumdan onun cep telefonunu aradım. "Komutanım gelecek misiniz" 

dedim.  O  da  "ben  çıkıyorum  görüşürüz"  deyip  kapattı.  Normal  akış  içerisinde  Kara 

Havacılık Komutanı çıkmadan mesaiyi terk etmezdi o gün erken ayrıldı. 

Sonrasında Askerlere kamelyayıtoparlattırdım. O arada Yarbay Özcan KARACAN 

geldi. Depoda olan mühimmatları araca yükletmemi ve uçuş hattına yollamamı söyledi. O 

andan itibaren kışla bir anda araç ve personel ile doldu ve Özcan Yarbay tarafından faaliyete 

başlıyoruz diye saat 21:30 sıralarında emir verdi. Ben de kaskımı ve gözlüğümü alarak uçuş 

hattına  geçtim  burada  Yarbay  İlkay  ATEŞ,  Binbaşı  Ali  ERCAN,  Yüzbaşı  Cebrail  SERT, 

Binbaşı Sadullah ABRA, Yarbay Murat KARAKAŞ, Binbaşı Rafet KALAYCI, Yüzbaşı İzzet 

ÇAKAN, Yarbay Erdal BAŞLAR, Binbaşı Eyüp ÜNAL, ve hatırladığım kadarı ile Yarbay 

Hakan EROL, Yüzbaşı Memduh KARAGÖL ve ismini bilmediğim iki Üsteğmen o bölgede 

idi. 

Ben Süper Kobra helikopterin arka koltuğuna oturdum ön koltuğa da İlkay Yarbay 

oturdu. Helikopteri çalıştırdım müteakiben TÜRKSAT'a gitmeyi beklerken kuleden sesinden 

tanıdığım Yarbay Özcan  KARACAN tarafından  bize  Genel  Kurmay üzerinde  alçak  uçuş 

yapma  emri  verildi.  Biz  de  kalkıp  bölgeye  gittik  ve  Genel  Kurmay üzerinde  saat  22:00 

sıralarında  uçuşa  başladık.  Bu  arada  Genel  Kurmay  da  yerde  bekleyen  bir  adet  S-70 

helikopteri  gördüm.  Özcan  Yarbay,  bize  Genelkurmay  kavşağında  bir  zırhlı  araç 

olduğunu ateş altına almamızı söyledi.  Daha önce kalkışta yaptığımız kontrolde 20 mm 

topun dönmediğini biliyorduk. İlkay Yarbay tarafından silah sisteminin arızalı olduğu iletildi. 

Bunun üzerine Güvercinlik'e inip helikopter değiştirmemiz istendi. 

Biz  de  iniş  yaparak  ben  helikopteri  sustururken  İlkay  Yarbay  inerek  diğer 

helikopterin  arka  koltuğuna  geçip  çalıştırmaya  başladı.  Müteakiben  ben  de  ön  koltuğa 

oturdum bu sefer Özcan Yarbay tarafından Beştepe Jandarma bölgesine uçmamız söylendi. 

Orada nizamiyede çok şiddetli çatışmaların olduğunu söyledi. Bu arada saat 23:00 sıraları idi 

kalkıp bölgeye gittik. Bölgede kavşakta bekleyen üç dört ekip otosundan başka bir şey yoktu. 

Bize sürekli atış yapmamız söyleniyordu. Biz de üzerimizdeki baskıdan kurtulmak için İlkay 
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Yarbay ile  birlikte  boşluğa atmaya kara verdik.  Termal  kameradan nizamiyenin yanındaki 

otoparkın  arkasında  bulunan  ağaçlık  ve  beton  bölgeye  yaklaşık  30-35  tane  atış  yaptık. 

Müteakiben tankların bölgeye gelmesi ile oradan ayrıldık.

Özcan Yarbay tarafından verilen  emir  ile  TRT binasına  geçtik.  Burada  bize  yine 

Özcan Yarbaynizamiyedeki TOMA aracını vurmamızı  söyledi.  Biz de yaklaşık 30-35 tane 

nizamiyedeki ağaçlık boş alana atış yaptık müteakiben oradan ayrılarak güvercinlik'e indik. 

Motoru susturarak emir  beklemeye başladık.  Ben hangar kapısında oturmaya başladım bu 

arada hala uçan helikopterler vardı. Burada uzunca bir süre oturduk. Bu arada Binbaşı Ersel 

ERSOY ve üsteğmen Soner GÖKÇE'yi  gördüm. Ersel  Binbaşı  zırhlı  birliklerden bir  parti 

mühimmat  getirdiğini  birazdan  ikinci  sortiye  gideceğini  söyledi.  Gidip  gitmediğini 

bilmiyorum. Müteakiben saat  02:30 sıralarında  odama geçtim televizyona baktımdurumun 

vahametini  gördüm.  Biraz  dinlenmek için  yatağa  uzandım bu arada  yanımda Binbaşı  Ali 

ERCAN da vardı. 

Biraz  uyuduktan  sonra  koridordan  bağırma  sesine  uyandım  biri  baskın  diye 

bağırıyordu  kalkıp  odayı  terk  ettik  Akıncı'ya  gideceğiz  diye  insanlar  bağırıyorlardı.  Uçuş 

hattına koşarak gittim çok yoğun silah sesleri vardı. Hemen bir Süper Kobrayı çalıştırdım. Bu 

arada İlkay Yarbayı  aradım gelmesini  söyledim diğer  binada olduğunu ve gelemeyeceğini 

söyledi.Ateş  açılan yer  onun odasına yakın olduğundan çıkamadığını  söyledi.  Müteakiben 

saat 06:00 sıralarında Ali Binbaşı da bir helikopter çalıştırdı ve kalkış yaptık.Akıncı üssüne 

intikal ettik. 2 Süper Kobra 1 kobra 1 atak ve 1 Cougar Akıncı üssüne iniş yaptık. 

Müteakiben  Beştepe  Jandarmanın  çatısında  yaralılar  ve  tahliye  edileceklerin 

olduğunu  söylediler.  2  tane  S-70  ile  birlikte  2  Süper  Kobra  kalkış  yaptık.  Yolda  F-16 

tarafından guard kanalından geri dönün yoksa vuracağı konusunda ikaz etti.  Biz de dönüp 

Akıncı üssüne iniş yaptık. Müteakiben Akıncı üssünde biraz oturduk ve oradan çıkmaya karar 

verdik.  Bir  çok insan batı  tarafındaki  dikenli  tellerden atlıyordu.  Bizde oradan saat  09:00 

sıralarında  atladık  ve  yürümeye  başladık.  Yaklaşık  1-2  saat  kadar  yürüdük.  Yolda  Serdar 

ERCAN, Tekin TAŞDEMİR, Ali ERCAN ve Yakup YAYLA ile karşılaştık onlar ile birlikte 

yürümeye devam ettik. Bu arada Özcan KARACAN Yarbay beni aradı. Akıncı'ya gelmekte 

olduğunu  söyledi.  Sonrasında  ben  de  biz  Akıncı'dan  çıkarak  batıdaki  yola  doğru 

yürüdüğümüzü söyledim. O da kendisine ait araç ile gelip bizi aracına aldı. Yenikent'e doğru 

gittik  oradan  üzerimize  giyecek  bir  şeyler  aldık.  Üzerimizi  değiştirerek  Serdar  ile  Tekin'i 

Yenikent'e bıraktık. Müteakiben 4 kişi Nallıhan Beypazarı üzerinden İstanbul a gittik. Ali ile 

beni İstanbul'a bıraktı. Onlar ayrılarak bilmediğim bir yere gittiler sonrasında değişik yerlerde 

kaldım ve 28.08.2016 günü teslim oldum.

...  15  Temmuz  gecesi  uçtuğunu  bildiğim  kişilerin  bu  örgütün  üyesi  olduklarını 

düşündüğüm şahıslar; Abdullah YETİK, Uğur UÇAN, Feridun ÇOBAN, Cebrail SERT, Ömer 
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DERELİOĞLU,  Mehmet  ŞAMCI,  Kulede  görevli  Oğuz  YALÇIN,  Hakan  EROL,  Uğur 

KAPAN, Mustafa ÇİN, Vedat SEVEN, Zafer DOLU, Muzaffer KARTOPU, Sezgin UYANIK, 

Deniz ALDEMİR, Sadullah ABRA, Ümran TAŞ, Yasin CANDEMİR, Rıza AKINCI, Fatih 

ARMAĞAN ve ifademde yazdırmış olduğum isimler bunların haricinde Kurmay olmaları ve 

komkarsu sınavını kazanan kişilerin FETÖ/PDY içerisinde bulunma ihtimalleri olabileceğini 

düşündüğüm ama net olarak bilmediğim, Ertuğrul ALTUN, Cengiz ZIYPAK, Murat AĞIR, 

Adem  UÇAR,  Temür  AYDIN,  Hakan  ATINÇ,  Feyzi  OKAN,  Burhan  GÜLER,  Burhan 

AYDIN,  Duygu  UYSAL,  Erdem  TAŞKIN,  Hakan  ÇELİK,  Hüseyin  Ersan  DEMİRDAĞ, 

Levent  AKÇİÇEK,  Mehmet  BOZDEMİR,  Mehmet  AVCI,  İskender  GİRGİN,  Muhammet 

ÇAVDAROĞLU, Ömer Faruk ASA, Savaş BAYSAL, Selçuk YILMAZ, Şaban YILMAZ, 

Timuçin İBU, Yasin SOYSAÇ, Yavuz PARLA, Turan ÇALIKUŞU, Kemal ALTUN, Sinan 

ORMAN,  Ertuğrul  ALTUN,  Murat  DAĞLI,  Mehmet  KARABEKİR,  Ahmet  SEREYİM, 

Taner KILIÇ, Gökhan ÇİÇEK, Murat YERCEL, Aydın LAFÇI, Hakan SANDIK, Bayram 

SIZAN, Gencay BÖYÜK, Mehmet SAĞLAM, İskender GİRGİN, Serkan ERTEN, Ali Murat 

KENDİR,  Murat  ÖZEL,  Metin  TÜZEL  isimli  şahısların  adı  geçen  örgüt  ile  bağlantılı 

olduklarını düşünüyorum.

Pişmanım zorunluluk  gereği  içerisine  çocuk  yaşta  girdiğim bu  insanların  baskısı 

üzerine yaptığım bu eylemimden ötürü pişmanlık ve utanç duyuyorum samimi olarak bütün 

bildiklerimi  anlattım her  türlü  yardıma  hazırım.  Ben  görevimde  başarılı  bir  subay olarak 

vatanım  için  sayısız  görevlerde  bulundum,  iç  güvenlik  harekâtında  yüzlerce  operasyona 

iştirak  ettim ve  birçok teröristin  etkisiz  hale  getirilmesini  sağladım bu kapsamda 75 adet 

takdirname 9 adet şerit rozet ve bir adet üstün cesaret ve feragat madalyası ile taltif edildim bu 

madalya alma sebebim Hakkari bölgesini tehdit eden terör örgütü mensuplarının etkisiz hale 

getirilmesi  sebebi  ile  dir.  Etkin  pişmanlık  yasasından  yararlanmak  istiyorum  bu  nedenle 

koruma programına alınma talebim vardır. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Taha Fatih ÇELİK 06/09/2016 tarihli Sulh Ceza Hakimliğinde verdiği 

ifadesinde; Ben  bu  konuya  ilişkin  olarak  emniyette  ve  Savcılık  detaylı  olarak  ifade 

vermiştim, o ifademin okunmasını istiyorum, dedi. 

Şüphelinin emniyette ve savcılıkta alınan ifadesi okundu, soruldu; okunan ifade bana 

aittir, doğrudur, savunmam olarak aynen tekrar ederim, dedi. Devamla; bu örgüt ile ilişkim 

olduğu için pişmanım. Örgütün tüm eylemlerinin ve tüm faillerinin ortaya çıkması amacıyla 

bildiğim herşeyi anlattığım müdafiim huzurundaki ifademi tekrar ediyorum. Süreç içerisinde 

de bana ihtiyaç duyulması halinde yine yardımcı olacağımı ifade ediyorum. Dosyada mevcut 

ifadelerim ile birlikte yer gösterme ve diğer işlemlere ait belgeler ve içerikler de doğrudur. 

Tespit  ve  teşhis  işlemleri  de  tarafımdan  yapılmıştır.  Ben  Güvercinlik'teki  Kara  Havacılık 
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Komutanlığında Alay Nöbetçi amiri idim, gece boyunca sivil halka ateş eden herhangi bir 

kimseyi  görmedim,  gerek  bizim  birlikte  gerekse  diğer  birliklere  görevde  olmadığı  halde 

telefon ya da mesaj ile çağrıldığı belirtilen kişilerin tümünün bu yapıya dahil kişiler olduğunu, 

zira darbe kalkışmasından haberdar olduklarını düşünüyorum. Önceki ifademde de belirttiğim 

üzere ben 13 Temmuz günü bu kalkışmanın gece 03:00 'de olacağından haberim var idi, dedi. 

Devamla; TCK 221 ve devamı maddesi hükümlerine göre verdiğim bilgiler uyarınca etkin 

pişmanlık  hükümlerinin  hakkımda  uygulanmasını  talep  ediyorum  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Ali  ERCAN  18/02/2017  tarihli  ifadesinde;  "  ...  Kuleli  Askeri  lisesi 

bitiminde  Ankara’ya  Harp  Okuluna  geldim  burada  da  yine  aynı  abi  daha  önceden 

kararlaştırdığımız bir yerde buluşup hiç bilmediğimiz bir eve götürüp toplantıları buralarda 

yapıyorduk bu esnada Kuleli Askeri Lisesinden tanıdığım Taha Fatih ÇELİK ile tanıştırıldım 

ve ikimizi bir grup yaptılar yine bu toplantı yerlerini ve şahısları geçmiş zaman olduğu için 

hatırlamıyorum. Hatırladıklarımı ifademin ilerleyen bölümlerinde ifade edeceğim. Kara Harp 

Okulundan sonra bir yıl pilotaj kursu aldım bu esnada Alper isimli bir şahsın Keçiören Etlik 

bölgesinde bir evine Taha Fatih ÇELİK ile gidip gelmeye başladım. 2003-2004 yılları arası. 

Pilotaj  kursu  bitip  göreve  başladıktan  sonra  2004-2005  yılları  arasında  Dikmen’de  evini 

hatırlamadığım Ufuk isminde Bilgisayar Öğretmeni olarak tahmin ettiğim bir abinin evine 

yine  Taha  Fatih  ÇELİK  ile  gidip  gelmeye  başladım.  Bu  esnada Taha  Fatih  ÇELİK  ile 

Küçükesat’ta ev tutup birlikte kalmaya başladık.  ...  2010-2012 yılları  arasında Esat olarak 

ismini bildiğim Balgat Çankaya’daki adresine gidip gelmeye başladım. Bu şahıs Kızılay İş 

merkezinin  yakınında  İzmir  Caddesinde  Anafen  isimli  dershanede  müdürlük  yapıyordu, 

doktor ünvanlıydı. Bu adrese de Taha Fatih ÇELİK ve en son Kıbrıs’ta görevli olarak bildiğim 

Binbaşı Mehmet Ali SAKİN ile birlikte gidip geliyorduk.2012-2014 yıllarında ismini Sadık 

olarak bildiğim şahsın aşağı Yahyalar mahallesindeki evine gidip gelmeye başladık. Bu şahıs 

da  öğretmendi.  Bu  adrese  de  Taha  Fatih  ÇELİK  ile  birlikte  gittik.  Mehmet  Ali  SAKİN 

Kurmay olduğu için  İstanbul  iline  gitmişti.  2014-2015 yıllarında  ismini  hatırlayamadığım 

ancak askeriyeden malulen emekli daha sonra TRT’de çalışmaya başladığını öğrendiğim bu 

şahsın Akpınar Mahallesindeki evine tek olarak gidip gelmeye başladım. Taha Fatih ÇELİK 

Okula geçtiği için ayrıldık. 

...  Taha  Fatih  ÇELİK’i  arayarak  Batıkent’te  bir  kafede  buluştuk  ve  ne  olduğunu 

anlamak ve öğrenmek istedim. Taha Fatih ÇELİK bana; bir gün önce yani 13 Temmuz akşamı 

Özcan KARACAN, İlkay ATEŞ, Erdal BAŞLAR ile birlikte bir evde toplantı yaptıklarını, bir 

şahsın bunlara bilgi verdiğini, Genelkurmay Başkanı Hulusi AKAR’ın Fetullah GÜLEN ile 

görüştüğünü  ve;  Cumhurbaşkanı,  başbakan  ve  İçişleri  Bakanının  bulundukları  yerlerden 
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alınarak  yargı  önüne  çıkarılacağını,  bizim  de  sadece  Ankara  üzerinde  gece  uçuş  görevi 

yapacağımız yönünde karar alındığını bana söyledi. Cuma akşamı birliğe gittiğimizde de daha 

ayrıntılı bilgi verileceğini söyledi ve daha sonra ayrılıp evimize gittik. 15 Temmuz akşamı 

saat  21:00  civarı  Kara  Havacılık  Komutanlığına  gittim,  üzerimi  değiştirdim  tulumumu 

giydim,  bana  bir  gün  önce  gece  üç  civarında  uçuşun  olacağı  Taha  Fatih  tarafından 

söylenmişti.  Beklediğim  sırada  kurmay  Yarbay  Murat  KARAKAŞ’ın;  Genelkurmay 

Başkanlığı  basılıyor,  Genelkurmay  Başkanının  emri  ile  kalkış  yapın  diye  bağırma  sesini 

duydum kendisine ne yapacağımızı bilmiyorum dediğim de; siz motorları çalıştırın kuleden 

talimat  gelecekdemesi  üzerine,  Yüzbaşı  Cebrail  SERT ile  yanlış  hatırlamıyor  isem 10606 

kuyruk numaralı  Süper Kobraya binerek motor  çalıştırdık bu esnada İlkay ATEŞ ile  Taha 

Fatih ÇELİK’in diğer Süper Kobraya bindiğini gördüm.

....Yine  telsiz  konuşmalarından  İlkay  ATEŞ  ve  Taha  Fatih  ÇELİK’in  içinde 

bulunduğu Süper Kobra ile Beytepe tarafında atış yaptığını duymuştum...

...Akıncı'ya  iniş  yaptım.  Akıncı’da  yaklaşık  on  helikopter  inmiş  olarak  gördüm 

yakındaki bir binaya girerek beklemeye başladım. ... Bunun üzerine yedi sekiz kişi tellerden 

atlayarak kaçtı, bende Taha Fatih ile konuşarak ne yapacağımızı kararlaştırmaya çalıştık ve 

kaçmaya karar verdik. Taha ile birlikte ben ve ismini hatırlayamadığım bir binbaşı tellerden 

atlayarak  buradan  çıktık  yürüdüğümüz  esnada  Özcan  KARACAN  Taha’yı  aradı  ne 

konuştuklarını bilmiyorum ancak; konum gönderin sizi alayım oradan dediğini duydum. Ben 

telefonumdan Özcan Karacan’a konumumuzu gönderdim bir  süre sonrada Özcan Karacan 

kendi  aracı  ile  gelerek;  ben,  Taha  Fatih  ÇELİK,  ismini  hatırlayamadığım Binbaşı,  Tekin 

Taşdemir  ve  kardeşim  Serdar  ERCAN’ı  alarak  oradan  ayrıldık.  Giderken  hep  birlikte 

İstanbul’a gidelim diye ismini hatırlayamadığım binbaşı söyledi, herkes kabul etmişti ancak 

Tekin Taşdemir ve kardeşim Serdar ERCAN Akıncılar tarafında araçtan indi. Bizde Özcan 

KARACAN’ın 07 plakalı Nissan marka aracı ile birlikte İstanbul’a gitmek üzere yola çıktık 

giderken dördümüzde telefonlarımızı kapattık, sim kartlarımızı çıkarttık. Yol boyu giderken 

yaptıklarımız ile ilgili konuştuk. Akşam saatlerine doğru İstanbul’a vardık, ben Taha Fatih 

ÇELİK ile  birlikte  Taha’ların  Başakşehir  deki  evlerinin önünde indik,  "  şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli İlkay ATEŞ 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " 13 Temmuz Çarşamba günü 

ben tekrar mesaiye gittim ve öğleden sonra Alay Karargahına çıktığım aynı binada odası olan 

Yarbay  Özcan’ın  yanına  uğradım.  Ben  gittiğimde  odada  Binbaşı  Sadullah  ABRA’nın  da 

olduğunu gördüm.  Odasında iken Özcan Yarbay bize hitaben (cemaatte olduğunu kast 

ederek) siz beni bilmiyorsunuz ama ben sizi biliyorum, o yüzden beni test etmeyin diye 

söyledi. Biz de kendisini bu konuda (cemaate üyeliğini) test etmedik. Biz odada otururken 
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Yüzbaşı Taha Fatih ÇELİK ara ara odaya gelerek Özcan Yarbay’a bir şeyler sorduktan sonra 

odadan çıktı. Bana daha önce söylemiş olduğu faaliyet ile ilgili bizim evin önünde buluşuruz, 

bir yere gideceğimizi, buraya da benim, Binbaşı Sadullah ABRA’nın, Binbaşı Eyüp ÜNAL’ın, 

Yarbay Erdal BAŞLAR’ın, Binbaşı Murat KARAKAŞ’ın, Yüzbaşı Taha Fatih ÇELİK’in ve 

kendisinin olacağını söyledi. 

... O gün  mesai  çıkışı  akşam ben  evime  gittim ve  saat:  20.00  sıralarında  evden 

çıkarak  saat:  20.30  sıralarında  Batıkent’te  bulunan  Kara  Kuvvetleri  lojmanlarının  önüne 

gittim. Ben orada beklerken Yüzbaşı Taha Fatih ÇELİK yanıma geldi ve Özcan Yarbay’ın 

Batıkent Gimsa AVM önünde beklediğini ve oraya gideceğimizi söyledi. Benim şahsi aracıma 

binerek Taha Fatih Yüzbaşı ile Gimsa AVM önüne gittik. Yarbay Özcan KARACAN biz oraya 

vardığımızda kendisine ait 07 plakalı Honda-CRV marka aracının içerisinde bekliyordu. Biz 

gidince o da hareket etti ve biz onun aracını takip ederek GİMAT’tan Samsun Çevre Yoluna 

çıkan  Anadolu  Bulvarı  üzerinde  BARKOM  tabelası  olan  iş  yeri  ile  OPET istasyonunun 

olduğu yerin arkasında ve Anadolu Bulvarına paralel caddede bir yerde durduk. Araçlardan 

indiğimizde Özcan Yarbay’ ın aracından Yarbay Erdal BAŞLAR ile ikisinin indiğini gördüm. 

Özcan Yarbay bize bir site ismini söyleyerek 7. Kat 29 numaraya gelin dedikten sonra Yarbay 

Erdal BAŞLAR ile Özcan Yarbay kendi aracı ile ve ben de kendi aracıma Taha Fatih Yüzbaşı 

ile binerek peş peşe iki araç ile sitenin önüne kadar gittik. Önden onlar çıktılar ve hemen 

arkasından da biz  söylenen daireye  çıktık.  Biz  daireye  çıkınca  Yarbay Özcan bizi  kapıda 

karşıladı ve daire içerisinde bir odaya girdik. Ben bu sırada Özcan Yarbay’a ben sizi Ramazan 

beyin misafirleri olarak biliyorum dediğini duydum. Oturma odasına benzer bu odada Özcan 

Yarbay,  Erdal Yarbay, ben ve Taha Fatih Yüzbaşı bulunuyorduk. Ev sahibi evdeydi ancak 

bizim bulunduğumuz odaya hiç gelmedi, ben de kendisini net olarak görmedim. Çünkü ev 

sahibi ile Özcan Yarbay muhatap olup konuşuyordu. Akşam namazını kıldıktan sonra Özcan 

Yarbay odadan dışarı  çıktı  ve bizi  de çağırarak evin salonuna geçtik.  Salona girdiğimizde 

dışarıdan gelen, sivil kıyafetli, saç ve sakal tıraşından askeri personel olduğunu düşündüğüm, 

40 yaşlarında bir şahıs oradaydı. Kendisiyle tokalaştıktan sonra hepimiz oturduk. Salonda o 

adamla  dördümüz  bulunuyordu.  Özcan  Yarbay bize  bu  şahsın  Genel  Kurmaya  yapılacak 

faaliyet ile ilgili bilgi vereceğini söyledi. Bu sırada ev sahibi erkek salona girdi ve elindeki 

çaydanlık,  bardak  ve  yiyecekler  bırakarak  dışarıya  çıktı.  Salonda  olan  şahıs  bize  “Genel 

Kurmay Başkanının emriyle komutanlarınızın size vereceği emirlere itaat edin” dedi. ... Daha 

sonra konuşmalar bittikten sonra dördümüz evden çıktık ve içeride bulunan asker görünümlü 

sivil şahıs evde kaldı. Özcan Yarbay kendi aracına binerek tek başına sitenin önünden ayrıldı. 

Benim aracıma Erdal BAŞLAR ve Taha Fatih ÇELİK ile birlikte binerek oradan ayrıldık. 

... 15 Temmuz Cuma günü öğleden sonra saat: 14.00 sıralarında ben Yarbay Özcan 

KARACAN’ın  odasına  gittim.  Ben  odaya  girdiğimde  Yüzbaşı  Taha  Fatih  ÇELİK  vardı. 
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Yarbay Özcan KARACAN bize odada iken ... Google Haritalar üzerinden TİB, TÜRKSAT, 

MİT,  Çankaya  Köşkü  veDikmen  Vadisinin  yerlerine  bakmamızı  istedi.  Daha  sonra  bu 

faaliyetin gece saat: 03.00’te gerçekleşeceğini, akşam 20.30 gibi birliğe gelmemiz gerektiğini 

söyledi...

Saat: 21.45 sıralarında Sadullah Binbaşı beni cep telefonumdan aradı ve birliğe gelin 

demesi  üzerine  ...  Ben  Taarruz  Tabur  Komutanlığı  Binasına  giderek  Yüzbaşı  Taha  Fatih 

ÇELİK’ in odasına çıktım, kendisi bana birlikte uçacağız dedi. 

...  Ben helikopterin silahçı koltuğu yani ön koltuğunda, pilot  koltuğunda da Taha 

Fatih Yüzbaşı oturdu ve daha sonra kule ile telsiz temasını sağladık. Kuleden bize gelen ilk 

talimat önce biraz yerde beklememiz oldu. Bu sırada 2 tane Atak, 2 Tane Kobra, 1 tane Süper 

Kobra  helikopterin  kalktığını  gördüm.  Biz  helikopterde  iken  Taha  Fatih  Yüzbaşı  ile 

konuştuğumuz sırada kendisi bana, vurulan yerlere Skorsky tipi helikopterler ile helikopter 

yere  indirilmeden  halatlar  ile  personel  indirileceğini,  MİT  binasından  MİT  Müsteşarının 

alınacağını,  Başbakan’ın  Çankaya  Köşkünden  veya  Dikmen  Vadisindeki  evinden,  İçişleri 

Bakanının  da  Dikmen  Vadisinden  alınacağını,bizim  de  bu  helikopterleri  koruyacağımızı 

söyledi. 

Saat:  22.30  sıralarında  bizim  bulunduğumuz  helikopter  de  havalandı  ve  kuleden 

bizim Genelkurmay üzerinde alçaktan uçun talimatı  verildi.  Biz aldığımız talimatı  üzerine 

Genelkurmay  binasının  üzerinden  daire  çizerek  alçaktan  uçmaya  başladık.  Bu  sırada 

Genelkurmay  Bahçesi  içerisinde  1  adet  Skorsky  tipi  helikopterin  olduğunu,  antikoloji 

ışıklarının yandığını gördüm. Bir süre sonra Yarbay Özcan KARACAN’dan telsiz anonsu ile 

Genelkurmay Kavşağında bulunan ve yolları kapatan polis araçlarını vurun diye talimat geldi. 

Ben bu sırada ateş etmek istemediğimden ve böyle bir şey olacağını beklemediğimden Taha 

Fatih Yüzbaşı’ya silah sistemi arızalı, toplar dönmüyor dedim, kendisi bana ben de arkadan 

deneyim dedi ve ben yok deneme gerek yok dedi ve biz uçmaya devam ettik. Telsizle de 

kuleye aynı şekilde silah sistemi arızalı, toplar dönmüyor diye bilgi verdim.

...  Bunun üzerine ben Akıncı Kule ile sağlıklı  telsiz irtibatı  sağlamak için Akıncı 

bölgesine doğru uçmaya başladım ve telsiz irtibatı sağladıktan sonra Skorsky helikopterlerinin 

orada olup olmadığını sordum, oranın kule görevlisi bu konudan malumatlarının olmadığını 

söyledi.  Ben  bunun  üzerine  tekrar  Genelkurmay  üzerinde  uçmak  için  oraya  gittim  ve 

Genelkurmay üzerinde uçmaya başladım. Bu sırada telsiz ile Özcan KARACAN tarafından 

tekrar Genelkurmay önündeki polis araçlarına ateş açılması talimatı verildi, ancak ben kuleye 

tekrar  silah  sisteminin  arızalı  olduğunu söyleyerek  atış  yapmadım.  Yaklaşık  30-40 dakika 

sonra Güvercinlik'te bulunan üste geri dönerek helikopteri  indirdik.  Ben yere inince orada 

bulunan tanımadığım teknisyenlerden birine silahları sabote etmişler helikopter atış yapmıyor 

dedim. Bu sırada biz yerde bulunan 2 adet Süper Kobra tipi helikopterden 1 tanesine geçtik ve 
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helikopteri  çalıştırdık.  Bu sefer  ben bu helikopterin  arka  yani  pilot  koltuğuna Taha Fatih 

Yüzbaşı  da  ön  koltuğa  yani  silahçı  koltuğuna  oturdu.  Biz  kalkarak  tekrar  Genelkurmay 

üzerine gittik. Biz gittiğimizde havada askeri jet uçaklarının da uçtuğunu gördüm. 

... Bize de Beştepe bölgesinde bulunan Jandarma Genel Komutanlığı Ek Karargah 

binasının olduğu tarafa gitmemiz talimatı verilmesi üzerine oraya gittik. Biz gittikten sonra 

Jandarma Nizamiyesinden girmeye çalışanlar var onlara ateş edin diye talimat verildi. Ben 

Jandarma  Nizamiyesinden  girmeye  çalışan  kimse  olmadığını  görmedim.  Ben  helikopteri 

uçururken havadaki  Jet  ve  Helikopter  uçuş  trafiği  ile  silah  koltuğunda  oturan  Taha Fatih 

Yüzbaşının yönlendirmesine göre uçuşu yönetiyordum. Kuleden verilen talimat üzerine Taha 

Fatih Yüzbaşı Jandarma binasının giriş nizamiye kapısının yanına boş alana 20mm lik top 

atışı yaptı. 

Daha  sonra  kule  tarafından  TRT’ ye  gidilmesi  talimatı  verilince  biz  daha  yakın 

olduğumuzdan bizim helikopter ile TRT binasının oraya gittik. Oraya varınca Özcan Yarbay 

tarafından telsiz  ile  TRT önünde  yolu  kapatan  polis  TOMA aracının  vurulması  talimatını 

verdi, bunun üzerine Taha Fatih Yüzbaşı da TRT bahçesinin yanında bulunan ormanlık alana 

atış yaptı. Daha sonra TRT üzerinde de 10-15 dakika uçuş yaptık.

Sonra  telsizden  Özcan  Yarbay  tarafından  bize  Genelkurmay  tarafına  gitmemiz 

talimatı verildi.  Oraya doğru giderken yerini tam hatırlamadığım bir noktada yolu kapatan 

polis  TOMA aracının vurulması  talimatı  verildi.  Ben aşağıya  baktığımda TOMA ve zırhlı 

polis aracının yolu kesmiş ve vatandaşların da TOMA aracının yanında olduğunu görünce bu 

durumu telsiz ile kuleye bildirdim. Bu sırada yerden bize atış yapıldı ve bizim helikopterimiz 

isabet  alınca  ben  bu durumu kuleye  söyledikten  sonra  orada  herhangi  bir  atış  yapmadan 

yolumuza devam ettik. 

...  Motor  susturduktan  sonra  ben  ve  Taha  Fatih  Yüzbaşı  ile  uçtuğumuz  sırada 

helikopterimizin isabet aldığını da bahane ederek bir daha uçuş gerçekleştirmedik. " şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Deniz  ALDEMİR  20/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ... Ben  bu  ismini 

saydığım şahıslar ile birlikte nöbetçi amirliğinde beklerken kışla nöbetçi amir olan Yarbay 

Özcan KARACAN hava araçlarını Akıncı hava üssüne götürmemizi emretti. Bu emir üzerine 

Yarbay  Uğur  KAPAN  skorskiyi  ...  Binbaşı  Taha  Fatih  ÇELİK  kobra  saldırı  helikopteri, 

Binbaşı İlkay ATEŞ kobra tipi saldırı helikopteri, Binbaşı Tekin TAŞDEMİR skorskyi ve ben 

Cougar tipi malzeme helikopterini havalandırarak Akıncı ana jet üssüne götürdük iniş yaptık.

... 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde saldırı helikopterlerini kullandığını bildiğim 

ve  ateş  açtıklarını  düşündüğüm  isimler  ise...  Binbaşı  Taha  FatihÇELİK  (Kara  havacılık 

Taarruz helikopter Bölük komutanı kobra helikopteri kullanır.
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...  Ben Çankırı  ilinden 7.62 mermilerini  getirip  Akıncı'ya  indiğimdeetraf  karanlık 

olduğu  için  çevrede  konuşan  ama  tanıyamadığım  asker  şahıslar  kendi  aralarındakendi 

aralarındaBinbaşı Sadullah ABRA’nın kopra tipi saldırı helikopteri ile Emniyet Müdürlüğüne 

ateş  ettiğini,Yarbay  Murat  KARAKAŞ’ınkobra  tipi  helikopterle  Miti  Binbaşı  Taha  Fatih 

ÇELİK kopra tipi helikopterle muhtemelen MİT'e, Yarbay Erdal BAŞLARatak helikopteri ile 

Emniyet müdürlüğüneateş ettiğini duydum. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Memduh KARAGÖL 18/07/2016 tarihli ifadesinde; " ...Hangar kapısında 

da Kara Pilot Binbaşı Eyüp ÜNAL (Kobra ve Atak kullanır) ... Kara Pilot Yüzbaşı Taha Fatih 

ÇELİK(Süper Kobra kullanır) .... Kara Pilot Kurmay Yüzbaşı İzzet ÇAKAN'ı(Kobra kullanır) 

gördüm. Ne yapıyorsunuz diye sorduğumda yapıyoruz bişeyler Yarbay Erdal BAŞLAR ve 

diğerleri  sonuna  kadar  mücadele  edeceğiz  şeklinde  cevap  verdiler.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Tamer ÖĞÜT 22/10/2016  tarihli  ifadesinde;  "  10605  nolu  helikopter 

geldiğinde  arkada  İlkay  ATEŞ,  önde  de  Taha  Fatih  ÇELİK  indi.  Kontrol  ettiğimizde 

helikopterde  üç  adet  mermi  isabeti  olduğunu  görünce  İlkay  ATEŞ’e  uçuşu  kestik  diye 

söyledim  ancak  bana;  "Hayır  ben  devam  edeceğim"  diye  ısrar  etti.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli Ersel ERSOY 10.08.2016 tarihli ifadesinde; "Bende helikopterden inip, 

hangar kapısı tarafına doğru gittim. Alay nöbetçi amiri yüzbaşı Taha Fatih ÇELİK’ i gördüm. 

Tankerler  ve askerlerle  ilgili  talimatlar  veriyordu....  Hangar  kapısına geldiğimizde,  Yarbay 

Erdal  BAŞLAR,  Binbaşı  Eyüp  ÜNAL,  Yarbay  Hakan  EROL,  Binbaşı  Rafet  KALAYCI, 

rütbesini  bilmediğim  kurmay  öğrenci  olduğunu  bildiğim  İzzet  ÇAKAN,  Kurmay  Tayin 

Şubesinde  Tayin  Subayı  olan  Murat  KARAKAŞ,  rütbesini  bilmediğim  Kurmay  Hakan 

SANDIK,  binbaşı  Rafet  KALAYCI,  Yüzbaşı  Taha Fatih  ÇELİK ve kobra  pilotu  Yüzbaşı 

Sadullah  ABRA’yı  gördüm.  Bunları  bir  arada  gördüğümde  FETÖCÜ  olduklarını 

değerlendirdim.  Bunun  üzerine  darbe  girişimi  olduğunu  anladım.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli Ömer KIZILOVA 07/12/2016 tarihli ifadesinde; "  Kara Havacılık Ana 

Nizamiyesinden giriş yaptık. 1. Alayın Karargahına binasına gittik. Erkan Başçavuş bizi orada 

bıraktı. Kendisi Skorsky hangarına gitti. Karargah binasının kapısında hatırladığım kadarıyla 

yüzbaşı Taha Fatih ÇELİK vardı. Kolunda nöbetçi kolluğu vardı. Ona tatbikat için geldiğimizi 

söyledik. O da buyurun dedi. Bizi içeri aldı. Pilotların gazinosuna geçmemizi söyledi, biz de 
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oraya geçtik. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Resul  BARDAKKAYA polise  verdiği  22/10/2016 tarihli  ifadesinde;  " 

Dışarıya çıktığımda başka birliklere ait  teknisyenlerin geldiğini gördüm. Bunlar;  Başçavuş 

Volkan TÜRKKORKMAZ ... Yüzbaşı Taha Fatih ÇELİK ile Kobra helikopter pilotları olan 

ancak tanımadığım isimlikleri sökülü, tabancaları olan kalabalık bir pilot grubu geldi. 

İlkay ATEŞ ile Taha Fatih ÇELİK, Ali ERCAN ile Cebrail SERT ekip olarak Süper 

Kobra helikopterine binerek uçtular.  Bunun haricinde isimlerini  bilmediğim ancak görsem 

tanıyabileceğimi  düşündüğüm  pilotlar  da  bir  kobra  ve  iki  Atak  helikopterine  binerek 

havalandılar,  bu  helikopterler  daha  önce  mühimmatlarını  yüklemiş  benim  gittiğimde 

mühimmatlıydılar." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Resul BARDAKKAYA 22/10/2016 tarihli ifadesinde; " Biz helikopterleri 

hazır hale getirdikten sonra orada beklerken oraya Murat BOLAT Yarbay, İlkay ATEŞ Yarbay, 

Ali ERCAN Binbaşı, Cebrail SERT Yüzbaşı, Taha Fatih ÇELİK Yüzbaşı ile pilot olduğunu 

tahmin  ettiğim  ancak  tanımadığım  tulumlarında  rütbeleri  bulunan  10  -  15  kadar  subay 

geldiler.  Bir  kısmı  uçacakları  helikopterlere  bindiler.  Benim  bakımını  yaptığım,  uçuşa 

hazırladığım helikoptere İlkay ATEŞ ve Taha Fatih ÇELİK bindi. Diğer pilotların bir kısmıda 

diğer helikopterlere geçtiler. Tahminimce oradan 2 Süper Kobra ve 2 kobra helikopteri kalktı. 

Hangi  yöne  gittiklerini  bilmiyorum.  Bu  helikopterlere  teknisyenler  binmediler  çünkü  bu 

helikopterlerde  teknisyen  için  yer  yoktur.  Ayrıca  oradan  2  de  Atak  helikopteri  havalandı. 

Helikopterlerin havalanması 21:30 - 22:00 sıralarıydı.

Eşimle ikinci konuşmamdan önce İlkay ATEŞ ve  Taha Fatih ÇELİK'in kullandığı 

helikopter ile Ali ERCAN ve Cebrail SERT'in kullandıkları süper Kobra helikopterler taarruz 

hangarının  önüne  iniş  yaptılar.  Ben  bu  helikopterlerden  birisini  karşıladım.  Helikopterin 

panelini indirdim.  Pilotlar  helikopteri  susturdular.  Bu helikopter  benim uçuşa hazırladığım 

helikopterdi.  İlkay  ATEŞ  bana  "helikopteri  kontrol  et,  isabet  almış  olabilir"  dedi.  Ben 

helikopterin etrafını gezdim. Helikopter isabet almıştı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Rıza YÜKSEL 14/10/2016 tarihli ifadesinde; " Biz saat 16:00 sıralarında 

Taarruz Hangarının içinde Onur TUNCEL Astsubay ile birlikteydik.  Akşam saat 20:00 ye 

kadar  o  bölgedeydik.  O  sıralarda  hangara  nöbetçi  amiri  Taha  Fatih  ÇELİK  tek  başına 

geldi."Fidanlık bölgesine gidin, nöbet yerlerinizde bulunun" dedi. Hangar nöbetçi astsubayı 

olan Orçun Astsubayı da Temelli'ye orada bulunan kişileri Güvercinlik'e getirmesini söyledi. 

Ben hangarın boş bırakılmayacağını,  içimizden birilerinin hangarda kalmasının gerektiğini 

söyledim. Taha binbaşı da emir böyle verildi dedi. Biz bunun üzerine Onur TUNCEL ile nöbet 
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yerimize gittik. ...Biz daha sonrasında Onur ile otoparkta yürüyüp sigara içerken Taha Fatih 

ÇELİK Yüzbaşının özel aracıyla otoparka girdiğini gördük. Biz kendisine nöbet tuttuğumuz 

yerde tatbikat olduğunu, bizim hangara gidip gidemeceğimizi sorduk. O da bize gidemezsiniz 

dedi. O sırada bir askeri hareketlilik yoktu. Bize "Benden telefonla emir bekleyin. Ben emir  

vermeden buradan ayrılmayın" dedi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Zafer DOLU 18/07/2016 tarihli  ifadesinde; "  Hava aydınlanmak üzere 

iken  tekrar  Binbaşı  Rıza  AKINCI  bana  burda  öleceğiz  demesi  üzerine  havalanmadan 

aralarında  Kara  Havacılık  Kurmay  Başkanı  Kurmay  Yarbay  Mehmet  ŞAHİN’nin  de 

bulunduğu tahmini 10 kişi ile birlikte Akıncı Üssüne devam ettik. Oraya indiğimizde Yarbay 

Hakan EROL ... Binbaşı Ali ERCAN ve Yüzbaşı Taha Fatih ÇELİK ‘in de orada olduğunu 

gördüm " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Fırat DARENDE 16/11/2016tarihli ifadesinde; " ... hangara geri döndük 

içeri girerken Taha Fatih ÇELİK’i boneli, ellerini beline koymuş, silahlı şekilde uçuş hattına 

baktığını gördükten sonra hangara girdik. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Murat  BOLAT 20/07/2016 tarihli  ifadesinde;  "Kobra  helikopterlerinin 

başında  Taarruz  Tabur  Komutanı  olan  ve  aynı  zamanda  kışla  nöbetçi  amiri  olanYarbay 

ÖZCAN KARACAN'ın orda olduğunu gördüm. Bu arada kobra tipi saldırı helikopterlerine 

mühimmatları  yükleniyordu.Özcan  KARACAN'a  nereye  gittiklerini  sordumAkıncı  Hava 

Üssüne gittiklerini söylediler. ...Size taarruz tipi helikopterleri havalandırdıklarını gördüğüm 

pilotları söyleyeceğim ....  BinbaşıTaha Fatih ÇELİK(Süper Kobra )Yarbay Erdal BAŞLAR 

(Kobra) helikopterlerini Güvercinlik üssündün kaldırdılar. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Serdar  ERCAN  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Daha 

sonrahelikopterlerin  bulunduğu  Akıncı  havaalanına  indik.  İndiğimiz  yerde  çok  sayıda 

helikopter vardı. Orada helikopterlerin bulunduğu yerin yakınında küçük bir bine vardı. Bu 

askeri darbeye gerçekleştiren vatan haini olan ve bu işleri organize eden bütün üst rütbelileri 

orada gördüm. Burada , Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN, Kara Pilot Albay Uğur KAPAN,.... Taha 

Fatih ÇELİK ... Kara Pilot BinbaşıDeniz ALDEMİR vardı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli İrfan KANTARCI 19/07/2016 tarihli ifadesinde; "  Güvercinlik üssünde 

hangara ilk geldiğimizde taarruz helikopterleri ile uçan Yarbay Erdal BAŞLAR, Binbaşı Eyüp 

ÜNAL, Yarbay İlkay ATEŞ, Yüzbaşı Taha Fatih ÇELİK, İzmir Alayında görevli olduğunu 
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bildiğim Binbaşı Rafet KALAYCI, Harp Akademisinde olduğunu bildiğim Yüzbaşı Hakan 

SANDIK’ı gördüm. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  İrfan  KANTARCI  03/11/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Güvercinlik'e 

helikopterler  iniş  yaptı,indiğimiz  yer  taarruz  hangarının  önüydü  biz  iner  inmez  bir 

koşuşturmaca oldu, hemen bir tanker geldi, Erdal BAŞLAR Yarbay Hakan EROL Yarbay'ı 

karşıladı,  Eyüp ÜNAL, İlkay ATEŞ, Taha Fatih ÇELİK, Rafet KALAYCI, yüzbaşı Hakan 

SANDIK  vardı,  teknisyenlerde  vardı  ancak  onları  tanımıyordum.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli Fatih SEVİNÇ 16/11/2016 tarihli ifadesinde; " Ayrıca olay gecesi taarruz 

uçuş  hattında  Kobra  pilotu  Sadullah  ABRA,  Süper  Kobra  pilotu  Taha  Fatih  ÇELİK, 

teknisyenlerden  Volkan  TÜRKKORKMAZ,  Mustafa  ORMANTEPE,  isimli  askeri 

personelleri gördüğümü hatırlıyorum ancak faaliyetleri konusunda bilgim yoktur. " şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Ömer DERELİOĞLU 10/08/2016 tarihli ifadesinde; " ... Ben geri dönüp 

hangar ve apronda dolaşırken önce kalkıp giden 2 Süper Kobra ve 2 kobra helikopter aprona 

arka arkaya iniş yaptılar. Helikopterler aprona inince kimin iniş yaptığına bakmak için aprona 

çıktım.  Helikopterlerle  uçanların  Yüzbaşı  Taha  Fatih  ÇELİK  ...  Binbaşı  Eyüp  ÜNAL ile 

Yüzbaşı  Hakan SANDIK’ın olduğunu gördüm. Helikopterlerin aprona iniş  yaptıkları  saati 

hatırlamıyorum. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli İbrahim TEPELİ 26/07/2016 tarihli ifadesinde; "Ben TSK içerisinde 

yapılanan FETÖ içerisinde eylem ve faaliyetleri bulunan şahıslar hakkında 

hiçbir  bilgim  yoktur,  ancak  darbe  girişimi  ile  ilgili  olarak  olayın  olduğu 

gece,yukarıda anlatmış  olduğum gibi,  bütün gece Fort  Connect  araç ile 

dolaşan soyadını bilmediğim Hakan... albay ... alay nöbetçi amiri Yüzbaşı 

Talha ... soyadını ÇELİK olarak bildiğim rütbeli personelin darbe girişimden 

haberdar  olduklarını,  birliğe  darbe  girişimi  düzeni  aldırdıklarını,  en  son 

helikopterlere  birliğe  ateş  ettirdiklerini  darbe  girişi  içerisinde  olduklarını 

düşünüyorum. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Muhsin  Yiğit  ÖZDAMAR  18/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  Sigara 

içmek  için  dışarı  çıktık.  Bu esnada  illegal  yapılanmaya  hizmet  eden  pilotları  bir  kısmını 

gördük. Gördüğüm pilotlar içerisinde ... Yüzbaşı Taha Fatih ÇELİK, Kurmay Yüzbaşı Hakan 
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SANDIK,  Binbaşı  Rafet  KALAYCI'nın  silahları  ile  birlikte  sürekli  uçuşa  çıkıp  indiğini 

gördüm. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Tanık  Mehmet  Yiğit  KAYGUSUZ,Kara  Havacılık  Komutanlığı  tarafından 

yapılan  idari  tahkikat  kapsamında  08/08/2016  tarihinde  verdiği  ifadesinde; Karargah 

Bölüğünde tanker  şoförü olarak askerlik  yaptığını,  olay günü Nöbetçi  Amirin  (Taha Fatih 

ÇELİK) dış ülkelerde olan karışıklıktan dolayı tanker garajının anahtarlarını  aldığını, gece 

Garaj  Çavuşu  Yunus  Emre  AYDIN'ın  kendisini  uyandırdığını,  5  asker  tanker  garajına 

gittiklerini,  3  tane  dolu  tankeri  taarruz  hangarının  önüne  götürdüklerini,  orada  taarruz 

helikopterlerine yakıt  ikmali  yaptıklarını,  oraya gelen UH1 tipi  helikopterden bilinçsiz  bir 

şekilde mühimmat indirip taşıdıklarını, isabet alan helikopterlerden yakıt çektiklerini, yakıt 

verme işleminin saat 04:30 sıralarına kadar devam ettiğini belirtmiştir. 

Tanık  Ömer  UZUN  26/07/2016  tarihli  ifadesinde; "  "  Ben  Kara  Havacılık 

Komutanlığında Piyade ER olarak askerlik yapıyorum. l5/07/2016 tarihinde cuma günü saat 

l2:00 sıralannda Alay binasında Yüzbaşı  Taha Fatih Çelik beni  çağırdı  ve bu gece benim 

yanımda kalacaksın,  sakın dedi  başka tarafa gitme dedi,  bende tamam komutanım dedim, 

daha sonra ben taburumda istirahat ediyordum Taha yüzbaşıdan haber bekliyordum, Seyfullah 

KUTLU ve Demircan AVUKATOĞLU alay komutanlığına gideceksin çay yapacaksın dediler. 

Çay  demledim  sonra  Taha  Yüzbaşı  çağırdı  yanındaki  Sadullah  Binbaşı  ile  birlikte 

helikopterlere  mühimmat  yükleyeceğiz  dedi,  o  sırada  saat  21:00-22:00  sıralarıydı  depoya 

gittik, 20 sandık mühimmatı Landlara yükledik bakım taburuna gittik orada hiç tanımadığım 

Başteknisyenleri  gördüm o mühimmatları  indirdik  orada  Yarbay Murat  BOLAT'ı  gördüm. 

Mühimmatlar traktör kasasına kondu ve piste gitti. Biz de Landlara binerek oradan ayrıldık 

ben alaya döndüm alay gazinosunda televizyonu açtık ve darbe teşebbüsünü öğrendik o sırada 

saat 23:00 olmuştu " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü, saat: 18:53'de, Yüzbaşı Taha Fatih ÇELİK’in uçuş kıyafetli 

olarak taarruz hangarına giriş çıkış yaptığının görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 18:54'de, Yüzbaşı Taha Fatih ÇELİK’in uçuş kıyafetli 

olarak taarruz hangarında görüldüğü,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  20:19'da,  Yüzbaşı  Taha  Fatih  ÇELİK'in  koltukaltı 

tabanca  kılıfı  takılı,  Başçavuş  Engin  SARITAŞ,  Başçavuş  Ümit  ALPAR  ve  Başçavuş 

Süleyman Nazif TÜRKOĞLU’nuntaarruz hangarı girişinde görüldüğü, 
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15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:37'de, Binbaşı Ali ERCAN ve Yüzbaşı Taha Fatih 

ÇELİK ile  kimliği  tespit  edilemeyen  ve  pilot  olduğu  düşünülen  uçuş  kıyafetli  iki  şahsın 

taarruzhangarına birlikte giriş yaptıkları,

15 Temmuz 2016 günü,  saat:  22:38'de,  Binbaşı  Ali  ERCAN, Yüzbaşı  Taha Fatih 

ÇELİK ve kimliği tespit edilemeyen uçuş kıyafetli üç pilotun, koltukaltı tabanca kılıfı takılı 

şekilde, kask çantalıolarak,AH-1Wtaarruz helikopterlerinedoğru gittiklerinin görüldüğü, 

16 Temmuz 2016 günü, saat: 03:12'de, Yüzbaşı Taha Fatih ÇELİK’in, uçuş kıyafetli 

olarak taarruz hangarı apronunda görüldüğü belirtilmiştir. 

Etimesgut 11. Hava Ulaştırma Üst Komutanlığı Kulesinde bulunan ses kayıtları 

üzerinde bilirkişi tarafından yapılan çözüm tutanakları ve ses teşhis işlemleri sonucu 

düzenlenen  07/02/2017  tarihli  bilirkişi  raporunda  şüpheli  Taha  Fatih  ÇELİK'e  ait 

olduğu değerlendirilen konuşmalar şu şekildedir:

16/07/2016 tarihinde saat 06:49’daki telsiz kaydı:

Taha Fatih ÇELİK : "Akıncı Aslan kol,efendim Güvercinliği tahliye ediyoruz şu  

anda  (….)  helikopterio  tarafa  doğru  getirmeye  devam  ediyoruz.  Şu  anda  Eryaman  

üzerindeyim. "

16/07/2016 tarihinde saat 06:52’deki telsiz kaydı:

Taha Fatih ÇELİK : "Akıncı Aslan"

Akıncı Kule : " Devam edin."

Taha Fatih ÇELİK : " 2 (…) yaklaşmaya devam ediyoruz güney batıdan. "

Akıncı Kule : " anlaşıldı (….) terminalde boş bulduğunuz bölgeye park 

edebilirsiniz. "

Zafer DOLU : " Akıncı Kugır "

Taha Fatih ÇELİK : " Kugır Akıncı "

Zafer DOLU : " Yaklaşıyoruz. 5 mil "

Taha Fatih ÇELİK : "Anlaşıldı 03’e devam ediyorsunuz.(….) Terminalde 

bulduğunuz bölgeye park edebilirsiniz "

Zafer DOLU : " Kugır"

Kara Havacılık Komutanlığı Güvercinlik Uçuş Kulesinde bulunan ses kayıtları 

üzerinde bilirkişi tarafından yapılan çözüm tutanakları ve ses teşhis işlemleri sonucu 

düzenlenen  03/01/2017  tarihli  bilirkişi  raporunda  şüpheli  Taha  Fatih  ÇELİK'e  ait 
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olduğu değerlendirilen konuşmalar şu şekildedir:

15/07/2016 tarihinde saat 22:38’deki telsiz kaydı: 

Taha Fatih ÇELİK : " MİT e gelecek helikopter bu frekansı duyuyor mu, Kugır 

trafikler,bu frekansta beni duyan var mı?"

15/07/2016 tarihinde saat 22:38’deki telsiz kaydı: 

Taha Fatih ÇELİK : " Bu frekansta beni duyan var mı?"

15/07/2016 tarihinde saat 22:39’deki telsiz kaydı: 

Taha Fatih ÇELİK : " Bu frekansta beni duyan var mı? "

Rafet KALAYCI : " frekansta duyuyoruz frekansta duyuyoruz"

Taha Fatih ÇELİK : " Şuanda MİT ateş altına alındı, kobra helikopteri orada 

hazır (…)için bekliyorlar"

Rafet KALAYCI : " mutabık şuan MİT’in üzerindeyiz nizamiyesi ateş altına 

alındı,MİT’in üzerinde bekliyoruz tek kobra, MİT in üzerinde bekliyoruz tek kobra MİT’in 

üzerinde, müsait "

İlkay ATEŞ : " Dostum Eee bizimle konuşuyorsun biz başka trafikleri 

çağırdık"

Rafet KALAYCI : " Arkadaşlar MİT in üzerinde bekliyoruz tek kuvvet ateş 

yaptık bekliyoruz "

İlkay ATEŞ : " Tamam abi bekle diğer trafiklerle temas kurmaya 

çalışıyoruz bekle"

Zafer DOLU : " Kugır 1 Kugır 2 duyuyor musunuz?"

Rafet KALAYCI : " Anlaşıldı"

15/07/2016 tarihinde saat 22:39’deki telsiz kaydı: 

Zafer DOLU : " Tango kol duyuyor musunuz?"

Taha Fatih ÇELİK : " Tango kol çağrı yapan "

Zafer DOLU : " MİT in üzerinde bekleniyoruz MİT in üzerinde 

bekleniyoruz"

Şüpheli Taha Fatih ÇELİK'in Ankara ili Yenimahalle ilçesi Kardelen Mahallesi 2040. 

Cadde 2E/22 adresinde bulunan evinde Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 24/07/2016 tarih 
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ve 2016/3839 D.iş sayılı kararı uyarınca 25/07/2016 tarihinde arama ve elkoyma işlemleri 

yapılmıştır.

Ankara Batı  Cumhuriyet Başsavcılığınca Akıncılar Ana Jet üssünde bulunan 

helikopterler  üzerinde  yapılan  incelemeler  sonucu  düzenlenen  24/07/2016  tarihli 

tutanakta; 10603 kuyruk numaralı AH-1W Süper Kobra helikopter içinde, 1 adet kask ve 1 

adet not kağıdı olduğu, arka koltukta üzerinde Ütgm. Taha Fatih Çelik ibareli kask bulunduğu, 

helikopter üzerinde herhangi mermi giriş ya da çıkış deliği olmadığı belirtilmiştir. 

Ankara Batı Adli Emanetinin 2016/2140 numarasında, delil poşeti içerisinde Taha 

Fatih ÇELİK'e ait 1 adet Sarsılmaz marka 9 mm çapında T1102-03B002147 seri numaralı 

tabanca ve bu tabancaya 1 adet şarjör bulunduğu anlaşılmıştır. 

Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün 02/09/2016 tarih ve ANK-

BLS-16-04693  sayılı  uzmanlık  raporunda;  T1102-03B002147  seri  numaralı  tabancanın 

arızasının  bulunmadığı,  atışa  elverişli  olduğu,  6136  Sayılı  kanun  kapsamında  olduğu 

belirtilmiştir. 

02/09/2016 tarihli  yer gösterme - araştırma - tespit  tutanağında; şüpheli  Taha 

Fatih ÇELİK 13/07/2016 tarihinde Özcan KARACAN, İlkay ATEŞ ve Erdal BAŞLAR ile 

birlikte toplantı yaptıkları adres olarak Ankara İli Yenimahalle İlçesi Aşağı Yahyalar Mahallesi 

978. Sokak Saray Sitesi No:10/29 adresindeki evi görevli polislere gösterdiği belirtilmiştir.

28/08/2016 tarihli yer gösterme tutanağında; şüpheli Taha Fatih ÇELİK, irtibatta 

bulunduğu  ve  abisi  konumunda  bulununan  Barış  isimli  şahsın  kendisinin  de  birçok  kez 

sohbetlere katılmak için gittiği ev olarak Ankara ili Mamak İlçesi Peyami Sefa Mahallesi 344. 

Cadde Yorulmaz Apartmanı No:24/11 adresindeki evi görevli polislere göstermiştir.

04/10/2016 tarihli  teşhis  tutanağında;  şüpheli  Taha Fatih ÇELİK'in,  15/07/2016 

tarihine  kadar  öğretmen olarak  bildiği  Barış  ismiyle  tanıdığı  Peyami  Sefa  Mahallesi  344. 

Cadde  Yorulmaz  Apartmanı  No:24  Mamak/Ankara  adresinde  oturan  kişi  olarak  şüpheli 

Bayram KUTLU'yu şüpheye mahal bırakmadan teşhis ettiği belirtilmiştir. 

09/03/2017 tarihli fotoğraflı teşhis tutanağında, şüpheli Taha Fatih ÇELİK 2013 - 

2015 yıllarında Aşağı Yahyalar Mahallesi 984. Sokak No: 1/44 adresinde evi bulunan 'Sadık' 

ismiyle bildiği 'abi' konumundaki kişinin 28960037904 T.C kimlik numaralı Mustafa TÜREN 

olduğunu fotoğrafından teşhis ettiği belirtilmiştir. 
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10/02/2017 tarihli fotoğraftan teşhis ve yer gösterme tutanağında; Şüpheli Taha 

Fatih ÇELİK'in 

'Barış'  kod  ismiyle  tanıdığı  kişinin  50506039424  T.C  kimlik  numaralı  Bayram 

KUTLU olduğunu, 

'Barış'  kod  isimli  Bayram  KUTLU'nun  evine  gittiğinde  birkaç  kere  gördüğü  ve 

isminin  Arif  olduğunu  bildiği  kişinin  27755012188  T.C  kimlik  numaralı  Ozan  YAREN 

olduğunu,

13/07/2016 tarihinde şüpheliler Özcan KARACAN, İlkay ATEŞ ve Erdal BAŞLAR 

ile  birlikte  gittikleri  askeri  toplantının  yapıldığı  evin  sahibi  olarak  evde  gördüğü  kişinin 

16280902132  T.C  kimlik  numaralı  Muhammet  BARAN  olduğunu  fotoğraflarından  teşhis 

etmiştir. 

Şüpheli Taha Fatih ÇELİK'e ait Samsung SM-T113 marka tablet ile Kingston marka 

hafıza kartı üzerinde yapılan bilirkişi incelemesi sonucunda 02/01/2017 tarihli bilirkişi raporu 

düzenlenmiştir.

Kara Havacılık Komutanlığı  tarafından yapılan idari  soruşturma sonrasında 

düzenlenen "İdari ve Disiplin Soruşturma Heyetinin Olayla İlgili Personel Hakkındaki 

Değerlendirmesi  ve  Kanaati  Çizelgesinde;  Şüpheli  Taha  Fatih  ÇELİK'in,  saat  22.15 

civarında  taarruz  hangarına  geldiği,  10605  numaralı  AH-1W  helikopteri  ile  uçuş 

yaparkengörüldüğü, Darbe Teşebbüsü kapsamında icra edilen faaliyetlere katıldığı, 667 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkarıldığı belirtilmiştir. 

Şüpheli Taha Fatih ÇELİK'in kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0 543 553 13 

97  numaralı  telefon  hattı  için  Ankara  5.  Sulh  Ceza  Hakimliği'nin  18/10/2016  tarih  ve 

2016/5130 D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti 

kararı verilmiştir.

Şüpheli Taha Fatih ÇELİK'in kullanmakta olduğu 0 543 553 13 97 numaralı 

telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde; Askeri  darbe  girişiminde  bulunulan 

15/07/2016  tarihinde  saat  00:08'de  Nevzat  Tandoğan  Caddesindeki,  saat  00:11'de  TBMM 

binasının  olduğu  bölgedeki,  saat  00:20'de  Necatibey  Caddesindeki,  saat  00:22'de 

Genelkurmay Başkanlığı binası civarındaki, saat 00:36'da Beşevlerdeki , saat 00:43, 00:44, 

00:45'de Oran Şehrindeki, 01:11'den itibaren Güvercinlik'teki, saat 07:49'dan itibaren Kazan 

ilçesindeki  baz  istasyonlarından  sinyal  verdiği,  şüphelinin  cep  telefonu  ile  saat  22:00'de 

şüpheli İdris Feyzi OKAN ile, saat 22:59'da şüpheli Muhammed SUMMAK ile, saat 23:00'de 
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şüpheli Fatih TİFTİK ile, saat 01:23, 03:48, 03:52, 04:06, 06:15, 06:22'de şüpheli İlkay ATEŞ 

ile, saat 01:34, 03:47, 06:14'de şüpheli Özcan KARACAN ile, saat 03:52'de şüpheli Serdar 

ERCAN ile, saat 09:34'de şüpheli Abdullah ATEŞTEMUR ile telefon irtibatında bulunduğu 

anlaşılmıştır. 

Şüpheli Taha Fatih ÇELİK, 28/08//2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Taha  Fatih  ÇELİK'in  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli Taha Fatih ÇELİK'in, 1. Kara Havacılık Alayı Taarruz Helikopter Taburu 

3. Taarruz Helikopter Bölüğünde Bölük Komutanı olarak Binbaşı rütbesiyle görev yaptığı, 

Şüphelinin,  etkin  pişmanlık  göstererek  özgür  iradesiyle  verdiği  ifadelerinde 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  yapılanması  içerisinde  bulunduğunda  ilişkin  beyanı,  askeri  darbe 

faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  askeri  darbe  planlaması  toplantılarına  ve  hazırlık 

faaliyetlerine  katılmış  olması,  sıralı  komutan  ve  amirleri  olmayan  şüphelilerden  emir  ve 

talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış biçimi birlikte nazara alındığında, şüpheli Taha 

Fatih ÇELİK'in Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğunun anlaşıldığı,

Şüpheli  Taha  Fatih  ÇELİK'in,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  hücresel  ağ  yapılanması 

içerisinde en son 'abi'liğini 'Barış' kod isimli şüpheli Bayram KUTLU'nun gerçekleştirdiği, 

Şüphelinin,  Kara  Havacılık  Komutanlığı  1.  Alay  Komutanlığının  15/07/2016 

tarihindeki Alay Nöbetçi Amiri olarak önceden görevlendirildiği,

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensupları  tarafından  planlanan  askeri  darbe  girişimi 

hazırlıkları  aşamasında  Kara Havacılık  Komutanlığı  Güvercinlik  Kışlasının helikopterlerin 

sevk ve idare edildiği askeri birlik olarak belirlendiği, Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının 

15/07/2016  tarihi  gecesinde  gerçekleştirecekleri  askeri  darbe  girişimi  öncesinde  kışlada 

nöbetçi  tüm personeli  değerlendirdikleri,  15/07/2016 tarihi  gecesi  için kışlanın tam olarak 

kontrolünü temin edebilmek amacıyla kendileri ile fikir ve eylem birliği içerisinde olmayan 

nöbetçi  personelin  nöbetini  değiştirdikleri,  kendileri  ile  fikir  ve  eylem birliği  içinde  olan 

nöbetçileri ise nöbetlerine devam etmelerini sağladıkları, bununla birlikte bir kısım personele 

izin vererek evlerine gönderdikleri, yine geceleyin kışlanın girişini araçlarla kapatarak giriş ve 

çıkışı  engelledikleri  bir  bütün  olarak  değerlendirildiğinde,  15/07/2016  tarihi  gecesinde 

Güvercinlik  Kışlasında askeri  darbe girişimine karşı  eylemde bulunabilecek durumda olan 

askeri  personelin  bulunmamasının  sağlandığı,  bu  kapsamda  da  darbe  planlamasını  yapan 

şüphelilerin  şüpheli  Taha Fatih ÇELİK'in de kendileri  ile  fikir  ve eylem birliği  içerisinde 
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hareket etmesi nedeniyleolay gününe ilişkin nöbetini değiştirmedikleri, 

Şüphelinin, AH-1W Süper Kobra helikopter pilotu olduğu, Fetullahçı Terör Örgütü 

mensubu askerler tarafından planlanıp gerçekleştirilecek olan askeri darbe planı kapsamında 

olay gecesi Süper Kobra helikopterleri kullanacak pilot olarak önceden görevlendirildiği, 

Şüpheli  Özcan KARACAN'ın,  şüpheli  Taha Fatih  ÇELİK'e 10/07/2016 tarihinde, 

15/07/2016 tarihinde Cuma günü askeri darbe girişiminde bulunulacağını söylediği, 

Şüphelinin,  13/07/2016  tarihinde  şüpheli  Muhammet  BARAN'a  ait  Ankara  İli 

Yenimahalle İlçesi Aşağı yahyalar Mah. 978. Cadde Saray sitesi no:10/29 adresinde yapılan 

askeri darbe planlamasına yönelik toplantıya şüpheliler Özcan KARACAN, Halil GÜL, İlkay 

ATEŞ ve Erdal BAŞLAR ile birlikte katıldığı, bu toplantı sırasında Ramazan ya da Hasan kod 

ismini kullanan bir şahsın kendilerine yapılacak darbe faaliyeti ile ilgili bilgiler verdiği ve 

toplantıya katılanlara darbe girişiminin herkes tarafından desteklendiğini, bu işin içinde tüm 

Kuvvet  Komutanlıklarının,  Emniyet  ve  MİT'in  bulunduğunu,  emirlere  harfiyen  uymaları 

talimatını verdiği, şüpheli Taha Fatih ÇELİK'in bu toplantıda darbenin 15/07/2016 tarihinde 

geceleyin  saat  03:00'de  gerçekleştirileceğini  öğrendiği,  şüphelilerin  daha  sonra  bu  evden 

ayrıldıkları, 

Şüpheli  Özcan  KARACAN'ın,  şüpheli  Taha  Fatih  ÇELİK'e  14/07/2016  tarihinde 

öğle  saatlerinde  odasına  çağırdığı  ve  kendisine  15/07/2016  tarihinde  gerçekleştirilecek 

faaliyet  kapsamında  TİB,  MİT,  TÜRKSAT  Uydusu,  Çankaya  Köşkü,  Dikmen  Vadisi 

Başbakanlık  konutu  gibi  bölgelerde  havadan  ve  yerden  gidecek  olan  unsurlara  himaye 

görevinin verildiğini söylediği, 

Şüpheli Taha Fatih ÇELİK'in, 14/07/2016 tarihinde İstanbul'dan Ankara'ya gelen Ali 

ERCAN'a askeri darbe faaliyeti ile ilgili bilgiler verdiği, 

15/07/2016 tarihinde, şüpheli Taha Fatih ÇELİK'in kendisi gibi o gün nöbetçi olan 

şüpheliler  Özcan  KARACAN  ve  Gökhan  ÇİÇEK  ile  sabah  saatlerinde  nöbet  toplantısı 

gerçekleştirdikleri,  toplantı  sonrasında  şüpheli  Özcan  KARACAN'ın  şüpheli  Taha  Fatih 

ÇELİK'e tanker garajının anahtarını almasını ve kendisinde durmasını emrettiği, şüpheli Taha 

Fatih ÇELİK'in de bu emir uyarınca tanker garajının anahtarını aldığı, 

Kara  Havacılık  Komutanlığında  15/07/2016  tarihindeki  askeri  hareketliliği 

denetlemek  üzere  Genelkurmay  Başkanı  tarafından  Kara  Kuvvetleri  Komutanı  ve 

beraberindeki heyetin saat 18:30 sıralarında Güvercinlik Kışlasına geldikleri, ilerleyen vakitte 

Kuvvet  Komutanının  şüpheli  Taha  Fatih  ÇELİK'in  nöbet  tuttuğu  bölgedeki  kamelyaya 

geldikleri,  Kuvvet  Komutanının şüpheli  Taha Fatih ÇELİK'i  yanına çağırdığı ve ona uçuş 

saatlerini,  iç  güvenlik  görevlilerinin  nasıl  ve  hangi  sıklıkla  gittiğini  sorduğu,  Kuvvet 

Komutanının orada bulunan Kara Havacılık Komutanı müşteki Hakan ATINÇ'a iç güvenlik 

haricindeki  görevleri  sorduğu,  Kara  Havacılık  Komutanının  da  taarruz  helikopterlerinin 
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Cumhurbaşkanı ve Başbakanı himaye görevleri olduğunu söylediği, bunun üzerine Kuvvet 

Komutanının  taarruz  helikopterlerinin  VİP  helikopteri  olan  ES-92  helikopterlere  yetişip 

yetişemeyeceğini sorduğu, şüpheli Taha Fatih ÇELİK'in de ES -92 helikopterlerin çok hızlı 

olduklarını ve yetişemeyeceğini söylediği,  bu konuşmalar sonrasında Kuvvet Komutanının 

beraberindeki heyet ile Güvercinlik kışlasından ayrıldığı, 

Kuvvet  Komutanı  ve  beraberindeki  heyetin  Güvercinlik  Kışlasından  ayrılması 

üzerine şüpheli Özcan KARACAN'ın faaliyete başlıyoruz talimatı verdiği, bu talimat üzerine 

şüpheli  Sadullah  ABRA'nın,  Malatya'dan  gelen  mühimmatın  bulunduğu  depoya  gittiği  ve 

depoda  bulunan  20  sandık  mühimmatı  tanık  Ömer  UZUN ile  birlikte  Land  Rover  araca 

yükleyerekuçuş hattına getirdiği,askeri darbe faaliyeti kapsamında şüpheliler Murat BOLAT, 

Özcan KARACAN ve Ömer DERELİOĞLU'nun gündüz mesai  saatlerinde verilen talimat 

üzerine,  tüm  bakımları  yapılmış,  ammoboxları  takılmış  ve  uçuş  hattında  faal  bir  halde 

bulunan AH-1W Süper Kobra ve AH-1P Kobra helikopterlerin ammobox kutularının içerisine 

bu mühimmatın teknisyenler tarafından yerleştirildiği ve atışa hazır hale getirildiği, 

Şüphelinin,  Özcan  KARACAN'ın  talimatı  üzerine  diğer  helikopter  pilotları  ile 

birlikte taarruz helikopterlerinin bulunduğu uçuş hattına gittiği, 

Şüpheli  Taha  Fatih  ÇELİK'in  saat:  22:37'de  şüpheli  Ali  ERCAN  ve  yanlarında 

kimliği belirlenemeyen uçuş kıyafetli 2 kişi ile birlikte taarruz hangarına giriş yaptıkları, saat 

22:38'de hep birlikte koltuk altı  tabancalı,  kask çantalı olarak AH-1W Süper Kobrataarruz 

helikopterlerinedoğru gittiklerinin güvenlik kamerası görüntüleri ile tespit edildiği,

Şüpheli Taha Fatih ÇELİK'in şüpheli İlkay ATEŞ ile birlikte uçuş hattında bulunan 

mühimmat yüklenmiş 10605 kuyruk numaralıAH-1W Süper Kobra helikoptere pilot olarak 

bindikleri, helikopterin kullanıcı koltuğuna şüpheli Taha Fatih ÇELİK'in, silahçı koltuğuna ise 

şüpheli  İlkay  ATEŞ'in  oturduğu,  şüphelilerin  şüpheli  Özcan  KARACAN'ın  talimatıyla 

helikopterle kalkış yaptıkları, 

Saldırı  helikopterlerine  olay  gecesi  'Aslan01'  telsiz  kodunu  kullanan  Özcan 

KARACAN ile askeri darbe girişimi kapsamında Güvercinlik Kulesini ele geçiren şüpheliler 

Oğuz YALÇIN ve İlhan OCAKCIOĞLU'nun telsizle talimat verdikleri, şüpheliler Taha Fatih 

ÇELİK ve İlkay ATEŞ'in de diğer saldırı helikopter pilotları gibi bu talimatlarla hareket edip 

kendilerine verilen emir ve talimatları yerine getirdikleri, 

Şüpheliler  Taha  Fatih  ÇELİK  ve  İlkay  ATEŞ'in  şüpheli  Özcan  KARACAN'dan 

aldıkları  talimat  doğrultusunda,  Süper  Kobra  helikopterle  önce  Genelkurmay  Başkanlığı 

binasının bulunduğu bölgeden alçak uçuş yaptıkları, şüpheli Özcan KARACAN'ın o bölgede 

bulunan zırhlı bir araca ateş açmaları talimatı vermeleri üzerine şüphelilerin helikopterle bu 

araca ateş ettikleri, helikopterin polis tarafından ateş açılmasıyla mermi isabeti alması üzerine 

şüphelilerin Güvercinlik meydanına dönerek iniş yaptıkları, 
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Şüpheli Tamer ÖĞÜT'ün 10605 kuyruk numaralı helikopterde yaptığı kontrolde 3 

adet mermi isabeti bulunduğunu ve uçamayacağını belirtmesi üzerine şüpheliler Taha Fatih 

ÇELİK ve İlkay ATEŞ'in yine uçuş  hattında mühimmatı  yüklü bir  şekilde hazır  bekleyen 

10603  kuyruk  numaralı  AH-1W Süper  Kobra  helikoptere  pilot  olarak  bindikleri,  bu  kez 

şüpheli Taha Fatih ÇELİK'in silahçı koltuğuna şüpheli İlkay ATEŞ'in ise kullanıcı koltuğuna 

oturduğu,  şüphelilerin  Güvercinlik  meydanından  kalktıktan  sonra  Jandarma  Genel 

Komutanlığı binasının bulunduğu Beştepe bölgesine gittikleri, orada bulunan polis araçlarına 

helikopterle  ateş  açtıkları,  şüphelilerin  bu  eylemden  sonra  şüpheli  Özcan  KARACAN'ın 

talimatıyla  TRT  binasının  da  olduğu  Oran  Şehrine  gittikleri,  orada  TRT'nin  nizamiye 

bölgesine helikopterle ateş açtıkları, bu atış sırasında orada askeri darbecilerden Ekrem IŞIK, 

Anıl AKTAŞ, Ensar ATAMER, Serdar ÇETİN, Muhammet Tanju POSHOR'unetkilendikleri, 

şüphelilerin daha sonra helikopterle Güvercinlik meydanına iniş yaptıkları, 

Şüpheli  Taha  Fatih  ÇELİK'in  saat  03:12'de  uçuş  kıyafetli  olarak  taarruz  hangarı 

apronunda görüldüğünün güvenlik kamerası görüntüleri ile tespit ediği, 

Sabah  saat  06:00  sıralarında  Jandarma  Özel  Kuvvetler  tarafından  askeri  darbe 

girişimine karşı Kara Havacılık Komutanlığı kışlasına operasyona başlanılması üzerine Kara 

Havacılık Komutanlığında askeri darbeyi yöneten ve yönlendirenlerin Akıncı Hava Üssüne 

gidilmesi  talimatı  verdikleri,  bu  talimat  doğrultusunda  şüpheli  Taha  Fatih  ÇELİK'in  uçuş 

hattında bulunan AH-1W Süper Kobra helikopterle Akıncı Hava Üssüne gittiği,

Şüpheli  Taha  Fatih  ÇELİK'in,  Süper  Kobra  helikopterle  Akıncı  meydanına 

yaklaşırken saat 06:49'da "Akıncı Aslan kol, efendim Güvercinliği tahliye ediyoruz şu anda

(….)  helikopterio  tarafa  doğru  getirmeye  devam 

ediyoruz. Şu anda Eryaman üzerindeyim. " şeklinde telsiz çağrısı yaptığı, 

Akıncı  Hava üssünde,  şüpheli  Taha Fatih  ÇELİK'e Beştepe'de bulunan Jandarma 

Genel Komutanlığı  binasının çatısında bulunan yaralıları  oradan helikopter  ile  alıp  Akıncı 

Hava üssü'ne  getirmesi  talimatı  verildiği,  bu  talimat  uyarınca  şüpheli  Taha Fatih  Çelik'in 

kullandığı süper Kobra helikopter ile kalktığı, şüphelinin kullandığı bu helikopterden başka 1 

tane  Süper  Kobra  ve  2  tane  Skorsky  helikopterin  de  aynı  görev  için  kalkış  yaptıkları, 

uçakların  geri  dönün  yoksa  vuracağız  ikazı  üzerine  geri  dönüp  Akıncı  Hava  üssüne  iniş 

yaptıkları,

Askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  ve  hava  üssünün  uçaklar 

tarafından  bombalanması  üzerine  şüpheli  Taha  Fatih  ÇELİK'in  tellerden  atlayarak  hava 

üssünden kaçtığı, arazide şüpheliler Serdar ERCAN, Ali ERCAN, Yakup YAYLA ve Tekin 

TAŞDEMİR ile  karşılaştıkları,  bu  sırada  şüpheli  Özcan KARACAN'ın kendisini  telefonla 

arayarak  Akıncı'ya  geldiğini  söylediği  ve  şüphelilerin  bir  süre  sonra  şüpheli  Özcan 

KARACAN ile buluştukları, onun aracı ile Akıncı bölgesinden ayrıldıkları, şüpheliler Serdar 
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ERCAN ve Tekin TAŞDEMİR'i Yenikent'te bıraktıktan sonra şüpheliler Özcan KARACAN'ın 

kullandığı araç ile Ali ERCAN ve Yakup YAYLA ile birlikte İstanbul'a gittikleri, 

Şüphelinin,  yukarıda  belirtilenler  dışında  olay  akşamı  gerçekleştirdiği  başka 

helikopter  uçuşu  ya  da  başka  faaliyeti  bulunup  bulunmadığının  soruşturma  aşamasında 

belirlenemediği, 

Şüphelinin, olay akşamı Genelkurmay Başkanı tarafından ikinci bir emre kadar bütün 

uçuşların durdurulması emri verildiği halde helikopterle uçuş gerçekleştirerek bu emre karşı 

geldiği, 

Şüphelinin, helikopter ile kalkış ya da iniş yaparken uçuş kulesinden izin almadığı ve 

bilgi  vermediği,  helikopter  uçuşları  için  daha  önceden verilmiş  olan  hiç  emir  ve  talimata 

riayet  etmediği,  Pilotluğunu yaptığı  helikopter  ile yasal emir ve talimatlar dışında uçuşlar 

gerçekleştirip kendisine emir ve talimat verme yetkisi bulunmayan kişilerden emir ve talimat 

aldığı,

Şüphelinin, aldığı yasadışı talimat üzerine olay gecesi kullandığı helikopterle sivil 

kişilere, kolluk görevlisi olarak görev yapan polislere, kamuya ait binalara, özel kişilere ve 

kamuya ait araçlara ateş açtığı, 

Şüpheli  Taha  Fatih  ÇELİK'in  soruşturma  aşamasında  etkin  pişmanlık  göstererek 

darbe toplantısı yaptıkları Ankara İli Yenimahalle İlçesi Aşağı Yahyalar Mahallesi 978. Sokak 

Saray Sitesi No:10/29 adresindeki evi görevli polislere gösterdiği ve Fetullahçı Terör Örgütü 

yapılanmasında abi olarak hücresel ağda faaliyet gösteren şüpheli Bayram KUTLU'yu teşhis 

ettiği, 

Şüphelinin, olay gecesi gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi 

olduğunu bilerek  ve  bu girişimin  başarıya  ulaşması  için  Fetullahçı  Terör  örgütü mensubu 

diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ettiği,  şüphelinin  askeri 

hiyerarşi ve tanımlı görevleri dışında Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarından askeri darbe 

planlaması kapsamında aldığı yasal olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Taha  Fatih  ÇELİK'in,  olay  gecesi  şüpheli  İlkay  ATEŞ  ile  birlikte  uçuş 

gerçekleştirdikleri  10603  ve  10605  kuyruk  numaralı  AH-1W Süper  Kobra  helikopterden 

açılan ateş sonucu meydana gelen tüm ölüm ve yaralanma eylemlerinden 5237 sayılı TCK 37. 

maddesi  uyarınca  fail  olarak  doğrudan  sorumlu  olduğu,  şüphelinin  olay  gecesi  uçuş 

gerçekleştirdiği  bölge  olan  Genelkurmay  Başkanlığı  binası  civarında helikopterlerden 

atılan ateş sonucu öldükleri belirlenen maktuller Ali Mehmet VUREL, Beytullah YEŞİLAY, 

Cengiz POLAT, Fuat BOZKURT, İbrahim ATEŞ, Maktul Mehmet KOCAKAYA,Murat İNCİ, 

Mustafa KARASAKAL, Muzaffer AYDOĞDU, Osman ARSLAN,Osman EVSAHİBİ, Özcan 

ÖZSOY,Ramazan KONUŞ,Selim CANSIZ, Serhat ÖNDER, Suat AKINCI, Suat ALOĞLU, 

Sultan  Selim  KARAKOÇ,  Uhut  Kadir  IŞIK,  Vedat  BÜYÜKÖZTAŞ,  Yasin  Naci 
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AĞAROĞLU, Yusuf ÇELİK, Yusuf ELİTAŞ'a yönelik kasten nitelikli şekilde insan öldürme 

suçunun, 

Genelkurmay  Başkanlığı  binası  civarında helikopterlerden  atılan  ateş  sonucu 

yaralandıkları  belirlenen  müştekiler  Abdil  Muhsin  TÜRKMEN,  Abdullah 

BAHÇECİ,Abdullah  CANSIZ, Abdullah  EROL, Abdullah  KESKİN,  Abdullah  SEZGİN, 

Abdullah  TUNÇEL,  Abdulvahit  ÖZÇAVUŞ,  Abdülkadir  KAYAPINAR,  Adem  ULUTAŞ, 

Adem DEVECİ, Adem GÜL, Adem PARLAK, Adnan CEYLAN, Adnan ODABAŞI, Ahmet 

ARIK, Ahmet GENÇYİĞİT, Ahmet KARACA, Ahmet KAĞIZMANLI, Ahmet Salih ÜNAL, 

Ahmet Sefa KAYA, Akın GÜNBULAK, Alaattin GÜMÜŞHAN, Ali DEMİRDAŞ, Ali GÖK, 

Ali Osman KAYA, Ali ÖLÇÜCÜ, Alişan ÇELİK, Aslan ÇİÇEK, Aydın GÜLGAN, Aydoğan 

KONDU, Ayhan AKKANAT, Ayhan ERTUĞRUL, Aykut TÜRKAN, Aysel SANCAK, Barış 

YILDIRIM, Bayram ÇAYLAK, Bedriye TÜREMİŞ, Berat BOZKURT, Birol ÇEBİ, Birşah 

YEŞİL, Burak BALCI, Burak DEMİRCİ, Burhan DEMİR, Bülend BARAN, Bülent DURAK, 

Bünyamin ÖCAL, Büşra ÖZYILMAZ, Büşra SANCAK, Can METİN, Cavit ÖZTÜRK, Cem 

Koray ACAR, Cengiz ŞAHİN, Cengiz UÇAR, Cesur TEKİN, Çetin ÖZSOY, Dilek BURAN, 

Durak  DENİZ,  Ekrem  ÇAKIR,  Emin  KARABIYIK,  Emine  AYDINBELGE,  Emine  Nur 

PARLAK,  Emre  KAYA,  Enes  GÖKGÜL,  Engin  ZENGİN,  Ervil  PEHLİVAN,  Erdal 

AÇIKGÖZ, Eren TEKİN, Erhan ÇAYIR, Erhan SÜR, Ertuğrul  ÇAĞLAYAN, Esat  Kerim 

SEÇKİN, Faruk BAŞARAN, Fatih GÜRSES, Fatih KARATEKİN, Fatih KUBULAY, Fatih 

PİRE, Fazıl MACİT, Fazlı ÇİÇEK, Furkan ÖZTÜRK, Furkan SANCAK, Gülay GÜVERCİN, 

Gülüzar  DEMİRCİ, Hacı  Hasan OCAK, Hacı  İhsan CEYLAN, Hacı  Rahim ALLI,  Hacer 

KONUŞ,  Hakan  KARADUMAN,  Halil  İbrahim  BALGAT,  Halit  AYDOĞDU,  Hamza 

ÇAKALOĞLU,  Hanifi  TÜMER,  Harun ÇALI,  Harun DOĞAN,  Hasan CEYLAN, Hasan 

DEMİRKAN, Hasan KAYNAKCI, Hasan KAZMAZ, Hasan OLKUN, Hasan YAŞAR, Hatice 

TAVUKCU, Havva ŞEN, Hüseyin ÇINAR, Hüseyin KAYA, İbrahim ÇAĞ, İbrahim SIĞIN, 

İbrahim Ethem TOKATLIOĞLU,  İlhan  AYDIN,  İsa  PİRİHAN,  İsa  SARITEPECİ,  İsmail 

Samet MUTLU, Kaan ŞİMŞEK, Kadir İNCİKUŞU, Kadir TUNÇEL, Kazım ÇAKIR, Kemal 

TEZER, Kenan ARTUĞER, Kenan KONUK, Kerim TAŞKIRAN, Koray DEMİREL, Levent 

DİNÇ,  Mahmut  GÜRPINAR,  Mahmut  Mert  KILINÇ,  Mehmet  AYDINBELGE,  Mehmet 

BACIK,  Mehmet  DALDA, Mehmet  Fatih  ŞABA, Mehmet  Özgür  AKKOYUNLU, Mesut 

TEKİNIŞIK, Metin İÇTÜZER, Metin UZUN, Muammer ERKAYA, Muhammed ŞAHBAZ, 

Muhammet  Berdan  ÖLÇÜCÜ,  Muhammed  Nurullah  TAVUKCU,  Murat  AKGÜL,  Murat 

AYKUT, Murat BALGAT, Murat ÇETİN, Murat DEMİRCİOĞLU, Mustafa ATEŞ, Mustafa 

GÜLCAN, Mustafa GÜNEL, Mustafa KARKIN, Mustafa ÖZYILMAZ, Mustafa SEÇKİN, 

Mustafa SEMERCİ, Mustafa SIRAKAYA, Mustafa YILMAZ, Mücahit GÜNDOĞDU, Nazar 

IRMAK,  Necati  EKİZ,  Necmettin  ÇİMEN,  Nevzat  YAPAN,  Nigar  SERT,  Oğuzhan 
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KONURALP,  Okan  DEMİRCİOĞLU,  Oktay  ŞENGÜL,  Onur  Can  AÇIKGÖZ,  Orhan 

BURAN, Osman KÖMÜR, Ömer Faruk ÇATAL, Ömer Faruk EREN, Ömer Lütfi PEKER, 

Ramazan  GÜNDEŞLİ,  Regaip  YILDIRIM,  Salih  ATEŞ,  Satılmış  KOÇAK,  Selahattin 

KARAYEL, Selim YILMAZ, Selim ÖZDEMİR, Serdar DUMLUPINAR, Serdar KARATAŞ, 

Serkan ERAYHAN, Sinan ŞAHİN, Şafak ÜLGEN, Şener ŞENER, Şenol YEDİLER, Tahir 

ŞEKER,  Talip  TOSUN,  Ufuk  KAYA,  Uğur  KÖSEOĞLU,  Uğur  ŞAHAN,  Ümit 

YEŞİLMADEN,  Ümüt  EKİNCİ,  Üveys  ÖZCAN,  Üzeyir  KÜÇÜK,  Yahya  Murat 

İMAMOĞLU, Yasin DEMİRCİ, Yasin GÖKGÖZ, Yunus ÇELİK, Yusuf ASLANHAN, Yusuf 

AY, Yusuf GÖKDEMİR, Yusuf KURT ve Zafer TAŞ'a karşı işlenen kasten nitelikli şekilde 

insan öldürmeye teşebbüs suçlarının doğrudan faili olduğu;

Şüpheli  Taha  Fatih  ÇELİK'in, soruşturmaya  konu  eylemlerinin,  Silahlı  Terör 

Örgütü üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük 

Millet  Meclisini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  kısmen  veya  tamamen  yapmasını 

engellemeye  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya 

görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek, her bir maktul için 

ayrı ayrı olmak üzere 23 kez nitelikli şekilde kasten insan öldürmek, yaralanan her bir müşteki 

için ayrı ayrı olmak üzere toplam 196 kez nitelikli şekilde kasten insan öldürmeye teşebbüs 

etmek suçlarını oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-135- Şüpheli Talat URAL'ın ( Teknisyenler Astsubay) Eylemleri :

Şüpheli  Talat  URAL  18/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ben  UH  Helikopter  

teknisyeniyim olay tarihinde Harp okulundan Genel  Kurmayın bahçesine 5 kez 15 er  kişi 

olmak üzere asker indirdim o sırada bize ateş edildi, ancak buna rağmen kalkış yaptık ve ateşe 

karşılık vermedik,başkaca hiç bir yere ve hiç bir kimseye helikopter ile ateş etmedim. Daha 

sonra  Akıncı  üssüne  geri  döndüm  orada  sabaha  karşı  jandarma  genel  komutanlığından 

komutanların geleceği söylenerek oraya kalkış yapmamız istendi. Komutanlığa gittik ancak 

helikopter alanında kimse yoktu geri döndük dedi. Bu işlem gelen yasal emirler gereğince 

yapılmıştır. Gelen emirlerin gayrımeşru amaçlı olduğunu benim denetleme görev ve yetkim 

yoktur.  Uçuş emirlerini  pilotlar  icra  eder  bende helikopter  de  bulundum.  Ben yurtta  sulh 

platformunu  bilmiyorum üye  olmadım.  Ben  orta  okulu  İzmir  Mehmet  Seyfi  Eraltay  orta 

okulunda okudum devlet okuludur hiç bir şekilde FETÖ/PDYterör örgütü ile irtibatım söz 

konusu değildir.

Eski Kuvvet komutanı Akın Öztürk'ü ve Komutanlardan Hakan Karakuş'u tanımam. 

Benim görevli olduğum helikopterin pilotları Halil GÜL Yarbay ile Yarbay Mehmet 
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DEMİRHİSAR dı. Bulunduğumuz helikopterde ateş etme emrini Yarbaylar veriyordu. Ben de 

emirleri icra ediyordum ancak ben olay gecesi ve olay gecesi ertesi günü helikopterden hiç 

kimseye ateş etmedim. Ayrıca Kazan 4.Ana jet üssü ( Akıncı ) bulunduğum sırada nizamiyeye 

helikopterden yada üzerimdeki  herhangi  bir  tüfek yada  tabanca ile  kimseye ateş  etmedim 

benim bulunduğum helikopterin ateşçisi yoktu.

İlk uçuşuma özel görev var denilerek emir geldiği Albay Muzaffer KARTOPU'nun 

emri ile katıldım, Albayıma sorduğumda ayrıntılarını kendisinin de bilmediğini söyledi.

Akıncı  lojmanları  bölgesinde  bulunduğum  sırada  nizamiye  dışından  tankların 

geldiğini  gördüm  teslim  olmak  için  bulunduğum  yerde  bekledim.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur.

Şüpheli  Ömer KIZILOVA 07/12/2016 tarihli  ifadesinde; "  Benim olay akşamı 

telefonum  devamlı  yanımdaydı  ve  açıktı.  Hatırladığım  kadarıyla  o  gece  sadece  eşimle 

telefonda görüştüm. Saatini  hatırlamıyorum. Gece saatlerinde ayrıca Talat  URAL beni cep 

telefonumdan  aradı.  Teknisyenliğini  yaptığı  Skorsky helikopterde  bir  arızasından  bahsetti, 

bende  bilmiyorum  dedim.  Hatırladığım  kadarıyla  başka  kimse  ile  o  gece  telefonda 

konuşmadım.  Telefonumda  internet  paketi  de  vardır.  Ben  saat  03:00  sıralarına  kadar  cep 

telefonumdan internete girip bakmadım. O saatten sonra internete girdim. Ve askeri  darbe 

olduğunu öğrendim. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Yusuf ORHAN 17/11/2016 tarihli ifadesinde; " ... Ben 2002 - 2008 yılları 

arasında İzmir 3. Kara Havacılık alayında çalışmıştım. O zamanki ismi hatırladığım kadarıyla 

Ege Ordu Kara Havacılık alayı idi. Aynı birlikte çalıştığımız Talat URAL bana 2001 yılındaki 

düğünüm sırasında kişisel  olarak bir  takım yardımlarda bulundu. Düğünüm olduğu zaman 

bana arabasını verdi. Ve kendisi ile aramızda yakınlık oluştu. Evlendikten sonra da ailecek 

görüşmeye  başladık.  Ben  kimi  zaman  Talat'ın  evine  tek  başıma  da  gidiyordum.  Bu 

gittiklerimden  birisinde  Mehmet  isimli  birisi  ile  karşılaştım.  Mehmet'in  gerçek  ismini 

bilmiyorum. Kendisi bize hizmet hareketi ile ilgili birşeyler anlatıyordu. Ayrıca risalei nur 

kitaplarından da birşeyler okuyup yorumluyordu. Ancak bu kitaplardaki dil çok ağır olduğu 

için  anlatılanları  çok  iyi  anlamıyordum.  Talat'ın  evinde  namaz  kılıyorduk.  Dini  sohbetler 

yapıyorduk. Bu şekilde ben ara ara Talat URAL'in evine gidiyordum. Oraya ben ve Talat'dan 

başka bir de ayda bir olmak üzere Mehmet Hoca isimli şahıs geliyordu. Ben 2002 ve 2004 

yıllarında 3 - 5 aylık sürelerle Ankara ve İstanbul'da kurslara katıldım. Bu dönemlerde Talat'ın 

evine  gidemedim.  2004  yılında  kurstan  geldikten  sonra  da  izne  ayrıldım.  Eşim Talat  ile 

görüşmemden rahatsız oluyordu bu nedenle ben kurstan sonra bir daha Talat'la ev ziyareti 

şeklinde görüşme yapmadım. Talat'ın evine gittiğimiz dönemlerde Mehmet Hoca isimli şahıs 
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benim 0 505 724 91 73 numaralı cep telefonumu ankesörlü bir telefon hattından aradığında, 

kendisi ile birlikte buluşacağımız günü belirlemek için konuşmuştuk. Ancak ben o aşamada 

artık toplantılara gelmeyeceğim kendisine söyledim.

Ben bu yapı ile yukarıda belirttiğim çerçevede gerçekleşen ilişkimi 2004 yılı  yaz 

aylarından  itibaren  kesmiştim.  ....  Bu  süleyman  isimli  şahısla  olan  konuşmamdan  Talat'a 

bahsetmedim.  Zaten  Talat  2005  yılında  tayin  olmuştu,  sonrasında  bir  daha  kendisi  ile 

konuşmadım. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Kadir BAYRAM 07/12/2016 tarihli  ifadesinde; "  Saat 24:00'den sonra 

jetlerin uçuştuğunu gördük. Benimle birlikte helikopterlerin başında Ertan DERİN ... Talat 

URAL,  Kormaz  GÜLAL,  Engin  GÖZ,  Engin  SARITAŞ  Astsubayları  teknisyen  olarak 

gördüm. Ben saat  02:00 sıralarına  kadar  herhangi  bir  uçuş  faaliyetine katılmadım. Ancak 

başka arkadaşlar uçuş faaliyeti gerçekleştirdiler." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Mahmut ŞAKRAK 17/11/2016 tarihli ifadesinde; "  Yukarıda söylemiyi 

unuttum saatini hatırlamıyorum bina önünde sigara içmekte iken üzerinde uçuş tulumu olan 

yakasında  peçi  olmayan  kolunda  kıdemli  Başçavuş  rütbesi  olan  elinde  bir  şahıs  gördüm 

işyerinde yapılan idari tahkikat sırasında bu şahsı bana gösterilen resimlerden Talat URAL 

isimli okul komutanlığında görevli şahsı gördüm.Bu şahsa neler olup bittiğini sorduğumda 

kendisinin okul  personeli  olduğunu uçuş  yaptığını  ve isabet  aldıkları  için  iniş  yaptıklarını 

söylemişti." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Engin GÖZ 18/07/2016tarihli ifadesinde; " Saat:18.00 sıralarında benimle 

aynı yerde görevli kıdemli Başçavuş Talat URAL beni aradı fakat ben telefonu duymadığım 

için  açamadım,  bunun  üzerineeşimin  telefonuna  mesaj  yollamış  CH-47F  helikopterinin 

toplantısı olacağını ve orada hazır olmamı söylüyordu. Saat:19.30 sıralarında Kara Havacılık 

Okuluna gittim. Sivil kıyafetliydim. Bu helikopter de Türkiye'ye ilk kez alınan bir helikopter 

olduğu  için  Cumhurbaşkanımıza  tanıtımının  yapılacağı  için  bu  amaçla  çağırıldığımı 

düşündüm.  Koşturarak  geldim.  Astsubay  Talat  URAL bizim  özel  çağırıldığımızı  söyledi, 

burada bekleyeceğiz ve birileri  geldiğinde onları  ağırlayacağımızı söyledi.  Bunu sana kim 

söyledi  diye  sorduğumda  Kara  Havacılık  Okulundaki  Albay  Muzaffer  KARTOPU'nun 

kendisine  söylediğini  söyledi.  Saat:21.00  sıralarında  bize  koşarak  uçuş  hattına  acil  gelin 

dediler,  zaten daha önceden de askeri  tulumumuzu giymiştik.  Benim herhangi  bir  silahım 

yoktur, Talat URAL'da 2 tane tabanca varmış, birisini bana verdi, Talat URAL ile birlikte uçuş 

hattına gittik, orada pilotlar helikopterlere malzemeler taşıyorlardı. ...

... Daha sonra uçak geldi ve havaalanı yolunu taradı. Ağaçların arasına doğru kaçıp 
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gizlendim.  Erkan ÇETİN ve Talat  URAL astsubaylar  ve ben Akıncı  üssünden lojmanlara 

doğru gittik. Lojmanlarda o gece sabaha kadar kaldık. Öğlene doğru nizamiyeye gittiğimizde 

özel  kuvvetler  personeli  vardı  ve  dışarıya  çıkamadık.  Birileri  de  dışarı  çıkarsanız  polis 

vurabilir dedikleri için geri döndük. Bu sıra birkaç tankın nizamiyeden girdiğini gördüm, yine 

belediye otobüsünün içerisinde de polis özel harekat polisleri vardı, bu otobüs de nizamiyeden 

içeriye  girip  gittiler.Misafirhanenin  de  boş  olduğunu  görünce  o  gece  orada  kaldık.  Sabah 

durakta bekledik, bizi iki polis gördü, polisler kim olduğumuzu sordular, kimliklerimizi alıp 

kontrol ettiler, herhangi bir problem olmadığını söylediler ve bizi alıp tai nizamiyesindeki bir 

hangara götürdüler, tabancalarımızı, kimliklerimizi aldılar ve beklemeye başladık." şeklinde 

beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Ahmet  YENGİL  26/07/2016  tarihli  ifadesinde; "  ...  Saat  21:30 

sıralarında ...  Ben piste geldiğimde Pilot  Albay Erdoğan ERDEM, Pilot  Binbaşı Abdullah 

ATEŞTEMUR  helikopteri  uçuşa  hazırlıyorlardı.  Bende  bu  helikoptere  bindim.  Diğer 

helikopterlerde  bildiğim kadarıyla  Teknisyenler  Astsubay Talat  URAL....  Binbaşı  Mehmet 

ŞAMCI ve Yarbay Halil GÜL vardı. Hangilerinin hangi helikoptere bindiğini bilmiyorum. 

Kısa sürede hep birlikte havalandık ve hep birlikte Akıncı Üst Komutanlığına iniş yaptık." 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Ömer SEZEN 23/12/2016 tarihli ifadesinde; " Ben Fetullahçı terör örgütü 

mensubu  değilim.  Bu  yapıyla  bu  zamana  kadar  herhangi  bir  şekilde  ilişkim ve  irtibatım 

olmadı. ...Talat URAL Astsubay benden 1 dönem sonradır. Daha önce kendisiyle birkaç defa 

birlikte göreve gittik. bana bir defasında açıkça Fetullahçı olduğunu söylemişti.  " şeklinde 

beyanda bulunmuştur.

Levent SELAMOĞLU bilgi sahibi olarak alınan 18/07/2016 tarihli ifadesinde; " 

Helikopterler kalkmaya başlayınca bu karmaşada Yüzbaşı Tekin TAŞDEMİR, Albay İsmail 

YOLCU, Kıd,Bşçvş, Ertan DERİN, Kd. Bşçvş. Talat URAL ... Kd.ÇvşEmre GÜREL isimli 

şahısların helikopterlerde gittiğini gördüm.

Saat  03:30 -04:00 civarında isabet  almış  skorski marka helikopterden Kd.  Bşçvş. 

Talat URAL’ın indiğin gördüm. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Ergün  YAKUT  26.07.2016  tarihli  ifadesinde;  "  Akıncılar  Hava  Üs 

Komutanlığında  Kara Pilot  Albay Uğur KAPAN ...  Kıdemli  Başçavuş  Talat  URAL ...  ve 

Kıdemli  Başçavuşİlhan  OCAKCIOĞLU’nu gördüm.  Gece  boyunca  helikopterler  ve  savaş 

uçakları sürekli inip kalkıyorlardı." şeklinde beyanda bulunmuştur.
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Şüpheli Erkan ÇETİN 18/07/2016 tarihli ifadesinde; " Uçaklar sürekli uçuyor ve 

üsse kimi zaman ateş edip kimi zaman da bomba attıkları için paniğe kapıldık. Akıncı üssünü 

lojmanlar bölgesindeki misafirhanede astsubaylar Engin GÖZ, Talat Oral ( Talat URAL ) ve 

ben sabaha kadar  kaldık.  Ertesi  gün saat:09.00  sıralarında  misafirhanenin  dışındaki  yolda 

beklerken polisler geldiler, onlarla birlikte götürüldük. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Erkan  ÇETİN  25/08/2016  tarihli  ifadesinde;  "Saat  05.00  sıralarında 

Çankaya köşkü yakınından bir grup askeri alarak Akıncı üssüne getirdi. Jetler Akıncı Hava 

Üssüne ateş ettiler. Kaldığımız binadan ayrıldık. Nizamiyeye kadar bir araç ile gittik. Ancak 

dışarı  çıkamadık.  Tekrar  lojmanlar  bölgesinin  misafirhanesine  gittik.  17/07/2016 tarihinde 

saat 09.00 a kadar astsubay Engin GÖZ ve Talat  Oran ( Talat  URAL ) ile orada kaldık." 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık  Yunus  Emre  ÇETİNBİLEK,  Kara  Havacılık  Komutanlığı  tarafından 

yapılan idari tahkikat kapsamında 09/08/2016 tarihinde verdiği ifadesinde; 15/07/2016 

tarihinde UH1 Simülatör nöbetçisi olduğunu, 16/07/2016 tarihinde saat 04:40 sıralarında Talat 

URAL'ın  kendisini  aradığını,  helikopterin  apu'dan  isabet  aldığını,  apu'suz  çalışıp 

çalışamayacağını sorduğunu, kendisine "sen kimden emir aldın" diye sorduğunu, cevap olarak 

"oğlum kimden emir alacağım tabiki Genelkurmay Başkanından emir aldım" şeklinde cevap 

verdiğini, nerede olduğunu sorduğunda karargahta olduğunu söylediğini, apusuz helikopterin 

çalıştırılamayacağını söylediğini belirtmiştir.

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

16 Temmuz 2016 günü, saat:  03:45'de,  Başçavuş Talat  URAL’ın,  üzerinde uçuşta 

kullanılan VEST kuşanmış ve tabanca takılı şekilde karargah binasına giriş yaptığı, harekat 

merkezi koridorunda dolaştığının ve VIP Apron sağ kapısından çıkış yaptığınıngörüldüğü,

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  04:51'de,Yarbay  Halil  GÜL,  Yarbay  Mehmet 

DEMİRHİSAR  ve  Başçavuş  Talat  URAL’ın  harekat  merkezi  koridorunda  görüldüğü 

belirtilmiştir. 

Kara  Havacılık  Komutanlığı  tarafından  düzenlenen  İdari  tahkikat 

raporunda,Şehit  Kr.Plt.Ütğm.  Selahattin  ŞEN  S-70  Bakım  Hangarına  ait  kamera 

kayıtlarının  28-29  Temmuz  2016  tarihlerinde  incelenmesi  sonucunda  düzenlenen 

tutanakta;  Saat 03.24'de Başçavuş Talat URAL'ın hangara girip birkaç dakika sonra çıktığı 
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belirtilmiştir.

Şüpheli Talat URAL'ın Ankara İli Etimesgut İlçesi Ayyıldız Mahallesi 1641. Sokak 

No:6/10 adresinde 22/07/2016 tarihinde Ankara Batı 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 2016/2048 

D.  İş  sayılı  kararı  ile  22/07/2016 tarihinde arama yapılmış,  bir  kısım dijital  materyale  ve 

eşyaya el konulmuştur. 

Ankara  Kriminal  Polis  Laboratuvarı  Müdürlüğü'nün  13/10/2016  Tarih  ve 

95941815-2600-80998-91638.538-810-1921-149111  sayılı  ANK-KİM-16-07292  uzmanlık 

numaralı raporunda; adli emanetin 2016/1841 sırasında kayıtlı Talat URAL'a ait C-2012-

442180 barkod  nolu  delil  poşeti  içerisindeki  tabancadan  alınan  svaplarda  atış  artıklarının 

tespit edildiği belirtilmiştir.

Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün 29/09/2016 tarih ve ALK-

BLS - 16 - 04696 sayılı uzmanlık raporunda;  Talat URAL'ın kullandığı dolapta materyaller 

içinden alındığı belirtilen 9x19 mm çapında 20 adet fişek, 9x17 mm çapında 21 adet kovan, 

9x19  mm çapında  3  adet  kovan,  7,65  x  17  mm çapında  1  adet  kovan  üzerinde  yapılan 

inceleme sonucunda; Talat URAL'dan elde edilen 2 adet, Talat URAL'dan elde edilen 1 adet 

kovan olmak üzere toplam 3 adet kovanın (2+1) şeklinde tasnifli 2 ayrı tabanca ile atıldıkları, 

Talat URAL'dan elde edilen 9x17 mm çapındaki 21 adet kovanın tek bir ateşli silahla, Talat 

URAL'dan  ele  edilen7,65x17  mm çapındaki  1  adet  kovanın  ise  başka  bir  ateşli  silah  ile 

atıldığı belirtilmiştir. 

Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün 25/10/2016 tarih ve ANK-

BLS-2016-05694 uzmanlık numaralı uzmanlık raporunda, Talat URAL'dan elde edildiği 

belirtilen 48313 seri numaralı Kırıkkale Marka tabanca, 75 adet 9x17 mm çapında, 100 adet 

9x19 mm çapında fişekler üzerinde yapılan incelemeler sonucunda tabanca ve fişeklerin 6136 

Sayılı Kanun kapsamında bulunduğunun, Kara Havacılık Komutanlığı Hava Harekat Tabur 

Komutanlığı'nda yapılan aramada elde edildikleri belirtilen ve Ankara Batı Adli Emanetinin 

2016/1979  sırasında  kayıtlı  oldukları  belirtilen,  Ankara  Batı  Cumhuriyet  Başsavcılığı'nın 

17/08/2016 tarih ve 2016/22209 sayılı yazısıyla incelenmek üzere laboratuvara gönderilen ve 

hakkında  ANK-BLS-2016-04696  sayılı  uzmanlık  raporu  tanzim  edilip,  silahı  tespit 

edilemeyen olaylar arşivi kod no 11805 sırasında kayıtlı, geçici olarak alıkonulan 9x17 mm 

çap ve tipindeki fişeklere ait 21 adet kovanın 48313 seri numaralı,9x17 mm çap ve tipinde 

fişek istimal eden, Türkiye yapısı Kırıkkale marka, yarı otomatik markayla atıldıkları tespit 

edilmiştir. 
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Ankara  Kriminal  Polis  Laboratuvarı  Müdürlüğü'nce  düzenlenen  20/10/2016 

tarih  ve  ANK-KİM-16-07292  sayılı  uzmanlık  raporunda;  Talat  URAL'a  ait  oldukları 

belirtilen C-2012-442180 barkod numaralı delil  poşetinde Rowenta ibareli çanta içerisinde 

bulunan 75 adet 9 mm çapında fişek, 100 adet 9 mm çapında fişek ve 48313 seri numaralı 

Kırıkkale  marka  tabanca  ve  şarjöründen  alınan  svaplarda  atış  artıkları  tespit  edildiği 

belirtilmiştir. 

Şüpheli Talat URAL'a ait Samsung marka SM-A700FQ model 357727060442667 

imei numaralı cep telefonu üzerinde Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin 2016/3931 D. İş 

sayılı kararı uyarınca bilirkişiler tarafından yapılan inceleme sonucu düzenlenen 14/11/2016 

tarihli bilirkişi raporunda, cep telefonunun inbox klasöründe,

Şüpheli  Talat  URAL'ın  kullanmakta  olduğu  0530  464  75  81  numaralı  telefon 

hattından  0530  464  75  82  numaralı  Çiğtanem  Jale  Ural  adına  rehberde  kayıtlı  telefona 

whatsapp üzerinden 15/07/2016 tarihinde saat 23:02:05'te " telefonu kapatıyorum" şeklinde 

mesaj gönderdiğinin belirtilmiştir.

Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  Mali  Suçlarla  Mücadele  Şube  Müdürlüğü'nün 

28/03/2017 tarih ve 342278 Sayılı cevabi yazısında; Şüpheli Talat URAL’ın annesi Nesibe 

URAL’ın Bankasya'da hesabının bulunduğu ve 2014 yılında hesap bakiyesinde artış olduğu 

belirtilmiştir.

Şüpheli Talat URAL'ın kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0530 464 75 81, 0530 

464 75 82 ve 0538 639 25 51 numaralı telefon hatları için Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği'nin 

28/11/2016 tarih ve 2016/2405 D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi 

uyarınca iletişim tespiti kararı verilmiştir.

Şüpheli  Talat URAL'ın kullanmakta olduğu 0530 464 75 81 numaralı  telefon 

hattının iletişim bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe girişiminde bulunulan 15/07/2016 

tarihinde şüphelinin cep telefonunu saat 19:52'den itibaren Güvercinlik kışlasının bulunduğu 

mevkiideki baz istasyonlarından sinyal verdiği, saat 00:17'den itibaren ise Kazan ilçesindeki 

baz istasyonlarından sinyal vermeye başladığı, saat 03:32 ve 03:33'de iki kez Çankaya Köşkü 

civarındaki  baz  istasyonlarından  sinyal  verdikten  sonra  saat  04:40'dan  itibaren  tekrar 

Güvercinlik kışlasının bulunduğu mevkiideki baz istasyonlarından sinyal verdiği, daha sonra 

saat  06:28'den  itibaren  yeniden  Kazan  ilçesindeki  baz  istasyonlarından  sinyal  vermeye 

başladığı,  şühpelinin  cep  telefonu  ile  14/07/2016  tarihinde  saat  08:33'de  şüpheli  Yusuf 

ORHAN ile, saat 14:29'da şüpheli Erkan ÇETİN ile, saat 20:18'de şüpheli Ertan DERİN ile, 
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15/07/2016 tarihinde saat 10:55, 19:45, 19:52 ve 20:42'de şüpheli Muzaffer KARTOPU ile, 

saat  18:04,  18:59,  19:20'de  şüpheli  Engin  GÖZ  ile,  saat  19:58'de  Ahmet  YENGİL ile, 

19/07/2016 tarihinde saat 03:15, 09:39, 10:13'de şüpheli İlhan OCAKCIOĞLU ile, saat 03:32, 

03:32 ve 03:33'de şüpheli Halil GÜL ile, saat 04:40'da şüpheli Mehmet DEMİRHİSAR ile, 

saat 04:50, 05:10, 05:37 ve 06:28'de şüpheli Ömer KIZILOVA ile, saat 08:29'da şüpheli İlyas 

BARUT ile, saat 04:43'de tanık Yunus Emre ÇETİNBİLEK ile telefon irtibatında bulunduğu 

anlaşılmıştır. 

Kara Havacılık Komutanlığı  tarafından yapılan idari  soruşturma sonrasında 

düzenlenen "İdari ve Disiplin Soruşturma Heyetinin Olayla İlgili Personel Hakkındaki 

Değerlendirmesi  ve  Kanaati  Çizelgesinde;  Şüpheli  Talat  URAL'ın, Kurmay  Başkanı 

odası,  koridorlarda,  karargah  önünde,  Harekat  Merkezinde  vestli  ve  uçuş  tulumlu  olarak 

elinde yiyecek ve içeçekle muhtelif defalar ve zamanlarda girip çıktığı, S-70 helikopteri ile 

uçuş yaptığı, Kara Havacılık Komutanlığına karargahına gelerek uçtuğu helikopterin uçuşta 

APU'dan isabet aldığını belirttiği, isabet aldığı bu hasarla helikopterinçalışıp çalışmayacağını 

sorduğu,  Darbe Teşebbüsü kapsamında icra  edilen  faaliyetlere  katıldığı,  667 sayılı  Kanun 

Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkarıldığı belirtilmiştir.

Şüpheli Talat URAL, 17/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan tüm deliller ile birlikte şüpheli Talat URAL'ın eylemleri değerlendirildiğinde;

Şüpheli Talat URAL'ın, Kara Havcılık Okul Komutanlığı Kara Havacılık Öğretim 

Başkanlığı  Teknik  Konular  Kurulu  Motor  Kısmında  Türbinli  Motor  Öğretmeni  olarak 

Astsubay Kıdemli Başçavuş rütbesiyle görev yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri dışında başka asker kişilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış 

biçimi, şüpheli Yusuf ORHAN'ın 'Talat URAL'ın Fetullahçı Terör Örgütü mensubu' olduğuna 

ilişkin17/11/2016  tarihli  beyanı,  yine  şüpheli  Ömer  SEZEN'in  23/12/2016  tarihli  'Talat  

URAL'ın  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu' olduğuna  ilişkin  birlikte  nazara  alındığında, 

şüpheli Talat URAL'ın hücresel ağ içerisinde faaliyet gösteren Fetullahçı Terör Örgütü üyesi 

olduğunun anlaşıldığı,

Şüphelinin,  UH-1 helikopter  teknisyeni  olduğu,  Fetullahçı  Terör  Örgütü mensubu 

askerler  tarafından  planlanıp  gerçekleştirilecek  olan  askeri  darbe  planı  kapsamında  olay 
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gecesi  Skorksy  tipi  helikopterlere  teknisyenlik  yapacak  personel  olarak  önceden 

görevlendirildiği,

Şüpheli  Talat  URAL'ın,  askeri  darbeden önceden haberdar  olduğu,  şüpheli  Engin 

GÖZ'ü de askeri darbe girişiminden ve bu girişim sırasında ona verilen görevden haberdar 

ettiği, 

Şüphelinin, olay günü görevli olmamasına rağmen askeri darbe faaliyeti kapsamında 

Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askerler tarafından kendisine verilecek emir ve talimatları 

yerine getirmek üzere akşam saatlerinde Kara Havacılık Komutanlığı Güvercinlik kışlasına 

sivil kıyafetlerle geldiği, askeri darbe girişimi sırasında kendisine verilen görevden haberdar 

olduğu için uçuş kıyafetlerini giydiği, 

Şüphelinin, olay akşamı beraberinde iki tabanca getirdiği, bu tabancalardan birisini 

şüpheli Engin GÖZ'e verdiği, diğer tabancayı da üzerinde kuşanarak taşıdığı, olay gecesi saat 

03:45'de şüphelinin vest kuşanmışve tabanca takılı  şekilde karargah binasına giriş  yaptığı, 

harekat merkezi koridorunda dolaştığının güvenlik kamerası görüntüleri ile tespit edildiği, 

Askeri  darbe  faaliyetinin  başlaması  üzerine  şüpheli  Talat  URAL'ın  da  aralarında 

bulunduğu teknisyenlere helikopter başı yapmaları talimatı verildiği, şüpheli Talat URAL'ın 

bu talimat doğrultusunda Güvercinlik'teki helikopter park alanında, önceden tüm bakımları 

yapılmış ve uçuşa hazır bir şekilde bekleyen kuyruk numarası tespit edilemeyen üzerinde bixi 

kapı  makineli  tüfeği  ve  mühimmat  bulunan  Skorsky S-70  tipi  genel  maksat  helikopterin 

başına gittiği, bu helikopteri uçuşa hazırladığı, daha sonra bu helikoptere pilot olarak gelen 

kimlik bilgileri  belirlenemeyen şüphelilerle birlikte Güvercinlik Meydanından kuleden izin 

almadan  kalkış  yaptıkları,  helikopter  ile  Kazan  ilçesinde  bulunan  Akıncı  Hava  Üssüne 

gittikleri ve  'Yurtta Sulh' parolasını kullanarak üstte daha önceden belirlenmiş bir alana iniş 

yaptıkları, 

Şüpheli Talat URAL'ın, Akıncı Hava Üssünde kendi sıralı amir ve komutanlarından 

olmayan,  askeri  darbeciler  tarafından  Hava  Görev  Komutanı  olarak  atanan  şüpheli  Uğur 

KAPAN'dan aldığı talimatlar doğrultusunda hareket ettiği, şüpheli Uğur KAPAN'ın talimatı 

üzerine  ilerleyen  saatte  şüpheliler  Mehmet  DEMİRHİSAR  ve  Halil  GÜL'ün  pilotluğunu 

yaptıkları helikopter ile Harp Okuluna gittikleri, oradan aldıkları silahlı öğrencileri toplam 5 

sefer  yapmak  üzere  Genelkurmay  Başkanlığı  bahçesine  indirdikleri,  bu  faaliyet  sırasında 

helikoptere ateş açıldığı, helikopterin apusundan isabet alması üzerine şüpheli Talat URAL'ın 

tanık Yunus Emre ÇETİNBİLEK'i saat 04:40 sıralarında telefonla aradığı, ona helikopterin 

apusuz çalışıp çalışamayacağını sorduğu, 

Helikopterin  isabet  alması  nedeniyle  Güvercinlik  meydanına  iniş  yaptığı,  şüpheli 

Talat URAL'ın bu helikopterde birlikte uçuş gerçekleştirdiği şüpheliler Halil GÜL ve Mehmet 

DEMİRHİSAR ile birlikte saat 04:51'de uçuş dönüşü Güvercinlik Kışlası Harekat Merkezi 
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koridorunda göründüklerinin güvenlik kamerası görüntüleri ile tespit edildiği, 

Şüpheli  Talat  URAL'ın cep telefonunun olay gecesi saat 03:32 ve 03:33'de 2 kez 

Çankaya  Köşkünün  bulunduğu  mevkiideki  baz  istasyonlarından  sinyal  verdiğinden 

şüphelilerin  helikopter  ile  bu  zaman  diliminde  Çankaya  Köşkü  civarında  uçuş 

gerçekleştirdiklerinin anlaşıldığı, 

Şüphelinin, olay akşamı belirlenen ve yukarıda belirtilenler dışında gerçekleştirdiği 

başka helikopter uçuşu ya da başka faaliyeti bulunup bulunmadığının soruşturma aşamasında 

belirlenemediği, 

Askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  ve  Akıncı  Hava  Üssünün 

bombalanması üzerine şüpheli Talat URAL'ın,  şüpheliler  Engin GÖZ ve Erkan ÇETİN ile 

birlikte  lojmanlar  bölgesine  giderek  tellerden  atlayarak  Akıncı  Hava Üssünden  kaçtıkları, 

yakındaki bir yerleşim yerine giderken yolda jandarma tarafından yakalandıkları,

Şüpheli Mahmut ŞAKRAK 17/11/2016 tarihli beyanına göre, şüpheli Talat URAL'ın 

olay  gecesi  üzerinde  bulunan  tulumunda  rütbe,  isimlik  ve  pecini  bulunmadığı,  sökülmüş 

olduğunun anlaşıldığı, askeri darbe girişimi kapsamında faaliyette bulunan Fetullahçı Terör 

Örgütü mensubu askerlerin büyük bir kısmının olay gecesi tanınmamak ve bilinmemek için 

aldıkları  talimat  doğrultusunda  pec,isimlik  ve  rütbelerini  sökerek  faaliyette  bulundukları, 

şüpheli Talat URAL'ın da örgütsel tavır göstererek benzer şekilde davrandığı, 

Şüpheli  Talat  URAL'dan ele  geçirilen  tabanca  ve  mermilerden  alınan  svapta  atış 

artıkları bulunduğu belirlenmiş ise de, şüphelinin silahla ne tür bir eylem gerçekleştirdiğinin 

tespit edilemediği, 

Şüphelinin, olay gecesi yetkisiz olarak uçuş gerçekleştirdiği, 

Şüphelinin,  olay  akşamı  Genelkurmay  Başkanı  tarafından  hava  sahasının  uçuşa 

kapatılmasına ilişkin emir verildiği halde helikopterleri uçuşa hazırladığı ve bu helikopterlerin 

bu yasağa rağmen uçuş gerçekleştirdikleri, 

Şüphelinin, olay günü gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi 

olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü 

mensubu olan diğer  şüphelilerle  fikir  ve eylem birlikteliği  içerisinde hareket  ettiği,  askeri 

darbe  girişimininde  bulundukları,  şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarından  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  aldığı  yasal 

olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Talat  URAL'ın  teknisyen  olarak  uçuş  gerçekleştirdiği  helikopterin  polis 

tarafından atılan ateş sonucu isabet alması, bu helikopterin Genelkurmay Başkanlığı ile Kara 

Harp Okulu arasında olay gecesi faaliyette bulunması, bir kısım müştekilerin Genelkurmay 

Başkanlığı  bahçesinden  kalkan  helikopterden  kendilerine  ateş  edildiğine  ilişkin  beyanları 

birlikte  değerlendirildiğinde,  şüpheli  Talat  URAL'ın  Genelkurmay  Başkanlığı  civarında 
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helikopterlerden açılan ateş sonucu meydana gelen tüm yaralama ve öldürme eylemlerinden 

5237 sayılı TCK 37 maddesi uyarınca doğrudan sorumlu olduğu, bu şekilde  Genelkurmay 

Başkanlığı  Binası  civarında Ali  Mehmet  VUREL,  Beytullah  YEŞİLAY, Cengiz  POLAT, 

Fuat  BOZKURT,  İbrahim  ATEŞ,  Maktul  Mehmet  KOCAKAYA,Murat  İNCİ,  Mustafa 

KARASAKAL,  Muzaffer  AYDOĞDU,  Osman  ARSLAN,Osman  EVSAHİBİ,  Özcan 

ÖZSOY,Ramazan KONUŞ,Selim CANSIZ, Serhat ÖNDER, Suat AKINCI, Suat ALOĞLU, 

Sultan  Selim  KARAKOÇ,  Uhut  Kadir  IŞIK,  Vedat  BÜYÜKÖZTAŞ,  Yasin  Naci 

AĞAROĞLU, Yusuf ÇELİK, Yusuf ELİTAŞ'ın öldürülmelerinin,

Müştekiler  Abdil  Muhsin  TÜRKMEN,  Abdullah  BAHÇECİ,Abdullah  CANSIZ, 

Abdullah  EROL,  Abdullah  KESKİN,  Abdullah  SEZGİN,  Abdullah  TUNÇEL,  Abdulvahit 

ÖZÇAVUŞ, Abdülkadir KAYAPINAR, Adem ULUTAŞ, Adem DEVECİ, Adem GÜL, Adem 

PARLAK, Adnan CEYLAN, Adnan ODABAŞI, Ahmet ARIK, Ahmet GENÇYİĞİT, Ahmet 

KARACA,  Ahmet  KAĞIZMANLI,  Ahmet  Salih  ÜNAL,  Ahmet  Sefa  KAYA,  Akın 

GÜNBULAK, Alaattin GÜMÜŞHAN, Ali DEMİRDAŞ, Ali  GÖK, Ali Osman KAYA, Ali 

ÖLÇÜCÜ,  Alişan  ÇELİK,  Aslan  ÇİÇEK,  Aydın  GÜLGAN,  Aydoğan  KONDU,  Ayhan 

AKKANAT,  Ayhan  ERTUĞRUL,  Aykut  TÜRKAN,  Aysel  SANCAK,  Barış  YILDIRIM, 

Bayram ÇAYLAK, Bedriye TÜREMİŞ, Berat BOZKURT, Birol ÇEBİ, Birşah YEŞİL, Burak 

BALCI,  Burak DEMİRCİ, Burhan DEMİR, Bülend BARAN, Bülent  DURAK, Bünyamin 

ÖCAL, Büşra ÖZYILMAZ, Büşra SANCAK, Can METİN, Cavit  ÖZTÜRK, Cem Koray 

ACAR, Cengiz ŞAHİN, Cengiz UÇAR, Cesur TEKİN, Çetin ÖZSOY, Dilek BURAN, Durak 

DENİZ, Ekrem ÇAKIR, Emin KARABIYIK, Emine AYDINBELGE, Emine Nur PARLAK, 

Emre KAYA, Enes GÖKGÜL, Engin ZENGİN, Ervil PEHLİVAN, Erdal AÇIKGÖZ, Eren 

TEKİN,  Erhan  ÇAYIR,  Erhan  SÜR,  Ertuğrul  ÇAĞLAYAN,  Esat  Kerim SEÇKİN,  Faruk 

BAŞARAN,  Fatih  GÜRSES,  Fatih  KARATEKİN,  Fatih  KUBULAY,  Fatih  PİRE,  Fazıl 

MACİT, Fazlı ÇİÇEK, Furkan ÖZTÜRK, Furkan SANCAK, Gülay GÜVERCİN, Gülüzar 

DEMİRCİ, Hacı Hasan OCAK, Hacı İhsan CEYLAN, Hacı Rahim ALLI, Hacer KONUŞ, 

Hakan KARADUMAN, Halil İbrahim BALGAT, Halit AYDOĞDU, Hamza ÇAKALOĞLU, 

Hanifi TÜMER, Harun ÇALI, Harun DOĞAN, Hasan CEYLAN, Hasan DEMİRKAN, Hasan 

KAYNAKCI, Hasan KAZMAZ, Hasan OLKUN, Hasan YAŞAR, Hatice TAVUKCU, Havva 

ŞEN,  Hüseyin  ÇINAR,  Hüseyin  KAYA,  İbrahim  ÇAĞ,  İbrahim  SIĞIN,  İbrahim  Ethem 

TOKATLIOĞLU, İlhan AYDIN, İsa PİRİHAN, İsa SARITEPECİ, İsmail  Samet MUTLU, 

Kaan ŞİMŞEK, Kadir İNCİKUŞU, Kadir TUNÇEL, Kazım ÇAKIR, Kemal TEZER, Kenan 

ARTUĞER, Kenan KONUK, Kerim TAŞKIRAN, Koray DEMİREL, Levent DİNÇ, Mahmut 

GÜRPINAR, Mahmut Mert  KILINÇ, Mehmet AYDINBELGE, Mehmet BACIK, Mehmet 

DALDA, Mehmet Fatih ŞABA, Mehmet Özgür AKKOYUNLU, Mesut TEKİNIŞIK, Metin 

İÇTÜZER, Metin UZUN, Muammer ERKAYA, Muhammed ŞAHBAZ, Muhammet Berdan 
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ÖLÇÜCÜ,  Muhammed  Nurullah  TAVUKCU,  Murat  AKGÜL,  Murat  AYKUT,  Murat 

BALGAT,  Murat  ÇETİN,  Murat  DEMİRCİOĞLU,  Mustafa  ATEŞ,  Mustafa  GÜLCAN, 

Mustafa  GÜNEL,  Mustafa  KARKIN,  Mustafa  ÖZYILMAZ,  Mustafa  SEÇKİN,  Mustafa 

SEMERCİ, Mustafa SIRAKAYA, Mustafa YILMAZ, Mücahit GÜNDOĞDU, Nazar IRMAK, 

Necati EKİZ, Necmettin ÇİMEN, Nevzat YAPAN, Nigar SERT, Oğuzhan KONURALP, Okan 

DEMİRCİOĞLU, Oktay ŞENGÜL, Onur Can AÇIKGÖZ, Orhan BURAN, Osman KÖMÜR, 

Ömer Faruk ÇATAL, Ömer Faruk EREN, Ömer Lütfi PEKER, Ramazan GÜNDEŞLİ, Regaip 

YILDIRIM, Salih ATEŞ, Satılmış KOÇAK, Selahattin KARAYEL, Selim YILMAZ, Selim 

ÖZDEMİR, Serdar DUMLUPINAR, Serdar KARATAŞ, Serkan ERAYHAN, Sinan ŞAHİN, 

Şafak ÜLGEN, Şener ŞENER, Şenol YEDİLER, Tahir ŞEKER, Talip TOSUN, Ufuk KAYA, 

Uğur KÖSEOĞLU, Uğur ŞAHAN, Ümit YEŞİLMADEN, Ümüt EKİNCİ, Üveys ÖZCAN, 

Üzeyir  KÜÇÜK,  Yahya  Murat  İMAMOĞLU,  Yasin  DEMİRCİ,  Yasin  GÖKGÖZ,  Yunus 

ÇELİK,  Yusuf  ASLANHAN,  Yusuf  AY,  Yusuf  GÖKDEMİR,  Yusuf  KURT,  Zafer  TAŞ'ın 

öldürülmeye teşebbüs edilmesi eylemlerinin doğrudan faili olduğu,

Şüpheli Talat URAL'ın, soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak,Anayasal  Düzeni  Ortadan  Kaldırmaya  Teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek, 23 kez nitelikli şekilde kasten 

insan  öldürmek,  196  kez  nitelikli  şekilde  insan  öldürmeye  teşebbüs  etmek  suçlarını 

oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-136- Şüpheli Tamer ÖĞÜT'ün ( Astsubay Başçavuş ) Eylemleri :

Şüpheli  Tamer  ÖĞÜT  22/10/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ... Balıkesir  Astsubay 

hazırlama  okulunda  okudum.  1996  yılında  okulu  bitirdim,  1997  yılında  Ankara  Taarruz 

helikopter Taburuna Teknisyen Astsubayı olarak göreve başladım, 2006 yılında Malatya iline 

tayin oldum, 2010 yılında tekrar Ankara iline geri döndüm. 

Ben Uçak/Helikopter Teknisyen Astsubayı olarak görev başladığımdan bu tarafa aynı 

görevi yapmaktayım. Uçak ve Helikopterlerin bakım ve arızaları ile ilgilenirim. 

Belirtilen  terör  örgütü  ile  ilgili  olarak  17/25  Aralık  sürecinden  sonra  basından 

öğrendiğim ve takip ettiğim kadarıyla biliyorum askeriye içerisindeki yapılanması ile ilgili 

hiçbir  bilgim  yoktu.  Bu  yapılanma  içerisinde  bu  güne  kadar  hiç  yer  almadım,  hiçbir 

faaliyetinde bulunmadım.

Benim darbe girişiminden önce hiçbir bilgim yoktu ancak darbe girişiminden sonra 
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TSK içerisindeki yapılanmayı fark ettim. 

Belirtilen  Yurtta  Sulh  Konseyinin  ismini  darbe  girişiminden  sonra  basından 

duyduğum  kadarıyla  öğrendim  ancak  detayı  hakkında  bilgi  sahibi  değilim,  darbe  gecesi 

okutturulan bildiriyi duymadım daha sonradan basından öğrendim.

İşyerinde çalıştığımız teknisyen arkadaşlardan oluşturduğumuz AH-1W isminde bir 

grubumuz var. Bu grup içerisinde günlük rutin işlemler ve uygulamalar ile ilgili yazışmalar 

yapmaktayız. Yaklişik bir yıldan uzun zamandır da bu şekilde kullanmaktayız. 

Ben 15 Temmuz günü eşim ile  birlikte  Göksu Parkında bulunduğum esnada saat 

22:30 gibi Takım komutan Vekilimiz Üsteğmen Ömer DERELİOĞLU beni cep telefonumdan 

arayarak; Anıtkabire Terörist  saldırı  olduğunu tekrar  beni  arayacağını aradığı  zaman diğer 

arkadaşlara bilgi  vermemi ve hep birlikte göreve gelmemizi istedi.  Yaklaşık 15-20 dakika 

sonra arayarak beş arkadaşın ile birlikte göreve gel dedikten sonra bende Astsubaylar Fatih 

SEVİNÇ, Murat ÖZEL, Fırat DARENDE ve Mustafa DUMAN’ı arayarak; Terörist saldırı 

olduğunu göreve çağrıldığımızı  söyledim ve eşimi bıraktıktan sonra görev yerime geldim. 

Diğer arkadaşlardan Mustafa DUMAN geç kaldığı için nizamiyeden almamışlar bu sebeple 

gelemedi.  Diğer  arkadaşlarla  taarruz  hangarına  geçtik  ben  Tabur  komutanımız  Murat 

BOLAT’ın yanına gittiğimde yanında Nuri OSMANCIOĞLU Yüzbaşı vardı. Yanına girerek 

geldiğimizi söyledim diğer arkadaşlarımızı da çağırmamı istedi. Hep birlikte tekrar odasına 

girdiğimizde; Terörist bir saldırı olduğunu, seferberlik ilan edildiğini, seferberlikte de verilen 

emre karşı gelenin vatan hainliği ile suçlanacağını söyledikten sonra Nuri OSMANCIOĞLU, 

Fatih  SEVİNÇ,  Murat  ÖZEL,  Fırat  DARENDE’yi  UH-1  hangarına  göndererek  Nuri 

Yüzbaşının emrine girmesini söyledi. Bana da uçuş hattına çıkmamı söyledi.

Uçuş hattına geldiğimde 10606 kuyruk numaralı Wisky Süper Kobra yerinde değildi. 

10605  kuyruk  numaralı  helikopter  de  pist  başına  çıkmıştı.  Uçuş  hattında  Yarbay  Erdal 

BAŞLAR  ile  Binbaşı  Eyüp  ÜNAL’ı  gördüm  aralarında  konuşuyordu.  Yanlarından  geçip 

giderken;  Teknisyen  Astsubaylar  Engin  SARITAŞ,  Volkan  TÜRKKORKMAZ,  Mustafa 

ORMANTEPE, Resul BARDAKKAYA’yı 10602 nolu helikopterin yanında gördüm. Engin 

SARITAŞ’a ne olduğunu sorduğumda; bilmediğini söyledi. Bende "Mühimmatı kim yükledi" 

diye sorduğumda "Ben yükledim" diye cevap verdi. "10602‘nin nesi var" diye sorduğumda; 

arızası  olduğunu  söyledi.  Bu  esnada  uçuş  hattındaki  helikopterler  sırayla  havalanmaya 

başladı.  Bir süre sonra Erdal BAŞLAR ile Eyüp ÜNAL’ın Atak helikopterine bindiklerine 

gördüm.

(Normal şartlarda helikopterler uçuş yoksa ve hafta sonları hangarlarda durur ancak 

15 Temmuz Cuma günü sabahtan uçuş planı olmadığı için helikopterleri hangara aldık ancak 

Tabur  Komutanı  Murat  BOLAT  gelerek  tüm  helikopterlerin  uçuş  hattına  çıkartılmasını 

söyledi. Bende uçuş planı yok niye çıkartıyoruz diye sorduğumda; Cumartesi günü kuvvet 
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Komutanı  ve  Kurmay  Başkanı  yürüyüşe  gelecek,  helikopterleri  görmek  istiyor  diye 

söyleyince tüm helikopterleri hangardan çıkarmıştık. Daha sonra da bana; emmobokslarıda 

takın diye istemde bulununca ben yine niçin diye sorduğumda; hafta sonu eskort görevi var 

diye söyledi.) 

Erdal BAŞLAR ile Eyüp ÜNAL daha sonra havalandılar, Ömer DERELİOĞLU bana 

"Silah arızası için bir tane teknisyen var mı?" diye sordu. Ben de "Çağlayan Çimen var" diye  

söyleyince çağırmamı istedi.  Bende arayarak tabur komutanının emri olduğunu söyleyerek 

çağırdım.  Bu  arada  uçuş  hattında;  Binbaşı  Sadullah  ABRA,  Yarbay  Murat  KARAKAŞ, 

Yüzbaşı İzzet ÇAKAN ile Teknisyenlerden Süleyman Nazif TÜRKOĞLU, Ümit ALPAR ve 

Ömer GÜLER’i gördüm. Bunların yanlarında beylik silahları vardı.

Bu sırada 10606 nolu helikopter iniş yaptığında pilot kısmında Binbaşı ALİ ERCAN, 

ön  tarafta  Yüzbaşı  Cebrail  SERT  olduğunu  gördüm.  Ali  ERCAN’ın  yanına  giderek  ne 

olduğunu sorduğumda; "Bir şey yok sağa sola atış yapıyoruz" diye söyledi. Yine bu arada 

uçuş hattında bulunan Ömer GÜLER kendi görevi olmamasına rağmen inen helikopterlerin 

yanına bizden önce giderek kontrol ediyor ve sürekli bizim arkamızda etrafımızda geziyordu. 

Ömer  GÜLER önceden  Kobra  teknisyeniydi  ancak  bir  süredir  bildiğim  kadarıyla  Askeri 

Yüksek  İdare  Mahkemesi  Başkanının  yaverliğini  yapıyordu.  O  gece  sürekli  etrafımızda 

gezdiği için ben de kendisine ne yapıyorsun gibisinden sorduğumda "Telefon ettiler geldik" 

diye  söyleyince  bende  devrem  olması  münasebetiyle  "Sana  kadar  çağıracak  kimseyi 

bulamamışlar mı?" diye takıldığımda, " Çağırdılar geldik" diye karşılık verdi. Yine bu esnada 

Ümit ALPAR’ı görerek ne olduğunu sordum. Çünkü Ümit ALPAR uçak baş teknisyeni idi 

bizim hangarda ilişkisi yok, kendisi, " Tatbikat var geldim" diye karşılık verdi. 

Bu esnada Atak helikopteri  indi 10606 tekrar kalktı.  Bu sırada Çağlayan ÇİMEN 

geldi  kendisine  ne  olduğunu  sorduğumda;  taksi  ile  birliğe  gelirken  Başbakanın  açıklama 

yaptığını  ve  bir  kalkışmadan  bahsettiğini  duyduğunu,  dışarısı  ile  içerdeki  havanınfarklı 

olduğunu  söyleyince  bazı  şeylerin  tuhaf  olduğunu  hissettim.  Çünkü;  uçuş  hattına  gelen 

pilotların çoğu bizim birlikten değildi, gelenlerin çoğunun kurmaylıkta veya kursta olduğu 

söyleniyordu. Çağlayan duyduklarını söyleyince ve bunlarla karşılaştırınca tuhaflık olduğunu 

düşünmeye başladım.  İlk  bize terörist  saldırı  olduğu söylendiği için kim varsa pilotlardan 

gelsin denmiş şeklinde algılamıştım ancak sonradan farklı olduğunu anladım.

10605 nolu helikopter geldiğinde arkada İlkay ATEŞ, önde de Taha Fatih ÇELİK 

indi. Kontrol ettiğimizde helikopterde üç adet mermi isabeti olduğunu görünce İlkay ATEŞ’e 

uçuşu  kestik  diye  söyledim  ancak  bana;  "Hayır  ben  devam  edeceğim"  diye  ısrar  etti. 

Kendisine bu şekilde uçuş yapılamayacağını söyledim çünkü doğuda da görev yaptığımdan 

biliyorum bir tane bile mermi isabet deliği olsun pilotlar kesinlikle uçmak istemezler ancak 

İlkay  ATEŞ’in  bu  halde  bile  uçmak  istemesi  şaşırtıcı  idi  ancak  ben  uçuşu  kestiğimizi 
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söyleyince  bana  10602  noluyu  hazırla  diye  söyledi.  Arızalı  olduğunu  söyleyince  10603 

noluyu hazırlamamı istedi ben de durumdan şüphelendiğim için helikopteri uçurmamak için 

hazırlık  yapmam için  4-5  saat  gerekir  diyerek  teknik  tabirler  kullanınca;  tamam  diyerek 

yanımdan ayrıldı. 

Bu esnada da (P) Kobralar inip kalkıyordu ancak yanlarına gitmediğim için kimin 

binip indiğini görmüyordum. Yine bu esnada UH-1 helikopteri iniş yaptığında Binbaşı Ersel 

ERSOY ile Üsteğmen Soner GÖKÇE’nin indiğini gördüm. Mühimmat getirmişlerdi. Hatta 

bizede mühimmatı indirmek için yardım etmemizi söylediler ben belimin ağrıdığı bahanesini 

söyleyerek  indirmedim.  Mühimmat  indikten  sonra  UH-1  tekrar  havalandığında  Fatih 

Astsubay telefonuna gelen mesajda; Helikopterlerin halka ateş ettiğini görmüş ve bizede bunu 

gösterdi hatta bu esnada Ömer GÜLER de bakmak isteyince kendisine göstermedik bu esnada 

saat 02:20 idi. 

Bu sırada 10606 tekrar  iniş  yaptığında  kontrolünü yaptık  ben uçuşu kesmek için 

bahaneler üretmek istiyordum baktım pervanede de mermi deliği var Ali ERCAN’a uçuşu 

kestiğimizi  söyledim  ancak  Ömer  GÜLER  bu  şekilde  uçabileceğini  söyleyince  bende 

sorumlusunun  ben  olduğumu  uçamayacağını  söyleyince  Ali  ERCAN tamam diyerek  gitti 

bende ekibe hangara girmesini söyledim. Hangara girince telefonlarımızı kontrol ettiğimizde 

yaşanan durumun bize söylenen tam tersi olduğunu öğrendik. Bu esnada bir patlama sesi ile 

elektrikler  gitti,  uçuş  hattını  kontrol  ettik  bir  şey yoktu bu esnada Eyüp ÜNAL’ı  görerek 

hayırmı diye sorduğumda; Murat BOLAT’ın yanına çıkalım diye söyleyince diğer teknisyen 

arkadaşlarla yukarı çıktık, bu esnada elektrikler kesik olduğu için etraf karanlıktı. 

Murat BOLAT’a; komutanım neler oluyor ne yapacağız diye sorduğumuzda; kendi 

güvenliğinizi  alın  diye  söyleyince;  komutanım o  zaman  dışarı  çıkıyoruz  biz  diye  karşılık 

verince; çıkabiliyorsanız çıkın, nizamiyelerde vur emri var, emir gelirse hep birlikte çıkarız 

diye söyledi. Oradan ayrılarak Fidanlık tarafına geçtik orada nasıl çıkabiliriz diye konuştuk 

benim sivillerim odada olduğu için tekrar içeri girerek sivillerimi aldım bu esnada Süleyman 

Nazif TÜRKOĞLU, Engin SARITAŞ ve Ümit ALPAR’ı gördüm. Ümit o esnada sivillerini 

giyiyordu. Dışarı çıkarken; Teknisyenler, teknisyenler diye bağırma sesi geliyordu. Yanımda 

bulunan Süleyman Nazif  TÜRKOĞLU; bi bakalım diye söyleyince; abi ben duymuyorum 

diye karşılık verdim. Tekrar; teknisyenler diye biri bağırdı, ben yine duymadığımı söyleyince 

Süleyman  Nazif  astsubay  bir  bakalım  diye  söyledi.  Gittiğimizde  Yarbay  İlkay  ATEŞ’in 

bağırdığını öğrendik. Bize; 10600 ‘yı hazırlayın diye söyleyince bende hazırlayamayacağımı 

gayri faal olduğunu söyledim. Bana; "Emir veriyorum hazırla" diye tekrarladı, bende gayri 

faal hazırlayamam diye karşılık verince peki sen bilirsin diyerek oradan ayrıldı. Bende diğer 

arkadaşların yanına gittim ve üzerimi değiştirdim. Resul BARDAKKAYA’nın aracı oradaymış 

binerken nereden kaçabiliriz düşüncesiyle o akşam nöbetçi olan Astsubay Rıza YÜKSEL’i 
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arayarak  kameralara  bakmasını  kör  nokta  varsa  söylemesini  oradan  kaçacağımızı 

söylediğimde bana; kesinlikle tenezzül etmeyin, kursuyer teğmenlere mühimmat dağıtılmış, 

vur emri var içerden ve dışardan yaklaşanları vuracaklarmış diye söyleyince beş altı kişi araca 

bindik,  Fatih  astsubayda  UH-1  tarafındaki  Tekin  TAŞKIRAN’ı  aradığında;  kendilerinin 

nizamiyeden Murat  BOLAT’ın  emri  ile  çıktığını  söyleyince  ana  nizamiyeye  gittik  buraya 

gelince  ben  Ümit  ALPAR’ı  arayarak  gelmiyormusunuz  diye  sorduğumda;  biz  biraz  daha 

kalacağız diye söyledi, Ana nizamiyeye geldiğimizde teçhizatlı albay ve yanında rütbeli iki 

kişi bizi durdurdu nereye gittiğimizi sordu, bizde; işimizin bittiğini Murat BOLAT’ın emri 

olduğunu söyleyince bizi araçtan indirerek telefonla birini aradı ve isimlerimizi istedi daha 

sonrada çıkın dışarı diye söyledi. Bu esnada nizamiyenin girişinde titan isimli araç duruyordu, 

aracı birisi çekti bunun üzerine Resul aracını çıkarttı, bizimde araçlarımızı nizamiye dışında 

akaldığı için yaya olarak nizamiyeden çıktık saat 04:10 idi.  Buradan eve gittim dinlendim 

öğleden sonrada ekibimi arayarak savcılığa gideceğimi söyledim ve onları da alarak Ankara 

Adliyesine gittik ve ifademizi verdik. 15 Temmuz gecesi yaşadıklarım bunlardan ibarettir, ben 

kesinlikle bu örgütün içerisinde yer almadım, faaliyetlerinde bulunmadım.

Sorulan  soru  ile  ilgili  olarak  yukarıda  detaylı  ifademi  verdim  TSK  içerisinde 

hiyerarşik  düzen  içerisinde  verilen  emre  uyulma  zorunluluğu  vardır.  15  Temmuz  gecesi 

verilen  emirlerin  kanunsuz  olduğunu  anladığım  an  itibarı  ile  elimden  geldiği  kadarıyla 

helikopterleri  uçurmamaya çalıştım yapabileceğim başkada bir  şey yoktu.  Karşımızdakiler 

silahlıydı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Murat  ÖZEL 17/11/2016tarihli  ifadesinde;  " ... Saat  23:15 sıralarında 

kursum  bitti,  kurstan  çıkıp  eve  doğru  giderken  23:30  sıralarında  Başteknisyenimiz  olan 

Kıdemli Başçavuş Tamer ÖĞÜT beni arayarak; Terör saldırısı varmış, birliğe çağırıyorlar” 

demesi  üzerine şaşmaz civarından dönerek Kara Havacılık  Komutanlığı  nizamiyesi  önüne 

geldim. 

İlk  etapta  içeriye  almadılar,  beş  dakika  sonra  Astsubay  Fatih  SEVİNÇ,  Fırat 

DARENDE, Başteknisyenimiz Tamer ÖĞÜT ile nizamiyenin önünde buluştuk. Tamer ÖĞÜT 

nizamiye  gitti  onuda  almayınca  nizamiyedeki  üniformalı  albay  ve  binbaşıya;  tabur 

komutanımızın emri olduğunu ve onun çağırdığını söyleyince bu subaylar telefon görüşmesi 

yaptıktan birkaç dakika sonra bizi içeriye aldılar, araçlarımız nizamiyede kaldı. ... Biz direk 

bizi çağıran tabur komutanımız Yarbay Murat BOLAT’ın odasına girdik. Odada sivil kıyafetli 

UH-1 Takım komutanı olan Yüzbaşı Nuri OSMANCIOĞLU vardı. Odada tabur komutanımız; 

büyük çaplı bir terör saldırı olduğunu, verilen tüm emirleri sorgulamadan yerine getirmemizi 

aksi  takdirde  vatana  ihanetten  bizleri  yargılatacağını  söyledi.  Daha  sonra  Tamer  ÖĞÜT 

Başçavuşumuza orda kalmasını, beni, Fatih SEVİNÇ ve Fırat DARENDE Astsubayımız ile 
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UH-1 hangarına gitmemizi, emir verilirse UH-1 helikopterlerini hazırlamamızı söyledi. 

... Kıdemli Başçavuş Tamer ÖĞÜT de ayrı bir yerde duruyordu. O esnada UH-1 iniş 

yaptı  kapıları  açıldığında  mühimmat  sandıklarının  olduğunu  gördük.  Süleyman  Nazif 

TÜRKOĞLU mühimmatları taşımamızı söyledi. ... " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ömer SEZEN23/12/2016  tarihli  ifadesinde;  "  .  Bunun  üzerine  Tamer 

ÖĞÜT  Başçavuşu  çağırdılar.  5  dakika  içerisinde  Tamer  ÖĞÜT  oraya  geldi.  Ataktaki 

mermileri namluya verme işini Tamer ÖĞÜT Başçavuş birkaç dakika içerisinde yaptı. Volkan 

ve Mustafa bu Atak helikoptere mühimmat yüklerken ben kendilerine herhangi bir şekilde 

yardım etmedim. Bu sırada Erdal BAŞLAR Yarbay ile Eyüp ÜNAL Binbaşı tulumlu olarak 

oraya geldiler. Ben Erdal BAŞLAR Yarbayla Malatya'da bir yıl  beraber çalışmıştım. Erdal 

BAŞLAR Yarbay helikoptere  bindikten sonra yukarıda belirttiğim şekilde  kutuda  bulunan 

kaskı çıkarıp kendisine verdim. Ona komutanım ne oluyor diye sordum. Oda bana "hallederiz 

Ömer" dedi. Sert bir şekilde baktı. Kendisine ayrıca Temelli'de kalan helikopterin geçirdiği 

arızayı düşünerekden rotorbrek'e dikkat edin dedim. Sonra kalkış yaptılar. " şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli Çağlayan ÇİMEN 10/08/2016 tarihli ifadesinde; " 22.30 sıralarında AH-

1WTeknisyen isimli whatsapp grubundan Başteknisyen Başçavuş Tamer ÖĞÜT tarafından 

haber  verildiğinde  herkes  mesaiye  gelecek  diye  mesaj  attı. Bunun  üzerine  kendisini 

arayarak  ne olduğunu sordum. Bana Bomba yüklü bir uçak olduğunu ve terör eylemi 

beklendiğini söyledi ve telefonu kapattı. 

...00.20 sıralarında Tamer ÖĞÜT beni tekrar aradı. Atak Helikopterde arıza olduğunu 

ve takım komutanı Ömer DERELİOĞLU, Tabur Komutanı Murat BOLAT’ın emri ile mesaiye 

gelmemi söyledi. Ben de taksiye binerek birliğime gittim

...Ben orada bulunduğum sürede Süper  Kobra Helikopter  uçuşa gitti.  Daha sonra 

Tamer Başçavuşun yanına gittim ne olduğunu sordum bilgisi olmadığını söyledi. Helikopter 

uçuştan geldi. Pilota nereye attıklarını sordum sağa sola atıp geliyoruz dedi. Bu helikopterde 

isabet almıştı giderebileceğim bir arıza olduğu halde gidermedik. Uçuş hattında bizim birlikte 

çalışmadığı halde orada bulunan personel vardı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ziya  KOPAR  17/11/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Saat  08.00  sıralarında 

birliğim olan bakım taburuna gittim, burada rutin faaliyetlerimizi yaptıktan sonra saat 16:00 

sıralarında  Başmakinist  Tamer  ÖGÜT,  hangarda  bulunan  helikopterleri  uçuş  hattına 

çıkartmamızı istedi bizde çıkartık, bu sırada yanımda hatırladığım kadarı ile teknisyen Murat 

ÖZEL, Tamer ÖĞÜT ve Engin SARITAŞ vardı. Bu emri de Tamer Başçavuşa tabur komutanı 
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Murat BOLAT vermiş. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Fatih  SEVİNÇ  16/11/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  23.10  civarlarında 

ikametime  geldim,  içeri  girdiğimde  işyerinden  Tamer  ÖGÜT  Başçavuş  beni  kullanmış 

olduğum cep telefonundan aradı ve işyerine gelmemi söylemesi üzerine bende rutin olarak 

daha  önceden  çağrıldığımız  için  yadırgamadım  ve  geleceğimi  söyleyerek  görüşmeyi 

sonlandırdık ...  orada bulunan askeri  araca ben Tamer ÖGÜT, Fırat  DARENDE ve Murat 

ÖZEL birlikte bu araca binerek görev yerimiz olan Taarruz hangarına gittik, her zaman ki 

odamıza gittik. 

Tamer ÖGÜT de Ömer DERELİOĞLU'na neden çağrıldığımızı sormak için üst kata 

çıktı ve bir müddet sonra aşağıya geldiğinde birlikte üst kata çıkalım dediğini hatırlıyorum 

birlikte üst katta bulunan Bakım Tabur Komutanı Yarbay Murat BOLAT’ın odasına gittik ve 

biz  içeri  girdiğimizde  Nuri  OSMANCIOĞLU  isimli  yüzbaşı  rütbesindeki  UH-1  takım 

komutanı  olan  şahıs  da  sivil  giyimli  olarak  oturuyordu,  bu  sırada  saati  tam  olarak 

hatırlamıyorum  ancak  gece  yarısından  önce  olduğunu  tahmin  ediyorum.  Murat  BOLAT 

odasında  bize  “terörist  faaliyetlerin  olduğunu  seferberlik  ilan  edildiğini  emirlerin  Genel 

Kurmaydan geldiğini emre uymayanlarında vatana ihanet ve emre itaatsizliğe ısrar suçundan 

yargılanacağını”  söyledi,  hatta  kıyafetinde  serbest  olduğunu  söyledi.  Ben,  Fırat 

DARENDE,Murat  ÖZEL  ile  birlikte  Yüzbaşı  Nuri  OSMANCIOĞLU  ile  birlikte  UH-1 

hangarına gidin ve faal olan helikopterleri uçuşa hazır edin demesi üzerine biz birlikte odadan 

çıktık ve Tamer Astsubaya da orada kalmasını söyledi.

...  Tamer Başçavuşu sordum karşıda demesi üzerine Fırat  Murat  ve ben Tamer'in 

yanına gittik. Burada Tamere neler olduğunu sordum kendisinin bilmediğinin dışarıdan bir 

haberinin  olmadığını,  buradan  çıkabilirmiyiz  diye  konuştuk  oda  bilmiyorum  dedi,  bu 

sıradauçuş hattında yerde 3 Süper Kobra bulunmakta idi, Tamer bana bir tanesinin havada 

olduğunu söyledi bu sırada o helikopterde iniş yaptı bir iki dakika sonra tekrar havalandı... " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Fırat DARENDE 16/11/2016tarihli ifadesinde; " ... Bu arada telefonum 

çaldı  baktığımda  Tamer  ÖĞÜT’ün  aradığını  görerek  açtım.  Ne  yaptığımı  sordu,  evde 

olduğumu söylediğimde, "hemen mesaiye gel" diye söyledi. 

Bu esnada  saat  23:22  idi.  Bende  bunun  üzerine  aracıma  binerek  Kara  Havacılık 

Komutanlığına  gittim.  Nizamiye  girişinde  Titanların  ve  itfaiye  araçlarının  girişi  kapattığı 

gördüm hatta içerden bana silah çektiler. Bu sırada sağ tarafta girişte aynı hangarda görev 

yaptığım Tamer ÖĞÜT, Fatih SEVİNÇ, Murat ÖZEL’i görerek aracımla yanlarına gittim ne 

olduğunu sorduğumda bilmediklerini söylediler.  Bu sırada da "teknisyenler buraya gelsin" 
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diye seslenildi ben kimin olduğunu görmedim. Daha sonra Tamer ÖĞÜT’ün geldiğinde içeri 

almamışlar.  Bunun  üzerine  kendilerini  tabur  komutanının  çağırdığını  söylediği  ile  ilgili 

görüşme yaptığını öğrendim. Nizamiyeye gittik, girişte daha önce hiç görmediğim üniformalı 

bir  subay kenarda bekleyen transiti  göstererek,  "buna binin sizi  götürsün" diye söyleyince 

araca bindik ve taarruz hangarında indik.

... Bu sırada büyük bir patlama oldu ve elektrikler kesilince hangardan çıkarak ne 

yapacağımızı nasıl dışarı çıkacağımızı konuşurken Murat BOLAT’ın yanına gitmeyi Tamer 

abi söyledi. Hep birlikte Murat BOLAT’ın yanına çıktık Tamer ÖĞÜT; Komutanım Viskiler 

gayri  faal  biz  ne  yapalım  diye  sorduğumuzda;  arkadaşlar  çıkış  yok,  nizamiyelerden 

çıkarmıyorlar, girip çıkanı vuruyorlar, çıkabiliyorsanız çıkın diye söyleyince tekrar aşağıya 

inerek ağaçlık alana gittik. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Mutlu  AÇIKGÖZ 18/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  Biz  Güvercinlik 

üssüne  geldiğimizde  burada  çalışmalarda  bulunan  personellerden  tanıdıklarım  Başçavuş 

Engin  SARITAŞ,  kıdemli  başçavuş  Tamer  ÖĞÜT ...  Kıdemli  Başçavuş  Süleyman  Nazif 

TÜRKOĞLU  ve  isimlerini  bilmediğim  3-4  kişi  daha  bulunuyordu.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Mustafa  ORMANTEPE 27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "... Daha  sora 

Temelli  tarafından Pilot yarbay Hakan EROL ve Yüzbaşı Memduh KARAGÖL tarafından 

yeni  bir  Atak  helikopteri  getirildi  veYarbay  Erdal  BAŞLAR  ve  Binbaşı  Eyyup  ÜNAL 

buhelikoptere bindi bize hitaben Genelkurmay Basıldı  acil  oraya gideceğiz dedive benden 

tekrar  mühimmat  yüklememi  istediler  bizde  yine  burada  bulunan  teknisyenler  Volkan 

TÜRKKORKMAZ,  Ömer  SEZEN,  Tamer  ÖĞÜT  ile  birliktebu  helikoptere  mühimmat 

yükledik ve aynı pilotlar helikopterle saat 23:00 sıralarındauçtular. 15 dk sonra geri döndüler 

ve silah  sisteminde arıza  olduğunu söylediler  ve  hemen giderilmesini  istediler.  "  şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Resul  BARDAKKAYA 22/10/2016 tarihli  ifadesinde;  "  Helikopterler 

inmeden  önce  Tamer  ÖĞÜT,  Çağlayan  ÇİMEN,  Fatih  SEVİNÇ,  Murat  ÖZEL,  Fırat 

DARENDE  Astsubaylarda  oraya  geldiler.  Uçuş  hattındaydılar.  Onlarla  beraber  gelen 

helikopterlerin kontrollerini yaptık. Yukarıda belirttiğim gibi helikopterin isabet aldığını bu 

kontrolde  tespit  ettik.  Helikopter  pilotları  da  helikopterin  başındaydı.  İlkay  ATEŞ,  Tamer 

ÖĞÜT  Astsubaya  helikopterleri  uçuşa  hazır  hale  getirin  dedi.  Tamer  astsubay  mevcut 

isabetleri nedeniyle helikopterlerin uçamayacağını söyledi. Normalde helikopter pilotları da 

bu arıza ile uçup uçamayacağını bilirler. 
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Şüpheli  Volkan  TÜRKKORKMAZ  26/10/2016 tarihli  ifadesinde;  "  O  sırada 

oraya Tamer ÖĞÜT, Murat ÖZER, Fatih SEVİNÇ, Çağlayan ÇİMEN Astsubaylar geldiler. 

Onlarda bize ne olduğunu sordular, bizde baskın olduğunu söyledik, bunlarda helikopterlere 

mühimmat  yerleştirilmesine  yardım  ettiler.  Kimileri  hasar  gören  helikopterlerleilgili 

kontrolleri yaptılar. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Engin SARITAŞ 05/12/2016 tarihli ifadesinde; "Öğleden sonra saat 14:00 

- 14:30 sıralarnıda Murat Yarbay birileriyle taarruz hangarına geldi.  Bütün başmakinistleri 

topladı.Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU  Başçavuş,  Tamer  ÖĞÜT  Başçavuş,  Orçun 

AKÖZENLER Başçavuş vardı. Bende yanlarına gittim. Murat BOLAT bizlere içeride faal 

durumda olan bütün helikopterlerin uçuş hattına çekilmesini arızalı helikopterlerin arızalarının 

giderilmesini,  mühimmat  sandıklarının  içeri  yerleştirilmesini  emretti.  Sonra  hep  birlikte 

hangarın yanında bulunan silah deposuna gittik. Oranın anahtarının Tamer ÖĞÜT Başçavuşta 

olduğunu  biliyorum.  Silah  teposunun  kapısını  o  açtı.  O  gün  4  tane  faal  Süper  Kobra 

helikopteri  vardı.  Depoda ise  3  mühimmat sandığı  vardı.  Tamer ÖĞÜT Başçavuş  bir 

eksiğimiz  olduğunu  söyledi.  Murat  Yarbay bu  eksiği  de  gerekirse  gidin  fabrikadan  alın 

tamamlayın  dedi.  Murat  yarbayın  fabrika  dediği  yer  5.  Ana  bakım  merkeziydi.  Mesai 

bitmeden bunlar hazır olsun dedi. Nedeni olarak da Cumartesi sabahı Akka anlaşması gereği 

Genel  Kurmay'dan  bir  heyet  geleceğini,  buna  helikopterlerin  hazır  olması  gerektiğini 

söylemişti. 

Murat  BOLAT  Albayın  bu  talimatı  üzerine  taarruz  helikopterleri  hazır  hale 

getirilmeye  başlandı.  AH1P  kobraları  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU  Astsubayın 

sorumluluğundaydı. O kendi personeline talimat vererek onları hazır hale getirmeye başladı. 

Biz AH1 W Süper kobra helikopterlerin olduğu kısımdaydık. Bizim kısmın sorumlusu Tamer 

ÖĞÜT Başçavuştu. Tamer ÖĞÜT Başçavuş Fırat DARENDE, Murat ÖZEL Astsubayların da 

aralarında bulunduğu personelle birlikte Süper Kobraları faal hale getirilmesi için çalışmaya 

başladılar. Ben ise mesai bitimine kadar kendi rutin görevimi yaptım. 

...  Süper  kobralardan  eksik  olan  mühimmat  sandığını  Tamer  ÖĞÜT Başçavuşun 

nereden tamamladığını bilmiyorum. Ancak ilerleyen saatlerde eksik herhangi bir mühimmat 

sandığı olduğunu hatırlamıyorum. 

Biz  helikopterler  gittikten  sonra  beklemeye  başladık.  Orada  bulunan  bir  Atak 

helikopteri vardı. Malatya'dan gelen Volkan TÜRKKORKMAZ ve Mustafa ORMANTEPE 

Astsubaylar  onunla  ilgileniyorlardı.  Giden  helikopterler  geri  gelmeye  başladılar.  Süper 

kobraları Resul BARDAKKAYA astusbay karşıladı. Bu sırada Tamer ÖĞÜT, Fatih SEVİNÇ, 

Murat  ÖZEL,  Fırat  DARENDE,  Çağlayan  ÇİMEN  Astsubaylar  da  gelmişlerdi.  Süper 
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kobraların  ardından  kobralar  da  geri  döndü.  Orada  bulunan  astsubaylar  da  gelen  kobra 

helikopterleri karşıladılar. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ömer DERELİOĞLU 10/08/2016 tarihli  ifadesinde;  "  Bunun üzerine 

bende bakım komutanlığında görev yapan Binbaşı Suat AKYAZ, Yüzbaşı Veysel ERDOĞAN, 

Üstteğmen  Soner  GÖKÇE,  Yüzbaşı  Nuri  OSMANCIOĞLU,  Yüzbaşı  Serhan  AFACAN, 

Astsubay  Başçavuş  Tamer  ÖĞÜT ve  Yüzbaşı  Sinan  ASLAN’ı  arayarak  tabur  komutanı 

Yarbay Murat BOLAT’ın emrini ilettim. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Rıza YÜKSEL 14/10/2016 tarihli ifadesinde; "  Yine aynı sıralarda aynı 

bölgede Tamer ÖĞÜT Astsubay,  Çağlayan ÇİMEN Astsubay,  Fatih  SEVİNÇ Astsubay ve 

Fatih ŞENTÜRK Astsubayı  gördüm. Yanlarında 2-3 kişi  daha vardı ama kimler olduğunu 

seçemedim. Hava karanlıktı.  Bunların hepsinin ortak özelliği  teknisyen olmalarıydı.  Hepsi 

telaşlıydı.  Oradan  arabaya  binip  Merkez  Nizamiye'ye  doğru  gittiler.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli Süleyman Nazif TÜRKOĞLU 01/11/2016 tarihli ifadesinde;  " Bizimle 

aynı hangarı kullanan AH-1 wiski Süper Kobra helikopterlerini de görevli teknisyenler bizim 

gibi hangarın dışına uçuş hattına çıkarıp hazırlık yaptılar. Bu teknisyenlerin kim olduğunu şu 

anda hatırlamıyorum. Engin SARITAŞ normalde kalite kontrol astsubayıdır.  Tamer ÖĞÜT 

Astsubay  bu  helikopterleri  kimin  çıkardığını  bilir.  Çünkü  kendisi  o  hangarda  o 

helikopterlerden sorumlu astsubaydır. Helikopterlerin hepsi çıkarıldığında hangarda sadece 1 

tane yukarıda belirttiğim bakımı devam eden helikopter kalmıştı. Diğerleri uçuş hattındaydı.

Murat BOLAT Yarbay saat 15:00-16:00 sıralarında yanında Ömer DERELİOĞLU 

üsteğmen, Tamer ÖĞÜT Astsubay, Orçun AKÖZENLER Astsubay ile birlikte hangarı gezdik. 

Murat BOLAT Yarbay bize taarruz helikopterlerine ammo boxları taktırdı.

Ömer  GÜLER'i  ise  saat  23:00  sıralarında  uçuş  hattında  görmüştüm.  Resul 

BARDAKKAYA  ise  saat  21:30  sıralarında  oradaydı.  24:00  sıralarında  Tamer  ÖGÜT, 

Çağlayan  ÇİMEN,  Fırat  DARENDE,  Fatih  SEVİNÇ,  Murat  ÖZEL astsubayları  da  uçuş 

hattında  görmüştüm.  Bu  astsubaylar  wiski  helikopteri  dediğimiz  Süper  Kobraların 

teknisyenleridir.  Bu  helikopterleri  uçuşa  hazırlıyorlardı.  Tamer  ÖĞÜT  astsubayı 

helikopterlerden birisinin silah arızasına müdahale ederken. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli İlkay ATEŞ 27/07/2016 tarihli ifadesinde; "..Yine o gece teknisyenlerden 

Başçavuş  Tamer  YİĞİT  ve  Başçavuş  Çağlayan  ÇİMEN’i  de  bir  ara  kışlada  olduklarını 

gördüm ve kendilerine  burada  ne arıyorsunuz diye  sorduğumda,  kendilerini  Bakım Tabur 
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Komutanı  Yarbay Murat  BOLAT tarafından çağırıldıklarını  söylediler.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  03:00'de,  Üstçavuş  Fatih  SEVİNÇ,  Üstçavuş  Fırat 

DARENDE, Üstçavuş Murat ÖZEL‘in sivil kıyafetli,  Üsteğmen Ömer DERELİOĞLU‘nun 

uçuş kıyafetli olarak taarruz hangarı içinde görüldükleri,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 00:13'de, Başçavuş Tamer ÖĞÜT olduğu düşünülen 

şahsın, uçuş kıyafetli olarak taarruz hangarında görüldüğü,

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  03:00'de,  Başçavuş  Tamer  ÖĞÜT  ve  Başçavuş 

Çağlayan  ÇİMEN  (sivil  kıyafetli)  oldukları  düşünülen  şahısların  taarruz  hangarında 

görüldükleri belirtilmiştir. 

Şüpheli Tamer ÖĞÜT'ün kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0505 273 48 97 

numaralı telefon hattı için Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin 23/11/2016 tarih ve 2016/6088 

D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı  

verilmiştir.

Şüpheli Tamer ÖĞÜT'ün, kullanmakta olduğu 0505 273 48 97 numaralı telefon 

hattının iletişim bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe girişiminde bulunulan 15/07/2016 

tarihinde  saat  17:27'ye  kadar  cep  telefonunun  Güvercinlik  Kışlası  civarındaki  baz 

istasyonlarından  sinyalverdiği,  daha  sonra  Yenimahalle  ve  Etimesgut  civarındaki  baz 

istasyonlarından sinyal verdiği, saat 23:34'den itibaren sabah saat 04:31'e kadar Güvercinlik 

Kışlası  Güvercinlik  Kışlasının  bulunduğu  civardaki  baz  istasyonlarından  sinyal  verdiği, 

şüphelinin olay gecesi şüpheliler Ömer DERELİOĞLU, Çağlayan ÇİMEN, Fatih SEVİNÇ, 

Rıza  YÜKSEL,  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU,  Murat  ÖZEL,  Resul  BARDAKKAYA ve 

Ümit ALPAR ile telefon irtibatı içerisinde oduğu, cep telefonunun gece boyunca açık olduğu, 

internet erişiminde bulunduğu anlaşılmıştır. 

Şüpheli Tamer ÖĞÜT,21/10/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Tamer  ÖĞÜT'ün  eylemleri 

değerlendirildiğinde;
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Şüpheli Tamer ÖĞÜT'ün, 1. Kara Havacılık Alayı Bakım Tabur Kullanıcıve D/DS 

Bakım Bölüğü Taarruz Helikopter Kullanıcı Bakım ve Onarım D/DS Takımı Başteknisyeni 

olarak Astsubay Kıdemli Başçavuş rütbesiyle görev yaptığı, 

Şüphelinin, şüpheli Taha Fatih ÇELİK 06/09/2016 tarihli Sulh Ceza Hakimliğinde 

verdiği  ifadesinde  "gerek bizim birlikte  gerekse  diğer  birliklere  görevde  olmadığı  halde  

telefon  ya  da  mesaj  ile  çağrıldığı  belirtilen  kişilerin  tümünün  bu  yapıya  dahil  kişiler  

olduğunu,  zira  darbe  kalkışmasından  haberdar  olduklarını  düşünüyorum.  "  şeklindeki 

beyanı  ile  şüphelinin  olay  akşamı  gerçekleştirdiği  faaliyetler  birlikte  gözönünde 

bulundurulduğunda şüphelinin, Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğunun anlaşıldığı, 

Şüpheli  Tamer  ÖĞÜT'ün  15/07/2016  tarihinde  öğle  saatlerinden  itibaren  şüpheli 

Murat BOLAT'ın talimatıyla diğer teknisyenlerle birlikte hangarda bulunması gereken taarruz 

helikopterlerini  gerekli  kontrollerini  ve  yakıt  ikmallerini  yaptıktan  sonra  uçuş  hattına 

çıkardıkları,  taarruz  helikopterlerinin  bu şekilde  gündüzleyin  hemen uçuş  yapacak şekilde 

askeri darbe kapsamında faaliyette kullanılmak üzere hazır hale getirdikleri,

Uçuş hattına 4 tane faal Süper Kobra helikopterin çıkarıldığı, her bir helikopter için 

bir  tane  mühimmat  sandığı  bulunması  gerekirken  bir  eksik  mühimmat  sandığı  olması 

nedeniyle  şüpheli  Tamer ÖĞÜT'ün bir  mühimmat  sandığı  eksiği  olduğunu,  şüpheli  Murat 

BOLAT'a  ilettiği,  şüpheli  Murat  BOLAT'ın  da  eksiğin  giderilmesi  gerekirse  fabrikadan 

alınması talimatı verdiği, 

Şüpheli  Tamer  ÖĞÜT'ün,  şüpheli  Ömer  DERELİOĞLU'nun talimatı  üzerine  saat 

22:30 sıralarında şüpheliler Fatih SEVİNÇ, Murat ÖZEL ve Fırat DARENDE'yi olay akşamı 

kendisi  ve  bu  şüpheliler  görevli  olmamasına  rağmen askeri  darbe  kapsamında  emir  ve 

talimatlar yerine getirmek üzere kışlaya gelmeleri talimatı verdiği, şüpheli Tamer ÖĞÜT'ün 

saat  24:00  sıralarında  Kara  Havacılık  Komutanlığı'na  geldiği  ve  orada  kendisi  gibi 

nizamiyede  bekleyen  şüpheliler  Fatih  SEVİNÇ,  Murat  ÖZEL  ve  Fırat  DARENDE  ile 

buluştukları, 

Askeri  darbe  kapsamında  Güvercinlik  Kışlasının  giriş  ve  çıkışlarının  askeri 

darbeciler  tarafından  kontrol  altına  alındığı,  içeri  girmek  isteyen  kişilerin  Kara  Havacılık 

Komutanlığında askeri darbe faaliyetini yöneten ve yönlendirenlerden alınan emir talimatla 

hareket edilerek içeri aldıkları, kimi üst rütbeli subayın olay gecesi kışla girişine gelmesine 

rağmen  içeri  alınmadıkları  gözönünde  bulundurulduğunda,  astsubay  olarak  görev  yapan 

şüpheli Tamer ÖĞÜT'ün de olay gecesi askeri darbeyi yöneten ve yönlendirenlerin izniyle 

kışla nizamiyesinden içeri alındığı, bu şekilde şüphelinin Fetullahçı Terör Örgütü mensubu 

askeri darbecilerle fikir ve eylem birliği içerisinde olduğunun anlaşıldığı, 

Şüpheli Tamer ÖĞÜT'ün, nizamiyede bekleyen bir askerin kullandığı araç ile diğer 

şüpheliler ile birlikte Bakım Taburuna gittikleri,  şüpheli Murat BOLAT'ın, şüpheliler Fatih 
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SEVİNÇ, Murat ÖZEL ve Fırat  DARENDE'yi UH-1 hangarına gönderdiği, şüpheli  Tamer 

ÖĞÜT'ü ise TaarruzHangarında görevlendirdiği, 

Taarruz  helikopterlerden  birisinin  silah  arızası  vermesi  üzerine  şüpheli  Ömer 

DERELİOĞLU'nun, şüpheli Tamer ÖĞÜT Astsubay'a 'Silah arızası için bir tane teknisyen  

var  mı?'  diye  sorduğu,  şüpheli  Tamer'in  de 'Çağlayan Çimen var'  diye  söylemesi  üzerine 

şüphelinin Çağlayan ÇİMEN'i çağırması talimatı vermesi üzerine şüpheli  Tamer ÖĞÜT'ün 

Çağlayan ÇİMEN'i telefonla arayarak acilen askeri birliğe gelmesi talimatı verdiği, şüpheli 

Tamer ÖĞÜT'ün de teknisyen olan şüpheli Çağlayan ÇİMEN'i kışlaya gelmesi için emir ve 

talimat verdiği, şüpheli Çağlayan ÇİMEN'in bu emir talimat üzerine kışlaya geldiği ve silah 

arızası olan helikopterin buarızasını gidermeye çalıştığı, 

Şüpheli Tamer ÖĞÜT'ün gece boyunca Taarruz Hangarının önüne uçuş hattına inen 

taarruz helikopterlerinin kontrollerini yaptığı, bu helikopterlere teknisyenlik desteği verdiği, 

bu şekilde şüpheliler İlkay ATEŞ ve Taha Fatih ÇELİK'in indikleri 10605 ve şüpheliler Ali 

ERCAN ve Cebrail  SERT'in indikleri  10606 kuyruk numaralı  helikopterlerin  kontrollerini 

yaptığı, bu helikopterlerde mermi isabeti olduğunu gördüğü, 

Şüpheli Ömer SEZEN'in 23/12/2016 tarihli ifadesine göre, şüpheli Tamer ÖĞÜT'ün 

uçuş  hattında  bulunan  Atak  helikopterlerin  mermisini  namluya  verme işini  birkaç  dakika 

içerisinde yaptığı, 

Şüpheli Mustafa ORMANTEPE'nin 27/07/2016 tarihli ifadesine göre, şüpheli Tamer 

ÖĞÜT'ün,  Malatya'dan  gelen  helikoptere  mühimmatışüpheliler  Mustafa  ORMANTEPE, 

Volkan TÜRKKORKMAZ ve Ömer SEZEN ile birlikte yükledikleri, 

Şüpheli  Volkan  TÜRKKORKMAZ'ın  26/10/2016  tarihli  ifadesine  göre,  şüpheli 

Tamer  ÖĞÜT'ün  helikopterlere  mühimmat  yükleme  işine  yardım  ettiği,  hasar  gören 

helikopterlerin kontrollerini yaptığı, 

Şüpheli  Tamer  ÖĞÜT'ün  askeri  darbe  girişiminde  bulunulan  gece  boyunca 

Güvercinlik  Kışlası  Bakım Taburunda askeri  darbe  kapsamında kendisine  verilen  yasadışı 

emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığının ortaya çıkması üzerine saat 

04:00 sıralarında kışladan ayrıldıkları, 

Şüphelinin, Kara Havacılık Komutanlığında gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir 

askeri darbe girişimi olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için Fetullahçı Terör 

örgütü  mensubu  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ettiği, 

şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında  Fetullahçı  Terör  Örgütü 

mensuplarından askeri darbe planlaması kapsamında aldığı yasal olmayan emir ve talimatları 

yerine getirdiği, 
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Şüpheli  Tamer ÖĞÜT'ün,  soruşturmaya konu eylemlerinin,  Silahlı  Terör Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını  oluşturduğu 

anlaşılmıştır. 

5-137- Şüpheli Taner BEKTAŞ'ın ( Astsubay Başçavuş) Eylemleri :

Şüpheli  Taner BEKTAŞ 18/07/2016 tarihli  ifadesinde;  "  halen  Kara  Havacılık 

Bakım Komutanlığında Helikopter Teknisyeni olarak görev yapmaktayım.

15/07/2016 günü çalışmakta olduğumKara Havacılık Bakım Komutanlığından akşam 

17:00 sıralarında mesaimi bitirererk Eryamanda bulanan ikametime geçtim, istirahat ettiğim 

esnada  saat:23.00  sıralarında  Jandarma  Havacılık  Komutanlığında  görevli  arkadaşım 

Astsubay Başçavuş  Cumali  ÖKTEM beni  arıyarak  televizyonu  açmamı  söyledi  ve  bende 

kanalları dolaştığımda İstanbul’da köprülerin asker tarafından kuşatıldığını gördüm, Cumali 

ÖKTEM bana bu konunun ne olduğunu sordu, bende ne olduğunu bilmediğimi fakat terör 

eylemi  için  tedbir  alınmış  olabileceğini  söyledim,  arkadaşım  bana  bunun  bir  darbe 

olabileceğini söyledi bende buna bir ihtimal vermediğimi söyledim ve konuşmamız sona erdi, 

ben  çeşitli  televizyon  kanallarına  bakarak  ne  olduğunu  anlamaya  çalıştım,  saat:01.00 

sıralarında Tabur Komutanım olan Kara Pilot Binbaşı Nuri TUNCEL tarafından kullanmakta 

olduğum 0532 774 31 54 GSM nolu telefonumun whatsap uygulamasından Merkezi Bakım 

Komutanlığı  isimli  whatsap  grubuna  “arkadaşlar  herkes  Birliğine  geçsin”  şeklinde  mesaj 

geldi, mesaj alınca ben üzerimi değiştirdiğim esnada birlikte çalıştığım ve Prodüksyon Kısım 

Komutanı  olan  Kıdemli  Başçavuş  Ercan URAL beni  arayarak  mesajı  görüp görmediğimi 

sordu ve birliğe geçerken kendisini de almamı söyledi, bende şahsi arabamla çıkarakKıdemli 

Başçavuş  Ercan  URAL’ı  alıp  birliğe  geçtik,  Nizamiyeye  geldiğimizde  kapıda  duran  ve 

kendisini Yüzbaşı olarak tanıtan kişiye Tabur Komutanın emri olduğunu ve birliğimize gitmek 

istediğimizi söylediğimizde,  giriş çıkışların yasak olduğunu söyledi,  ısrar etmemiz üzerine 

telefon ile görüşerek bize bilgi  vereceğini söyledi, bir süre sonra bize dönerek üzerimizde 

bulunan silahlarımızı arabamızda bırakmak kaydıyla  içeriye alacaklarını söylemesi üzerine 

bizde  üzerimizde  bulunan  zati  demirbaş  silahlarımızı  aracın  içerisine  koyarak  aracımı 

nizamiye girişinde bulanan otoparka park ettim, bir süre nizamiyede bekledikten sonra beyaz 

bir Ford Connect marka araç içeriden nizameyeye geldi, aracın içerisinde askeri kıyafetli üç 

kişi  bulunmaktaydı,  Kıdemli  Başçavuş  Ercan  URAL  ile  yaptıkları  görüşmede  şoförün 
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kendisini  Askeri  Hukuk  Müşaviri  Albay  olarak  tanıttığı  ve  bizi  birliğimize  bırakacağını 

söylemesi üzerine bu araca binerek hareket ettik, bu esnada aracı kullanan ve kendini Albay 

olarak tanıtan kişi bize hitaben “Polisler ve FETÖ’cüler birleşerek şerefsizler Genel Kurmayı 

basmış,  nizamiyeye gelen kim olursa vurun” şeklinde söyledi,  daha sonra bizi  birliğimize 

bırakarak  ordan  ayrıldı,  beklemeye  başladık  uçuş  hattına  baktığımda  üç  adet  Couger 

Helikopteri bir adet B-200 Uçağının (Ulaştıram Grup Komutanlığı hangarı önünde) personeli 

ile  birlikte  beklediğini  gördüm,  Kıdemli  Başçavuş  Ercan  URAL cep  telefonundan  Tabur 

Komutanı  Binbaşı  Nuri  TUNCEL arıyarak  görüştüler,  görüşme  sonunda  Başçavuş  Ercan 

URAL  bir  sıkıntı  olmadığını  bekleyeceklerinin  söyledi,  daha  sonra  uçak  ve  hilekopter 

seslerini duyduk akabinde patlama sesleri de geldi, gece saat:03.00 sıralarında patlama sesiyle 

birlkite  elektrikler  kesildi,  dışarıya  çıktık,  çıktığımızda birliğimizin arka tarafında bulunan 

çimento fabrikasının üzerinde alevlerin ve dumanların yükseldiğini gördüm, bu arada etrafa 

baktığımızda birliğimizin yanında iki adet hava araçlarının ikmali için yakıttaşıyan tankerin 

olduğunu  ve  iki  adet  Kobra  Helikoptere  ve  bir  adet  Couger  Helikopterine  saat:04:00 

sıralarında sıcak ikmal yapıldı, (Sıcak İkmal Motorun susmadan çalışıp yakıt verilip gitmesi) 

ikmal sonrası bir adet Kobra Tipi Helikopterin havalanarak şehir merkezine doğru hareket 

ettiğini gördüm, gün ağarmaya başladıktan hemen sonra Couger Tipi Helikopter çalıştırıldı ve 

Karargahın  önüne  giderek  iniş  yaptı  orada  sayısını  tam  olarak  bilemediğim  birkaç  tane 

personel alarak taarruz hangarının önüne Kobra tipi helikopterilerin önüne iniş yaptı, daha 

sonra inişe muteakip iki Kobra (Wisky) tipi helikopter ve bir adet Atak Helikopteri çalıştı  

ayrıca bir adet Kobra P Tipi helikopter havalandı ve yan tarafında bulunan Jandarma Bölge 

Komutanlığı tarafından bu helikoptere ateş edildiğin gördüm, Kobra P Tipi Helikopterdende 

karşılık olarak ateş açıldığı yöne ve uçuş kulesinin bulunduğu yöne ateş edildiğini gördüm, bu 

olay yarım saat kadar sürdü, daha sonra Couger Tipi Helikopter tekrar havalanarak kulenin 

bulunduğu yöne gitti, bunun arkasından iki Kobra (Wisky) tipi helikopter ve bir adet Atak 

Helikopteri havalanarak kule istikametine gidiş yaptı, bu arada Couger tipi Helikopter kulenin 

yanına iniş yaparak personle aldı ve tekrar kalkış yaptı,daha sonra bu dört helikopter Ankara 

batı  istikametine  doğru  havalanarak  gözden  kayboldular,  bu  olaylar  devam ettiği  esnada 

karşımızda  bulunan  5.  Ana  Bakım  Merkezi  Komutanlığı  köşesinde  bir  Manga  askerin 

konuşlandığını ve helikopterlerle ilgili koruma yaptığını gördüm, daha sonra içeride bulunan 

üç  adet  UH1  Tipi  Helikopterin  çalıştırıldığı,  bir  müddet  sonra  ikisinin  susturulduğunu 

gördüm, daha önce bahsetmiş olduğum bir manga asker çalışan UH1 Tipi Helikoptere binerek 

diğer helikopterlerin gitmiş olduğu batı istikametine doğru uzaklaştığını gördüm, daha sonra 

ortalığın  sakinleştikten  sonra  Ulaştırma  hangarına  doğru  gittim,  burada  Sebahettin  isimli 

Nöbetçi  Ast  Subayına  Couger  Helikopterlerinin  teknisyenerini  sordum,  Kuvvet  Astsubayı 

Korkmaz  (Soyadını  hatırlamadığım),  Astsubay Tayin  (Soyadını  hatırlamadığım)  olduğunu 
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söyledi,  ordan  çıkarak  Koruma  Hangarları  Alarmaları  çalıyor  onları  susturarark  Taaruz 

Hangarına gittim, etrafıma baktığım da hiçbir personel yoktu, Kıdemli Başçavuş Ercan URAL 

cep telefonumdan beni aradı ve nizamiyeden çıkış yapabileceğimizi, kaçabileceğimi söyledi 

daha sonra oradan Hangar Nöbetçisi Astsubay Fatih TEKKOL’un arabasıyla toplam beş kişi 

binerek arka tarafta bulunan Fidanlık Nizamiyeye gittik,  kapının zincirle kilitle olduğu ve 

itfaiye aracı bulunduğunu personelin olmadığını gördüm, ordan ana nizamiyeye yöneldik, tel 

boyundan  giderken  itfaiyenin  iki  adet  Landrover  kaza  kırım  kurtarma  aracını  dışarıdan 

girişleri  önlemek  için  Simülatör  Komutanlığının  önüne  çekildiği  gördüm,  nizamiyeye 

varıdığımızda Titan Yangın söndürme aracı kapının çıkış kısmında ve Renault  Cilo marka 

aracın girişleri  önlemek için koyulduğunu gördüm, kapıdaki nöbetçi  yolu kapatan araçları 

kaldırdı  ve  bizde  nizamiyeden  çıkış  yaparak  park  etmiş  olduğum aracıma  binerek  evime 

gittim. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ercan  URAL  11/10/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ... Nuri  TUNCEL 

Binbaşının mesaj gönderdiğini söyledi. Ben de mesajı okudum. Mesajda "Arkadaşlar birliğe 

intikal etsin" yazıyordu. Ben bunun üzerine beraber çalıştığımız Taner BEKTAŞ astsubayı 

aradım.  Ona  birlik  komutanının  mesajından  haberdar  olup  olmadığını,  ne  düşündüğünü 

sordum. O da bana "abi ben gidecem" dedi. Ben de "sen gidersen beni de al" dedim. Üzerimi 

giyerken eşimle konuştuğumuzda Boğaz Köprüsü'ne bomba konulduğunu eşimden öğrendim.

Ben üzerimi giyindikten sonra aşağı indim. 10 dakika kadar sonra Taner Başçavuş da 

arabasıyla  geldi.  Onun  arabasıyla  Kara  Havacılık  Okulu'na  gittik.  Araba  içerisinde 

konuştuğumuz da o da askeri darbe olduğunu bilmiyordu. Genel Kurmaya ve Özel Kuvvetlere 

terör  saldırısı  olduğunu  biliyordu.  Nizamiyeye  geldiğimizde  kapıda  kamuflajlı  rütbesi 

olmayan  birisi  vardı.  Kendisini  yüzbaşı  olarak  tanıttı.  Bize  niye  geldiğimizi  sordu.  Biz 

kendisine  birlik  komutanının  whatsapptan  gönderdiği  mesajı  gösterdik.  Bize  "Şuan  içeri 

alamayız. Arabayı kenara park yerine çekin. Silahınız varsa arabaya bırakın. " dedi. Biz de 

nöbetçi heyetine takviye için geldiğimizi söyleyip onun dediklerini yaptık. Üzerimizde kişisel 

silahlarımız  vardı.  Onları  da  arabaya  bıraktık.  Hem  Taner  hem  ben  sivil  kıyafetliydik. 

Kapıdaki yüzbaşı olarak kendisini tanıtan asker bizim kimliklerimizi istedi ve burada çalışıp 

çalışmadığınızı sorgulayacağız dedi. Biz kimliklerimizi verdik.

Bizhangara gidince önce üst kat çıkıp çantalarımızı odamıza bıraktık. Bu çantalarda 

cüzdan,  sigara,  cep  telefonu  gibi  eşyalarımız  vardı.  Çantaları  bıraktıktan  sonra  aşağıda 

gazinoya indik. Oradan Ali Kemal Üsteğmen, Fatih TEKKOL Astsubay, Mehmet KARAKAŞ 

astsubay ve Burak ÖNAL Astsubay vardı.  Bize  niye  geldiğimizi  sordular.  Biz de nöbetçi 

heyetine takviye için geldiğimizi söyledik ve ne olup bittiğini sorduk. Onlar da bize askeri 

darbe  olduğunu,  kendilerinin  hiçbir  işe  karışmayacağını  söylediler.  Biz  de  hiçbir  işe 
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karışmayız dedik. Orada oturduk, konuştuk. Bir saldırı olursa kendimizi nasıl savunacağımızı 

değerlendirdik.  İlerleyen  saatte  bir  patlama  oldu  ve  hangarın  bulunduğu  güney  bölgenin 

tümden  elektriği  kesildi.  Alarmlar  çaldı.  Taner  başçavuşu  alarmı  kapatması  için  koruma 

hangarına  gönderdim.  Fatih  Astsubay da  bulunduğumuz  hangarın  alarmını  kapattı.  Bizim 

alarm sisteminde eğer alarm belli bir sürede kapatılmaz ise hangarın köpükle dolma ihtimali 

vardı.  Biz  bunu önledik.  Hangarın  emniyetini  aldık  ve  tekrar  gazinoya  geçtik.  Bu sırada 

bizleri  dışarıdan  arayan  mesai  arkadaşlarımız  oldu.  Volkan  METE  ve  Nadir  ÇALIŞIR 

Astsubaylar beni nizamiyeden aradılar.  İçeri alınmadıklarını söylediler.  Ben de kendilerine 

içeri alınmadıkları için yapacak bir şey olmadığını, geri dönmelerini, bizim gerekli emniyet 

tedbirlerini  aldığımızı  söyledim. Gökhan BARUT Astsubay yoldayken benitelefonla aradı. 

Trafiğin  kalabalık  olduğunu,  biraz  gecikebileceğini  söyledi.  Ben  de  "Trafik  kalabalıksa 

kendini zorlama, geri dön" dedim, dedi.

Saat 06:30 sıralarında dışarıdan silah seslerinin geldiğini duyduk. Hemen hangarın 

önüne çıkıp baktığımızda bir  şey göremedik.  Uçuş hattı  tarafına doğru çıkıp baktığımızda 

kobra helikopterin kuleye ve jandarmaya doğru ateş ettiğini gördük. Ben korkup Ali Kemal 

Üsteğmen ile birlikte içeri girdim. Taner Başçavuş dışarıda kalıp cep telefonuyla bu saldırı 

görüntülerini çekti. Bu helikopterin saldırısı yarım saat kadar sürdü. Ben hangarın camından 

kobranın uçuş hattından ayrıldığını gördüm. Sonra sesler kesildi, dedi.

07:30 sıralarında Nadir ÇALIŞIR Astsubay beni nizamiyeden aradı. Nöbete geldiğini 

söyledi. Fatih TEKKOL Astsubaydan sonraki nöbetçi kendisiydi. Ben kendisine dikkatli bir 

şekilde gel dedim. O geldikten sonra Fatih nöbeti ona teslim etti. Nadir astsubaya geceden 

gerekli  emniyeti  aldığımızı,  elektriklerin  olmadığını,  hangarın  kapılarını  kilitli  tutması 

gerektiğini söyledim. Sonra 5-6 arkadaş Fatih TEKKOL'un arabasıyla Fidanlık Nizamiyesine 

gittik.  Kimse  yoktu.  Kapıda  itfaiye  aracı  yana  çekilmişti.  Kapı  zincirle  bağlıydı.  Oradan 

çıkamadık. Ana nizamiyeye gittik. Orada da yolda kapının önünde bir arazöz vardı. Orada 

bulunan uzman çavuşa arazözü çekmesini söyledik. Biz oradan arabadan indik. Fatih aracıyla 

gitti.  Biz  oradan  Burak  ve  ben  Taner  BEKTAŞ'ın  arabasına  bindik  ve  evimize  gittik.  " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Burak  ÖNAL 18/07/2016 tarihli  ifadesinde;  "  Yaklaşık  1  saat  sonra 

Başçavuş Taner BEKTAŞ ve Kıdemli Başçavuş Ercan URAL bulunduğumuz noktaya geldi. 

Bu  rütbelilerin  gelmesi  ile  birlikte  hangar  içerisinde  toplam  6  personel  olduk.  Hangar 

içerisinde  Ercan  URAL bize  hitaben  “ emir  ile  geldiklerini  nizamiye  girişinde  kendisini  

yüzbaşı  olarak  tanıtan  rütbeli  kişinin  silahlarını  aldıklarını,  nizamiyeden  geçtikten  sonra  

hangara kendilerine getiren araç içerisinde bulunan ve albay rütbesi ile kendisini tanıştıran  

rütbeli personelin ise kışlaya kim gelirse gelsin ateş edin Genel Kurmay Başkanmm emrinin  
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olduğunu söylediğini” anlattı.

...Bir adet yakıt tankerinin bize doğru geldiği gördüm. Komutanlarımızla beraber ne 

yapıyorsun  gibisine  bir  el  hareketi  yaptık.  Ancak  yakıt  tankeri  durmadı.  Taner  BEKTAŞ 

komutanım  silahınız  var  mı  ben  bu  soysuzlara  günlerini  göstereceğim  dedi.  Ancak 

hiçbirimizde silah yoktu. Sabaha kadar uçakların ve helikopterlerin hareketliliği devem etti. 

Biz hiçbir rütbeli personele dahili ve harici telefonlardan ulaşamadık.

... Sabahın ilk saatlerinde yerden ve havadan yoğun bir şekilde silah sesleri geldi. 

Etrafı görebilmek için hangarın 4 bir yanma dağıldık. Ancak net bir şey göremedik. Hangarın 

arka  kısmına  çıktığımda  yanımda  bulunan  tüm  personel  ile  birlikte  Kobra  tipi  savaş 

helikopterinin daire çizerek hedef alarak birliğe ateş ettiğini gördüm. Kobra savaş helikopteri 

Kule, fabrika ve kendisine müdahale eden acil müdahale mangasına ateş ediyordu. Kobranın 

ateş etme görüntülerini yanımda bulunan Başçavuş Taner BEKTAŞ cep telefonu aracılığı ile 

kayıt etti.

Ana  nizamiye  önüne  geldiğimizde  tam  teçhizatlı  6  asker  ve  1  Uzman  çavuşun 

olduğunu gördüm. Çıkış yapmak istedik.  Bize çıkış yok dedi.  Taner BEKTAŞ komutanım 

nizamiyede bulunan Uzman çavuşa kapıyı aç biz çıkacağız burası güvenli değil dedi ve zorda 

olsa ana nizamiyeden çıkış yaptık." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Mehmet KARAKAŞ 06/10/2016 tarihli ifadesinde; " Hangarda aramızda 

konuşurken hep beraber olmak, toplu hareket etmek konusunda anlaştık. Saat 02:00 - 02:30 

sıralarında Ercan URAL ve Taner BEKTAŞ Astsubaylar hangara geldiler. Kendilerini kısım 

amirleri  birliğe  gelmeleri  hususunda  talimat  verdiğini  söylediler.  Saat  03:00  sıralarında 

yakınlarda bir patlama oldu ve akabinde de elektrikler gitti. 

... Ayrıca kobranın olduğu tarafta 8 - 10 kadar kamuflajlı askerin kobranın ateş ettiği 

yöne doğru ateş ettiğini gördük. Bundan korkup içeri  girdik.  Hangarın içerisinden dışarıyı 

seyretmeye devam ettik. Taner Başçavuş olan biteni dışarıda cep telefonu ileçekmeye başladı. 

Bizde  kendisine  birşey olur  diye  içeri  çağırdık.  Sonra  nöbet  bekleme yeri  olan  dinlenme 

kısmına geçtik. Hava aydınlanmıştı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Doğan GÜVEN 25/10/2016 tarihli ifadesinde; " ... Saat 01:30 sıralarında 

dışarı çıktığımda Ercan URAL ve Taner BEKTAŞ astsubayları gördüm. Nizamiyeden yaya 

olarak  giriş  yapıyorlardı.  Ben  Taner  başçavuşa  neden  geldiklerini  sordum.  O  da  mesaiye 

çağırıldıklarını söyledi. Sonra birliğin içerisine doğru yaya olarak gittiler." şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli Rıza YÜKSEL 14/10/2016 tarihli ifadesinde; " Sabah 05:00 sıralarında 7 
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nolu kuledeki nöbetçiye gidip polis yada dışarıdan birisi gelirse ateş etmeme talimatı verdim. 

O sıralarda kobranın jandarmanın olduğu tarafa doğru ateş ettiğini gördük. Çatışma sesleri 

geliyordu.  Kuleden  indik.  Yarım  saat  kadar  oralarda  kaldıktan  sonra  Merkezi  Bakım 

hangarına gittik.  Orada Taner  BEKTAŞ, Ercan URAL, Fatih  TEKKOL Astsubaylar  vardı. 

Onlarla  sigara  içtik.  Daha  sonra  tekrar  Fidanlık  Bölgesine  gittik.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Ali  Kemal EREN 04/10/2016 tarihli  ifadesinde; "... Saat 01:00 -02:00 

sıralarında kışladan büyük bir patlama sesi geldi. Elektrik ve aydınlatma gitti. Ondan sonra 

karanlıkta beklemeye başladık. Saat 02:00 sıralarında Nuri TUNCEL Binbaşının talimatıyla 

Başçavuş  Ercan  URAL  ile  Taner  BEKTAŞ  da  hangara  geldiler.  Bize  Nuri  Binbaşının 

kendilerini  telefonla  aradığını,  birliğe  gitmelerini,  ne  olup  bittiğini  öğrenip  kendisine 

bildirmesini istediğini söylediler. İkisi de sivildi. Üzerlerine silah yoktu. Onlarla sabaha kadar 

bizimle beklediler. Sabah saat 06:00 sıralarında yoğun bir çatışma sesleri duyduk. Nöbetçi 

heyetle birlikte hangarın önüne çıktık. Jandarma ve kule tarafında bir taarruz helikopterinin 

aşağıya ateş ettiğini gördük. Taner Astsubay bu saldırı görüntülerini cep telefonuyla çekti. Biz 

saldırıyı  görünce  tekrar  hangara girdik.  Nöbet  devir  saatine  kadar  bekledik.  Bizden sonra 

nöbeti devir alacak kişilerle telefonda konuştuk. ..." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Fatih TEKKOL 06/10/2016 tarihli ifadesinde; "... Tekrar hangara gelirken 

00:45'de  sularında  bizim  whatsapp  grubundan  tabur  komutanı  Nuri  TUNCEL Binbaşının 

bütün  personel  birliğine  intikal  etsin  diye  bir  mesajı  geldi.  Biz  hangardayken  saat  02:00 

sıralarında Ercan URAL Başçavuş ile Taner BEKTAŞ Astsubay sivil kıyafetleri ile geldiler. 

Biz  niye  geldiklerini  sorduk.  Onlarda  whatsapp  mesajındaki  emir  nedeniyle  geldiklerini 

söylediler hatta zor bela içeri girdiklerini, silahları içeri almadıklarını, bu nedenle silahlarını 

araçlarında bırakmak zorunla kaldıklarını söylediler. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Tanık  Gökhan  BARUT  25/07/2016  tarihli  ifadesinde;" Ercan  URAL 

Başçavuşumla arkadaşlar geri dönün mesajını gördükten sonra telefonla aradım. Bana telefon 

trafiği  yapma  mesajı  görmedin  mi  dedi.  Derhal  evine  çocuklarının  yanma  git  dedi.  İşler 

bildiğniz  gibi  değil  bura  karışık  bizi  de  içeri  almıyorlar  dedi.  Geri  eve  döndüm.  Taner 

BEKTAŞ Başçavuşumu aradım. Kendisi Nuri TUNCEL Binbaşının ismini verdiklerinde içeri 

alınmadıkları, ancak yerine bakan Gökhan ÇİÇEK Binbaşının ismini verdiklerinde silah ve 

araçlarını  bırakmak  kaydıyla  içeri  alınabileceklerini  söyledi.  Bir  boşluk  oluştu  orada 

girdiklerini  söyledi.  Gelişmelerden  haberdar  edeceğini  söyledi."  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

2267/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

16 Temmuz 2016 günü, saat: 00:55'de, Başçavuş Ercan URAL ve Başçavuş Taner 

BEKTAŞ’ın KaraHavacılık Komutanlığı 1 nolu nizamiye sivil plakalı bir araçla geldikleri, 

aracın kışla içerisine alınmaması üzerine, aracı nizamiye önüne park edip yaya olarak içeri 

girdikleri,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 07:21'de, Başçavuş Ercan URAL ve Başçavuş Taner 

BEKTAŞ’ın sabah saatlerinde Üstçavuş Burak ÖNAL ile birlikte nizamiyeden yaya olarak 

çıktıkları,  nizamiye  önünde  park  halinde  duran  beyaz  renkli  araca  binerek  kışladan 

uzaklaştıkları belirtilmiştir. 

Şüpheli Taner BEKTAŞ'ın kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0532 774 31 54 

numaralı telefon hattı için Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin 18/10/2016 tarih ve 2016/5125 

D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı  

verilmiştir.

Şüpheli Taner BEKTAŞ'ın kullanmakta olduğu 0532 774 31 54 numaralı telefon 

hattının iletişim bilgileri  incelendiğinde; Askeri  darbe girişiminde bulunulan 15/07/2016 

tarihinde saat 17:01'de Güvercinlik Kışlasının bulunuğu baz istasyonlarından sinyal verdiği, 

daha sonra saat  17:57 ile  00:51 arasında Eryaman ilçesinde  bulunan baz  istasyonlarından 

sinyal  verdiği,  saat  01:22'den  07:20  sıralarına  kadar  Güvercinlik  Kışlası  civarındaki  baz 

istasyonlarından sinyalverdiği, şüphelinin cep telefonunun gece boyunca açık olduğu, internet 

erişiminde bulunduğu anlaşılmıştır. 

Şüpheli Taner BEKTAŞ, 17/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Taner  BEKTAŞ'ın  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Taner  BEKTAŞ'ın,Kara  Havacılık  Okul  Bakım  Komutanlığı  Merkez 

Bakım Komutanlığı  Bakım Birliği  Akü  Bakım ve  Onarım  Kısmı  Akü  Teknisyeni  olarak 

Astsubay Kıdemli Başçavuş rütbesiyle görev yaptığı, 

Şüphelinin, şüpheli Taha Fatih ÇELİK 06/09/2016 tarihli Sulh Ceza Hakimliğinde 

verdiği  ifadesinde  "gerek bizim birlikte  gerekse  diğer  birliklere  görevde  olmadığı  halde  
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telefon  ya  da  mesaj  ile  çağrıldığı  belirtilen  kişilerin  tümünün  bu  yapıya  dahil  kişiler  

olduğunu,  zira  darbe  kalkışmasından  haberdar  olduklarını  düşünüyorum.  "  şeklindeki 

beyanı  ile  şüphelinin  olay  akşamı  gerçekleştirdiği  faaliyetler  birlikte  gözönünde 

bulundurulduğunda şüphelinin, Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğunun anlaşıldığı, 

Şüpheli  Taner  BEKTAŞ'ın  olay  akşamı  görevli  olmamasına  rağmen  askeri  darbe 

kapsamında emir ve talimatlar yerine getirmek üzere şüpheli Nuri TUNCEL'in emri üzerine 

saat 01:00 sıralarında Kara Havacılık Komutanlığı'na geldiği, 

Güvenlik kameraları görüntüleri üzerinde yapılan bilirkişi incelemesinde şüpheliler 

Ercan URAL ve Taner BEKTAŞ'ın saat 00:55 sıralarında Ana Nizamiyeye sivil plakalı bir 

araçla  geldikleri  ve  aracı  nizamiyeye  park  ettikten  sonra  yaya  olarak  içeri  gittiklerinin 

belirtildiği, 

Askeri  darbe  kapsamında  Güvercinlik  Kışlasının  giriş  ve  çıkışlarının  askeri 

darbeciler  tarafından  kontrol  altına  alındığı,  içeri  girmek  isteyen  kişilerin  Kara  Havacılık 

Komutanlığında askeri darbe faaliyetini yöneten ve yönlendirenlerden alınan emir talimatla 

hareket edilerek içeri aldıkları, kimi üst rütbeli subayın olay gecesi kışla girişine gelmesine 

rağmen  içeri  alınmadıkları  gözönünde  bulundurulduğunda,  astsubay  olarak  görev  yapan 

şüpheli Taner BEKTAŞ'ın da olay gecesi askeri darbeyi yöneten ve yönlendirenlerin izniyle 

kışlaya alındığı, bu şekilde şüphelinin Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askeri darbecilerle 

fikir ve eylem birliği içerisinde olduğunun anlaşıldığı, 

Şüpheli Taner BEKTAŞ'ın, şüpheli Ercan URAL ile birlikte kışlaya girdikten sonra 

Albay rütbesi ile görev yapan şüpheli Hakan Cafer ARSLAN'ın kullandığı beyaz renkli Ford 

Connect  marka  araçla  görevlendirildikleri  hangar  bölgesine  götürüldükleri,  şüpheli  Hakan 

Cafer ARSLAN'ın rütbesi gözönünde bulundurulduğunda bu davranışın askeri gereklilikler ve 

genel  uygulamalar  dışında  olduğu  ve  şüpheliler  arasında  örgütsel  bir  dayanışmanın 

varolduğunu gösterdiği,

Şüpheli  Taner  BEKTAŞ'ın,  olay  gecesi  bulunduğu  hangarın  askeri  darbeciler 

tarafından  önem  verilen  yerlerden  olduğu,  şüphelinin  burada  askeri  darbe  kapsamında 

kendisine verilen emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Askeri  darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması ve askeri  darbeyi  yöneten ve 

yönlendirenlerin saat 07:00 sıralarında Kara Havacılık Komutanlığından ayrılmaları üzerine 

şüpheli Taner BEKTAŞ'ın, şüpheliler Ercan URAL ve Burak ÖNAL ile birlikte saat 07:21'de 

Ana  nizamiyeden  çıkarak  kışladan  ayrıldıkları,  şüphelilerin  kışladan  çıkışlarının  güvenlik 

kamera görüntüleri ile tespit edildiği, 

Şüphelinin, Kara Havacılık Komutanlığında gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir 

askeri darbe girişimi olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için Fetullahçı Terör 

örgütü  mensubu  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ettiği, 
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şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında  Fetullahçı  Terör  Örgütü 

mensuplarından askeri darbe planlaması kapsamında aldığı yasal olmayan emir ve talimatları 

yerine getirdiği, 

Şüpheli Taner BEKTAŞ'ın,  soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı Terör Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını  oluşturduğu 

anlaşılmıştır. 

5-138- Şüpheli Tekin TAŞDEMİR'in ( Binbaşı ) Eylemleri :

Şüpheli  Tekin  TAŞDEMİR  soruşturmaya  konu  eylemler  sonrasında  kaçtığından 

yakalanamamış  ve hakkında Ankara Batı  1.  Sulh  Ceza  Hakimliği'nin 23/07/2016 tarih  ve 

2016/2257 D. İş sayılı kararı ile yakalama emri çıkartılmış. Bu nedenle de şüphelinin ifadesi 

alınamamıştır. 

Şüpheli Murat BOLAT 20/07/2016 tarihli ifadesinde; " Alay Komutan Yardımcısı 

Yarbay Halil GÜL ve Yarbay Özcan KARACAN’ın odaya beni çağırmaları üzerine gittim ben 

kendilerine 'Ne yapıyorsunuz' diye sordum onlarda bana yapılacak olan darbeyi kast ederek 

'Pilotların  ve  teknisyenlerin  hazır  olduklarını'  söylediler.  ...Görebildiğim  kadarı  ile  bu 

listede ...Binbaşı Tekin TAŞDEMİR ... Binbaşı Abdullah ATEŞTEMUR'un isimlerini bu liste 

skorkyleri  kullanacak  şahıslar  olarak  gözlerimle  gördüm  ...  Tam  mesaiden  çıkıp  evime 

gideceğim esnada Kara Havacılık Kurmay Başkanı olan Yarbay Mehmet ŞAHİN beni aradı ve 

bana Kara Kuvvetleri Komutanın birliğimize yeni katılan CH 47 tipi helikopteri incelemeye 

geleceğini  söyleyerek  bu  helikopterin  başına  gitmemi  söyledi.  Ben  de  bunun  üzerine 

helikopter  teknisyeni  Resul  BARDAKKAYA ve Binbaşı  Deniz ALDEMİR, Binbaşı  Tekin 

TAŞDEMİR’i helikopterin başına çağırdım. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Deniz  ALDEMİR  20/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ... Ben  bu  ismini 

saydığım şahıslar ile birlikte nöbetçi amirliğinde beklerken kışla nöbetçi amir olan Yarbay 

Özcan KARACAN hava araçlarını Akıncı Hava Üssüne götürmemizi emretti. Bu emir üzerine 

...  Binbaşı  Tekin  TAŞDEMİR  skorskyi  ve  ben  Cougar  tipi  malzeme  helikopterini 

havalandırarak Akıncı ana jet üssüne götürdük iniş yaptık." şeklinde beyanda bulunmuştur. 
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Şüpheli İlkay ATEŞ 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " ... Bir süre sonra Nevzat beni 

Cüneyt  Kod isimli  ağabey ile  tanıştırdı  ve ona  devretti.  Ben tanıştıktan  sonra 6-7 ay tek 

başıma Cüneyt Kod adlı kişinin Batıkent’te olan ikametine gidip geldim. Sonra Binbaşı Deniz 

ALDEMİR benim ile aynı gruba dahil edildi ve birlikte Cüneyt kod adlı şahsın evine gidip 

gelmeye başladık. Benim arabam olmadığı için Cüneyt isimli şahıs beni Gordion AVM’ nin 

önünden alıp evine götürüyordu ve evinde 1-2 saat kaldıktan sonra yine aynı yere bırakıyordu. 

Ben Cüneyt isimli şahsın evinde bulunduğu sırada evde bulunan bir plaket üzerinde Cumhur 

AYDINLI  yazılı  olduğunu  gördüğüm  ve  Cüneyt  isimli  şahsın  gerçek  adının  Cumhur 

AYDINLI  olabileceğini  değerlendirdim.  Cüneyt  isimli  şahsın  fotoğrafını  veya  kendisini 

görsem tanırım. Deniz ALDEMİR ile tanıştıktan yaklaşık 6-7 ay sonra şu anda rütbesi Kara 

Pilot Binbaşı olan Temür AYDIN bizim grubumuza dahil oldu. Ondan yaklaşık 5-6 aylık bir 

zaman sonra da yine şu anda rütbesi Kara Pilot Binbaşı olan Tekin TAŞDEMİR de bizim 

grubumuza dahil oldu. Nevzat isimli şahsın halen TRT’de çalıştığını Cüneyt kod adlı Cumhur 

AYDINLI’ nın evindeyken bana anlattıklarından biliyorum." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Uğur  KAPAN  20/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Akıncı  üssünde 

buluştuğumuzda gelen pilotlardan tanıdıklarım 1-) Binbaşı Temür AYDIN, 2-) Binbaşı Ahmet 

SEREYİL ( Ahmet SEREYİM)3-) Binbaşı  Tekin TAŞDEMİR .....  16-)  İsmini  bilmediğim 

Malatya'dan gelen binbaşı, Akıncı üssünde buluştuk. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Ali ERCAN 18/02/2017 tarihli ifadesinde; " ....Yine Akıncı’da; Mehmet 

ŞAMCI .....Tekin TAŞDEMİR’i gördüm." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ömer  DERELİOĞLU  Bilgi  Sahibi  olarak  alınan  18/07/2016  tarihli 

ifadesinde;  "  Ben  TSK  içerisinde  böyle  bir  yapılanmanın  ve  örgütlenmenin  olduğunun 

farkındayım, şöyle ki bu örgütlenme içerisinde yer aldığını bildiğim şahıslardan;....Binbaşı 

Tekin  TAŞDEMİR  (Geri  Destek  Bölük  Komutanlığı  görevine  atandığını  biliyorum)  .. 

Bunların dışında yukarıda ifadem içerisinde belirttiğim ve darbe girişiminde görev alan ve 

isimlerini belirttiğim kişiler FETÖ/PDY ile bağlantılıdırlar. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Yasin CANDEMİR 25/10/2016 tarihli ifadesinde; " Tekin TAŞDEMİR'in 

uçuş  kaskı  koridorda  açıkta  duruyordu.  Erdoğan  TOSUN  akşam giderken  kaskı  Tekin'in 

alacağını  söyledi.  Ben de Dursun Başçavuşa  saat  20:00 ye  kadar  gelirse  kaskı  ben Tekin 

Binbaşıya veririm. Gelmezse kaskı senin odaya bırakırım, anahtarı da sana bırakırım, dedim. 

Kendisi nöbet yerine gitti.  Odasının anahtarını da bana verdi. Dursun ERGEN'in odasında 

teğmenlere dağıtılan mühimmatlar vardı. Sonra ben Dursun ERGEN'den aldığım anahtarla bu 
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kapıyı açtırdım ve mühimmatları teğmenlere dağıttırdım.

Ben olay günü gündüzleyin  Tekin  TAŞDEMİR Binbaşı  ile  herhangi  bir  görüşme 

yapmadım. Diğer belirttiği  isimler olan Emre ERKAN ve Erdem ARIKAN ile görüştüm." 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Taha Fatih ÇELİK 01/09/2016 tarihli ifadesinde; "... Müteakiben Akıncı 

üssünde biraz oturduk ve oradan çıkmaya karar verdik. Bir çok insan batı tarafındaki dikenli 

tellerden  atlıyordu.  Bizde  oradan  saat  09:00  sıralarında  atladık  ve  yürümeye  başladık. 

Yaklaşık 1-2 saat kadar yürüdük. Yolda Serdar ERCAN, Tekin TAŞDEMİR, Ali ERCAN ve 

Yakup  YAYLA ile  karşılaştık  onlar  ile  birlikte  yürümeye  devam  ettik.  Bu  arada  Özcan 

KARACAN Yarbay beni aradı. Akıncı'ya gelmekte olduğunu söyledi. Sonrasında ben de biz 

Akıncı'dan çıkarak batıdaki yola doğru yürüdüğümüzü söyledim. O da kendisine ait araç ile 

gelip  bizi  aracına  aldı.  Yenikent'e  doğru gittik  oradan üzerimize  giyecek bir  şeyler  aldık. 

Üzerimizi değiştirerek Serdar ile Tekin'i Yenikent'e bıraktık. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Serdar  ERCAN  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "Daha 

sonraHelikopterlerin  bulunduğu  Akıncı  havaalanına  indik.  İndiğimiz  yerde  çok  sayıda 

helikopter vardı. Orada helikopterlerin bulunduğu yerin yakınında küçük bir bine vardı. Bu 

askeri darbeye gerçekleştiren vatan haini olan ve bu işleri organize eden bütün üst rütbelileri 

orada gördüm. Burada , Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN ... Kara Pilot Binbaşı Tekin TAŞDEMİR 

... Kara Pilot Kurmay Yüzbaşı İzzet ÇAKAN ( Sivil kıyafetliydi),Kara Pilot BinbaşıDeniz 

ALDEMİR vardı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Levent SELAMOĞLU bilgi sahibi olarak alınan 18/07/2016 tarihli ifadesinde; " 

Helikopterler kalkmaya başlayınca bu karmaşada Yüzbaşı Tekin TAŞDEMİR ... Kd.ÇvşEmre 

GÜREL isimli şahısların helikopterlerde gittiğini gördüm. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Mehmet Fatih ARMAĞAN 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " Yarbay Halil 

GÜL de  başka  bir  helikoptere  bindi.  Biz  Kara  Havacılık  Komutanlığından  5  helikopter 

kalkarak  Akıncı  Birliği’ne  iniş  yaptık.  İniş  yaptığımız  pistte  diğer  helikopterlerden  inen 

Binbaşı Tekin TAŞDEMİR .... Binbaşı Deniz ALDEMİR’i gördüm. Benim uçurmuş olduğum 

helikopter  boştu,  mühimmat  yüklü  değildi.  Yukarıda  isimlerini  saydığım  şahıslar  bana 

oturabileceğimiz bir yer bul diyerek yanlarından gönderdiler. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Erkan ÇETİN 18/07/2016 tarihli ifadesinde; " ... Yarbay Murat BOLAT 

benim arama kurtarma helikopterine geçmemi söyledi,  helikoptere vardığım da pilotlar  da 
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gelmişlerdi. Bu sıra diğer 9 helikopter de havalanmaya başlamışlardı, ben helikoptere bindim, 

nereye gideceğimizi sordum, bana pilotbinbaşı Tekin TAŞDEMİR "soru sorma" dedi. Kalkış 

yapıldıktan  sonra  Akıncı'ya  gideceğimizi  öğrendim,  Akıncı'ya  indiğimizde  jetlerin 

havalandığını gördüm. Birşeylerin ters gittiğini fark ettim, o an toplantıdan farklı bir durum 

olduğunu kavradım. Helikopter  indikten  sonra  pilotlar  ayak üstü  bir  toplantı  yaptılar,  ben 

biraz uzak olduğum için ne konuşulduğunu duymadım, daha sonra binbaşı Tekin TAŞDEMİR 

ve binbaşı Mehmet ŞAMCI pilotlar bana uçuşa gidiyoruz dediler, aynı helikoptere bindik. 

Havalandık. Nereye gideceğimizi de bilmiyordum, şehrin üzerinde iken karanlık bir alandan 

asker alacağımız söylendi. İneceğimiz yere yaklaştığımızda helikoptere yerden ateş edildi 

ve helikopter isabet aldı ve biz inemeden yeniden havalandık ve Akıncı üssüne tekrar 

dönüş  yaptık, bu  helikopter  skorski  tipi  kapı  makineli  tüfeği  dediğimiz  bir  tüfek 

taşımaktaydı fakat bu tüfek hiç kullanılmadı. Helikopteri Akıncı'da incelediğimizde 8-9 

adet mermi giriş deliği tespit ettik.Gece saat:03.00 sıralarında tekrar uçuşumuz olduğu 

söylendi. Yine  pilotlar  Binbaşı  Tekin  TAŞDEMİR ve  Binbaşı  Mehmet  ŞAMCI'ya  nereye 

gideceğimizi  sorduğumda  kalkış  sırasında  bana  Kara  Harp  Okuluna  gidip  oradan  harbiye 

öğrencilerini alıp Etimesgut 11. Hava Ulaştırma Grup Komutanlığına indireceğimiz söylendi. 

Kara  Harp  Okuluna  gittik,  öğrenciler  ellerinde  valizlerle  bizleri  bekliyorlardı, 

öğrencileri  aldık ve  helikopterle  11.Hava Ulaştırma Üssüne ulaştık,  bu şekilde  3 kez 

öğrenci  taşıdık. Hava  aydınlanmak  üzereydeki  yine  Akıncı'dan  uçuşumuz  olduğu 

gerekçesiyle aynı pilotlarla havalandık  Çankaya Köşkü yakınlarından oradaki askerleri 

alarak Akıncı üssüne getirdik. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Erkan ÇETİN 25/08/2016 tarihli ifadesinde; " Daha sonra saat 22.00 ye 

doğru Yarbay Murat BOLAT beni aradı veacil uçuş çıktığı bilgisi verdi. Bunun üzerine 10997 

kuyruk  numaralı  Skorky  marka  UH-60  helikopter  başına  gittik.  Bu  helikopterde  1  adet 

makinalı  tüfek  vardı.Sonra  2  pilot  geldi.  Onlar  ile  beraber  helikopteri  çalıştırarak  nereye 

gittiğimizi  bilmeden kalkış yaptık.  Bu pilotlar  Binbaşı  Mehmet ŞAMCI ve Binbaşı  Tekin 

TAŞDEMİR'di. Bunlardan başka kimse yoktu. Bu helikopter ile Akıncı Üssüne gideceğimizi 

öğrendim. Akıncı üssüne 22.30 sıralarında indik. Pilotlar bir araya toplandılar ben onlara çok 

yakın  değildim  ne  konuştuklarını  duymadım.  Pilotlar  ve  teknisyenler  bir  ekip  gibi 

davranıyordu. Tekin Binbaşı hadi uçuş var dediği zaman biz kalkış yapıyorduk. İlk uçuşa 

gittiğimiz yer bilmediğim bir yerdi. İki helikopter gittik. Biz arkadaki helikopterdik. Diğer 

helikopter Skorky'di içinde kimler var bilmiyorum. Yaklaşırken bize ateş edildi. Helikopter 

isabet aldı.  Hiç iniş  yapmadan tekrar Akıncı üssüne döndük. Kontrol ettiğimizde 8-9 adet 

mermi çıkış deliği olduğunu gördük. Tekrar Tekin Binbaşı Uçuş olduğunu söyledi. Bu sefer 

Kara Harp Okuluna gidileceği söylendi. Oraya giderek indik öğrenciler ellerinde valizler ile 
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bekliyordu. Onları  11.Hava Ulaştırma Üssüne Etimesgut'a bıraktık bu şekilde 3 kere sefer 

yaptık. Hava aydınlanırken Akıncıya indik. Uçuşlar hep aynı ekipler ile yapıldı. Saat 05.00 

sıralarında Çankaya köşkü yakınından bir grup askeri alarak Akıncı üssüne getirdi. " şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Mehmet  ŞAMCI  05/12/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ben  15/07/2016 

tarihinde  saat  20:00  sıralarında  Kara  Havacılık  Komutanlığına  Temur  AYDIN'ın  aracı  ile 

gittik. .... Uçuş hattı karanlıktı. Bir skorsky'nin başında binbaşı Tekin TAŞDEMİR'i gördüm. 

Kendisine  ne  olduğunu  sordum.  O  da  bana  sabotaj  ihtimali  olduğunu  ve  bu  nedenle 

helikopterlerin  Akıncı  üssüne götürüleceğini  söyledi.  Tekin helikopterin başında yalnız  idi 

bende yalnız kalmasın diye onunla birlikte kuyruk numarasını hatırlamadığım skorsky S-70 

helikopterine  bindim.  Helikopterde  bizden  başka  Erkan  ÇETİN isimli  bir  astsubay vardı. 

Helikopterin  kule  telsiz  konuşmalarını  Tekin  TAŞDEMİR  gerçekleştirdi.  Oradan  kalkış 

yaparak Akıncı üssüne gittik.

...  Orada  konuşulanlardan  askeri  bir  darbe  girişiminde  bulunulduğunu  öğrendik. 

Orada bulunan Uğur KAPAN albay askeri bir darbe olduğunu ve yapılacak faaliyetlerle ilgili 

emir  bekleyeceğimizi  söyledi.  Orada  baraka  gibi  bir  yer  vardı  biz  oraya  geçtik  ve  orada 

beklemeye  başladık.  Bizim  uçtuğumuz  helikopterin  kuyruk  numarasının  10997  olup 

olmadığını hatırlamıyorum. dedi.

Bir saat kadar orada bekledikten sonra Tekin TAŞDEMİR Binbaşı görev olduğunu 

söyledi. Birlikte Güvercinlik'ten geldiğimiz skorsky helikoptere bindik. Bizden başka Yakup 

YAYLA Binbaşının da olduğu başka bir  skorsky de bizimle birlikte  havalandı.  Helikopter 

içindeki telsiz konuşmalarından Kara Harp Okuluna gideceğimizi, oradan harbiyelilere alıp 

Etimesgut  havaalanına  götüreceğimiz  emirni  telsizle  bize  Yakup YAYLA Binbaşı  söyledi. 

Helikopterde ben, Tekin TAŞDEMİR ve Erkan ÇETİN birlikte Harp Okuluna gittik. Orada 

tören alanına iniş yaptık. Orada valizleri ile bekleyen kişiler vardı. Bunların bir kısmı sivil, bir 

kısmı  askeri  kıyafetliydi.  Hatırladığım kadarıyla  12  -  13  kişi  kadar  alıp  onları  Etimesgut 

havaalanına götürdük. Orada indirdik. Tekrar Harp okuluna gittik, yine aynı şekilde orada bizi 

bekleyen 12 - 13 kadar kişiyi alıp Etimesgut havaalanına taşıdık. Bu şekilde toplam aralıksız 4 

sefer  yaptık.  En  son  seferde  harp  okulundan  aldığımız  kişileri  Etimesgut  havaalanına 

indirdikten sonra Akıncı üssüne saat 01:00 - 02:00 sıralarındadöndük. 

Benim 2. pilotluğunu yaptığım bu helikopterde kapı makineli  tüfeği vardı.  Ancak 

herhangi  bir  şekilde  kullanılmadı,  ne  ben  ne  de  Tekin  TAŞDEMİR bu  makinali  tüfeğin 

kullanılması konusunda emir vermedik. Helikoptere bu silahı ve mühimmatı kim yükledi ben 

görmedim. Biz helikoptere bindiğimizde bunlar yüklenmiş hazırdı. Ancak bizim bindiğimiz 

helikopter isabet almış, bunu daha sonradan teknisyenimiz kontrolleri sırasında bize söyledi. 
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Bu isabetin ne şekilde olduğunu bilmiyorum." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ertan DERİN 07/11/2016 tarihli  ifadesinde;"Orada benim iş  yerimden 

amirim olan Binbaşı Mehmet ŞAMCI ve daha önceden tanıdığım Binbaşı Tekin TAŞDEMİR 

isimli  şahıslar  helikopter  pilotu  olduklarından  5-6  kez  helikopterleri  kullanarak  kalkış 

yaptıklarını gördüm. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ergün YAKUT 26.07.2016 tarihli  ifadesinde; "  Uçuş hattında curcuna 

şeklinde bir koşturmaca vardı. Planlama yapılmadan kim boş bulduğu helikopteri bulduysa o 

helikoptere biniyordu. Bu esnada alanda Kara Pilot Yarbay Mehmet DEMİRHİSAR, Kara 

Pilot  binbaşı  Tekin  TAŞDEMİR,  Kara  Pilot  Yarbay  Halil  GÜL,  Kara  Pilot  Albay Vedat 

SEVEN, Kara Pilot Albay Erdoğan ERDEM’i gördüm." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Tanık  Halil  ERYİĞİT 27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "...  Saat  22.00  sıralarına 

kadar arkadaşlarla vakit  geçirdim. Bu saatte hangarda nöbetçi  astsubay Tünay KESKİN'in 

yanına  gittim.  Bu  arada  şuan  tutuklu  bulunan  Kara  Pilot  Bnb.  Tekin  TAŞDEMİR  sivil 

kıyafetle gelerek Tünay'a gece görüş gözlüğü sordu. O da 'burası uçuş birliği değil, burada 

gece görüş gözlüğü bulunmaz' deyince odasına çıktı." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Tanık Erdoğan TOSUN 24/07/2016 tarihli ifadesinde;  "  Tekin TAŞDEMİR ve 

Serdar  ERCAN  Cumartesi  sabah  nizamiyeye  gelerek  sanki  hiçbirşey  olmamış  gibi  içeri 

girmek istemişler. Girişlerine müsade edilmedi. O sırada birlikten çıkan Özgür OPRUKÇU ve 

Serdar  TAŞÇI'nın araçlarına  binip gidiyorlar.  Serder  ERCAN A-City alışveriş  merkezinde 

Tekin TAŞDEMİR de Ankamall da iniyorlar. İnerken de Tekin TAŞDEMİR ben de dün gece 

sabaha kadar uçtum, demiş." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü, saat: 19:46'da, Binbaşı Tekin TAŞDEMİR’in, plakası tespit 

edilemeyen  OPEL Corsa  marka  sivil  bir  araçla  Geri  Destek  Bölüğü  Hangarı  önüne  park 

ettikten sonra hangara girdiği ve bir  süre sonra uçuş kıyafetli  olarak hangardan çıktığı  ve 

aracına binip park yerinden ayrıldığının görüldüğü,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 21:19'de, Binbaşı Tekin TAŞDEMİR veÜstçavuş Resul 

BARDAKKAYA’nın,  Hangar NöbetçiAstsubayı Başçavuş Tunay KESKİN ile birlikte Geri 

Destek  Bölüğü  Hangarı  araç  park  yerinde  görüldüğü  ve  Nöbetçi  hariç  diğer  iki  şahsın 

araçlarla bölgeden ayrıldıkları,
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15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:25'de, Binbaşı Tekin TAŞDEMİR’in plakası tespit 

edilemeyenOpel  marka  araçla  tekrar  Geri  Destek  Bölüğü  Hangarına  geldiği  esnada,  U/H 

Başçavuş Ali TATLI ve Başçavuş Halil ERYİĞİT’inplakası tespit edilemeyen Renault Laguna 

marka sivil bir araçla sivil kıyafetli olarakaynı bölgeye gelerek hangara giriş yaptıkları; 

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:31'de, Binbaşı Tekin TAŞDEMİR’in uçuş kıyafetli 

ve  kask  çantalı  olarak  Geri  Destek  Bölüğü  Hangarından  çıkarak  aracına  binip  bölgeden 

ayrıldığının görüldüğü belirtilmiştir. 

Etimesgut 11. Hava Ulaştırma Üst Komutanlığı Kulesinde bulunan ses kayıtları 

üzerinde bilirkişi tarafından yapılan çözüm tutanakları ve ses teşhis işlemleri sonucu 

düzenlenen 07/02/2017 tarihli bilirkişi raporunda şüpheli Tekin TAŞDEMİR'e ait olduğu 

değerlendirilen konuşmalar şu şekildedir:

15/07/2016 tarihinde saat 22:54’deki telsiz kaydı:

Tekin TAŞDEMİR : " Akıncıtango tango kol, yurtta sulh."

15/07/2016 tarihinde saat 22:55’deki telsiz kaydı:

Tekin TAŞDEMİR : "Akıncıtango tango kol yurtta sulh."

15/07/2016 tarihinde saat 22:55’deki telsiz kaydı:

Tekin TAŞDEMİR : "Akıncı  tango  tango  kol,yurtta  sulh,  3  helikopter  5  mil  

mesafede, şu an meydan güneyinde"

 

15/07/2016 tarihinde saat 22:58’deki telsiz kaydı:

Tekin TAŞDEMİR : "Tango  tango  kol  devam….anlaşıldı  doğusunda  devam 

ediyoruz.

15/07/2016 tarihinde saat 23:00’deki telsiz kaydı:

Tekin TAŞDEMİR : "  Meydana  doğru  dönüyorum.  Göz  temasını  teyit  edince  

bildirecem. Meydana ilk defa geliyorum. Biraz acemilik olabilir.  Yaklaşıyorum meydana  

doğru.

15/07/2016 tarihinde saat 23:00’deki telsiz kaydı:

Tekin TAŞDEMİR  : "  Yaklaşıyoruz.Göz  temasını  teyit  edince  
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bildirecem."

16/07/2016 tarihinde saat 04:41’deki telsiz kaydı:

Tekin TAŞDEMİR : " Etimesgut, Tango tango"

16/07/2016 tarihinde saat 04:42’deki telsiz kaydı:

Tekin TAŞDEMİR : " Etimesgut, Tango tango"

16/07/2016 tarihinde saat 04:43’dekitelsiz kaydı:

X Şahıs : " Etimesgut kule Çelik 1,2- Etimesgut kule Çelik 1,2"

Etimesgut Kule : " Çelik 1, 2 Etimesgut"

X Şahıs : " Etimesgut Çelik 1, 2"

Etimesgut Kule : " Çelik 1, 2 Etimesgut devam ediniz."

Tekin TAŞDEMİR : " Etimesgut Çelik 1, 1 kol, şu an Güvercinlik üzeri yaklaşma 

iniş talimatı lütfen."

Etimesgut Kule : " Çelik 1, 1 kol Etimesgut radyo kontrol."

16/07/2016 tarihinde saat 04:44’deki telsiz kaydı:

Tekin TAŞDEMİR : " Etimesgut Çelik 1, 1 kol."

Etimesgut Kule : " Çelik 1, 1 kol, Etimesgut radyo"

Tekin TAŞDEMİR : " 5 net, Güvercinlik kat edildi, yaklaşma iniş talimatı lütfen, 

iki helikopter."

Etimesgut Kule : " Negatif, Etimesgut meydanı kapalı şu anda "

Tekin TAŞDEMİR : " Anlaşıldı Harbiyelileri getiriyorum. Piste bırakıyorum araç  

gönderin. "

Etimesgut Kule : "Dinlemede kalınız, komutanımızla koordine ediyoruz. İniş 

olmasın, Helikopter (…)tipi skorski mutabık mıyız?"

Tekin TAŞDEMİR : " 

Etimesgut Kule : " Dinlemede kalınız, komutanımızla koordine ediyoruz. İniş 

olmasın,pist içi araçlar mevcut"

16/07/2016 tarihinde saat 04:45’tekitelsiz kaydı:

Etimesgut Kule  : " Çelik 1, 1 kol, iki helikopter mutabık mıyız?"
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Tekin TAŞDEMİR  : " 

Etimesgut Kule : " Geliş amacı sadece Harbiyelileri bırakmak mutabık mıyız? 

meydana"

Tekin TAŞDEMİR : " 

Etimesgut Kule : " Emri kimden aldınız?"

Tekin TAŞDEMİR : " Tekrar et"

Etimesgut Kule : " Emri kimden aldınız"

Tekin TAŞDEMİR : " Dostum bırakıyorum ben Harbiyelileri "

Etimesgut Kule : " Negatif iniş yapmayın, iniş izni verilmiyor şu anda, 

arayacam sizi meydan kapalı"

Tekin TAŞDEMİR : " Dostum Harbiyelileri bırakıyorum."

16/07/2016 tarihinde saat 04:45’deki telsiz kaydı:

Tekin TAŞDEMİR : " Abi mutabık bizde oraya doğru gidiyoruz."

16/07/2016 tarihinde saat 04:47’deki telsiz kaydı:

Tekin TAŞDEMİR : " Etimesgut Çelik 1,1 kol, 140 kişi getireceğiz 

toplamdamalumat."

Etimesgut Kule : " 1,1 kol tekrar eder misiniz? Çelik 1, 1 tekrar eder misiniz?"

Tekin TAŞDEMİR : " Toplam 140 Harbiyeli getireceğiz size"

Etimesgut Kule :" Toplam 140 Harbiyeli anlaşıldı."

16/07/2016 tarihinde saat 04:58’deki telsiz kaydı:

Tekin TAŞDEMİR : " Etimesgut Çelik 1,1 kol"

Etimesgut Kule : " Çelik 1,1 Eti"

Tekin TAŞDEMİR : " Aynı şekilde uzun yaklaşmadayız."

Etimesgut Kule : " Anlaşıldı az önce olduğu gibi iniş müsaadesi verilmiyor 

bilgi."

Tekin TAŞDEMİR : " Okey pilot mesuliyetinde yaklaşıyoruz."

Etimesgut Kule : " Geliş amacınızı detaylı olarak aktarır mısınız?"

Tekin TAŞDEMİR : " Bunun ne detayı olacak Harbiyeli getiriyorum işte ne detayı"

Etimesgut Kule : "Anlaşıldı bu şekilde bizden de detaylı bilgi isteniyor. Ne için 

buraya getirildiği soruluyor."
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Tekin TAŞDEMİR : " Ya oğlum, ben mi verecem o bilgiyi ya, ben plan değiştircisi  

ben miyim ya, akıl var mantık var. Biraz mantıklı olsunlar ya…"

 

16/07/2016 tarihinde saat 05:00’daki telsiz kaydı:

Tekin TAŞDEMİR : " (….) kalkıyoruz."

Etimesgut Kule : " Kalkıştasınız anlaşıldı."

16/07/2016 tarihinde saat 05:04’deki telsiz kaydı:

Etimesgut Kule : " Çelik 1, 1 kol, bu sorti 3 helikopter geldiniz mutabık mıyız?"

Tekin TAŞDEMİR : " Olumsuz 2 helikopter."

Etimesgut Kule : " 2 helikopter kalkış planlıyorsunuz şu an mutabık mıyız?"

Tekin TAŞDEMİR : " Merkezle görüşüyoruz."

Etimesgut Kule : " Anlaşıldı."

16/07/2016 tarihinde saat 05:04’deki telsiz kaydı:

Tekin TAŞDEMİR : " Tamam dostum. Etimesgut Çelik 1 1 kol (…) devam 

ediyoruz."

Etimesgut Kule : " Anlaşıldı bir sorti daha mı olacak"

Tekin TAŞDEMİR : " Yaklaşık iki sorti"

16/07/2016 tarihinde saat 05:16’daki telsiz kaydı:

Tekin TAŞDEMİR : " Etimesgut Çelik 1, 1 kol, son yaklaşmaya geliyoruz."

16/07/2016 tarihinde saat 05:17’deki telsiz kaydı:

Tekin TAŞDEMİR : " Etimesgut Çelik 1 1 kol devam et"

Etimesgut Kule : " Çelik 1, 1 kol, hali hazırda inişinize müsaade edilmedi. Pilot  

sorumluluğunda iniyorsunuz.Mutabık mıyız?"

Tekin TAŞDEMİR : " Mutabık."

16/07/2016 tarihinde saat 05:18’deki telsiz kaydı:

Tekin TAŞDEMİR : " Güvercinlik çelik kol."

16/07/2016 tarihinde saat 05:20’deki telsiz kaydı:
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Tekin TAŞDEMİR : " Etimesgut Çelik kol"

Etimesgut Kule : " Devam ediniz"

Tekin TAŞDEMİR : " Bu getirdiğimiz personel sizin personeliniz. Biliyorsunuz 

mutabık mıyız?"

Etimesgut Kule : " Negatif bilgimiz yok."

Tekin TAŞDEMİR : " Anlaşıldı bunlar sizin personeliniz. Dolayısıyla öyle izin 

vermiyoruz falan durumlarına girmeyin. "

Etimesgut Kule : " Anlaşıldı bizimle ilgili değil.BHM’den aldığımız talimatı 

iletiyoruz."

Tekin TAŞDEMİR : " Anlaşıldı BHM ile görüşün personeliniz olduğunu 

söyleyin. Haber bekliyoruz sizden. "

Etimesgut Kule : " Anlaşıldı bunlar içinde görüşeceğiz, Hava Harbiyeli mutabık 

mıyız?"

Tekin TAŞDEMİR : " Mutabık Hava Harbiyeli"

Etimesgut Kule : " Bir sonraki sorti de aynı şekilde olacak, mutabık mıyız?"

Tekin TAŞDEMİR : " 

Etimesgut Kule : " Anlaşıldı."

16/07/2016 tarihinde saat 05:22’deki telsiz kaydı:

Tekin TAŞDEMİR : " EtimesgutÇelik 1 kol, faaliyeti iptal ettik malumat"

Etimesgut Kule : " Tekrar Eti’ye dönüş olmayacak anlaşıldı."

16/07/2016 tarihinde saat 05:24’deki telsiz kaydı:

Tekin TAŞDEMİR : " Akıncı Çelik 1, 1 kol karşılıksız çağrı, 3 mil güney (…)"

Kara Havacılık Komutanlığı Güvercinlik Uçuş Kulesinde bulunan ses kayıtları 

üzerinde bilirkişi tarafından yapılan çözüm tutanakları ve ses teşhis işlemleri sonucu 

düzenlenen 03/01/2017 tarihli bilirkişi raporunda şüpheli Tekin TAŞDEMİR'e ait olduğu 

değerlendirilen konuşmalar şu şekildedir:

15/07/2016 tarihinde saat 22:21’deki telsiz kaydı:

Tekin TAŞDEMİR : " Hangi frekans, 132 de tango tango var "

15/07/2016 tarihinde saat 22:24’deki telsiz kaydı
2280/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



İlhan OCAKCIOĞLU : " Bu kanalda Güvercinlik kule konuşuyor temasta yurtta sulh  

deklare edilecek yurtta sulh"

Tekin TAŞDEMİR : " tango tango aldı"

Şüpheli  Tekin  TAŞDEMİR'in  Ankara  ili  Çankaya  İlçesi  Şehit  Cevdet  Özdemir 

Mahallesi  Kabil  Caddesi  No:67/7  adresinde  bulunan  evinde  Ankara  1.  Sulh  Ceza 

Hakimliği'nin  24/07/2016  tarih  ve  2016/3838  D.  İş  sayılı  kararı  uyarınca  25/07/2016 

tarihindearama ve elkoyma işlemleri yapılmıştır.

Ankara  Batı  Cumhuriyet  Başsavcılığınca  Akıncı  Ana  Jet  üssünde  bulunan 

helikopterler  üzerinde  yapılan  incelemeler  sonucu  düzenlenen  24/07/2016  tarihli 

tutanakta;10997 kuyruk numaralı S-70 Skorskyhelikopter içinde bixi makinalı tüfek, 1 kutu 

fişek, Tekin Taşdemir ibareli kask, Karadaş ibareli kask ve üzerinde ibare yazmayan 1 adet 

kask, Mustafa Karadaş ve Tekin TAŞDEMİR'e ait çantalar, helikopterin değişik bölgelerinde 

10 adet mermi hasarı, Mustafa Karadaş ibareli 2 adet künye, Tekin TAŞDEMİR ibareli 1 adet 

matara bulunduğu belirtilmiştir.

Şüpheli  Tekin  TAŞDEMİR'e  ait  ankara  İli  Çankaya  İlçesi  Şehit  Cevdet  Özdemir 

Mahallesi Kabil Caddesi No:67/7 adresinde Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 24/07/2016 

tarih ve 2016/3838 D. İş sayılı kararı uyarınca 25/07/2016 tarihinde arama yapılmış ve bir 

kısım dijital materyal ile eşyaya el konulmuştur.

Kara Havacılık Komutanlığı  tarafından yapılan idari  soruşturma sonrasında 

düzenlenen "İdari ve Disiplin Soruşturma Heyetinin Olayla İlgili Personel Hakkındaki 

Değerlendirmesi  ve  Kanaati  Çizelgesinde;  Şüpheli  Tekin  TAŞDEMİR'in, geri  destek 

hangarında  görüldüğü,  16  Temmuz  2016  tarihinde  nizamiye  girişine  taksi  ile  geldiği  ve 

nöbetçi  astsubaya  giriş  çıkış  olup  olmadığını  sormayı  müteakip,  olmadığını  öğrenince 

bulunduğu yerden taksi ile ayrıldığı, U/H Teknisyen Kıdemli Başçavuş Tunay KESKİN'e ait 

bilgi  alma  tutanağında  saat  21.00-21.30  arasında  Geri  Destek  Hangarına  geldiği,  S-70 

helikopteri  içerisinde  uçuş  yaptığı,  "Yurtta  Sulh"  parolasının  alındığını  teyit  ettiği,  Darbe 

Teşebbüsü  kapsamında  icra  edilen  faaliyetlere  katıldığı,  667  sayılı  Kanun  Hükmünde 

Kararname ile kamu görevinden çıkarıldığı belirtilmiştir. 

Şüpheli Tekin TAŞDEMİR'in kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0543 853 84 01 

ve  0533  514  49  69  numaralı  telefon  hatları  için  Ankara  9.  Sulh  Ceza  Hakimliği'nin 

07/02/2017 tarih ve 2017/872 D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi  
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uyarınca iletişim tespiti kararı verilmiştir.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Tekin  TAŞDEMİR'in  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli Tekin TAŞDEMİR'in, 1. Kara Havacılık Alay Komutanlığı Bakım Taburu 

Geri Destek Bakım Bölüğünde Bölük Komutanı olarak Binbaşı rütbesiyle görev yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri olmayan şüphelilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış biçimi, 

soruşturma aşamasında etkin pişmanlık göstererek beyanlarda bulunan şüpheliler İlkay ATEŞ 

ve Taha Fatih ÇELİK'in ifade içerikleri birlikte gözönünde bulundurulduğunda şüpheli Tekin 

TAŞDEMİR'in,'ın şüpheliler İlkay ATEŞ, Deniz ALDEMİR ve Temür AYDIN ile birlikte aynı 

hücresel ağ içerisinde faaliyet gösteren Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğunun anlaşıldığı, 

Şüphelinin, askeri darbe girişiminden önceden haberdar olduğu, 

Şüphelinin,  Fetullahçı  Terör  Örgütü mensubu askerler  tarafından planlanan askeri 

darbe girişimi kapsamında kendisine verilecek yasadışı emir ve talimatları yerine getirmek 

üzere  15/07/2016  tarihinde  akşam  saatlerinde  saat  19:30  sıralarında  Kara  Havacılık 

Komutanlığı Güvercinlik kışlasına sivil kıyafetle geldiği, şüphelinin saat 19:46'da, Opel Corsa 

marka aracı Geri Destek Bölüğü Hangarı önüne park ettikten sonra hangara girdiği ve bir süre 

sonra  uçuş  kıyafetli  olarak  hangardan  çıktığı  ve  aracına  binip  park  yerinden  ayrıldığının 

güvenlik kamerası görüntüleri ile tespit edildiği,

Kara Havacılık Komutanlığında askeri darbe faaliyetinin başlaması üzerine şüpheli 

Tekin  TAŞDEMİR'in,  aldıkları  talimat  doğrultusunda  Güvercinlik'teki  helikopter  park 

alanında bulunan, önceden tüm bakımları yapılmış ve uçuşa hazır bir şekilde park alanında 

bekleyen 10997 kuyruk numaralı, Skorsky S-70 tipi genel maksat helikoptere şüpheli Mehmet 

ŞAMCI ile birlikte pilot olarak bindikleri, bu helikopterin teknisyenliğini ise şüpheli Erkan 

ÇETİN'in yaptığı, Skorsky helikopterlerin Akıncı Hava Üssü'ne götürülmesi talimatı verilmesi 

üzerine  şüpheliler  Tekin  TAŞDEMİR  ve  Mehmet  ŞAMCI'nın  Güvercinlik  Meydanındaki 

kuleden  izin  almadan  kalkış  yaptıkları  ve  Kazan  ilçesinde  bulunan  Akıncı  Hava  Üssüne 

gittikleri,'Yurtta Sulh' parolasını kullanarak Akıncı Hava Üssünde daha önceden belirlenmiş 

olan  bir  alana  iniş  yaptıkları,şüpheli  Tekin  TAŞDEMİR'in  saat  22:24’de  "Bu  kanalda 

Güvercinlik kule konuşuyor temasta yurtta sulh deklare edilecek yurtta sulh" şeklinde telsiz 

anaosu  yapan  şüpheli  İlhan  OCAKCIOĞLU'nun  bu  çağrısına" tango  tango  aldı"şeklinde 

karşılık  vererek  Akıncı  Hava  Üssüne  'Yurtta  Sulh' parolasını  kullanarak  inilmesi  emrini 
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aldığını teyit etmiştir.

Şüpheli Tekin TAŞDEMİR'in olay akşamı saat 23:00 sıralarında "Meydana doğru 

dönüyorum.  Göz  temasını  teyit  edince  bildirecem.  Meydana  ilk  defa  geliyorum.  Biraz  

acemilik olabilir. Yaklaşıyorum meydana doğru." şeklinde telsiz konuşması gerçekleştirdiği, 

Şüphelinin,  Akıncı  Hava Üssünde kendi  sıralı  amir  ve komutanlarından olmayan, 

askeri darbeciler tarafından Hava Görev Komutanı olarak atanan şüpheli Uğur KAPAN'dan 

aldığı talimatlar doğrultusunda aynı uçuş ekibi ve aynı helikopterle kalktıkları, askeri darbe 

girişiminde  görevlendirilen  askerleri  getirmek  üzere  bir  alana  inmek  için  yaklaştıkları, 

helikoptere  ateş  edilip  isabet  alması  nedeniyle  inemeden  yeniden  havalanıp  Akıncı  Hava 

Üssüne döndükleri,

Şüpheliler  Tekin TAŞDEMİR ve Mehmet ŞAMCI'nın,  gece  saat:03.00  sıralarında 

yine  şüpheli  Uğur  KAPAN'dan  aldıkları  talimat  uyarınca  aynı  uçuş  ekibi  ve  aynı 

helikopterileAkıncı  Hava  Meydanından  kalktıkları,  Kara  Harp  Okuluna  giderek  oradan 

aldıkları Hava Harp Okulu öğrencilerini Etimesgut Hava Meydanına taşıdıkları, şüphelilerin 

toplam  4  kez  bu  şekilde  öğrenci  taşıdıkları,  bu  faaliyet  sırasında  helikoptere  polisler 

tarafından ateş açılması nedeniyle helikopterin isabet aldığı, 

Şüpheli  Tekin  TAŞDEMİR'in,  askeri  öğrencileri  taşıdığı  Etimesgut  meydanındaki 

kule  ile  saat  04:44’de  "Anlaşıldı  Harbiyelileri  getiriyorum.  Piste  bırakıyorum  araç  

gönderin. ", saat 04:47'de  " Toplam 140 Harbiyeli getireceğiz size", saat 04:58'de "  Ya 

oğlum, ben mi verecem o bilgiyi ya, ben plan değiştircisi ben miyim ya, akıl var mantık var.  

Biraz mantıklı olsunlar ya…" şeklinde telsiz konuşmaları gerçekleştirdiği, 

Şüpheliler  Tekin TAŞDEMİR ve Mehmet ŞAMCI'nın,  saat  05.00 sıralarında yine 

şüpheli  Uğur  KAPAN'dan  aldıkları  talimat  uyarınca  aynı  uçuş  ekibi  ve  aynı 

helikopterileAkıncı  Hava  Meydanından  kalktıkları,  Çankaya  Köşkü  yakınlarında  bulunan 

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı olduğu değerlendirilen yerden askerleri alarak Akıncı Hava 

Üssüne getirdikleri,

Şüphelinin,  yukarıda  belirtilenler  dışında  olay  akşamı  gerçekleştirdiği  başka 

helikopter  uçuşu  ya  da  başka  faaliyeti  bulunup  bulunmadığının  soruşturma  aşamasında 

belirlenemediği, 

Askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlandığının  ortaya  çıkması  ve  üssün 

bombalanması üzerine şüphelinin Akıncı hava üssündeki tellerden atlayarak kaçtığı, 

Şüphelinin,  daha  sonra  Akıncı  civarında  şüpheliler  Taha  Fatih  ÇELİK,  Serdar 

ERCAN, Ali ERCAN ve Yakup YAYLA ile karşılaştıkları, şüpheli Özcan KARACAN'ın aracı 

ile gelip kendilerini aldığı, şüpheli Özcan KARACAN'ın şüpheliler Serdar ERCAN ve Tekin 

TAŞDEMİR'i Yenikent'te bıraktıktan sonra aynı araçla İstanbul'a gittiği, 

Üzerinde Tekin TAŞDEMİR ibaresi bulunan kask ve matara ileTekin TAŞDEMİR'e 
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ait çantanın,değişik bölgelerinde 10 adet mermi hasarı bulunan 10997 kuyruk numaralı S-70 

Skorskyhelikopterde ele  geçirilmesine göre şüpheli  Tekin TAŞDEMİR'in bu helikopter  ile 

uçtuğu ve şüphelilerMehmet ŞAMCI ve Erkan ÇETİN ile birlikte olay gecesi 10997 kuyruk 

numaralı S-70 Skorskyhelikopter ile yukarıda belirtilen faaliyetleri gerçekleştirdiğinin tesbit 

edildiği,

Şüphelinin, helikopter ile kalkış ya da iniş yaparken uçuş kulesinden izin almadığı ve 

bilgi  vermediği,  helikopter  uçuşları  için  daha  önceden verilmiş  olan  yasal  hiçbir  emir  ve 

talimata riayet etmediği, pilotluğunu yaptığı bir helikopter ile başka bir kuvvet komutanlığının 

üssüne gittiği,yasal emir ve talimatlar dışında uçuşlar gerçekleştirip kendisine emir ve talimat 

verme yetkisi bulunmayan kişilerden emir ve talimat aldığı,

Şüphelinin  olay  akşamı  Genelkurmay  Başkanı  tarafından  hava  sahasının  uçuşa 

kapatılmasına ilişkin emir  verildiği  halde helikopterle  uçuş  gerçekleştirerek bu emre karşı 

geldiği,

Şüphelinin, Kara Havacılık Komutanlığında ve devamındaki Akıncı Hava Üssünde 

olay akşamı gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi olduğunu bilerek ve 

bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu olan diğer 

şüphelilerle fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket ederek, askeri darbe girişimininde 

bulundukları,  askeri darbe planlaması kapsamında darbe girişiminin başarıya ulaşması için 

kendisine verilen yasal olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Tekin  TAŞDEMİR'in,  soruşturmaya  konu  eylemlerinin,  Silahlı  Terör 

Örgütü üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük 

Millet  Meclisini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  kısmen  veya  tamamen  yapmasını 

engellemeye  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya 

görevlerini  yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını 

oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-139- Şüpheli Temür AYDIN'ın ( Binbaşı ) Eylemleri :

Şüpheli Temür AYDIN 29/07/2016 tarihli ifadesinde; "08/07/2016 günü ailem ile 

Almanya’ya tatile gittim, buradan Belçika’ya gittik, 12/07/2016 Salı günü Kara Kuvvetleri 

Komutanlığında Atama Subayı olan Binbaşı Rıza AKINCI ile Belçika’da karşılaştık, birlikte 

iki gün geçirdik, Belçika ve Paris’i gezdik, Rıza AKINCI’nın morali bozuktu ve bana iki gün 

boyunca  “ben  geri  dönebilirim,  belki  sen  de  dönebilirsin”  gibi  muhabbetler  yaptı,  bende 

hayırdır felan dedim, bunun üzerine Rıza AKINCI “Suriye bölgesi karışık, oraya girebiliriz, 

durum  ciddi,  bundan  dolayı  Türkiye’ye  dönebiliriz  hazırlıklı  ol”  dedi,  Çarşamba  günü 
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13/07/2016  günü  Binbaşı  Rıza  AKINCI  isimli  arkadaşım  bana  “Kesinlikle  dönmemiz 

gerekiyor,  biletini  al  dön,  15/07/2016  günü  akşam  Güvercinlik  Skorsky  Taburunda 

toplanılacak,  brifing  yapılacak”  dedi,  bende  bunun  üzerine  geri  Almanya’ya  döndüm, 

çocuklarımı Almanya’da bıraktım.

14/07/2016 günü akşam İstanbul iline geldim ve 15/07/2016 günü sabah Ankara iline 

geldim. Suriye görevi olduğunu düşünerek çantamı hazırladım, akşam 22:00 sıralarında 34 

ZY 3551 plaka sayılı aracım ile işyerime gittim, odamdan uçuş malzemelerimi aldım, Skorsky 

Taburuna doğru gitmeye başladım, beni Tabur Komutanım Yarbay Yasin CANDEMİR gördü, 

benim geç kaldığımı görüce “Nerede kaldın, hemen uçuş hattına git” dedi, ben bir toplantı 

yada  brifing  yapılacağını  düşünür  iken  Tabur  Komutanım bana  Uçuş  Hattına  git  deyince 

şaşırdım, Uçuş Hattı Helikopterlerin kalkış yaptığı yerdir, bu arada birden fazla helikopterin 

kalkış yaptığını gördüm, uçuş hattına gittim. Uçuş Hattına gittiğim zaman birinci pilot Albay 

İsmail YOLCU ile aynı anda helikopterin yanına gelmiş olduk. Bu arada beni Skorsky Tabur 

Komutanı  Yarbay Halil  GÜL aradı,  kendisinin  sesi  helikopter  içinden  geliyordu  ve  bana 

'Oradaki bir helikopteri alın ve Akıncı Üs’süne gelin' dedi. Biz de İsmail YOLCU Albay ile 

orada  bulunan  bir  helikopteri  aldık.  Teknisyen  olarak  da  Başçavuş  Ergün  YAKUT vardı. 

Helikopter ile Akıncı Üs’süne geçtik, Akıncı’a indik. 

En son gelen  helikopterden  biri  idik.  Burada  iki  yada  üç  adet  Cougar  (Silahsız) 

helikopter,  yedi  sekiz  adet  Skorsky  (Silahsız)  helikopter  vardı,  helikopterler  susmuş  ve 

personel toplanmış halde idi, başlarında da Albay Uğur KAPAN vardı. Bize acele edin diye 

işaret etti, bizde koşarak gittik. Burada isimlerini hatırladığım kadarı ile Albay Vedat SEVEN, 

Albay Muzaffer KARTOPU, Yarbay Yücel ERSÜREN, Albay Mustafa ÇİN, Yarbay Sezgin 

UYANIK, Binbaşı Zafer DOLU, Binbaşı Rıza AKINCI, Binbaşı Deniz ALDEMİR, Binbaşı 

Ahmet SEREYİN, Binbaşı Tekin TAŞDEMİR, Binbaşı Yakup YAYLA ve Yarbay Halil GÜL 

vardı.  Burada  Ekip  Komutanının  Albay  Uğur  KAPAN  olduğunu  öğrendik.  Albay  Uğur 

KAPAN bize 'Burada birlikte hareket edeceğiz, bana telefon ile görevler gelecek, bende sizi  

görevlere sevk edeceğim'  şeklinde toplantı yaptı.  Sonra hep birlikte yürüyerek tek katlı bir 

binaya gittik. Görevin ne olduğunu tam bilmediğimiz için ve Suriye’ye gideceğimizi düşünür 

iken buraya gelmiştik ve sadece bizler vardık. Bunun şaşkınlığı vardı, geldiğimiz binada bir 

tane  televizyon  vardı  ve  televizyonu  açtık.  Sanırım  saat:23:30  sıraları  idi,  televizyonda 

haberlerde  “Darbeye  Teşebbüs”  olayı  olduğunu öğrendik.  Ekip  Komutanımız  Albay Uğur 

KAPAN içimizden bazı helikopterlerin personelini çağırıp bir yerlere gönderiyordu. Benim 

bulunduğum helikopterin personeli olarak yani ben, Albay İsmail YOLCU ve Başçavuş Ergün 

YAKUT ile uzak durmaya başladık, uçuş kıyafetlerimizi giymedik ve diğer odalara geçtik, 

gözönünde bulunmadık. Bu arada silah sesleri geliyordu, dışarı çıkmak için etrafı gözetledik. 

Ancak bize nizamiyelerin tutulduğunu içeri giriş çıkışların kapatıldığını da söylediler, bizde 
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dışarı  çıkamadık,  bulunduğumuz  yeri  terk  edemedik.  Bu  şekilde  sabaha  kadar  hiç  uçuş 

yapmadık,  görev  almaktan  kaçtık.  Bizim gibi  uçmayan  Albay Vedat  SEVEN ve ekibi  de 

uçmadı,  Albay Uğur  KAPAN’da uçuş  yapmadı,  görevleri  dağıtıyor  ve  organize  ediyordu, 

sabaha kadar bu şekilde devam etti, gün doğdu ve uçuşlar bitti.

Odada  televizyon  başında  haberleri  takip  ediyorduk,  darbeye  teşebbüs  olayının 

başarısız  olduğunu  izledik,  gün  doğduktan  sonra  uçuş  olmadı,  haberlerde  Eskişehir’den 

uçakların  kalktığını  öğrendik,  bu  arada  bulunduğumuz  yerden  savaş  uçakları  alçak  uçuş 

yapmaya  başladılar,  üzerimizde  dönmeye  başladılar,  alçak  geçişler  yapmaya  başladılar, 

bulunduğumuz  tek  katlı  binanın  yanında  ağaçlık  alan  vardı  ve  uçaklardan korktuk ve  bu 

ağaçlık alan içine dağıldık, yan tarafımızda da yol olduğunu ve yoldan geçen araçları askeri 

personelin durdurup binerek kışlayı terk ettiklerini gördük, bende aynı şekilde tek başıma bir 

araç durdurdum ve binerek Akıncı  Üs’sünü terk ettim, uçuş kıyafetlerim ve helikopter de 

burada kaldı,  evime gittim, duş alıp  dinlendim ve olayları  toparlamaya çalıştım,  birliğime 

gittim ancak birliğe giriş ve çıkış olmadığını söylediler, bende sadece aracımı alıp çıkacağımı 

söyledim, aracımı alıp çıktım, İstanbul iline ailemin yanına gittim, durumu değerlendirdim ve 

bir kumparsa kurban gittiğimizi anladım, yurt dışında olan eşim ve çocuklarım 18/07/2016 

günü akşam İstanbul iline geldiler, kendileri ile görüştüm, 19/07/2016 günü akşam da Ankara 

iline  geri  döndüm,  20/07/2016  günü  sabah  tekrar  birliğime  Kara  Havacılık  Okul 

Komutanlığına gittim ve teslim oldum, 

Ben  Darbeye  Teşebbüs  olayının  meydana  geldiği  gece  birliğimden  Akıncı  Üs 

Komutanlığına  helikopterim  ile  gittim  ve  burada  başka  görev  almaktan  kaçındım,  görev 

almadım,  uçuş  yapmadım,  kesinlikle  silah  kullanmadım,  eşim ve  çocuklarım Almanya’da 

idiler ve Yeşil Pasaportum olduğu halde onların yanına gitmeyerek onları Türkiye’ye çağırdım 

ve  sonra  da  birliğime  giderek  teslim oldum,  amacım da  yargılanıp  kendimi  aklamaktı.  " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Rıza AKINCI 16/07/2016 tarihli ifadesinde; " 12/07/2016 tarihinde 

Belçika’dayken Kara Pilot Binbaşı Mehmet ŞAMCI beni telefonla arayarak 

Türkiye’ye  dönmemi,  gitmem  gerektiğini  söyledi.  Ben  de  'çok  mu  önemli  

21’inden sonra gelsem olmaz mı' deyince ısrar etmeye başladı. 'Çok önemli' dedi, 

14’ünde  Türkiye’de  olmam  gerektiğini  söyledi.  'Yanındaki  de  gelsin' 

dedi.Yanımdakinden kastettiği de birlikte tatil yapacağımız Temür AYDIN’dı. 

...  Temür  AYDIN 15/07/2016  tarihinde  sabah  saatlerinde  Ankara’ya  varmış.  Ben 

14/07/2016 tarihinde gece saatlerinde Ankara’ya vardım. 

Ertesi  gün Eryaman’da Temür  AYDIN, Ahmet SEREYİM, Murat  KARAKAŞ ve 

Mehmet  ŞAMCI  ile  birlikte  buluştuk.  Mehmet  ŞAMCI  ve  Murat  KARAKAŞ  sonradan 
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gelmişti.  Temür  AYDIN’ın  aracıyla  Kara Havacılık  Komutanlığında  Hv.Ulş.Grup K.lığına 

geldik. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

ŞüpheliRıza AKINCI Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliği'ndeki 25/07/2016 tarihli 

sorgusu sırasında verdiği ifadesinde: ... ben ayın 11'inde yurt dışına çıktım. Ailemle çıktım. 

Kara Havacılık Okulunda arkadaşım olan Binbaşı Pilot Timur Aydın da daha önce çıkmıştı. 

Onunla da buluşup 3 gün Avrupa'da tatilin bir kısmında dolaşacaktık. Sanırım 12 Temmuz 

2016'da Mehmet Şamcı beni telefonla aradı. Yalnız tam tarihini hatırlamıyorum. Bana en geç 

14  Temmuz'da  yanındakiyle  birlikte  Türkiye'ye  gelmen  gerekir  dedi.  Yanımdakinden 

kastettiği Timur Aydın'dır. Ben Timur Aydın'a da söyledim. Başkaca bir şey söylemedi. Ben 

ayın  14'ünde  Türkiye'ye  döndüm.  15'inde  de  Timur  döndü.  Ailelerimiz  Avrupa'da  kaldı." 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli İsmail YOLCU 18/07/2016 tarihli ifadesinde; " Buradakiler helikopterleri 

tahliye  ediyoruz  dediler.  Nereye  diye  sorduğumda  Akıncı  Hava  Üstüne  dediler.  Orada 

gördüğümüz pilotlara  bize ihtiyaç varmı diye  sorduk. Bir  şey demediler.  ....  Ben de daha 

ileride bulunan helikoptere baktım. Ben de tek pilot olan skorsky tipi helikopterin yanına sivil 

olarak oturdum. Gece görüşsüz kask kullandım. Yanımdaki pilotun adı binbaşı veya yarbay 

olması  muhtemel,  ismini  sorduğumda  Timur  olarak  söyleyen  pilot  (  Temür  AYDIN )  ile 

helikopteri çalıştırıp Akıncı Hava Üstüne götürdük. Buraya indik, burada bizden önce gelen 8-

9 tane skorsky helikopter vardı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Uğur  KAPAN  20/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Akıncı  üssünde 

buluştuğumuzda gelen pilotlardan tanıdıklarım 1-) Binbaşı Temür AYDIN ......  16-) İsmini 

bilmediğim  Malatya'dan  gelen  binbaşı,  Akıncı  üssünde  buluştuk.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli Ergün YAKUT 26/07/2016 tarihli ifadesinde; "  Normal şartlarda 1 adet 

helikopter  uçuş  hattında  beklerdi.  Uçuş  hattında  curcuna  şeklinde  bir  koşturmaca  vardı. 

Planlama  yapılmadan  kim  boş  bulduğu  helikopteri  bulduysa  o  helikoptere  biniyordu.  ... 

Benim bindiğim helikopterde Kara Pilot Albay İsmail  YOLCU, Kara Pilot Binbaşı Temür 

AYDIN ve Kıdemli Başçavuş Engin GÖZ vardı. Uçuş esnasında sadece Akıncı'ya gidileceği 

söylendi bunun haricinde herhangi bir konuşma olmadı. Uçuş yaklaşık 10-15 dakika sürdü.

... Alanda gece boyunca Atak veya Kobra tipi helikopter görmedim. Benim Akıncı'ya 

geldiğim  helikopterin  pilotları  Albay  İsmail  YOLCU  ve  Kara  Pilot  Binbaşı  Temür 

AYDIN’ında  gece  boyunca  uçuş  yaptıklarını  düşünmüyorum.  "  şeklinde  beyanda 
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bulunmuştur. 

Şüpheli Ahmet YENGİL 26/07/2016 tarihli ifadesinde; " .... Saat 21:30 sıralarında 

acil  uçuş  var  herkes  uçuşa  diyerek  bağırma  şeklinde  alarm verildi.  Bende  daha  önceden 

söylendiği gibi iki adet gece görüş gözlüğümü ve kaskımı alarak helikopterin park alanına 

geçtim. Dokuz adet birliğe ait helikopter vardı. ... Diğer helikopterlerde bildiğim kadarıyla ... 

Binbaşı Temur AYDIN, Binbaşı Mehmet ŞAMCI ve Yarbay Halil GÜL vardı. Hangilerinin 

hangi helikoptere bindiğini bilmiyorum. Kısa sürede hep birlikte havalandık ve hep birlikte 

Akıncı Üst Komutanlığına iniş yaptık. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli İlkay ATEŞ 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " ... Bir süre sonra Nevzat beni 

Cüneyt  Kod isimli  ağabey ile  tanıştırdı  ve ona  devretti.  Ben tanıştıktan  sonra 6-7 ay tek 

başıma Cüneyt Kod adlı kişinin Batıkent’te olan ikametine gidip geldim. Sonra Binbaşı Deniz 

ALDEMİR benim ile aynı gruba dahil edildi ve birlikte Cüneyt kod adlı şahsın evine gidip 

gelmeye başladık. Benim arabam olmadığı için Cüneyt isimli şahıs beni Gordion AVM’ nin 

önünden alıp evine götürüyordu ve evinde 1-2 saat kaldıktan sonra yine aynı yere bırakıyordu. 

Ben Cüneyt isimli şahsın evinde bulunduğu sırada evde bulunan bir plaket üzerinde Cumhur 

AYDINLI  yazılı  olduğunu  gördüğüm  ve  Cüneyt  isimli  şahsın  gerçek  adının  Cumhur 

AYDINLI  olabileceğini  değerlendirdim.  Cüneyt  isimli  şahsın  fotoğrafını  veya  kendisini 

görsem tanırım. Deniz ALDEMİR ile tanıştıktan yaklaşık 6-7 ay sonra şu anda rütbesi Kara 

Pilot Binbaşı olan Temür AYDIN bizim grubumuza dahil oldu. Ondan yaklaşık 5-6 aylık bir 

zaman sonra da yine şu anda rütbesi Kara Pilot Binbaşı olan Tekin TAŞDEMİR de bizim 

grubumuza dahil oldu. Nevzat isimli şahsın halen TRT’de çalıştığını Cüneyt kod adlı Cumhur 

AYDINLI’ nın evindeyken bana anlattıklarından biliyorum.

.... Ayrıca yaklaşık Akif kod adlı ağabey 1 yıl önce bana ileri bir tarihte yapılacak 

olan Komutanlık ve Karargah Subaylığı Öğrenimi Sınavlarına hazırlanmak maksadıyla, bir 

adet SD hafıza kartı içerisinde daha önceden çıkmış sorular ile yine önem derecesine göre 

altları sarı, yeşil ve mavi renklerle çizilmiş dijital hazırlık kitaplarını verdi. Ben de bu notlar  

ve  sorular  yardımıyla  yapılacak  sınava  hazırlanıyordum,  zaman  zaman  da  Arif  kod  adlı 

ağabey  benim  yaptığım  çalışmaların  derecesini  ölçmek  için  bana  bilgisayar  ortamında 

hazırlanmış test sorularını kendi evinde ve Akif kod adlı ağabeyin evinde açtığı bilgisayardan 

çözmemi istiyordu. Yapılan bu deneme testlerinden 60-70 gibi sonuçlar aldım. 2015 yılı ocak 

ayında  yapılan  Komutanlık  Ve  Karargah  Subaylığı  Öğrenimi  Sınavında  76  not  aldım  ve 

kazandım. Bu kurs Kara Harp Akademisinde 4,5 ay sürdü ve 60 kişi kursa katılmıştı.  Bu 

kursta benimle birlikte Kara Pilot Binbaşı Temür AYDIN’ da vardı. Ben bu kursu 3. olarak 

bitirdim.  İstanbul’da  bulunduğumuz  bu  kurs  boyunda  FETÖ  yapılanması  içerisinde  beni 
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Temür AYDIN ile bir grup yaptılar. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Taha Fatih ÇELİK06/09/2016 tarihli ifadesinde; "  Ertuğrul ALTUN ... 

Temür AYDIN ... Murat ÖZEL ve Metin TÜZEL isimli subayların büyük bir kısmının kurmay 

olması,  komkarsu  sınavını  kazanıp,  bu  konuda  eğitim  almaları,  çalıştıkları  kritik  yerler, 

devamlı aynı kişilerle irtibat halinde olmaları, darbe akşamı Kara Havacılıkta çoğunun görevli 

olması  ve  faaliyetin  içinde  bulunması  gibi  kriterlerle  değerlendirdiğimde,  bu  kişilerin 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensupları  olabileceğini  değerlendirdim."  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Serdar  ERCAN  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Daha 

sonraHelikopterlerin  bulunduğu  Akıncı  havaalanına  indik.  İndiğimiz  yerde  çok  sayıda 

helikopter vardı. Orada helikopterlerin bulunduğu yerin yakınında küçük bir bine vardı. Bu 

askeri darbeye gerçekleştiren vatan haini olan ve bu işleri organize eden bütün üst rütbelileri 

orada  gördüm.  Burada,  Tuğgeneral  Ünsal  ÇOŞKUN ....Kara  Pilot  Binbaşı  Temur  AYDIN 

....Kara Pilot BinbaşıDeniz ALDEMİR vardı." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Murat BOLAT 20/07/2016 tarihli ifadesinde; " Alay Komutan Yardımcısı 

Yarbay Halil GÜL ve Yarbay Özcan KARACAN’ın odaya beni çağırmaları üzerine gittim ben 

kendilerine "Ne yapıyorsunuz" diye sordum onlarda bana yapılacak olan darbeyi kast ederek 

'Pilotların  ve  teknisyenlerin  hazır  olduklarını' söylediler......Görebildiğim  kadarı  ile  bu 

listede ... Binbaşı Temur AYDIN ... isimlerini bu liste skorkyleri kullanacak şahıslar olarak 

gözlerimle gördüm" şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Mehmet  ŞAMCI  05/12/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ben  15/07/2016 

tarihinde  saat  20:00  sıralarında  Kara  Havacılık  Komutanlığına  Temür  AYDIN'ın  aracı  ile 

gittik. Biz Temür ile Eryaman'da buluşmuştuk. Oradan ben, Temür AYDIN ve Rıza AKINCI 

ile birlikte Temur AYDIN'ın aracı ile Kara Havacılık Komutanlığına gittik. Kapıdan girişte 

kayıt  tutulup tutulmadığını  hatırlamıyorum. Bir  general  olan Ünsal  ÇOŞKUN'un karşısına 

çıkacağımızı  için  uçuş  tulumumuzun  bulunduğu  hücum  helikopter  tabur  binasına  gittik. 

Üçümüz  birlikte  üzerimizi  değiştirip  tulumlarımızı  giydik.  O  sırada  uçuş  hattından  bir 

hareketlilik oldu, bende tek başıma uçuş hattına gittim. Temür AYDIN ile Rıza AKINCI'nın 

nereye gittiğini bilmiyorum.

...  Ben  Akıncı  üssünde  olay  gecesi  gittiğimizde  Uğur  KAPAN  Albay  ...  Temür 

AYDIN  Binbaşı  ...  Kadir  BAYRAM  Astsubayı  orada  gördüm.  Hangilerinin  uçtuğunu 
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hangilerinin uçmadığını bilemiyorum. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ahmet  SEREYİM  27/03/2017  tarihli  ifadesinde;  "  Ben  14/07/2016 

tarihine Ankara'ya geldiğimde Rıza AKINCI'nın evinde kaldım. Mehmet ŞAMCI'nın evine 

gitmedik. Herhangi bir darbe toplantısına katılmadım. Ertesi günü, gün boyu Rıza AKINCI ile 

beraberdik.  Akşam saatlerinde Mehmet ŞAMCI ile  Temür AYDIN ile  buluştuk.  Ve Temir 

AYDIN'ın aracı ile saat 21:00 sıralarında Güvercinlik'e geldik. Rıza AKINCI bana evinde iken 

bir uçuş tulumu vermişti. Kışlaya geldiğimde o uçuş tulumunu helikopter taburunun olduğu 

yerde giydim. Ben tatbikat olacağını ya da bir terör saldırısı olacağını düşünüyordum. Uçuş 

hattına  gitmeden  önce  helikopter  taburunun  nöbetçi  subayı  helikopterler  Akıncı'ya 

götürülecek ve orada bilgilendirileceksiniz demişti. Nizamiyeye girişten sonra Rıza ile Temur 

benden ayrılmışlardı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Alican  KOÇ  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Özel  aracımla  21.50 

sıralarında  birliğin  nizamiyesinde  içeriye  girerek  kurs  taburuna aracımı  park  ettim.Burada 

kurs tabur komutan yardımcısı Binbaşı Temür AYDIN’ı gördüm. .... Odadan çıkarken eline 

aldığı bir torba mühimmatı kapının girişinde bulunan ağacın altına bana koydurdu. Akabinde 

bana  hitaben gelenlere  buradan benim talimatımla  mühimmat  dağıtırsın  dedi.  Ben burada 

beklerken  Binbaşı  Temür  AYDIN  karargâh  civarındaydı.  Bu  esnada  telefonuma  haber 

bildirimi geldi. Baktığımda İstanbul’da Jandarma tarafından boğazların kapatıldığını okudum. 

" şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Temür AYDIN'ın kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0506 273 99 95 

numaralı telefon hattıiçin Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin 18/10/2016 tarih ve 2016/5124 

D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı  

verilmiştir.

Şüpheli Temür AYDIN'ın kullanmakta olduğu 0506 273 99 95 numaralı telefon 

hattının iletişim bilgileri incelendiğinde;  Şüphelinin cep telefonunun 14/07/2016 tarihinde 

saat  22:06'da  Kocaeli  ilinde  bulunan  baz  istasyonlarından  sinyal  verdiği,  askeri  darbe 

girişiminde bulunulan 15/07/2016 tarihinde Ankara'daki baz istasyonlarından sinyal verdiği , 

saat  17:52'ye  kadar  Etimesgut'tan,  saat  22:01 -  22:25 arası  Güvercinlik'ten,  saat  04:42 ile 

09:27 arasında Kazan ilçesindeki, 10:06'dan itibaren ise Eryamandaki baz istasyonlarından 

sinyal  verdiği,  şüphelinin  15/07/2016  tarihinde  saat  22:01  ve  22:05'de  şüpheli  Mehmet 

ŞAMCI  ile,saat  22:17  ve  22:18'de  şüpheli  Halil  GÜL ile,  saat  22:25'de  şüpheli  Ahmet 

SEREYİM ile, 16/07/2016 tarihinde saat 04:43'de Eray UÇKUN ile, saat 05:12'de şüpheli 

Uğur KAPAN ile,  saat 09:08, 10:17'de Ahmet SEREYİM ile,  saat 10:07, 10:17, 10:44 ve 
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10:53'de  şüpheli  Erdem  ARIKAN  ile  telefonla  irtibat  içerisinde  olduğu,  şüphelinin  gece 

boyunca ara ara internete girdiği anlaşılmıştır. 

Şüpheli Temür AYDIN, 20/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Temür  AYDIN'ın  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli Temür AYDIN'ın, Kara Havacılık Okul Komutanlığında Binbaşı rütbesiyle 

görev yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri olmayan şüphelilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış biçimi, 

soruşturma aşamasında etkin pişmanlık göstererek beyanlarda bulunan şüpheliler İlkay ATEŞ 

ve Taha Fatih ÇELİK'in ifade içerikleri birlikte gözönünde bulundurulduğunda şüpheli Temür 

AYDIN'ın şüpheliler İlkay ATEŞ, Deniz ALDEMİR ve Tekin TAŞDEMİR ile birlikte aynı 

hücresel ağ içerisinde faaliyet gösteren Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğunun anlaşıldığı, 

Şüphelinin, 08/07/2016 tarihinde ailesi ile birlikte Almanya'ya tatile gittiği, kendisi 

gibi avrupa tatilde bulunan şüpheli Rıza AKINCI ile Belçika'da buluştukları, şüpheli Rıza'dan 

aldığı  Fetullahçı  terör  örgütü mensupları  tarafından gerçekleştirilecek askeri  darbe olacağı 

bilgisi üzerine darbe kapsamında kendisine verilecek emir ve talimatları yerine getirmek üzere 

ailesini Almanya'da bırakarak 14/07/2016 tarihinde Türkiye'ye döndüğü, 

Şüphelinin,  Skorsky  helikopter  pilotu  olduğu,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu 

askerler  tarafından  planlanıp  gerçekleştirilecek  olan  askeri  darbe  planı  kapsamında  olay 

gecesi Skorsky marka helikopter kullanacak pilot olarakönceden görevlendirildiği,

Şüphelinin, askeri darbe girişiminden önceden haberdar olduğu, 

Şüphelinin, 15/07/2016 tarihinde akşam saatlerinde şüpheliler Mehmet ŞAMCI, Rıza 

AKINCI ve Ahmet SEREYİM ile buluştukları, şüpheli Temür AYDIN'ın aracı ile askeri darbe 

faaliyeti  kapsamında  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler  tarafından  kendilerine 

verilecek  emir  ve  talimatları  yerine  getirmek  üzere  olay  akşamı  saat  21:00  sıralarında 

Güvercinlik'te bulunan Kara Havacılık Komutanlığı kışlasına geldikleri, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyetinin  başlaması  üzerine  aldıkları  talimat 

doğrultusundaGüvercinlik'teki  helikopter  park  alanında  bulunan,  önceden  tüm  bakımları 

yapılmış ve uçuşa hazır bir şekilde park alanında bekleyen kuyruk numarası tespit edilemeyen 

Skorsky S-70 tipi genel maksat helikoptere şüpheli İsmail YOLCU ile birlikte pilot olarak 

2291/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



bindikleri, bu helikopterin teknisyenliklerini ise şüpheli Ergün YAKUT'un yaptığı, 

Şüphelinin,  şüpheli  İsmail  YOLCU ile  birlikte  üzerinde bixi  kapı  makineli  tüfeği 

kurulu ve mühimmat bulunan bu helikopter ile Güvercinlik'teki kuleden izin almadan kalkış 

yaptıkları, Kazan ilçesi Akıncı mevkiine bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait Akıncı 

Hava Üssüne 'yurtta sulh' parolasını kullanarak indikleri, 

Şüpheli  ifadesinde  olay  akşamı  başka  herhangi  bir  uçuş  gerçekleştirmediğini 

belirtimiş  ise  de,  şüphelinin  yukarıda  belirtilen  telefon  numarasının  iletişim  bilgileri 

incelendiğinde 16/07/2016 tarihinde saat 04:43'de Eray UÇKUN ile telefonda görüştüğünün 

belirlendiği, şüpheli Eray UÇKUN'un Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda tabur komutanı olarak 

yarbay rütbesi ile görev yaptığı ve hakkında askeri darbe girişimine konu suçlardan dolayı 

Cumhuriyet  Başsavcılığımızın  2016/177016  sayılı  dosyasından  soruşturma  yürütüldüğü, 

şüpheli Temür AYDIN'ın şüpheli Eray UÇKUN ile irtibatının TÜRKSAT Uydu Haberleşme 

Merkezinde  bulunan  Özel  Kuvvetler  Komutanlığına  Mensubu  askerlerin  Akıncı  Üssüne 

getirilmesine ilişkin olduğunun değerlendirildiği, bu nedenle şüpheli Temür AYDIN'ın da olay 

gecesi  Skorsky  helikopterle  Gölbaşı  ilçesinde  bulunan  TÜRKSAT  Uydu  Haberleşme 

merkezine  gittiği  ve  oradan  Özel  Kuvvetler  Mensubu  Askerleri  Akıncı  Hava  Üssüne 

taşıdığının anlaşıldığı, 

Şüphelinin, olay gecesi gerçekleştirdiği başka helikopter uçuşu ya da başka faaliyeti 

bulunup bulunmadığının soruşturma aşamasında belirlenemediği, 

Askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  ve  Akıncı  Hava  Üssünün 

uçaklar tarafından bombalanması üzerine şüphelinin Akıncı Hava Üssünden kaçtığı,

Şüphelinin,  Akıncı  Hava Üssünde kendi  sıralı  amir  ve komutanlarından olmayan, 

askeri darbeciler tarafından Hava Görev Komutanı olarak atanan şüpheli Uğur KAPAN'dan 

emir ve talimat alarak uyguladığı, 

Şüphelinin, olay akşamı Genelkurmay Başkanı tarafından ikinci bir emre kadar bütün 

uçuşların durdurulması emri verildiği halde helikopterle uçuş gerçekleştirerek bu emre karşı 

geldiği, 

Şüphelinin,  aldığı  talimat  doğrultusunda  kullandığı  helikopterin  ışıklarını  kapatıp 

karartma uygulayarak uçtuğu, kalkış ve iniş yaptığı, helikopterle karartmalı şekilde uçarak 

askeri  darbe  girişimine  karşı  gelen  polislerin  silahlarından  çıkacak  mermilerin  hedefi 

olmaktan korunmayı amaçladıkları, 

Şüphelinin, helikopter ile kalkış ya da iniş yaparken uçuş kulesinden izin almadığı ve 

bilgi  vermediği,  helikopter  uçuşları  için  daha  önceden verilmiş  olan  yasal  hiçbir  emir  ve 

talimata riayet etmediği, pilotluğunu yaptığı bir helikopter ile başka bir kuvvet komutanlığının 

üssüne gittiği,yasal emir ve talimatlar dışında uçuşlar gerçekleştirip kendisine emir ve talimat 
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verme yetkisi bulunmayan kişilerden emir ve talimat aldığı,

Şüphelinin, olay günü gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi 

olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü 

mensubu olan diğer  şüphelilerle  fikir  ve eylem birlikteliği  içerisinde hareket  ettiği,  askeri 

darbe  girişimininde  bulundukları,  şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarından  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  aldığı  yasal 

olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüphelinin, pilotluğunu yaptığı helikopterden açılan ateş sonucu meydana gelen tüm 

ölüm ve yaralanma eylemlerinden 5237 sayılı TCK 37 maddesi uyarınca doğrudan sorumlu 

olduğu,  bu  şekilde  şüphelinin  Skorsky  helikopterle  uçuş  gerçekleştirdiği  belirlenen 

TÜRKSAT Haberleşme  Merkezinde  yaralanan  sivil  müştekiler  Abdullah  BULUT,  Ahmet 

SARIKAYA, Ahmet ŞEFLEK, Alaettin ALTINTAŞ, Ali BOLAT, Bayram İNAÇ, Bilal Davut 

HASETÇİ,  Mehmet  Cemil  ÖZTEGİL,  Cengiz  DEĞİRMENCİ,  Cengizhan  SOLAK, Cenk 

ŞEN, Eray ÜNLÜ, Erdal SÖĞÜNMEZ, Erkan KAYA, Erol ÖLÇER, Fatih AKSOY, Fatih 

Mehmet KAYABAŞI, Fatih  POLAT, Fatih  ÜNVER, Güner  GANİ ,  Hakan İLHAN, Halil 

ERSOY, Hüsamettin DEMİREL, Halil YEŞİLÇİMEN, Hüseyin TÜRKMEN, İbrahim ATİLA, 

İsmail  AÇIKAL,  Kadir  KARABIYIK,  Lokman  SONSOY, Mahmut  BAŞPINAR,  Mehmet 

BAYAR, Mehmet  GÖKSEL,  Mehmet  Ali  ORTAYATIRTMACI,  Muhammet  Sait  GÜNEŞ, 

Muhammet Emin SERGİLİ, Mustafa KARADAYI, Özcan ŞEN, Ramazan TEKTAŞ, Serdar 

GÖZÜM, Serkan BİLEN, Taha TETİK, Tarık İNCEDERE, Tarık Furkan ERBAY, Tayfun 

ÖĞÜTLÜ, Turgay AYÇİÇEK, Üzeyir YAVUZ ve Yasin Burak KAYA 'ya karşı işlenen kasten 

nitelikli şekilde insan öldürmeye teşebbüs suçlarının doğrudan faili olduğu;

Şüpheli  Temür AYDIN'ın, soruşturmaya konu eylemlerinin,  Silahlı  Terör Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek, yaralanan her bir müşteki için 

ayrı ayrı olmak üzere toplam 47 kez nitelikli şekilde kasten insan öldürmeye teşebbüs etmek 

suçlarını oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-140- Şüpheli Tolgahan AKBUĞA'nın( Teğmen ) Eylemleri :

Şüpheli Tolgahan AKBUĞA 28/07/2016 tarihli ifadesinde; " Ben Kara Havacılık 

Okul Komutanlığında kursiyer Teğmen olarak eğitim almaktayım. Pilotaj eğitimi aldığımız 

için birlik içerisinde ikamet etmemiz zorunludur. Eğitim saatleri dışında da dışarıda herhangi 
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bir  işimizin  olmadığı  vakitlerde  birlik  içerisinde  bulunuyoruz.  15/07/2016  günü  Bölük 

Komutanı Emre ERKAN Yüzbaşının emriyle saat 17:00'da sivil olarak içtima alındı. Burada 

kendisi bize 21:45’te Tabur komutanımız Yasin CANDEMİR Yarbayın bizimle konuşacağını 

söyledi. Belirtilen saatte içtima alınacak gazinoda tulumlu olarak hazır olduk. 

Tabur  komutanımız  Yasin  CANDEMİR  çok  heyecanlı  bir  şekilde  içtima  alınan 

gazinomuza  geldi  ve  ''Işıkları  kapatın,  bu  gece  hepiniz  ölebilirsiniz,  hemen  telefonları  

toplayın, Genelkurmay Başkanlığına çok ciddi bir saldırı oldu, Genelkurmay Başkanını esir  

almaya çalışıyorlar,  bir  sonraki  hedefte  bizim birliğimiz  olabilir,  bu  saatten  sonra benim  

aramalarım dışında telefonunu kullananlara Vatan Hainliğinden işlem yaparım' ' dedi. Daha 

sonra bizi dörderli beşerli rastgele gruplara ayırdı, benim grubum dört kişilikti. Grubumda 

Teğmen Hüseyin ZENGİN, Mahir Furkan HASDEMİR, Selim GÖREN ve ben bulunuyorduk. 

Tabur komutanımız Yasin CANDEMİR Yarbay depoya gidip silah almamızı emretti.  Daha 

sonra depoya gittiğimizde Bölük Komutanı Emre ERKAN Yüzbaşı bize seri numaralarına 

bakmaksızın bizlere G3 marka silah verdi. Daha sonra tabur komutanımızın odasının önüne 

geldik  ve  herkese  12'şer  adet  mühimmat  dağıtıldı.  Akabinde  tabur  komutanımız  kendi 

aracımla diğer üç arkadaşımı da alıp Fidanlık Nizamiyesine gitmemizi emretti.

Buraya vardığımızda burada Serkan YILDIZ Yüzbaşı bulunuyordu ve bana Fidanlık 

nizamiyesinde bulunan kamera odasına gitmemi emretti.  Kamera odasına girdim ve orada 

nöbetçi olan Özgür adında bir astsubay bulunuyordu. Yaklaşık 1 saat sonra beyaz bir ford 

connect  marka  araç  nizamiyeye  geldi.  İçinden  rütbesini  Albay  olarak  tahmin  ettiğim 

kamuflajlı bir subay indi. O da çok telaşlı ve sinirli gözüküyordu ve bizden Serkan Yüzbaşıya 

karşı mutlak suretle itaat etmemizi, aksi taktirde Vatana İhanetten işlem yapacağını söyledi. 

Bu  sırada  Titan  diye  tabir  edilen  bir  yangın  aracıyla  nizamiye  kapatıldı.  Bu  sıralarda 

telefonumu hiçbir şekilde kullanamadım. Yanımda olan nöbetçi Özgür Astsubaydan edindiğim 

bilgi ile, bir kalkışma girişiminin olduğunu, Cumhurbaşkanlığının bombalandığını öğrendim. 

Bu  aşamada  hangi  tarafta  olduğumuzu  kestiremediğim.  Bu  belirsizlikten  dolayı  oradan 

kaçmayı düşündüm fakat silahlı olan Serkan Yüzbaşının bizi vurabileceği korkusuyla oradan 

uzaklaşamadım. Gün aydınlanırken ara ara silah sesleri  gelmeye başladı ve bunun üzerine 

Serkan Yüzbaşı arabasına binip normalde çıkışın verilmediği Fidanlık nizamiyeyi terk edeceği 

esnada  yanımızda  aracıyla  durup aracının  camını  indirerek  “Ben  gidiyorum,  siz  başınızın  

çaresine bakın” dedi. 

Ben de içinde bulunduğum 4 kişilik Teğmen grubuyla kendi aracıma binip tabura 

geçtik. Burada üstümüzü değiştirdik, silahlarımızı tekrar depoya bırakarak ana nizamiyeden 

dışarı çıktık. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Selim  GÖREN  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  Bizim  grubumuza 
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Serkan YILDIZ Yüzbaşının ismini ve telefon numarasını verdi. Benim grubumda Tolgahan 

AKBOĞA, Hüseyin ZENGİN, Mahir Furkan HASDEMİR ve ben vardım. Daha sonra silah 

almak  için  depoya  yolladı.  Bölük  komutanımız  Emre  Yüzbaşı  bize  depodan  G3  marka 

rastgele silah aldırdı. Daha sonra Tabur Komutanımızın odasından mühimmat aldık. Akabinde 

Serkan YILDIZ'ı  arayarak birliğimizin içinde bulunan Fidanlık Nizamiyesine gideceğimizi 

öğrendik.

Daha sonra Tolgahan AKBOĞA'nın aracıyla belirtilen yere intikal ettik. Orada iki 

tane Astsubay gördük ve durumu sorduk ama hiçbir şeyden bilgileri yoktu. Daha sonra Serkan 

YILDIZ  Yüzbaşıyı  gördük  ve  neler  olduğunu  sorduk,  o  da  bize  Nizamiyenin  emniyetini 

alacağımızı söyledi. Akabinde beyaz renkte Ford Connect bir araçla ismini bilmediğim bir 

kamuflajlı Albay geldi. Serkan Yüzbaşımızı göstererek mutlak itaat etmemizi aksi takdirde 

yargılanacağımızı  söyledi.  Daha  sonra  nizamiye  önünde  beklemeye  başladım.  Tolgahan 

AKBOĞA arkadaşım yanıma geldi ve 'Tabur komutanının telefon kullanımını yasakladığını,  

kullananların vatana ihanetle yargılanacağını' söyledi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Mahir  Furkan  HASDEMİR  28/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  05:30 

sıralarında  9  Nolu  Nizamiyeden  çatışma  sesleri  gelmeye  başladı,  nizamiyedeki  telsizden 

sorumlu  askere  ne  oluyor  diye  sorduğumda  bana  polislerin  9  Nolu  Nizamiyeye  sızmaya 

çalıştıklarını  ve  nizamiyedeki  askerlerin  polisle  çatıştığı  söyledi.  Bunun  üzerine  yanımda 

bulunan Kursiyer Teğmen Tolgahan AKBUĞA, Kursiyer Teğmen Selim GÖREN, Kursiyer 

Teğmen Hüseyin ZENGİN ile birlikte tabura geri döndük ve silahlarımızı depoya teslim ettik. 

Daha sonra sivil kıyafetlerimizi giyerek Kara Havacılık Komutanlığının ana nizamiyesinden 

dışarı çıktık. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü, saat: 21:35'de, Topçu Teğmen Tolgahan AKBUĞA’nın sivil 

kıyafetle  subay  temel  koğuşlar  bölgesine  geldiği,  daha  sonra  uçuş  kıyafetli  olarak  Kara 

Havacılık Subay Temel koğuş kapısından çıkış yaptığı,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:08'de, Topçu Teğmen Tolgahan AKBUĞA, Topçu 

Teğmen Selim GÖREN ve İs.Teğmen Nuri YÜKSEL’in uçuş kıyafetli ve silahlı olarak subay 

temel silahlık koridorunda görüldükleri, 

16 Temmuz 2016 günü, saat: 05:47'de,Yüzbaşı Serkan YILDIZ ve Topçu Teğmen 

Tolgahan  AKBUĞA‘nın  silahlı  olarak  Fidanlık  nizamiye  bölgesinde  görüldükleri 

belirtilmiştir. 
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Hava  Ulaştırma  Grup  Komutanlığı  Şehit  Kara  Pilot  Binbaşı  Yaşar  ERİAN 

Bakım  Hangarına  ait  güvenlik  kamera  görüntüleri  üzerinde  Kara  Havacılık 

Komutanlığı  tarafından  yapılan  inceleme  sonucu  düzenlenen  28/07/2016  tarihli 

tutanakta; Saat 03:36'da, Yüzbaşı Serkan YILDIZ, Teğmen Tolgahan AKBUĞA ve Teğmen 

Hüseyin ZENGİN'in, yanlarında G-3 tüfekleri ile hangar giriş kapısına geldikleri, daha sonra 

bölgeden ayrıldıklarının görüldüğü belirtilmiştir. 

Kara Havacılık Komutanlığı  tarafından yapılan idari  soruşturma sonrasında 

düzenlenen "İdari ve Disiplin Soruşturma Heyetinin Olayla İlgili Personel Hakkındaki 

Değerlendirmesi  ve  Kanaati  Çizelgesinde;  Şüpheli  Tolgahan AKBUĞA'nın, aralarında 

emir komuta zinciri  olmadığı halde,  kurs taburunda kursiyer olan Topçu Teğmen Hüseyin 

ZENGİN (G-3 Piyade tüfeği ile) ve Hava Ulaştırma Grup Komutanlığında görevli Yüzbaşı 

Serkan  YILDIZ ile  birlikte  hangar  ve  apron  bölgesine  silahlı  olarak  devriye,  emniyet  ve 

kontrol  maksatlı  olarak  geldiği  ve  daha  sonra  bölgeden  ayrıldığı,  Darbe  Teşebbüsü 

kapsamında  icra  edilen  faaliyetlere  katıldığı,  667 sayılı  Kanun Hükmünde  Kararname ile 

kamu görevinden çıkarıldığı belirtilmiştir. 

Şüpheli Tolgahan AKBUĞA'nın kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0 553 342 

53 04 numaralı telefon hatları için Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin 29/11/2016 tarih ve 

2016/6349 D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti 

kararı verilmiştir.

Şüpheli Tolgahan AKBUĞA'nın kullanmakta olduğu 0 553 342 53 04 numaralı 

telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe  girişiminde  bulunulan 

15/07/2016 tarihinde 19:49 - 00:41 ve 00:49 - 03:49 saatleri arasında herhangi bir telefon 

görüşmesi  yapmadığı,  şüphelinin  cep  telefonunun  gece  boyunca  açık  olduğu,  internet 

erişiminde bulunduğu anlaşılmıştır. 

Şüpheli Tolgahan AKBUĞA, 18/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Tolgahan  AKBUĞA'nın  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

ŞüpheliTolgahan  AKBUĞA'nın,  Kara  Havacılık  Okul  Komutanlığı  Öğrenci  ve 

Kurslar Tabur Komutanlığında 7. dönem kursiyer teğmen olarak görev yaptığı, 
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Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri dışında başka asker kişilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış 

biçimi ile  birlikte  nazara  alındığında,  şüphelinin  Fetullahçı  Terör  Örgütü üyesi  olduğunun 

anlaşıldığı,

Şüphelinin,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler  tarafından  15/07/2016 

tarihinde  gerçekleştirilecek  askeri  darbe  girişimi  öncesinde,  Subay  Temel  Kurs  Bölük 

Komutanı olan şüpheli Emre ERKAN tarafından 15/07/2016 tarihinde saat 21:30 sıralarında 

kışlada  bulunmaları  talimatı  üzerine  15/07/2016  tarihinde  saat  21:45'de  Güvercinlik 

Kışlasında, toplantı yapılacak yerde tulumlu olarak, hazır vaziyette beklediği, 

Tabur Komutanı Yasin CANDEMİR'in, tüm 7. Dönem Kursiyer Teğmenlere olduğu 

gibi şüpheliye de kapısı kırılmak suretiyle açılan depodan seri numaralarına bakmaksızın G-3 

piyade tüfeği dağıttırdığı,

Şüphelinin, aldığı bu tüfeğin mühimatını ise askeri darbe hazırlığı kapsamında atış 

eğitimi bahanesiyle alınan ve atış eğitimi iptal edildiği halde iade edilmesi gerekirken iade 

edilmeyerek Tabur Komutanı şüpheli Yasin CANDEMİR'in odasında bulunan mermilerden 

karşıladığı, 

Şüpheli  Yasin CANDEMİR'in,  şüpheli  Tolgahan AKBUĞA'yı,  şüpheliler  Hüseyin 

ZENGİN,  Mahir  Furkan  HASDEMİR  ve  Selim  GÖREN  ile  birlikte  rastgele  bir  grup 

oluşturarak başlarına da şüpheli  Yüzbaşı  Serkan YILDIZ'ı  da vererek Fidanlık nizamiyesi 

bölgesinde görevlendirdiği vebirliğin güvenliğini almaları talimatı verdiği, 

Şüphelinin,  kendi özel aracı ile diğer şüpheliler  Hüseyin ZENGİN, Mahir Furkan 

HASDEMİR ve Selim GÖREN'i Fidanlık Nizamiye bölgesine götürdüğü, 

Şüpheli  Serkan  YILDIZ'ın,  şüpheliyi  Fidanlık  nizamiyesinde  bulunan  kamera 

odasında görevlendirdiği,

Şüphelinin, askeri darbe faaliyeti başladığı saat 22:00 sıralarından sabah saat 06:00 - 

07:00 sıralarına kadar askeri darbeyi sevk ve idare eden şüpheliler tarafından verilen yasadışı 

emir ve talimatları yerine getirdiği, şüphelinin kendisine emir ve talimat yetkisi bulunmayan 

başka bir birlik komutanı olan şüpheli Yüzbaşı Serkan YILDIZ'dan emir ve talimat aldığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  gecesi  görevlendirildiği  Fidanlık  Nizamiyesinin, 

Güvercinlik  kışlasına  giriş  ve  çıkışların  yapıldığı  kapılardan  birisi  olduğu,  şüphelinin  bu 

bölgede olay gecesi silahlı olarak bulunarak kışlanan askeri darbeciler açısından kontrolünü 

ve güvenliğini sağladığı, 

Askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması ve şüpheli Ünsal ÇOŞKUN'un 

'teğmenler  ayrılabilir' talimatıyla  silahını  bırakıp  sivil  kıyafetini  giyerek  ana  nizamiyeden 

çıkış yaparak Güvercinlik kışlasından ayrıldığı, 
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Şüphelinin, görev tanımı dışında kendisine ait olmayan uzun namlulu silahla olay 

gecesi  Fidanlık nizamiyesi  bölgesinde  kendisine  verilen  yasadışı  emir  vetalimatları  yerine 

getirdiği, 

Şüphelinin,  cep telefonunda,  tanık Mehmet DİKKATLİ'nin beyanına göre isminin 

'Yurtta  Sulh'  olduğu anlaşılan 7.  dönem kursiyer  teğmenlerden oluşan whatsapp grubunun 

kayıtlı  olduğu  ve  askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  üzerine  şüphelinin 

aldığı talimat doğrultusunda bu whatsapp grubuna ilişkin tüm paylaşımları sildiği, 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarının  askeri  darbe  faaliyeti  icrası  sırasında  olay 

gecesi askeri darbe faaliyeti dışında herhangi bir telefon iletişiminde bulunulmamasına dair 

faaliyete katılan askerlere emir ve talimat verdiklerinin değerlendirildiği,  şüphelinin de bu 

emir ve talimata uyarak olay gecesi 19:49 - 00:41 ve 00:49 - 03:49 saatleri arasında herhangi 

bir telefon iletişiminde bulunmadığının anlaşıldığı, 

Şüphelinin,  Kara  Havacılık  Komutanlığında  olay  gecesi  gerçekleştirilen  askeri 

hareketliliğin bir askeri darbe girişimi olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için 

kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu olan diğer şüphelilerle fikir ve eylem birlikteliği 

içerisinde  hareket  ettiği,  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  darbe  girişiminin  başarıya 

ulaşması için kendisine verilen yasal olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Tolgahan  AKBUĞA'nın, soruşturmaya  konu  eylemlerinin,  Silahlı  Terör 

Örgütü üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük 

Millet  Meclisini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  kısmen  veya  tamamen  yapmasını 

engellemeye teşebbüs etmek ve Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya 

görevlerini  yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını 

oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-141- Şüpheli Türker GÖKDEMİR'in ( Astsubay Çavuş ) Eylemleri 
:

Şüpheli Türker GÖKDEMİR 27/10/2016 tarihli ifadesinde; " 2011 Yılında Kara 

Havacılık  1.  Alayı  Yeni  Destek  Bölüğü'ne  astsubay olarak  atandım.  Orada  6-7  ay  görev 

yaptıktan sonra Okul Komutanlığı Hat Bakım Komutanlığı'na uçak teknisyeni olarak atandım. 

En son bu görevi yapıyordum.

Ben normalde 15/07/2016 tarihinde hat bakım uçuş hattı  nöbetçi  astsubayı olarak 

nöbetçi  değildim.  13/07/2016  tarihinde  aynı  hangarda  çalıştığımız  Ahmet  ÇAM Astsubay 

bana "seni Muzaffer Albay çağırıyormuş" dedi. Ben de "hayırdır" dedim. O da bana, Eren 

USLU  üsteğmen  ile  görüştüğünü,  Muzaffer  KARTOPU  albayın  beni  çağırdığını,  detay 
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bilmediğini  söyledi.  Bu  konuşma  saat  11:30  sıralarında  oldu.  Ben  de  hemen  Muzaffer 

KARTOPU Albayın makam odasına gittim. Odada bir asker daha vardı. Beni oturttu. Çay 

ikram etti. Ben kendisini daha önce makamında hiç ziyaret etmemiştim. Muzaffer Albay bana 

işlerin  nasıl  gittiğini  sordu ve  ingilizcemin iyi  olduğunu söyledi.  Benim ailemle  ilgili  bir 

takım şeyler sordu. Bu konuşmalar bittikten sonra bana "Türker seni niye çağırdım biliyor 

musun,  asıl  konuya  dönelim"  dedi.  Ben  de  "bilmiyorum komutanım"  dedim.  Bana"nöbet 

defterini açtım, baktım senin ismin geldi" dedi. Bana nöbetimi sordu. Ben de nöbetimi daha 

önce  tuttuğumu söyledim.  Bana  "cuma günkü nöbeti  sen  tut,  örnek  bir  nöbet  tutacaksın, 

nöbette  herhangi  bir  aksama  olmayacak,  talimatlara  uyacaksın,  hatta  şimdiden  nöbetin 

işlemlerine başla, seni kontrol edeceğim" dedi. Bunun üzerine ben oradan ayrıldım. Kendi 

başteknisyenim olan İdris DURAL'a haber verdim. Ona Muzaffer Albayla aramızda geçenleri 

anlattım.  O bana "neden seni  seçti"  diye  sordu.  Ben de  şaşırdığımı  ve defterden rastgele 

seçildiğimi,  ingilizcemin  iyi  olduğunu,  başarılı  teknisyen  olduğum  için  seçildiğimi 

düşündüğümü söyledim. O da bana "tamam, emir veriliyorsa yapacaksın" dedi, dedi.

Ben bunun üzerine 15'inde nöbetçi olan Serdar Savaş ULUSOY astsubayı buldum. 

Ona olayı anlattım. Onunla birlikte nöbet değişikliğine ilişkin formu düzenleyip imzaladık. 

Gerekli komutanlari imzalattık ve 15/07/2016 tarihinde ben bu şekilde nöbetçi oldum, dedi.

Ben  daha  öncehat  bakım  uçuş  hattı  nöbeti  tuttum.  Bu  nöbeti  tutan  astsubay 

sorumluluğunda bulunan 8 uçak hangarı ile uçuş hattındaki uçakların emniyetini alır. Uçuş 

hattında nöbet tutan erler 2 saatte bir nöbet değişikliği yaparlar. Bu değişimleri hat bakım uçuş 

hattı nöbetçi astsubayına bildirirler. Nöbet saat 09:00 da başlar ertesi gün saat 09:00 da sona 

erer. Bu nöbeti tutan astsubay gündüz rutin işlerini yapar. Asıl nöbeti 17:00 de biten mesaiden 

sonra başlar, dedi.

15/07/2016 tarihinde saat 09:00 sıralarında Kara Havacılık Okul Komutanlığı binası 

giriş  katında  nöbetçi  amir  odasında  toplantı  yaptık.  Nöbetçi  amir  Gökhan  ÇİÇEK'ti. 

Toplantıya Ali Kemal Üsteğmen ile bir kısım isimlerini hatırlamadığım astsubaylar katıldı. 

Rutin nöbet toplantısı yaptık. Ben gece uçuşu olup olmayacağını sordum. Gökhan ÇİÇEK 

Binbaşı  gece  uçuşu  olmadığını  söyledi.  Ayrıca  nöbetin  pimi  çekilmiş  bir  bombaya 

benzediğini, dikkat edilmesi gerektiğini bizlere söyledi. Sonra ayrıldım. Ben kendi hangarıma 

gittim, dedi.

Saat 18:00 sıralarındaGökhan ÇİÇEK Binbaşı beni cep telefonumdan aradı. Bizim 

uçuş hattında bulunan kulede nöbet tutan askerin akşam saat 22:00 den sonra karşı helikopter 

hangarında  ihtiyaç  olabileceğini  ve  askeri  alabileceğini  söyledi.  Ben  de  "emredersiniz 

komutanım" dedim, kapattım. 

Biz Kara Havacılık Okul Komutanlığı nöbetini tutuyoruz. Karşı taraftaki helikopter 

hangarı  ise  1.  Kara  Havacılık  Alayı'na  aittir.  Normalde  1.  Alayın  kendi  nöbetçi  subay, 
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astsubay  ve  erleri  vardır.  Gökhan  Binbaşı,  bizim  nöbetçinin  başka  bir  alayda 

görevlendirilmesi talimatını komutanım olarak verdiği için kendisine karşı gelemedim. Daha 

önce bu şekilde bir nöbetçi asker yer değişikliği olmamıştı, dedi.

Saat  19:00  -20:00  sıralarında  Gökhan  ÇİÇEK  Binbaşı  beni  cep  telefonumdan 

aradı.Bana "Kuvvet komutanı oraya gelebilir. Sana soru sorabilir. Hazır ol" dedi. Bu üst düzey 

komutanlar  askeri  birliğimize  geldiğinde  bizim  komutanlarımızın  bize  verdikleri  rutin  ve 

klasik bir  emirdir.  Ben genelde hangarın içindeki odamızda bulunuyordum. O hangarlarda 

benden başka hiç kimse yoktu.  Ben ara ara hangarın içinde geziyordum, ara ara hangarın 

dışında geziyordum, ara ara da kuledeki nöbet tutan askeri kontrol ediyordum, dedi.

Saat  21:30  sıralarında  hangarın  içindeyken  alçaktan  uçak  uçuş  sesleri  duydum. 

Camdan  baktığımda  F16  ların  uçtuğunu  gördüm.  Askeri  birlik  içerisinde  bir  hareketlilik 

gördüm.  3-4  tane  teğmenin  ellerinde  kaleşnikof  tüfeklerle  bizim uçuş  hattına  geldiklerini 

gördüm.  Kendilerine  ne  olduğunu  sordum.  Bana  cevap  vermediler.  Sonra  EmreERKAN 

Yüzbaşı  oraya  geldi.  Bana "sen nöbetçi  misin  kardeşim" dedi.  Ben de  "evet  komutanım" 

dedim.  Bana "Sen içeride  bekle,  bir  şey olursa bize  haber  ver,  terör  saldırısı  olabilir,  biz 

birliğin emniyetini almaya geldik, telefonlarınızı kapatın" dedi. Ben de "emredersiniz" dedim 

ve  hangara  geçtim.  Dışarıdan  helikopter  sesleri  geliyordu.  Bu  sesten  ben  çalışan 

helikopterlerin taarruz helikopteri olduğunu anladım. Bu esnada F16 lar da uçmaya devam 

ediyordu.  Sanki  patlama olmuş  gibi  hangar  sallanıyordu.  Emre ERKAN Yüzbaşının  emri 

doğrultusunda yerimden ayrılmadım, dedi.

Benim nöbet  tuttuğum hangarda televizyon yoktu.  Ancak telefonum vardı,  açıktı. 

Ayrıca  cep  telefonumda  internet  de  vardı.  İnternete  baktığımda  İstanbul'daki  Boğaz 

Köprüsü'nü  tankların  kapattığını  öğrendim.  Uçuş  hattındaki  hareketliliği  bildirmek  üzere 

nöbetçi  amir  olan  Gökhan  ÇİÇEK  Binbaşıyı  cep  telefonundan  aradım.  Ancak  telefonu 

kapalıydı.  Ulaşamadım.  Karşıda  bulunan  Okul  Komutanlığı'na  bağlı  hat  bakım  hangarı 

nöbetçi  subayı olan Ali  Kemal üsteğmeni cep telefonundan aradım. Ona durumu anlattım. 

Kendisi  bana,  nöbet  tuttuğu  hangarda  kimse  olmadığını,  kendisinin  de  Gökhan  ÇİÇEK 

Binbaşıya ulaşamadığını söyledi, dedi.

Saat 21:00-22:00 sıralarında ben, bizim uçuş hattındaki kulede nöbet tutan askere 

baktığımda  yerinde  yoktu.  Gökhan  ÇİÇEK  Binbaşının  emri  doğrultusunda  nöbet  tuttuğu 

yerden ayrıldığını düşündüm, dedi.

Ben gece boyunca genelde hangar içerisindeydim. Çok sık olmamakla birlikte bazen 

dışarı çıkıp hangarın önünde gezindim. Gece boyunca kardeşlerimle telefonda görüştüm. Saat 

23:00 sıralarında internetten askeri darbe olduğunu öğrendim. Farklı bir şey yapmadım. Her 

zaman  nöbet  tuttuğum gibi  nöbetimi  tutmaya  devam ettim.  Hangardaki  uçakların  içlerini 

kontrol ettim. Nöbet defterine gerekli notları kaydettim. Saat 05:00-06:00 sıralarında bir kobra 
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helikopterin  uçma  ve  ateş  etme  sesini  duydum.  Hangarın  kapı  aralığından  baktığımda 

kobranın uçuş hattının etrafında tur  attığını ve bir  taraftan da ateş ettiğini  gördüm. Sonra 

isabet alırım korkusuyla hangara tekrar girdim, dedi.

Bizim uçuş hattına gece gelen teğmenleri en son 01:00-02:00 sıralarında hangarın 

önünde, köşelerde silah hazır vaziyette beklediklerini gördüm. Sabah 08:00 sıralarında nöbeti 

devrettiğimde bu teğmenler dışarıda yoktu. Gece ne zaman oradan ayrıldılar, ne yaptıklarını 

bilmiyorum, dedi.

Ben 08:00 sıralarında benden sonra nöbeti devralacak olan Ahmet ÇAM Üstçavuşa 

devrettikten sonra abimin arabasıyla ana nizamiyeden ayrıldım. Normalde ben işe servisle 

geliyorum. Nöbetçi olduğum zamanlar abimden arabayı alırdım. Olay tarihinde de abimden 

aldığım arabayla işe gelmiştim. Nöbet bitiminde de o arabayla oradan ayrıldım, dedi.

Ben  gece  boyunca  tulumla  nöbet  tuttum.  Gece  nöbet  tutarken  kendi  tabancamla 

nöbet tuttum. O gece bu silahı herhangi bir şekilde kullanmadım, dedi.

Ben 17/07/2016 tarihinde memleketim olan Kaman'daydım. Ali  Kemal Üsteğmen 

beni  cep  telefonumdan  aradı.  İfademizin  alınacağını  söyledi.  Bunun  üzerine  ben  birliğe 

geldim. Kimliğimi teslim ettim. Bizi gözaltına aldılar. Sonra tutuklandım, dedi.

Ben Fetullahçı Terör Örgütü üyesi değilim. 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilmeye 

çalışılan askeri darbeye herhangi bir şekilde katılmadım. Bu darbenin sonuca ulaşması için 

herhangi bir etkin eylemde bulunmadım. Ben sadece Muzaffer KARTOPU Albayın emri ve 

talimatı üzerine nöbet tuttum. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Mehmet  KAYA 07/11/2016  tarihli  ifadesinde;  "  15/07/2016  tarihinde 

sabah saat 09:00'daki toplantıdan sonra Gökhan ÇİÇEK Binbaşı beni cep telefonundan aradı. 

Uçuş hattına yanıma gel  dedi,  bende uçuş hattında olduğumu söyledim. O benim yanıma 

geldi,  Türker  GÖKDEMİR  Astsubayda  yanımda  idi.  Bana  "gece  saat  21:00  -  22:00  

sıralarında  uçuş  hattındaki  nöbetçi  askeri  2  nolu  nizamiyede  bulunan  nöbet  kulübesine  

gönder"  dedi.  Bizde  itiraz  ettik,  o  bize  "buradaki  askerin  zaten  silahıda  yok,  Türker  

astsubayda burada, bu askerin burada bulunmasına gerek yok" dedi.  Sonrada yanımızdan 

ayrıldı. 

Ben  kuvvet  komutanının  askeri  birliğe  geldiğini  görmedim.  Sonradan  duydum. 

Ancak birlik içerisinde bir makam aracı görmüştüm. Saat 23:00 sıralarında amcam beni cep 

telefonundan  aradı  ve  olaylar  çıktı,  evdeysen  sakın  dışarı  çıkma  dedi.  Ben  de  kendisine 

nöbette olduğumu söyledim, tamam öyleyse dedi. Daha sonra ev arkadaşım ve devrem olan 

astsubay Ahmet  AKYALÇIN ile  konuştum.  O  bana  darbe  olduğunu  söyledi.  Sen  Türker 

GÖKDEMİR Astsubayın yanına git, o sana ne yapacağını söyler, sen acemisin bilmezsin dedi. 

Bende  korktuğumdan  Türker  Astsubayın  yanına  gittim.  O  bana  "okul  ve  kışla  nöbetçi  
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amirlerini aradığını, ikisinede ulaşamadım, sen askerlerin başına git, sabaha kadar bir yere  

ayrılma" dedi. Bende oradan ayrıldım. Askerlerin başına gittim. İçtimamı aldım. Herhangi bir 

asker eksiğimiz yoktu. Herkes rutin görevindeydi." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  Olay  Yeri  İnceleme  Şube  Müdürlüğü  Kimlik 

Tespit  Büro  Amirliği'nin  03/08/2016  tarih  ve  2016/BVI-04696  sayılı  uzmanlık 

raporunda; 06 BLE 26 plakalı oto sol ön kapı dış yüzeyinde bulunan parmak izinin Türker 

GÖKDEMİR'in sol orta parmak izi ile aynı olduğu belirtilmiştir. 

Şüpheli Türker GÖKDEMİR'in kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0541 929 06 

86  numaralı  telefon  hattı  için  Ankara  2.  Sulh  Ceza  Hakimliği'nin  03/11/2016  tarih  ve 

2016/5948 D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti 

kararı verilmiştir.

Şüpheli Türker GÖKDEMİR, 18/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Türker  GÖKDEMİR'in  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Türker GÖKDEMİR'in, Kara  Havacılık  Okul  Bakım Komutanlığı  Hat 

Bakım Komutanlığı Bakım Birliği Uçuş Kısmında Uçuş Teknisyeni olarak Astsubay Kıdemli 

Çavuş rütbesi ile görev yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri olmayan şüphelilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış biçimi 

ile birlikte nazara alındığında, şüpheli Türker GÖKDEMİR'in Fetullahçı Terör Örgütü üyesi 

olduğunun anlaşıldığı,

Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askerlerin, askeri darbe planı kapsamında askeri 

darbe girişiminde bulunulacak 15/07/2016 tarihinde Kara Havacılık Komutanlığı Güvercinlik 

Kışlasının  kontrolünü  tamamen  ele  geçirmek  için  nöbet  değişiklikleri  yaptıkları,  bu 

kapsamdaKara  Havacılık  Okulu  KomutanlığıHat  Bakım  Uçuş  Hattı  Nöbetçisi  Astsubay 

Kıdemli  Çavuş  Serdar  Savaş  ULUSOY  iken  13/07/2016  tarihinde  şüpheli  Muzaffer 

KARTOPU'nun  talimatıyla  nöbetçi  değişikliği  yaparak  bu  nöbet  için  şüpheli  Türker 

GÖKDEMİR'in görevlendirdiği, 

Şüpheli  Gökhan  ÇİÇEK'in  olay  günü  saat  18:00  sıralarında  şüpheli  Türker 

GÖKDEMİR'i telefonla aradığı ve uçuş hattında bulunan kulede nöbet tutan askerin akşam 
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saat 22:00 den sonra karşı helikopter hangarında ihtiyaç olabileceğini ve askeri alabileceğini 

söylediği, şüphelinin de 'emredersiniz komutanım' dediği, şüpheli Türker GÖKDEMİR'in olay 

gecesi helikopterlerin kalkış yapacakları uçuş hattıyla ilgili olarak şüpheli Gökhan ÇİÇEK'ten 

aldığı  yasadışı  emri  uyguladığı,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamında  helikopterlerin  uçuş 

gerçekleştirecekleri uçuş hattında kontrolsüz hiç bir nöbetçinin kalmamasının ve bu şekilde 

meydanın askeri darbeciler açısından güvenlik ve kontrolünün sağlandığı,

Şüphelinin,  olay  gecesi  nöbetçi  olarak  bulunduğu  mevkiinin  askeri  darbeciler 

tarafından  önem  verilen  yerlerden  olduğu,  şüphelinin  burada  askeri  darbe  kapsamında 

kendisine verilen yasadışı emir ve talimatları yerine getirdiği,

Şüphelinin,  askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  üzerine  sabah 

saatlerinde kışladan ayrıldığı,

Şüphelinin, Kara Havacılık Komutanlığında gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir 

askeri darbe girişimi olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için Fetullahçı Terör 

örgütü  mensubu  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket 

ettiği,şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında  Fetullahçı  Terör  Örgütü 

mensuplarından askeri darbe planlaması kapsamında aldığı yasal olmayan emir ve talimatları 

yerine getirdiği, 

Şüpheli  Türker GÖKDEMİR'in, soruşturmaya  konu  eylemlerinin,  Silahlı  Terör 

Örgütü üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük 

Millet  Meclisini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  kısmen  veya  tamamen  yapmasını 

engellemeye  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya 

görevlerini  yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını 

oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-142- Şüpheli Ümit ALPAR'in ( Astsubay Başçavuş ) Eylemleri :

Şüpheli  Ümit  ALPAR  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ben  Güvercinlik  Kara 

Havacılık  Alayında  Uçak  Takımı  Başteknisyeni  olarakKıdemli  Başçavuş  rütbesiyle  görev 

yapmaktayım. Ben hem Helikopter Hem uçak ile ilgili kurslarım var bu araçlarla ilgili gerekli  

bakımları yapabiliyorum. 14/07/2016günü benim gibi Başteknisyen olan Kıdemli Başçavuş 

Süleyman Nazif TÜRKOĞLU beni cep telefonumdan arayarak Cuma günü saat 13:30 toplantı 

olduğunu söyledi. Bende toplantının maksadı nedir diye sordum. Bana kobra helikopterinin 

durumu ile ilgili toplantı yapılacağını söyledi. 15/07/2016 günü sabahtan takım komutanım 

olan Erkan ZEYBEK Üsteğmenime Özcan Yarbay beni toplantıya çağırıyor bilginiz varım 

diye  sordum.  Oda  bana  bilmediğini  git  bir  görüş  dedi.  Bende  yapılan  toplantıya  gidip 
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katıldım.  Toplantıda  Yarbay  ÖZCAN  KARACAN,  kıdemli  BaşçavuşSüleyman  Nazif 

TÜRKOĞLU,  Başçavuş  Engin  SARITAŞ,  Kıdemli  üstçavuş  Resul  BARDAKÇI  (  Resul 

BARDAKKAYA ) bulunuyordu. Burada Yarbay bize hitaben akşam özel kuvvetler ile ilgili 

bir tatbikat olacağını uçuş olursa helikopterleri hazırlamamızı söyledi.Bu konudanda Tabur 

komutanımız Yarbay Murat BOLAT'ın haberi  olduğunu söyledi.  Bu bilgiyi  eşiniz veya en 

yakın arkadaşınızla dahi paylaşmayın gizli bir görev dedi.

Ben saat  18:00 gibi  hangara geldim ve yaklaşık iki  buçuk saat  sonra yani  21:00 

sıralarında Süleyman Nazif  TÜRKOĞLU isimli  Başçavuşum tatbikatın başladığını söyledi 

bizde hangara indik burada mühimmat geldiğini gördük bu sırada tabur komutanımızYarbay 

Murat BOLAT Hangarda bekliyordu bize buradaki mühimmatı helikopterlere yükleyin dedi 

bizde verilen emri yerine getirdik. İki adet kobra helikoptere mühimmatı yükledik saat 21:00 

sıralarında  bu  iki  helikoptere  birinci  kobraya  ;  Binbaşı  Rafet  KALAYCI  ve  soyadını 

hatırlamadığım Yarbay Murat‘ın ( Murat KARAKAŞ ) bindiğini ve havalandığını gördüm. 

Ardından diğer helikopteri  kullanan Binbaşı Sadullah ABRA ve yüzbaşı rütbesinde ismini 

hatırlamadığım görsem tanıyabileceğimdiğer pilot binerek havalandığını gördüm. Yaklaşık bir 

veya  bir  buçuk  saat  sonra  bu  helikopterler  piste  geri  döndü  ve  burada  bekleyen  Yarbay 

ÖZCAN  KARACAN  ile  görüştüler.  Bizede  pilotlar  helikopteri  ve  mühimmatları  kontrol 

etmemizi  söylediler  Bizde geri  dönen helikopterleri  yanımda bulunan diğer  teknisyenlerle 

birlikte mühimmatlarını kontrol ettiğimizde her iki helikopterden yaklaşık 100 ve ya 150 atış 

yapıldığı  ayrıca  helikopterlerin  isabet  aldığı  tespit  edildi.Biz  bu  şekilde  helikopterlerin 

uçamayacağını söyledik ancak helikopterlere aynı pilotlar mühimmat alarak ve isabet aldıkları 

yerlere  bant  yapıştırarak  tekrar  havalandılar.  Sonrasında  ben  saat  23:30  sıralarında  darbe 

olayının olduğunu öğrenince diğer teknisyen arkadaşlara işi bırakmamız gerektiğini söylerek 

işi bıraktım ve üzerimi değiştirdim Başçavuş Tamer ÖĞÜT ile görüşerek bir an önce çıkış 

yapmamız  gerektiğini  söyledim.  Ancak  nizamiyeden  izin  verilmediğinden  ve  vur  emri 

olduğundan çıkış yapamadık. Bu saatten sonra beni yukarda ismini belirttiğim Sadullah isimli 

pilot arayarak helikopterler kalkacak yardımcı olalım dedi. Ben kabul etmeyerek gazinodan 

ayrılmadım bekledim. Sabah saat 06:00 gibi birlik içerisinde çatışma sesleri duydum. Buraya 

gelen bir helikopter bizi buradan alarak Akıncı meydanına bıraktı bizde iner inmez dört kişi 

Engin  SARITAŞ,  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU,  Volkan  TÜRKKORKMAZ,  Mustafa 

ORMANTEPE ile birlikte Akıncı üssünden sivil araçla kaçtık. Pazartesi günü tekrar mesaiye 

geldiğimde nizamiyeden alınarak emniyete  teslim edildim.  Benim bu darbe olayı  ile  ilgiil 

herhangi  bir  bilgim yoktur.  Beni  tatbikat  var  diye  buruya çağırdılar.  Ben darbe  olduğunu 

öğrenince herhangi bir emre uymadım" şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Resul  BARDAKKAYA polise  verdiği  22/10/2016 tarihli  ifadesinde;  " 
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Murat BOLAT bana hangarı kapatmamı taarruz helikopter hangarına giderek arkadaşlarıma 

yardımcı  olmamı  söyledi  bende  diğer  hangara  gittim.  Gittiğimde  Kobra  Başteknisyeni 

Astsubay  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU,  Astsubay  Ümit  ALPAR  ve  Astsubay  Engin 

SARITAŞ  isimli  teknisyenler  vardı.  Gittiğimde  onlara  niye  burdasınız  diye  sorduğumda; 

Tabur komutanının emri var diyerek başka açıklama yapmadılar.

Şüpheli  Resul  BARDAKKAYA  22/10/2016 tarihli  ifadesinde;  " Ben  oraya 

gittiğimde  orada  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU,  Ümit  ALPAR  ve  Engin  SARITAŞ 

Astsubaylar vardı. Bu üç arkadaşda taarruz helikopteri olan Kobra teknisyeniydi. Yarım saat 

kadar hangarın içerisindeki odada bu arkadaşlarla oturduktan sonra Murat Yarbay ya da Özcan 

KARACAN Yarbay Süleyman Nazif TÜRKOĞLU'nu aradı, ona helikopterlerin uçuşa hazır 

hale  getirilmesi  talimatı  vermişler.  Süleyman  bize  bu  şekilde  söyledi.  Dördümüz  birlikte 

hangarın  dışına  çıktık.  Çünkü  kobralar  dışarıda  pervaneleri  bağlı  bir  şekilde  park 

halindeydiler.  Taarruz  hangarının  içinde  herhangi  bir  helikopter  yoktu.  Biz  4  astsubay 

helikopterin pervanelerindeki örtüleri her birimiz ayrı ayrı helikopterin olmak üzere açtık. Biz 

uçuşa hazırlık için bu helikopterlerin bataryalarını ve yakıtlarını kontrol ettik. Bu yaptığımız 

işlemler yaklaşık 15 dakika kadar sürdü. Bu sırada başka birliklerden polis ifademde belirtmiş 

olduğum Volkan TÜRKKORKMAZ, Mustafa ORMANTEPE ve Ömer GÜLER astsubaylarda 

geldiler. Onlarda diğer helikopterleri uçuşa hazır hale getirdiler. 

... Biz o gece orada beklerken saat 24:00 sıralarında uçuş hattına inen Ataklara ve 

Kobralara Volkan TÜRKKORMAZ, Mustafa ORMANTEPE, Süleyman Nazif TÜRKOĞLU, 

Ümit ALPAR, Ömer GÜLER, Engin SARITAŞ mühimmat yüklediler.  "  şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Tamer ÖĞÜT 22/10/2016 tarihli  ifadesinde; "  Bu arada uçuş hattında; 

Binbaşı  Sadullah  ABRA,  Yarbay  Murat  KARAKAŞ,  Yüzbaşı  İzzet  ÇAKAN  ile 

Teknisyenlerden Süleyman Nazif TÜRKOĞLU, Ümit ALPAR ve Ömer GÜLER’i gördüm. 

Bunların yanlarında beylik silahları vardı.

... Yine bu esnada Ümit ALPAR’ı görerek ne olduğunu sordum. Çünkü Ümit ALPAR 

uçak  başteknisyeni  idi  bizim  hangarda  ilişkisi  yok,  kendisi,  "  Tatbikat  var  geldim"  diye 

karşılık verdi. 

.....Murat  BOLAT’a;  komutanım  neler  oluyor  ne  yapacağız  diye  sorduğumuzda; 

kendi  güvenliğinizi  alın  diye  söyleyince;  komutanım  o  zaman  dışarı  çıkıyoruz  biz  diye 

karşılık verince; çıkabiliyorsanız çıkın, nizamiyelerde vur emri var, emir gelirse hep birlikte 

çıkarız  diye  söyledi.  Oradan ayrılarak  Fidanlık tarafına geçtik  orada nasıl  çıkabiliriz  diye 

konuştuk benim sivillerim odada olduğu için tekrar içeri girerek sivillerimi aldım bu esnada 
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Süleyman Nazif TÜRKOĞLU, Engin SARITAŞ ve Ümit ALPAR’ı gördüm. Ümit o esnada 

sivillerini giyiyordu. 

...  ana  nizamiyeye  gittik  buraya  gelince  ben  Ümit  ALPAR’ı  arayarak 

gelmiyormusunuz diye sorduğumda; biz biraz daha kalacağız diye söyledi. " şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Volkan TÜRKKORKMAZ 26/10/2016 tarihli  ifadesinde;  " ... Oradan 

taarruz hangarına gittik. Orada teknisyenler Engin SARITAŞ, Ümit ALPAR, Nazif Süleyman 

TÜRKOĞLU Astsubaylar vardı. Hangarın önünde dışarıda 5-6 tane kobra ve Süper Kobra 

helikopterler vardı. 1 tane de atak helikopteri vardı. Biz hangarın önünde yarım saat kadar 

bekledik. Sonra oraya land rover bir askeri araç geldi. Askerler mühimmatı araçtan indirdiler. 

Biz  de  o  mühimmatı  hangarın  içinden  geçip  uçuş  hattına  taşıdık.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Rıza  YÜKSEL 14/10/2016 tarihli  ifadesinde;  "  Saat  01;00-01:30 

sıralarında otopark civarında Murat BOLAT Yarbay, Süleyman Nazif TÜRKOĞLU Astsubay, 

Engin SARITAŞ Astsubay ve Ümit ALPAR Astsubayı  gördük. Ben yanlarına gitmedim. " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Süleyman Nazif TÜRKOĞLU 01/11/2016 tarihli ifadesinde; 14/07/2016 

tarihinde  öğle  sıralarında  Özcan  KARACAN Yarbay beni  cep  telefonumdan  aradı.  Sonra 

telefonu  kapattı.  Kendisi  bizim hangardaymış.  Telefonu  beni  hangarda  görünce  kapatmış. 

Bana "Benimle gel"  dedi.  Birlikte  odasına gittik.  Odada başka kimse yoktu.  Bana 'Engin 

SARITAŞ, Abdullah ARSLAN, Mustafa SİPAHİ, Uğur ANLIDELİK, Ümit ALPAR'ın isimlerini  

not et' dedi. Ben ne yapacağımı sordum. O da verdiği bu isimlerin telefon numaralarını ve 

mesaide olup olmadıklarını öğrenmemi ve ulaşabildiklerimle tekrar odasına gelmemi istedi. 

Ben de araştırdığımda sadece bizim hangarda görev yaptığı için Engin SARITAŞ'ı buldum. 

Kendisine durumu anlattım. Öğleden sonra Engin SARITAŞ ile birlikte Özcan KARACAN 

Yarbayın odasına gittik.  Biz gittiğimizde odada birisi  vardı.  Özcan KARACAN o kişiden 

müsade  istedi.  Sonra  biz  içeri  girdik.  Bize  günü  belli  olmayan  bir  bekleme  görevi 

olabileceğini,AH-1  P  teknisyeni  olarak  bana  AH-1  P  teknisyeni  olarak  Ümit  ALPAR 

astsubayı, wiski teknisyeni olan Engin SARITAŞ Astsubaya da Resul BARDAKKAYA'yla ve 

diğer ulaşabildiğiniz teknisyenlerle yarın odama gelin dedi.

...  Biz  öğle  sıralarında  ben,  Ümit  ALPAR,  Engin  SARITAŞ  ve  Resul 

BARDAKKAYA ile birlikte Özcan KARACAN Yarbayın yanına gittik. ... Özcan KARACAN 

Yarbay  bizlere,  15/07/2016  gününden  için  bir  bekleme  görevimiz  olacağını,  bu  nedenle 
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mesaimizi terketmemizi emretti.  Biz kendisine bu görevden sıralı komutanlarımızın haberi 

olup  olmadığını  sorduk.  O  da  tabur  komutanımız  Yarbay  Murat  BOLAT'ın  haberinin 

olduğunu söyledi. Biz neden bu görev için bizim seçildiğimizi sorduk. O da bize bilgi, beceri 

ve tecrübelerimizden dolayı görevin aksamaması için seçildiğimizi söyledi. Bize ammo box 

dediğimiz  mühimmat  kutularını  helikopterlere  yüklememizi  söyledi.  Biz  de  bunu  tabur 

komutanımıza söylemeniz daha uygun olur dedik. Tamam ben arayacağım dedi. Biz oradan 

çıktık. Hangara gittik.

... Sonra bekleme görevi olduğu için hangarın içinde bulunna odamızda ben, Ümit 

ALPAR, Engin SARITAŞ ile birlikte beklemeye başladık.

...  Ben  uçuş  hattına  gittiğimde  Ümit  ALPAR  ve  Volkan  TÜRKKORKMAZ 

astsubaylar  AH-1P  dediğimiz  kobra  helikopterlere  mühimmat  yüklüyorlardı.  Mühimmat 

kutularındaki  mühimmatı  daha  önce  bizim  helikopterlere  yüklediğimiz  ammo  boxların 

içerisine yerleştiriyorlardı. Helikopterdeki namlunun ucuna gelecek şekilde atışa hazır olarak 

helikopterlere yerleştirdiler." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Volkan TÜRKKORKMAZ 26/10/2016  tarihli ifadesinde;  " Saat 19:00 

sıralarıydı. Mustafa ile biz Özcan Yarbayın odasına gittik. Odasında yoktu. Oradan taarruz 

hangarına  gittik.  Orada  teknisyenler  Engin  SARITAŞ,  Ümit  ALPAR,  Nazif  Süleyman 

TÜRKOĞLU astsubaylar vardı. Hangarın önünde dışarıda 5-6 tane kobra ve Süper Kobra 

helikopterler vardı. 1 tane de Atak helikopteri vardı. Biz hangarın önünde yarım saat kadar 

bekledik. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Engin SARITAŞ 05/12/2016 tarihli ifadesinde; "... Özcan KARACAN ... 

Ayrıca bize Ümit ALPAR ve Resul BARDAKKAYA'ya da bilgi  verin yarın odama tekrar 

gelin dedi. 

Ertesi gün biz Süleyman Nazif Başçavuşla birlikte Resul BARDAKKAYA'nın yanına 

gittik.  Kendisi  geri  destek  bakım  hangarındaydı.  Ona  Özcan  Yarbay  ile  aramızda  geçen 

konuşmayı  söyleyip  saat  11:00'de  yanına  gideceğiz  dedik.  Ümit  ALPAR  Astsubaya  ise 

Süleyman  Başçavuş  haber  vermiş,  saat  11:00  gibi  dördümüz  birlikte  Özcan  KARACAN 

Yarbayın  yanına  gittik.  Odada  yalnız  oturduğunu  hatırlıyorum.  Biz  içeri  girince  Özcan 

KARACAN  Yarbay  yine  kapıyı  kapattı.  Kendisi  bize  'Dün  arkadaşlara  da  söyledim.  

Bahsettiğim  görev  bugün  olabilir,  mesaiyi  terk  etmeyin'  dedi.  Diğer  arkadaşlar  bekleme 

görevinin mahiyetini sordular. Yine bilgi vermedi. Uçuş olacak mı diye sorduk. Belli değil 

dedi. Yine aynı şekilde 'istenilen saatte, istenilen yerde hazır bekleyeceksiniz, mesaiyi terk  

etmeyin'  dedi.  Biz kendisine 'bize verdiği  emirden sıralı  amirlerimizin bilgisi  var mı'  diye 

sorduk. O da sadece tabur komutanınızın bilgisi  var dedi.  Bizden taarruz helikopterlerinin 
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hazırlanmasını,  faal  hale  getirilmelerini,  silah  sistemlerinin  de  faal  olmasını,  mühimmat 

sandıklarının  helikopterlerde  yüklü  olmasını  ve  mesai  bitmeden  bu  helikopterlerin  uçuş 

hattında hazır vaziyette beklemelerini istedi. 

Mesai  bittikten  sonra  Ümit  ALPAR  Astsubay  dışarıdan  hangara  geldi.  Yiyecek 

birşeyler getirdi. Onları yedik. 

Saat  20:00  sıralarında  Taha  Fatih  ÇELİK  Binbaşı  yalnız  başına  hangara  geldi. 

Kuvvet  komutanının  askeri  birlik  içerisinde  olduğunu,  işi  olmayan  herkesin  birliği  terk 

etmesini  söyledi.  ...  Sadece  ben,  Süleyman  Nazif  Başçavuş  ve  Ümit  ALPAR  Astsubay 

başçavuş kaldık.  Sonradan birkaç saat  sonra yanımıza Resul  BARDAKKAYA Astsubayda 

geldi.

Biz Süleyman Nazif Başçavuşun odasında Ümir ALPAR Başçavuşla beklerken saat 

22:00 sıralarında Özcan KARACAN Yarbay Süleyman Nazif Başçavuş'u aradı.  Helikopter 

başı  olun dedi.  Bizde bunun üzerine helikopterlerin başına gittik.  Biz kuvvet komutanının 

birlikten  ayrıldığını  duymadığımızı  için  kuvvet  komutanımızın  helikopterleri  kontrole 

geleceğini  zannediyorduk.  Ben  Süper  Kobraların  başına  gittim,  Resul  BARDAKKAYA 

Astsubay  da  oraya  geldi.  Süleyman  Nazif  Başçavuş  ile  Ümit  ALPAR  kobraların  başına 

gittiler. 

...Akıncı'ya indikten sonra 5 -10 dakika orada durduktan sonra ben, Ümit ALPAR, 

Mustafa  ORMANTEPE,  Volkan  TÜRKKORKMAZ ve  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU ile 

birlikte  oradan geçen bir  arabaya binip  oradan Eryaman'a  kadar  gittik."  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Fırat  DARENDE  16/11/2016tarihli  ifadesinde;  "  ... Bu  sırada  etrafı 

kontrol  ederken  P  Kısım  odasının  ışığının  yandığını  fark  ederek  içeriye  girdiğimizde; 

Astsubay Ömer GÜLER’in üniformalı ancak isimliği takılı olmadığı halde, belinde tabancası 

ile yanında Astsubay Süleyman Nazif TÜRKOĞLU, Astsubay Engin SARITAŞ ve Astsubay 

Ümit ALPAR’ı tulumlu olarak durduğunu gördüm. Hatta Ümit ALPAR bizi sivil kıyafetle 

görerek; 'Siz niye sivilsiniz, gidin üzerinizi giyinin' şeklinde ilki normal ikinci ve üçüncüsünde 

emir verir şeklinde sert olarak söyledi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Fatih  SEVİNÇ  16/11/2016  tarihli  ifadesinde;  "... burada  Çağlayan 

ÇİMEN isimli Başçavuşun hangara girdiğini gördüm ve kendisine neler olduğunun sordum 

ancak bilgisi olmadığını söyledi, yan odadan sesler gelmesi üzerine kim var diye bakmakiçin 

gittiğimizde  içeride  Başçavuş  Ümit  ALPAR,  Engin  SARITAŞ  ve  şuan  kim  olduğunu 

hatırlamadığım bir  başçavuş daha bulunuyordu,  bunlara da neler  olduğunu sordum bunlar 

gayet rahat tavırlar içerisinde idiler, Ümit ALPAR bizim amirimiz olmamasına rağmen 'neden 
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sivilsiniz' diye sordu biz ısrarla neler olup bittiğini sorduğumuzda bize bağırarak 'abicim gidin  

üstünüzü giyinin' demesi üzerine bizden kıdemli olduğu için cevap vermeden oradan ayrıldık." 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Çağlayan  ÇİMEN  10/08/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ben  orada 

bulunduğum sürede Süper Kobra helikopter uçuşa gitti. Daha sonra Tamer Başçavuşun yanına 

gittim ne olduğunu sordum bilgisi olmadığını söyledi. Helikopter uçuştan geldi. Pilota nereye 

attıklarını  sordum  sağa  sola  atıp  geliyoruz  dedi.  Bu  helikopterde  isabet  almıştı 

giderebileceğim bir arıza olduğu halde gidermedik. Uçuş hattında bizim birlikte çalışmadığı 

halde  orada  bulunan  personel  vardı.  Ömer  GÜLER,  Ümit  ALPAR  ...  Binbaşı  Rafet 

KALAYCIisimli komutanlar vardı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ömer  SEZEN  18/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "Bunun  haricinde 

FETÖ/PDY örgütü  içerisinde faaliyet  gösteren  1.  Kara Havacılık  Alayı  Bakım Taburunda 

görevli  Kıdemli  Başçavuş  Ümit  ALPER,  nerede  görev  yaptığını  bilmediğim  ancak 

Güvercinlik'te gördüğüm, emre itaatsizlik edenleri tutuklamakla görevli olduğunu öğrendiğim 

Kıdemli Başçavuş Ömer GÜLER, ... bu yapı içerisinde faaliyet gösterdiklerini düşünüyorum." 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Ömer SEZEN 23/12/2016 tarihli ifadesinde; " Ben Fetullahçı terör örgütü 

mensubu  değilim.  Bu  yapıyla  bu  zamana  kadar  herhangi  bir  şekilde  ilişkim ve  irtibatım 

olmadı.  Polis  ifademde belirttiğim şekilde  Yarbay Özcan KARACAN'ın,  Ümit  ALPAR'ın, 

Ömer GÜLER'in ve Hakan SANDIK'ın bu örgüt içerisinde yer aldıklarını düşünüyorum. " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü, saat: 19:12'de, Başçavuş Ümit ALPAR’ın sivil kıyafetli ve 

Başçavuş Süleyman Nazif TÜRKOĞLU’nun uçuş kıyafetli olarak taarruz hangarı girişinde 

görüldüğü, 

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  20:19'da,  Yüzbaşı  Taha  Fatih  ÇELİK  (koltukaltı 

tabanca kılıfı takılı), Başçavuş Engin SARITAŞ (uçuş kıyafetli), Başçavuş Ümit ALPAR (sivil 

kıyafetli)ve  Başçavuş  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU’nun  (uçuş  kıyafetli  )  taarruz  hangarı 

girişinde görüldüğü, 

15  Temmuz 2016 günü,  saat:  20:47'de,  Başçavuş  Ümit  ALPAR’ın  uçuş  kıyafetli 

olarak taarruz hangarı apronunda görüldüğü, 
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15 Temmuz 2016 günü, saat: 21:08'de, Başçavuş Engin SARITAŞ, Başçavuş Ümit 

ALPAR  ve  Başçavuş  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU’nun  taarruz  hangarında  birlikte 

görüldükleri,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 21:58'de, Başçavuş Engin SARITAŞ, Başçavuş Ümit 

ALPAR, Başçavuş Süleyman Nazif  TÜRKOĞLU ve Üstçavuş Resul  BARDAKKAYA’nın 

uçuş kıyafetli olarak taarruz hangarı içerisinde görüldükleri,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:17'de, Başçavuş Ümit ALPAR, Başçavuş Mustafa 

ORMANTEPE,  Başçavuş  Volkan  TÜRKKORKMAZ,  Başçavuş  Süleyman  Nazif 

TÜRKOĞLU,  Başçavuş  Engin  SARITAŞ,  Başçavuş  Ömer  GÜLER  ve  Üstçavuş  Resul 

BARDAKKAYA’nın taarruz hangarı apronunda görüldükleri,

15  Temmuz 2016 günü,  saat:  22:20'de,  Başçavuş  Ümit  ALPAR,  Başçavuş  Ömer 

GÜLER,  Başçavuş  Volkan  TÜRKKORKMAZ  ve  Başçavuş  Süleyman  Nazif 

TÜRKOĞLU’nun taarruz hangarında görüldükleri,

15 Temmuz 2016 günü, saat:  22:26'da, Başçavuş Ümit ALPAR,Başçavuş Mustafa 

ORMANTEPE,  Başçavuş  Volkan  TÜRKKORKMAZ  ve  Başçavuş  Süleyman  Nazif 

TÜRKOĞLU’nun, hangardan taarruz helikopterlerine mühimmat taşıdıkları,

15 Temmuz 2016 günü, saat:  22:28'de, Başçavuş Ümit ALPAR,Başçavuş Mustafa 

ORMANTEPE,  Başçavuş  Volkan  TÜRKKORKMAZ  ve  Başçavuş  Süleyman  Nazif 

TÜRKOĞLU’nun, hangardan taarruz helikopterlerine mühimmat taşıdıkları,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:28'de, Başçavuş Ümit ALPAR, Başçavuş Mustafa 

ORMANTEPE ve Başçavuş Volkan TÜRKKORKMAZ‘ın, hangardan taarruz helikopterlerine 

mühimmat taşıdıklarının görüldüğü, (Taarruz hangarında eylem hareketliliğin başladığı ilk an 

olarak değerlendirilmiştir),

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  02:50'de,  Kr.Plt.Bnb.Sadullah  ABRA  ve  U/H 

Tekns.Asb.Kd.Bçvş.Ümit ALPAR’ıntaarruz hangarında birlikte görüldükleri belirtilmiştir. 

Kara Havacılık Komutanlığı  tarafından yapılan idari  soruşturma sonrasında 

düzenlenen "İdari ve Disiplin Soruşturma Heyetinin Olayla İlgili Personel Hakkındaki 

Değerlendirmesi ve Kanaati Çizelgesinde; Şüpheli Ümit ALPAR'ın, 21.00 civarında ve 

gece  yarısı  sonrasında  Taarruz  Helikopter  Hangarında  görüldüğü,  teknisyenlere  üzerlerini 

giyinmelerini 3 defa ikaz ettiği, taarruz hangarında bulunduğu, darbe teşebbüsü kapsamında 

icra edilen faaliyetlerde aktif olarak görev yaptığı, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 

kamu görevinden çıkarıldığı belirtilmiştir. 

Şüpheli Ümit ALPAR'a ait Samsung marka 3586446057531464 imei numaralı cep 
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telefonu, bu cep telefonuna ait avea marka sim kart ile Sundisk marka hafıza kartı üzerinde 

Siber  Suçlarla  Mücadele  Daire  Başkanlığı  tarafından  yapılan  01/03/2017  tarihli  inceleme 

raporu düzenlenmiştir. 

Şüpheli Ümit ALPAR'ın kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0 506 408 39 14 

numaralı telefon hattı için Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin 23/11/2016 tarih ve 2016/6367 

D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı  

verilmiştir.

Şüpheli Ümit ALPAR'ın kullanmakta olduğu 0 506 408 39 14 numaralı telefon 

hattının iletişim bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe girişiminde bulunulan 15/07/2016 

tarihinde saat 04:19, 06:04 ve 06:05'de Sadullah ABRA ile telefon irtibatında bulunduğu, en 

görüştüğü  saat  06:05'de  telefonun  Güvercinlik  kışlasının  bulunduğu  mevkiideki  baz 

istasyonlarından sinyal  verdiği,  daha sonra saat07:01'den itibaren Kazan ilçesinde bulunan 

baz  istasyonlarından  sinyal  verdiği,  cep  telefonunun  gece  boyunca  açık  olduğu,  internet 

erişiminde bulunduğu anlaşılmıştır. 

Şüpheli Ümit ALPAR, 18/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan tüm deliller ile birlikte şüpheli Ümit ALPAR'ın eylemleri değerlendirildiğinde;

Şüpheli Ümit ALPAR'ın, 1. Kara Havacılık Alay Bakım Taburu Kullanıcı ve D/DS 

Bakım  Bölüğü  Uçak  KullanıcıBakım  ve  Onarım  D/DS  Takımında  Başteknisyen  olarak 

Astsubay Kıdemli Başçavuş rütsebiyle görev yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri olmayan şüphelilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış biçimi 

ile  birlikte  nazara  alındığında,  şüpheli  Ümit  ALPAR'ın  Fetullahçı  Terör  Örgütü  üyesi 

olduğunun anlaşıldığı,

Şüphelinin,  uçak  bakım  teknisyeni  olmasına  rağmen  Fetullahçı  Terör  Örgütü 

mensubu askerler tarafından planlanıp gerçekleştirilecek olan askeri darbe planı kapsamında 

olay  gecesi  saldırı  tipi  helikopterlere  teknisyenlik  yapacak  personel  olarak  önceden 

görevlendirildiği,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamından  taarruz  helikopterlerinin  planlanması 

işini şüpheli Özcan KARACAN'ın yaptığı, şüpheli Özcan KARACAN'ın 14/07/2016 tarihinde 

şüpheli  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU  ile  Engin  SARITAŞ'a  15/07/2016  tarihinde 

gerçekleştirilecek askeri  darbeye ilişkin görevlerini söyledikten sonra 15/07/2016 tarihinde 
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şüpheliler Ümit ALPAR ve Resul BARDAKKAYA ile birlikte yanlarına gelmelerini emrettiği, 

şüpheli  Ümit  ALPAR'ın  15/07/2016  tarihinde  öğle  saatlerinde  şüpheliler  Süleyman  Nazif 

TÜRKOĞLU,  Engin  SARITAŞ  ve  Resul  BARDAKKAYA  ile  birlikte  şüpheli  Özcan 

KARACAN'ın  odasına  gittikleri,  şüpheli  Özcan  KARACAN  kendilerine  taarruz 

helikopterlerinin hazırlanmasını, faal hale getirilmelerini, silah sistemlerinin de faal olmasını, 

mühimmat sandıklarının helikopterlerde yüklü olması ve mesai bitmeden bu helikopterlerin 

uçuş hattında hazır vaziyette beklemeleri talimatını verdiği, 

Şüpheli Ümit ALPAR'ın, olay günü mesai sonrası görevli olmamasına rağmen askeri 

darbe faaliyeti  kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askerler tarafından kendisine 

verilecek emir ve talimatları yerine getirmek üzere Güvercinlik kışlasından ayrılmadığı ve 

saat 18:00 sıralarında taarruz hangarına geldiği, orada hazırlıklara katıldığı,

Kara Havacılık Komutanlığında askeri darbe faaliyetlerinin başlaması üzerine saat 

22:00  sıralarında  şüpheli  Özcan  KARACAN'ın  şüpheli  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU'nu 

telefonla  aradığı  ve  helikopter  başına  geçmeleri  talimatı  verdiği,  şüpheli  Süleyman  Nazif 

TÜRKOĞLU'nun  da  bu  talimatı  aralarında  şüpheli  Ümit  ALPAR'ın  da  bulunduğu 

hangardakidiğer  teknisyenlere  ilettiği,  tüm  teknisyenlerin  bu  talimat  uyarınca  helikopter 

başına gittikleri, bu sırada şüpheli Sadullah ABRA'nın bir Land Roverla mühimmat getirdiği, 

şüpheli  Ümit  ALPAR'ın  bu  mühimmatı  şüpheliler  Mustafa  ORMANTEPE  ,  Volkan 

TÜRKKORKMAZ ve Süleyman Nazif TÜRKOĞLU ile birlikte taşıdıkları,

Şüpheli Ümit ALPAR'ın getirilen mühimmatı iki ayrı kobra helikoptere atış yapacak 

şekilde  yerleştirdiği,  bu  helikopterlerden  birisine  şüpheliler  Rafet  KALAYCI  ve  Murat 

KARAKAŞ'ın binerek havalandıkları ve Milli İstihbarat Teşkilatının Yenimahalle'de bulunan 

yerleşkesine saldırı gerçekleştirdikleri, diğer kobra helikoptere ise şüpheliler Sadullah ABRA 

ile  Hakan  SANDIK'ın  binerek  havalandıkları,  onların  da  bu  kobra  helikopterle  Ankara 

Emniyet Müdürlüğü civarına saldırı gerçekleştirdikleri, 

Şüpheli Ümit ALPAR'ın gece boyunca uçuştan dönen ve uçacak olan helikopterlerin 

yakıt ikmallerini ve kontrollerini yaptığı, kendi sıralı amirlerinden olmayan asker kişilerden 

yasadışı emir ve talimatlar alarak onları uyguladığı, 

Şüpheli Ümit ALPAR'ın, amiri olmadığı halde hangara sonradan sivil olarak gelen 

şüpheli Fatih SEVİNÇ'in de aralarında bulunduğu teknisyenlere üzerlerine çalışma kıyafetleri 

giymesi  talimatı  verdiği,  bu  şüphelilerin  de  üzerlerine  polar  çalışma  kıyafetler  giydikleri, 

şüpheli Ümit ALPAR'ın resmi olarak görevli olmadığı bir hangarda amir olarak davrandığı, 

askeri  darbe  kapsamında  askeri  darbeciler  tarafından  hangar  sorumlusu  olarak 

görevlendirildiğinin değerlendirildiği, 

Şüphelinin  uçak  teknisyeni  olmasına  rağmen  olay  gecesi  taarruz  hangarında 

faaliyette bulunduğu, 
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Sabah  saat  06:00  sıralarında  Jandarma  Özel  Kuvvetler  tarafından  askeri  darbe 

girişimine karşı Kara Havacılık Komutanlığı kışlasına operasyona başlanılması üzerine askeri 

darbecilerin verdikleri Güvercinlik'ten Akıncı'ya tahliye emri üzerine şüpheliler Zafer DOLU 

ve  Rıza  AKINCI'nın  kullandıkları  Cougar  AS  -  532  tipi  helikoptere  şüpheliler  Mehmet 

ŞAHİN, Fatih KARAGÖZ, Ertuğrul ALTUN, Oğuz YALÇIN, Engin SARITAŞ, Süleyman 

Nazif TÜRKOĞLU ve Mustafa ORMANTEPE ile birlikte şüpheli Ümit ALPAR'ın da bindiği 

ve onlarla birlikte Akıncı Hava Üssüne gittikleri, 

Askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  ve  Akıncı  Hava  Üssünün 

uçaklar tarafından bombalanması üzerine şüpheli Ümit ALPAR'ın, şüpheliler Süleyman Nazif 

TÜRKOĞLU, Mustafa ORMANTEPE, Engin SARITAŞ ve Volkan TÜRKKORKMAZ ile 

birlikte sivil bir araçla Akıncı Hava Üssünden ayrıldıkları, 

Şüpheli  Ümit  ALPAR ifadesinde  şüpheli  Özcan KARACAN'ın  olay akşamı  Özel 

Kuvvetler ile ilgili bir tatbikat olacağını uçuş olursa helikopterleri hazırlamalarını söylediğini 

belirtmiş ve olay akşamı gerçekleştirdiği faaliyetlerin tatbikat kapsamında olduğu üzerinde 

durmuş ise de, şüphelinin olay akşamında yukarıda belirtilen faaliyetlerinin bir tatbikat ile 

ilgili  olmadığı  açıkça  belli  olmakla  birlikte,  soruşturma dosyasına  ekli  Tuğgeneral  Nerim 

BİTLİSOĞLU, Hava Pilot Kurmay Albay Oğuz OKUYUCU ve Hava Personel Albay Orhan 

GÜRDAL'dan  oluşan  bilirkişi  heyetincedüzenlenen  bilirkişi  raporunda  bilirkişi  raporunda 

"15/07/2016 tarihindeki askeri darbe girişimi sırasında gerçekleştirilen faaliyetler içerisinde  

yer almak, yardım etmek, destek olmak veya kolaylaştırmak hiçbir surette eğitim, alarm veya  

tatbikat gibi kavramlarla açıklanamaz" şeklindeki tespit karşısında şüphelinin tatbikata ilişkin 

savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, 

Şüphelinin,  olay  akşamı  Genelkurmay  Başkanı  tarafından  hava  sahasının  uçuşa 

kapatılmasına ilişkin emir verildiği halde helikopterleri uçuşa hazırladığı ve bu helikopterlerin 

bu yasağa rağmen uçuş gerçekleştirdikleri, 

Şüphelinin, olay günü gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi 

olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü 

mensubu olan diğer  şüphelilerle  fikir  ve eylem birlikteliği  içerisinde hareket  ettiği,  askeri 

darbe  girişimininde  bulundukları,  şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarından  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  aldığı  yasal 

olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Ümit  ALPAR'ın,  soruşturmaya  konu  eylemlerinin,  Silahlı  Terör  Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını  oluşturduğu 

2313/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



anlaşılmıştır. 

5-143- Şüpheli Ümran TAŞ'ın ( Yarbay ) Eylemleri :

Şüpheli Ümran TAŞ29/11/2016 tarihli ifadesinde; " Ben 2016 yılı Haziran ayına 

kadar Kara Havacılık Komutanlığı 1.  Alay Kara Havacılık Alay Komutanlığı UH-1 Tabur 

Komutanı olarak görev yapıyordum. Buradan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Temin 

Merkezi Komutanlığına Şube Müdürü olarak Yarbay rütbesi ile atandım. 15 Temmuz itibari 

ile bu görevi yapıyordum.

Ben  olay  tarihinde  Kara  Kuvvetleri  Komutanlığı  Personel  Temin  Merkezindeki 

görevim  nedeniyle  Kara  Harp  okulunda  bulunuyordum.  Normalde  bizim  mesaimiz  geç 

saatlerde  bitiyordu.  Ancak  ben  15/07/2016  tarihinde  16:00  -  17:00  sıralarında  mesaiden 

çıktım. Önce Sıhhiye'de bulunan ordu evine gidip birşeyler içecektim. Aracımla Necatibey 

caddesinden Sıhhiye ordu evinin otoparkına giriş yaparken plakasını hatırlamadığım bir araç 

gelip  benim  aracımın  sol  ön  tarafına  çarptı.  Bununla  ilgili  tutanak  düzenledik.  Sonra 

hatırladığım kadarıyla bu tutanak kasko şirketine verildi. Araba kaza yapınca ben kardeşim 

Ahmet Taş'ı oraya çağırdım. Ona aracı verdim. O aracı servise götürmek için oradan ayrıldı. 

Bende orduevine  gitmekten  vazgeçtim.  Kaza yaptığımız  şahsın bir  tanıdığı  beni  plakasını 

hatırlamadığım aracıyla Kara Havacılık Komutanlığına bıraktı.  Saat kaçta Kara Havacılığa 

vardığımı  hatırlamıyorum.  Buraya  yeni  gelen  CH-47  helikopterleri  görmekti.  Bu 

helikopterleri çok merak ediyordum. Evim Mamak tarafında olmasına rağmen ters istikamette 

bulunan Kara Havacılık  Komutanlığına gelerek birliğe yeni  gelen bu helikopterleri  bir  an 

önce görmek istiyordum. 

Kara  Havacılık  Komutanlığına  vardığımda  doğrudan  Simülatör  Komutanlığının 

yanında Kurs Tabur Komutanı olan Yasin CANDEMİR'in yanına gittim. Kendisine ben CH-

47'leri görmeye geldiğimi söyledim. Yasin CANDEMİR benim o gün görev yaptığım Kara 

Harp  okulunda  geçici  görevle  çalışıyordu.  Ancak  kendisinin  o  gün  göreve  gelmediğini 

hatırlıyorum. Kışla içerisinde beni CH-47 hangarına götürecek araç temin edemediğimiz için 

ben hangara gidemedim. O sırada Kara Kuvvetleri Komutanının kışlaya geleceği söylendi. Bu 

nedenle  kışla  içi  araç  ve  personel  hareketliliği  yasaklandı.  Bizde  bunun  üzerine  Yasin 

CANDEMİR  ile  Kurs  Tabur  Komutanığı  bölgesinde  vakit  geçirdik.  Kimi  zaman  Yasin 

CANDEMİR'in odasındaydık.  Kimi zaman da dışarıda bahçede idik.  Genelde oraya Yasin 

CANDEMİR'in kendi birliğinin personeli geliyordu. Yabancı personel görmedim.

Hava karardıktan sonra ben tek başıma bir  askerin kullandığı  araçla  orta  taburun 

olduğu yere gittim. Orada Halil GÜL ile görüşecektim, görüşemeden ortalık birden karıştı. 
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Alarm verildiği ve kışlaya terörist saldırı olacağı söylenildi. Helikopterler çalışmaya başladı. 

Bende oradaki Skorsky helikopterlerden birisine yolcu olarak bindim. Helikopterin kimlerin 

kullandığını ve kuyruk numarasını hatırlamıyorum. Helikopterde teknisyende vardı.  Ancak 

tanımıyorum. Helikopter havalandığında helikopterde yolcu olarak ben vardım. Helikopteri 

kullanan  iki  pilot  ve  bir  teknisyen vardı.  Ancak ben bu şahısların  isimlerini  bilmiyorum, 

tanımıyorum. Ben helikopter içerisindeki kişilere nereye gittiğimizi sormadım, ne yaptığımızı 

da sormadım. Helikopter bir süre sonra bir yere iniş yaptı. Ben helikopterden indim, apronun 

yanında  küçük bir  bina  vardı,  oraya  girdim.  Orada  başka  pilotlarda  vardı.  Ancak hepsini 

tanımıyordum.  Tanıdıklarım  Deniz  ALDEMİR  ve  Yasin  CANDEMİR'dir.  Diğerlerini 

tanımıyorum. Sabaha kadar ben o alanda bekledim. Hiçkimse bana burada ne geziyorsun diye 

sormadı. Bana herhangi bir emir talimat veren de olmadı. Üzerimde kişisel tabancam vardı. O 

tabancayı o gece boyunca hiç kullanmadım.

Benim personel  Temiz Merkezindeki  görevim sırasında herhangi  bir  tulum ya  da 

uçuş  çantasına  ihtiyacım  olmuyordu.  Ancak  İstanbul'a  gideceğim  için  yanımda  çanta 

içerisinde  tulumum  vardı.  Ben  o  gün  Kara  Havacılığa  gelirken  tulumu  da  yanımda 

getirmiştim. Kara Havacılığa sivil kıyafetlerle gelmiştim. CH-47 hangarına gideceğim için 

Yasin CANDEMİR'in taburunda üzerime tulumu giydim. Sivil kıyafetlerimi de aynı çantaya 

koymuştum. 

Ben Akıncı  üssünde bulunduğum gece boyunca herhangi  bir  eyleme karışmadım. 

Herhangi bir hava aracı ile uçmadım. Cep telefonum açıktı. Ancak gece boyunca kimseyle 

görüşmedim. Telefon konuşması yapmadım. Hava aydınlanmaya yakın Akıncı üssünden Yasin 

CANDEMİR ile birlikte tellerden atlayarak Akıncı'dan ayrıldık.  Yakın bir  yerleşim yerine 

giderken yolda jandarma gördük, onlara giderek teslim olduk.

Ben Sulh Ceza Hakimliğinde Halil  GÜL'ün kullandığı helikopterle Akıncı üssüne 

gittiğimi ifade etmişsem de bu helikopteri kimlerin kullandığını hatırlamıyorum. 

Benim  yanımda  bulunan  içinde  sivil  kıyafetlerim  bulunan  çantayı  askerlerden 

birisine verdim ve Mehmet ŞAHİN'in odasına bırakmasını istedim. 

Ben 15/07/2016 tarihinden 3 - 4 gün önce Kara Havacılık Komutanlığına gittiğimi 

hatırlıyorum. Orada Mehmet ŞAHİN ilegörüştüm. Kendisinden bir  takım tablolar  istedim. 

Herhangi bir örgütsel darbe toplantısına katılmadım. 

Ben Fetullahçı terör örgütü üyesi değilim. Ben suçlamaları kabul etmiyorum. Olay 

tarihinde  CH47  helikopterlerini  görmek  için  geldiğim  Kara  Havacılık  komutanlığından 

ayrılamadım. Sonrasında Akıncı'ya gittim.  Kimseye karşı  silah kullanmadım. Helikopterde 

pilot  olarak  uçmadım.  Kişisel  tabancamı  jandarmaya  teslim  ettim.  Üzerinde  inceleme 

yapıldığı  zaman herhangi  bir  eylemde kullanılmadığı  anlaşılacaktır.  Yine aynı  şekilde cep 

telefonumuda jandarmaya teslim ettim. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 
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Şüpheli Mehmet ŞAHİN 17/11/2016 tarihli ifadesinde; "  Benim kendisine tablo 

hediye  ettiğim kişi  daha  önce  1.  Kara  Havacılık  Alay  Komutanlığında  tabur  komutanlığı 

yapmış  olan  yarbay  Ümran  TAŞ'dır.  Ancak  bu  tabloyu  ben  darbe  öncesinde  hangi  gün 

verdiğimi hatırlamıyorum. Saat 20:00 sıralarında böyle bir tablo verdiğimi hatırlıyorum. Biz 

darbeden  önce  Hakan  Cafer  ARSLAN,  Okan  KOCAKURT ile  gece  yarılarına  kadar  bir 

toplantı  yapmadık.  Ümran  TAŞ da  böyle  bir  toplantıya  katılmak  için  gelmemişti.  Ümran 

TAŞ'ın  o  gece  neden  askeri  birlikte  olduğu  ve  kimlerle  görüştüğü  konusunda  bir  fikrim 

yoktur. Olay akşamı Ünsal ÇOŞKUN bize sıkıyönetim kararını tebliğ edince bende hizmet eri 

olan Muhammet Mustafa Bakar'ı oradan diğer askerlerin yanına gönderdim. 

Ben  kendi  askerime  Ümran  TAŞ'ı  olay  akşamı  evinden  alıp  meydan  taburuna 

getirmesi talimatı vermedim. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Yasin CANDEMİR 25/10/2016 tarihli ifadesinde; " Biz UH-1 içerisinde 

8-10 kişi olarak Akıncı'ya gittik. .... Orada Ümran TAŞ, Serdar ERCAN Üsteğmen ile bizim 

birlikteki kursiyer teğmenlerden birkaçı vardı.

Yarım saat kadar bekledikten sonra havadaki uçak pisti ateş edince biz tellere doğru 

kaçtık.  Biz Ümran TAŞ ile birlikte tellerin oradan atlayıp yola çıktık.  Oradan jandarmaya 

teslim olduk. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Serdar ERCAN 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " 15/07/2016 Cumagünü ... 

saat  21:00  sıralarında  kus  tabur  komutanı  Yasin  CANDEMİR'in  odasına  gittim  yanında 

kurmay Yarbay Ümran TAŞ vardı birşeyler konuşuyorlardı. Ben içeri girdiğimde sustular ve 

bana saat 22:00 de gazinoda teğmenlerle birlikte toplanın diye emir verdi. 

Daha sonraHelikopterlerin bulunduğu Akıncı hava alanına indik. İndiğimiz yerde çok 

sayıda  helikopter  vardı.  Orada  helikopterlerin  bulunduğu  yerin  yakınında  küçük  bir  bine 

vardı. Bu askeri darbeye gerçekleştiren vatan haini olan ve bu işleri organize eden bütün üst 

rütbelileri orada gördüm. Burada , Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN ... Kara Pilot Kurmay Yarbay 

Ümran TAŞ ...Kara Pilot BinbaşıDeniz ALDEMİR vardı." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Mehmet Fatih ARMAĞAN 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " Yarbay Halil 

GÜL de  başka  bir  helikoptere  bindi.  Biz  Kara  Havacılık  komutanlığından  5  helikopter 

kalkarak  Akıncı  Birliği’ne  iniş  yaptık.  İniş  yaptığımız  pistte  diğer  helikopterlerden  inen 

Binbaşı  Tekin TAŞDEMİR, Yarbay Ümran TAŞ, Albay Mustafa ÇİN, Yarbay Halil  GÜL, 

Albay  Uğur  KAPAN,  Binbaşı  Deniz  ALDEMİR’i  gördüm.  Benim  uçurmuş  olduğum 

helikopter  boştu,  mühimmat  yüklü  değildi.  Yukarıda  isimlerini  saydığım  şahıslar  bana 
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oturabileceğimiz bir yer bul diyerek yanlarından gönderdiler. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Taha Fatih ÇELİK 01/09/2016 tarihli ifadesinde; "... 15 Temmuz gecesi 

uçtuğunu  bildiğim  kişilerin  bu  örgütün  üyesi  olduklarını  düşündüğüm  şahıslar;  Abdullah 

YETİK ... Ümran TAŞ, Yasin CANDEMİR, Rıza AKINCI, Fatih ARMAĞAN ve ifademde 

yazdırmış olduğum isimler bunların haricinde Kurmay olmaları ve komkarsu sınavını kazanan 

kişilerin FETÖ/PDY içerisinde bulunma ihtimalleri olabileceğini düşündüğüm ama net olarak 

bilmediğim, Ertuğrul ALTUN ... Metin TÜZEL isimli şahısların adı geçen örgüt ile bağlantılı 

olduklarını düşünüyorum." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Engin GÖZ 25/08/2016  tarihli ifadesinde; " ... Ben olay günü sadece 

Skorky S-70 marka bir helikopter ile uçtum. Pilotumuzun Yarbay Halil GÜL ve Bahri veya 

Sabri isimli binbaşı ya da Yarbaydı. Skorsky'nin kuyruk numarası 13... İle başlıyordu. İçinde 

makinalı tüfek yoktu. Biz bu helikopter ile genel kurmay başkanının, genel kurmaydan alarak 

Akıncı  Üssüne  getirdik.  Genelkurmay  başkanın  davranışları  gayet  normaldi  bu  yüzden 

kaçırıldığını ya da rehin alındığını düşünmedim. Aynı gece başka taşıma faaliyetlerimiz oldu 

onları  daha  öncede  söyledim.  Tüm  görüşmleri  pilotlar  yapıyordu  ben  nereye  gidildiğini 

bilmiyorum.  Pilotların  nere  ile  görüştüğünü  bilmiyorum....  Ben  helikopterin  silahsız 

olduğunu,  tek  digital  ekranlı  olduğunu,  orta  sırada  helikopter  koltuğunu  olduğu,  kuyruk 

numarasının  13  ile  başladığını,  skorksy  S70  olduğuu  hatırlıyorum  bana  gösterdiğiniz 

helikopter  13041  nolu  helikopter  olabileceğini  düşünüyorum  tam  olarak  emin  değilim " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Tanık Mikail YAVUZ 26/07/2016 tarihli ifadesinde; "15 Temmuz 2016 tarihinde 

18.00 sıralarında Kurmay Başkanının emriyle Hakan Paşa'nın emir uzmanını evine götürdüm. 

Daha sonra diğer haberci P.Er Cihat ÜNGÜR'e Kurmay Başkanımız Kurslar Taburundan şuan 

tutuklu olduğunu bildiğim Yrb. Ümran TAŞ'ı almasını emretmiş. Cihat da bana bunu söyledi. 

Ben  de  Ümran  TAŞ'ı  alarak  orta  tabura  götürdüm.  Götürdüğümde  Tabur  Komutanlığının 

binasının  merdivenlerinden  çok  sayıda  rütbeli  asker  inerek  helikopter  pistine  doğru 

koşuyorlardı. Bu kişiler arasında şuan tutuklu olan Kara Havacılık Daire Başkanı Albay Vedat 

SEVEN dikkatimi çekmişti. Bu arada Ümran TAŞ da bu kişilerle birlikte piste doğru koşmaya 

başladı. Giderken de eşyalarını Kurmay Başkanının odasına götürmemi emretti.  " şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Mikail YAVUZ,Kara Havacılık Komutanlığı tarafından yapılan idari tahkikat 

kapsamında  11/08/2016  tarihinde  verdiği  ifadesinde; Kara  Havacılık  Kurmay 
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Başkanlığında şoför ve haberci olarak askerlik yaptığını, 11/07/2016 tarihinden itibaren olay 

gününe kadar Kurmay Yarbay Mehmet Şahin'in gece yarılarına kadar mesaiye devam ettiğini 

gözlemlediğini,  bununla  birlikte  Albay  Hakan  Cafer  ARSLAN,  Kurmay  Yarbay  Mehmet 

DEMİRHİSAR,  Kurmay Yarbay Ümran TAŞ ve  Emir  Astsubayı  Fatih  KARAGÖZ'ün de 

Kurmay Başkanı ile birlikte bu süre zarfında mesaiye kaldığını gördüğünü, bu süre zarfında 

Mehmet ŞAHİN'den haberci odasında beklememesi, kapıyı kimsenin dinlememesi ve içeriye 

kimsenin girmemesi yönünde emirler aldığını belirtmiştir. 

Etimesgut 11. Hava Ulaştırma Üst Komutanlığı Kulesinde bulunan ses kayıtları 

üzerinde bilirkişi tarafından yapılan çözüm tutanakları ve ses teşhis işlemleri sonucu 

düzenlenen  07/02/2017  tarihli  bilirkişi  raporunda  şüpheli  Ümran  TAŞ'a  ait  olduğu 

değerlendirilen konuşmalar şu şekildedir:

15/07/2016 tarihinde saat 23:23’deki telsiz kaydı:

Ümran TAŞ : " Akıncı Akıncı Çelik Bir, efendim yaklaşmaya devam 

ediyoruz.6 millerdeyiz. 6 mildeyiz "

15/07/2016 tarihinde saat 23:24’deki telsiz kaydı:

Ümran TAŞ : "Akıncı,Çelik Bir. Efendim şimdiden helikopter park yerine 

araç gönderebilirsenizVİP var VİP var. "

15/07/2016 tarihinde saat 23:26’deki telsiz kaydı:

Ümran TAŞ : "Akıncı,Çelik Bir.Akıncı Akıncı, Çelik bir, mutabık efendim, şu 

an 310 başta kule istikametinde devam ediyoruz. Meydanı kat etmeye başladık malumat."

15/07/2016 tarihinde saat 23:26’deki telsiz kaydı:

Ümran TAŞ : "Akıncı Çelik bir,iniş yeri yine helikopter park yeri olacak 

malumat, teşekkürler"

15/07/2016 tarihinde saat 23:59’daki telsiz kaydı:

Ümran TAŞ : "Akıncı Çelik bir. Efendim 6 milde yaklaşmaya devam 

ediyoruz. Mutabık helikopter trafiği 300 başlarda, şu an tam altı nokta iki mildeyiz, yine 

helikopter park yerine iniş yapacağız, araç hazır olursa uygun olur."

16/07/2016 tarihinde saat 00:01’deki telsiz kaydı:
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Ümran TAŞ : "Akıncı,Çelik 1,2nokta 8 mil, 800 fit, 310 başta yaklaşmaya 

devam ediyoruz. Kuleye doğru."

16/07/2016 tarihinde saat 00:13’deki telsiz kaydı:

Ümran TAŞ : "Akıncı Çelik 1, 1 1, 1 nokta 3 mil güney açıldık.Efendim 

güneye açıldık 1 nokta 1 (…) malumat"

Şüpheli Ümran TAŞ'ın Ankara İli Mamak İlçesi Ege Mahallesi 800/1. Sokak No:4/39 

adresinde  08/11/2016 tarihinde  arama yapılmış  ve bir  kısım dijital  materyal  ve eşyaya  el 

konulmuştur. 

Şüpheli Ümran TAŞ'ın kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0536 967 45 80, 0506 

514 83 11, 0506 514 83 10, 0533 474 75 13, 0533 722 26 66 ve 0530 849 23 26 numaralı 

telefon hatları için Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin 30/11/2016 tarih ve 2016/4554 D. iş 

sayılı  kararı  ile  5271  Sayılı  CMK'nun  135/6.  maddesi  uyarınca  iletişim  tespiti  kararı 

verilmiştir.

Şüpheli  Ümran TAŞ'ın kullanmakta olduğu 0533 722 26 66 numaralı  telefon 

hattının iletişim bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe girişiminde bulunulan 15/07/2016 

tarihinde şüphelinin cep telefonunun saat 20:23'den itibaren Güvercinlik Kışlası civarındaki 

baz istasyonlarından sinyalverdiği,  saat 22:15'de Genelkurmay Başkanlığı civarında,  saat 

01:01'de Akıncı Hava Üssünün bulunduğu Kazan ilçesinde, saat 05:10'da TÜRKSAT Uydu 

Haberleşme  Merkezinin  bulunduğu  Gölbaşı  ilçesinde, saat  05:11'de  Özel  Kuvvetler 

Komutanlığının bulunduğu Oğulbey Kışlasının yakınlarındaki Bala Beynam Köyünde ve saat 

09:36'da Sincan ilçesinde bulunan baz istasyonlarında sinyal verdiği, şüphelinin olay günü 

saat 18:53'de şüpheli Murat BOLAT ile, saat 18:59, 19:13 ve 03:10'da şüpheli Halil GÜL ile, 

saat 03:43'de şüpheli Gürçay BAYLAR ile ve saat 19:32, 19:35'de şüpheli Yasin CANDEMİR 

ile telefon irtibatı kurduğu anlaşılmıştır. 

Şüpheli Ümran TAŞ, 16/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan tüm deliller ile birlikte şüpheli Ümran TAŞ'ın eylemleri değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Ümran  TAŞ'ın, Kara  Kuvvetleri  Komutanlığı  Personel  Temin  Merkezi 

Komutanlığında Şube Müdürü olarak Yarbayrütbesiyle görev yaptığı, 

2319/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri dışında başka asker kişilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış 

biçimi ile  birlikte  nazara  alındığında,  şüphelinin  Fetullahçı  Terör  Örgütü üyesi  olduğunun 

anlaşıldığı,

Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askerler tarafından gerçekleştirilecek askeri darbe 

girişimi için hem sivil mekanlarda hem de askeri birliklerde planlama toplantıları yapıldığı, bu 

kapsamda  Kara  Havacılık  Komutanlığında  şüpheli  Mehmet  ŞAHİN  Yarbay'ın  odasında 

yapılan  darbe  hazırlık  toplantılarına  şüpheliler  Fatih  KARAGÖZ  Astsubay,  Hakan  Cafer 

ARSLAN  Albay,Mehmet  DEMİRHİSAR  Yarbayile  birlikte  şüpheli  Ümran  TAŞ'ın  da 

katıldığı, şüphelinin askeri darbe girişiminden önceden haberdar olduğunun anlaşıldığı,

Şüphelinin,  Skorsky  helikopter  pilotu  olduğu,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu 

askerler  tarafından  planlanıp  gerçekleştirilecek  olan  askeri  darbe  planı  kapsamında  olay 

gecesi Skorsky tipi helikopter kullanacak pilot olarakönceden görevlendirildiği,

Şüphelinin, askeri darbe faaliyeti kapsamında kendisine verilecek emir ve talimatları 

yerine getirmek üzere olay akşamı saat 20:30 - 21:00 sıralarında yanına uçuş tulumunu da 

alarak  sivil  kıyafetli  olarak  Güvercinlik'te  bulunan  Kara  Havacılık  Komutanlığı  kışlasına 

geldiği,  şüphelinin  uçuş  tulumunu  beraberinde  getirmesinden  de  askeri  darbe  kapsamında 

kendisine verilen görevden haber olduğunun anlaşıldığı,

Genelkurmay  Başkanlığında  rehin  alınacak  olan  Genelkurmay  Başkanı  ile  diğer 

komutanların askeri darbenin sevk ve idaresinin yapılacağı Akıncı Hava Üssüne nakillerinde 

kullanacak  helikopterin  pilotları  olarak  önceden  şüpheliler  Halil  GÜL ve  Ümran  TAŞ'ın 

belirlendiklerinin anlaşıldığı,

Askeri  darbe  faaliyetinin  başlaması  üzerine  şüpheli  Ümran  TAŞ'ın,  şüpheli  Halil 

GÜL ile birlikte Güvercinlik'teki helikopter park alanında, önceden tüm bakımları yapılmış ve 

uçuşa hazır bir şekilde bekleyen 13041 kuyruk numaralı, skorsky s-70 marka genel maksat 

helikoptere pilot olarak bindikleri, bu helikopterin teknisyenliğini ise şüpheli Engin GÖZ'ün 

yaptığı, 

Şüphelilerin,  önceden  tüm  bakımları  yapılmış  ve  uçuşa  hazır  bir  şekilde  park 

alanında  bekletilen  13041  kuyruk  numaralı  üzerinde  bixi  makineli  tüfek  ve  mühimmat 

bulunan  bu  Skorsky  helikopter  ile  Güvercinlik  Meydanındankuleden  izin  almadan  kalkış 

yaptıkları, 

Şüpheliler  Halil  GÜL ve  Ümran  TAŞ'ın,  bu  helikopteri  Genelkurmay Başkanlığı 

binasının  bahçesine  indirdikleri,  askeri  darbe  kapsamında  rehin  alınıp  Özel  Kuvvetler 

Komutanlığı  personeli  askerler  tarafından  helikoptere  getirilen  Kara  Kuvvetleri  Komutanı 

müşteki  Salih  Zeki  ÇOLAK  ile  müştekiler  İhsan  UYAR  ve  Ertuğrulgazi 

ÖZKÜRKÇÜ’yüsaat  22.18  sıralarında  Akıncı  Hava  Üssüne  götürmek  üzere  oradan 
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helikopter  ile  kalkış  yaptıkları,'yurtta  sulh'  parolasını  kullanarak  helikopteri  Akıncı  Hava 

Üssüne indirdikleri,  müştekiler  ile  beraberlerindeki  Özel  Kuvvetler  Komutanlığı  personeli 

askerleri Akıncı Hava Üssünde bıraktıktan sonra tekrar kalkış yaptıkları,

Şüpheliler Halil GÜL ve Ümran TAŞ'ın, Akıncı Hava Üssünden kalktıkları helikopter 

ile  tekrar  Genelkurmay Başkanlığı  binasının  bahçesine  indikleri,  askeri  darbe  kapsamında 

rehin alınan Genelkurmay Başkanı müşteki Hulusi AKAR'ın saat 23:03'te şüpheliler Mehmet 

DİŞLİ,  Fırat  ALAKUŞ,  Abdullah  ERDOĞAN,  Onur  ÖZDEMİR,  Mehmet  AYTAÇ,  Halit 

KAZANCI ve Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli askerler tarafından bahçeye getirildiği, 

saat  23:04'te  müşteki Hulusi  AKAR'ın  şüpheli  Mehmet  DİŞLİ  ve  Özel  Kuvvetler 

Komutanlığı personeli askerler tarafından bu helikoptere bindirildiği, şüpheller Halil GÜL ve 

Ümran TAŞ'ın müşteki Hulusi AKAR ve beraberindeki darbeci askerleri Akıncı Hava Üssüne 

götürmek üzere helikopter ile kalkış yaptıkları, müşteki Hulusi AKAR ile beraberindeki Özel 

Kuvvetler Komutanlığı personeli askerleri Akıncı Hava Üssünde indirdikleri, şüpheli Ümran 

TAŞ'ın  Akıncı  Hava  Üssüne  yaklaşırken  telsizde  saat  23:23’de  "Akıncı  Akıncı  Çelik  Bir,  

efendim  yaklaşmaya  devam  ediyoruz.6  millerdeyiz.  6  mildeyiz "  ve  saat  23:24’de 

"Akıncı,Çelik Bir. Efendim şimdiden helikopter park yerine araç gönderebilirsenizVİP var  

VİP var. " şeklinde telsizden çağrı yaptığı,

Şüpheliler Halil GÜL ve Ümran TAŞ'ın, Akıncı Hava Üssünden tekrar helikopter ile 

kalkarakGenelkurmay Başkanlığı binasının bahçesine tekrar iniş yaptıkları, aynı şekilderehin 

alınan müşteki  Yaşar GÜLER'i  saat 23:37'de beraberindeki darbeci askerleri  Akıncı Hava 

Üssüne götürdükleri,  şüpheli  Ümran TAŞ'ın Akıncı Hava Üssüne yaklaşırken telsizde  saat 

23:59'da "Akıncı Çelik1 Efendim 6 milde yaklaşmaya devam ediyoruz. Mutabık helikopter  

trafiği  300  başlarda,  şu  an  tam altı  nokta  iki  mildeyiz,  yine  helikopter  park  yerine  iniş  

yapacağız, araç hazır olursa uygun olur." ve saat 00:01’de"Akıncı,Çelik1,2nokta 8 mil, 800  

fit, 310 başta yaklaşmaya devam ediyoruz. Kuleye doğru." şeklinde telsizden çağrı yaptığı,

Şüpheliler  Halil  GÜL  ve  Ümran  TAŞ'ın,  Akıncı  Hava  Üssünden  tekrar  aynı 

helikopter ile kalkarakGenelkurmay Başkanlığı binasının bahçesine iniş yaptıkları, yine askeri 

darbe  kapsamında  rehin  alınan  müştekiler  Uğur  TARÇIN,  Metin  GÜRAK,  Göksel 

SEVİNDİK,  Yunus  CAN,  Atilla  GÖKESAOĞLU  ve  Halil  GÖNCÜ’yü00.21’de 

beraberlerindeki darbeci askerlerle Akıncı hava üssüne götürdükleri,

Şüpheli  Ümran  TAŞ'ın  cep  telefonu  baz  istasyonu  sinyal  bilgileri 

değerlendirildiğinde  16/07/2016  tarihinde  şüpheli  Abdullah  ATEŞTEMUR'un  TÜRKSAT 

Uydu  Merkezinde  bulunduğu  saatlerde  şüpheli  Ümran  TAŞ'ın  da  cep  telefonunun  aynı 

mevkiideki baz istasyonlarından sinyal verdiği, bu durum karşısında şüpheli Ümran TAŞ'ın 

16/07/2016  tarihinde  saat  05:00  sıralarında  kuyruk  numarası  ve  diğer  personeli 

belirlenemeyen  Skorsky  helikopterle  askeri  darbe  kapsamında  kendisine  verilen  talimat 
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üzerine TÜRKSAT Uydu Merkezinin bulunduğu yere gittiği,  oradan aldığı Özel Kuvvetler 

Mensubu askerleri Akıncı Hava Üssüne getirdiğinin anlaşıldığı, 

Şüpheli  Ümran  TAŞ'ın,  askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  ve 

Akıncı Hava Üssünün bombalanması üzerine şüpheli Yasin CANDEMİR ile birlikte tellerden 

atlayarak  Akıncı  Hava  Üssünden kaçtıkları,  yakındaki  bir  yerleşim yerine  giderken yolda 

jandarma tarafından yakalandıkları,

Şüphelinin, helikopter ile kalkış ya da iniş yaparken uçuş kulesinden izin almadığı ve 

bilgi  vermediği,  helikopter  uçuşları  için  daha  önceden verilmiş  olan  yasal  hiçbir  emir  ve 

talimata riayet etmediği, pilotluğunu yaptığı bir helikopter ile başka bir kuvvet komutanlığının 

üssüne gittiği,yasal emir ve talimatlar dışında uçuşlar gerçekleştirip kendisine emir ve talimat 

verme yetkisi bulunmayan kişilerden emir ve talimat aldığı,

Şüphelinin  olay  akşamı  Genelkurmay  Başkanı  tarafından  hava  sahasının  uçuşa 

kapatılmasına ilişkin emir  verildiği  halde helikopterle  uçuş  gerçekleştirerek bu emre karşı 

geldiği,

Şüphelinin, personeli olmadığı bir askeri birlikteyetkisiz olarak faaliyette bulunduğu, 

yetkisi olmadığı halde helikopter kullandığı, 

Şüphelinin, Kara Havacılık Komutanlığında ve devamındaki Akıncı Hava Üssünde 

olay akşamı gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi olduğunu bilerek ve 

bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu olan diğer 

şüphelilerle fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket ederek, askeri darbe girişimininde 

bulundukları,  askeri darbe planlaması kapsamında darbe girişiminin başarıya ulaşması için 

kendisine verilen yasal olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüphelinin, pilotluğunu yaptığı helikopterden açılan ateş sonucu meydana gelen tüm 

ölüm ve yaralanma eylemlerinden 5237 sayılı TCK 37 maddesi uyarınca doğrudan sorumlu 

olduğu,  bu  şekilde  şüphelinin  Skorsky  helikopterle  uçuş  gerçekleştirdiği  belirlenen 

TÜRKSAT  Haberleşme  Merkezinde  yaralanan  müştekiler  Abdullah  BULUT,  Ahmet 

SARIKAYA, Ahmet ŞEFLEK, Alaettin ALTINTAŞ, Ali BOLAT, Bayram İNAÇ, Bilal Davut 

HASETÇİ,  Mehmet  Cemil  ÖZTEGİL,  Cengiz  DEĞİRMENCİ,  Cengizhan  SOLAK, Cenk 

ŞEN, Eray ÜNLÜ, Erdal SÖĞÜNMEZ, Erkan KAYA, Erol ÖLÇER, Fatih AKSOY, Fatih 

Mehmet KAYABAŞI, Fatih  POLAT, Fatih  ÜNVER, Güner  GANİ ,  Hakan İLHAN, Halil 

ERSOY, Hüsamettin DEMİREL, Halil YEŞİLÇİMEN, Hüseyin TÜRKMEN, İbrahim ATİLA, 

İsmail  AÇIKAL,  Kadir  KARABIYIK,  Lokman  SONSOY, Mahmut  BAŞPINAR,  Mehmet 

BAYAR, Mehmet  GÖKSEL,  Mehmet  Ali  ORTAYATIRTMACI,  Muhammet  Sait  GÜNEŞ, 

Muhammet Emin SERGİLİ, Mustafa KARADAYI, Özcan ŞEN, Ramazan TEKTAŞ, Serdar 

GÖZÜM, Serkan BİLEN, Taha TETİK, Tarık İNCEDERE, Tarık Furkan ERBAY, Tayfun 

ÖĞÜTLÜ, Turgay AYÇİÇEK, Üzeyir YAVUZ ve Yasin Burak KAYA 'ya karşı işlenen kasten 
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nitelikli şekilde insan öldürmeye teşebbüs suçlarının doğrudan faili olduğu,

Şüphelinin, askeri darbe kapsamında fikir ve eylem birliği içerisinde bulundukları 

diğer şüpheliler ile birlikte müştekiler Hulusi AKAR, Salih Zeki ÇOLAK, Yaşar GÜLER, 

İhsan UYAR, Halil GÖNCÜ, Uğur TARÇIN, Metin GÜRAK, Atilla GÖKESAOĞLU, Yunus 

CAN,  Ertuğrulgazi  ÖZKÜRKÇÜ  ve  Göksel  SEVİNDİK'ı  özgürlüklerinden  yoksun 

bıraktıkları, 

Şüpheli Ümran TAŞ'ın, soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak,Anayasal  Düzeni  Ortadan  Kaldırmaya  Teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek,  hürriyetinden  yoksun 

bırakılan her bir müşteki için ayrı ayrı olmak üzere toplam 11 kez kişiyi hürriyetinden yoksun 

bırakmak, yaralanan her bir müşteki için ayrı ayrı olmak üzere toplam 47 kez nitelikli şekilde 

kasten insan öldürmeye teşebbüs etmek suçlarını oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-144- Şüpheli Vedat SEVEN'in ( Albay ) Eylemleri :

Şüpheli Vedat SEVEN 20/07/2016 tarihli ifadesinde; "  1986 yılında Kara Harp 

Okulu sınavlarını kazanarak okula girdim 1990 yılında Tankçı teğmen olarak mezun oldum. ... 

2014-2016 yıllarında Kara Kuvvetleri Komutanlığında Kara Havacılık Daire Başkanı olarak 

görev yapmaktayım. 

Fetullahçı  Terör  Örgütüne  üye  olan  ve  onların  faaliyetleri  içerisinde  bulunan  bir 

Subay değilimdir. Bu Terör Örgütüne üye olmadığımdan ve faaliyetlerinde bulunmadığımdan 

dolayı  TSK içerisindeki  yapılanmaları  ve faaliyetleri  hakkında bir  bilgi  sahibi  olmam söz 

konusu dahi  olamaz.  Karargâh yani  Kara  Kuvvetleri  Komutanlığı  içerisindeki  bu örgütün 

faaliyetleri  ve  yapılanması  hakkında  bir  bilgim  yoktur.  Ben  Kara  Havacılık  Komutanlığı 

Teşkilatı  dışarısında  Kara  Kuvvetleri  karargâhında  aynı  zamanda  Kara  Kuvvetleri 

komutanının  Kara  Havacılık  danışmanı  ve  Kara  Havacılık  Daire  başkanıyım.  Mesai 

ortamında yürüttüğüm faaliyetler  kapsamında Kara  Havacılık  sınıfı  personeli  ile  çokça  iş 

konularında  ve  dışardaki  sosyal  hayatım  anlamında  anlaşmazlıklarımız  vardır  ve  hiçbir 

şekilde yakınlığımız yoktur. Bu nedenle bu örgütü subaylık hayatım boyunca tasvip etmedim 

ve desteklemedim herhangi bir faaliyetlerinde de bulunmadım.

Ben 02/07/2016 günü 16 günlük yılık iznime çıktım. Yıllık iznime çıktıktan sonra 3 

Temmuz’da ailem ile  birlikte Rize’de bulunan ablamın yanına ziyarete  gittim. 06/02/2016 

(  06/07/2016)  günü  kendi  aracımla  Adapazarı’na  babamların  yanına  gittim.  Burada  ayın 
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13.’üne kadar kaldıktan sonra tekrar Ankara’ya döndüm. Döndükten sonra Kara Havacılık 

Okul Komutanı Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN beni cep telefonumdan arayarak yarın akşam 

yani 14/06/2016 (14/07/2016) günü akşam beraber yemek yeme teklifinde bulundu yemeğe 

Kara Kuvvetleri Denetleme üyesi Albay İsmail YOLCU’nun da katılacağını söyledi. Ben de 

kabul  ettim.  14/06/2016(14/07/2016)  günü  saat:  19.30  sıralarında  Batıkent’te  bulunan 

Jandarma  tesislerinde  buluştuk,  Yemekte  rutin  genel  konularından  konuştuk 

15/06/2016(15/07/2016) günü yapılacak gece uçuşu hakkında Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN 

Kara Kuvvetleri Denetleme üyesi Albay İsmail YOLCU ve bana gece uçuşunun bizlerin de 

görmesinin faydalı olacağını söylemesi üzerine ben kabul ettim. Daha sonra Kara Havacılık 

Okul Komutanı Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN Kara Havacılık komutanı Tümgeneral Hakan 

ATINÇ’ın uçakla garnizon dışından geldiğini haber alarak karşılaması gerektiğini söyleyerek 

yemekten yarım saat sonra ayrıldı.  Ben İsmail  YOLCU ile kısa bir  süre oturduktan sonra 

ayrıldım ve evime geçtim. 

15.06.2016(15/07/2016)  günü  bana  söylenen  program  için  saat  21.00’dan  sonra 

Güvencirlik’te bulunan Kara Havacılık Okul Komutanlığını makamına gittim. Kara Havacılık 

komutanı Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN yerinde değildi. Kara Kuvvetleri komutanın kışlada 

olduğu ve ona refakat ettiğini öğrendim. Kuvvet komutanının orada olduğunu öğrenince orada 

olmam gerektiği kanaati bende danışmanı da olmam nedeni ile kesinleşti ve Tuğgeneral Ünsal 

ÇOŞKUN’u  odasında  beklemeye  başladım  bir  süre  sonra  gelmeyince  Kara  Havacılık 

Komutanlığı Kurmay Başkanı Yarbay Mehmet ŞAHİN’i aradım kendisi faaliyetin başladığını 

uçuş hattına gelmemin uygun olacağını ifade etti bende bunun üzerine sivil kıyafetli olarak 

elimde herhangi  bir  uçuş  malzemesi  olmadan uçuş  hattına  geçtim.  Gece  olduğu için  kaç 

helikopter  olduğunu  göremedim ancak  bir  tanesinin  içerisine  bindim bindiğim helikopter 

Sikorsky marka bir helikopterdi uçuş mürettebatı ile sadece ben vardım uçuş mürettebatında 

bir  astsubay  iki  subay  bulunuyordu.  Ancak  kim  olduklarını  bilmiyorum  ve  tanıyorum. 

Buradan kalktıktan sonra yaklaşık 20 dakika kadar havada kaldık ve Akıncı Hava üssünde bir 

yere indik. Benim bindiğim helikopter haricinde 7 veya 8 kadar helikopter daha Akıncı Hava 

üssüne indiğini gördüm. İndikten sonra Hava üssü içerisinde tek katlı bir binanın bahçesine 

geçtim  burada  inen  helikopterlerin  ekipleri  vardı,  burada  bu  şahıslarla  mesai  ortamında 

çatışmalarımız  olduğundan  beni  çok  fazla  kaale  almadılar  bende  onları  almadım  (Kara 

Havacılık  Okul  Komutanlığının  bu  yıl  içerisinde  Ispartaya  taşınması  konusunu  Kara 

Kuvvetleri Harekat Başkam Tümgeneral Mehmet OKKAN ve ben destekledim ancak Kara 

Havacılık Okul Komutanlığı içerisinde bulunan tüm personel bana ve Mehmet OKKAN’a 

karşı  çıkıyor  ve  husumet  besliyorlardı  karşı  çıkan  bu  tüm personel  Okul  Komutanlığının 

İsparta’ya taşınmasını bir yıl ertelenmesini istiyorlardı bu yüzden bana karşı aşırı bir kin ve 

nefret  durumları  vardı.)  Akıncı  üssünde  tek  katlı  binanın  bahçe  kısmında  bir  kenarda 
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yapılacak uçuşları beklemeye başladım, ilk anda ne olduğunu anlayamadım daha sonra orada 

bulunan televizyondan nelerin olduğunu öğrenince olayın farkına vardım ve Albay İsmail 

YOLCU ile bir kenara çekildim herhangi bir uçuş faaliyetine, planlamaya, karışmadım, hiçbir 

benim üstüm rütbeli şahıs burada görmedim buradan en kısa sürede ayrılmak için beklemeye 

başladım.  İlk  fırsatta  gün ağarınca  Nizamiye’ye  giden bir  araca  bindim Nizamiye’den de 

başka bir araçla şehre ulaştım ve evime gittim. 16/07/2016 günü öğleden sonra çağrılmam 

üzerine  Kara  Kuvvetleri  karargâhına  gitim.  Akşam  saat:23.00  sıralarına  kadar  karargâhta 

kaldım ertesi gün yani 17/07/2016 günü yine saat: 10.00 sıralarında karargaha gittim saat: 

19.00  sıralarına  kadar  karargâhta  kaldım  ve  evime  gittim.  18/07/2017  günü  saat:  10.00 

sıralarında karargaha gittiğimde girişte Askeri  personel olan kalabalık bir  gurup tarafından 

alıkonuldum. Daha sonra gece 01.00 sıralarında yani 19/07/2016 günü Merkez Komutanlığına 

götürüldüm buradan da polise teslim edildim. Sonuç olarak böyle bir eylemin planlama ve 

icra  dahil  tüm safhalarında ne bilgim ne ilgim ne dahlim olmamıştır.  "  şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  İsmail  YOLCU  18/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ben  Kara  Kuvvetleri 

Komutanlığında albay olarak görev yapmaktayım. Yaşanan bu olay darbe girişiminin ne bir 

planlama, ne de talimatla görev yapan birisi değilim. 15/07/2016 günü Etimesgut ilçesinde 

bulunan Güvercinlik Kara Havacılık'ta ülkemize yeni tedarik edilen CH47 yük helikopterinin 

envartere  giriş  töreni  yapılacak  idi.  Buraya  Kara  Havacılık  Daire  Başkanı  Albay  Vedat 

SEVEN ile birlikte katılacaktık. Vedat benden daha önce Güvercinlik'te törene katılmak için 

gitmiş. Ben de mesai bitimi saat 18:00 işten çıktım. İkametime saat 19:00 da geldim. Kızımın 

doğum  gününü  yaptık  ve  akşam  yemeğini  yedim.  Saat:21:30  da  ikametimden  çıkarak 

Güvercinlik karargah binasına gittim.

Saat:21:45 sıralarında nizamiyeden 06 EY 5603 plaka sayılı Renault marka aracım 

ile  girdikten sonra ilk  kavşakta Vedat  SEVEN Albay ile  karşılaştım.  Kendisi  yaya  olarak 

nizamiyeye doğru geliyordu. Aracım ile yanında durdum, ne yaptınız ben geciktim dedim. 

Bana Güvercinlik Hava meydanına saldırı ihbarı varmış, açıkta bulunan helikopterlerin başka 

yakındaki hava meydanlarına tahliye edilecekmiş dedi. Zaten o sırada da askerler koşturmaca 

yapıyordu. Biraz sonra helikopter sesi duydum. Vedat Albayı aracıma bindirdim, aprona en 

yakın otoparka gittik.  Nelerin olduğuna bakmak için araçtan indik aşağıya.  Skorsky tabur 

binasına  girdik.  Burada  tanıdıklarım  uçuşa  hazır  elbiseli  olan  Yarbay  veya  Albay  olarak 

hatırladığım Halil GÜL‘ü gördüm, ancak konuşamadım. Telaşlı bir şekilde gidiyorlardı.

Buradakiler helikopterleri tahliye ediyoruz dediler. Nereye diye sorduğumda Akıncı 

Hava Üstüne dediler. Orada gördüğümüz pilotlara bize ihtiyaç varmı diye sorduk. Bir şey 

demediler. Vedat ile birlikte helikopterlerin park alanına gittik. Bu sırada 3-4 tane helikopter 

2325/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



buradan karartmalı bir şekilde havalandılar. Bu helikopterler skorsky tipi idi. Yerde bulunan 

uçuşa hazırlanan helikopterlerin yanına gittik. Pilot sıkıntınız varsa acilse Vedat Albayım ile 

ben yanınızda uçarak helikopterlerin tahliyesine yardım edebiliriz dedik. Vedat Albay ikinci 

pilotu  olmayan skorsky tipi  helikoptere  ikinci  pilot  olarak  sivil  olarak  oturdu.  "  şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Murat BOLAT 20/07/2016 tarihli ifadesinde; " Alay Komutan Yardımcısı 

Yarbay Halil GÜL ve Yarbay Özcan KARACAN’ın odaya beni çağırmaları üzerine gittim ben 

kendilerine "Ne yapıyorsunuz" diye sordum onlarda bana yapılacak olan darbeyi kast ederek 

"Pilotların ve teknisyenlerin hazır olduklarını" söylediler......Görebildiğim kadarı ile bu listede 

Kara Havacılık daire başkanı Albay Vedat SEVEN ... isimlerini bu liste skorkyleri kullanacak 

şahıslar olarak gözlerimle gördüm " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Taha Fatih ÇELİK 01/09/2016 tarihli ifadesinde; " ... 15 Temmuz gecesi 

uçtuğunu  bildiğim  kişilerin  bu  örgütün  üyesi  olduklarını  düşündüğüm  şahıslar;  Abdullah 

YETİK  ...  Vedat  SEVEN  ...  Fatih  ARMAĞAN  ve  ifademde  yazdırmış  olduğum  isimler 

bunların  haricinde  Kurmay  olmaları  ve  komkarsu  sınavını  kazanan  kişilerin  FETÖ/PDY 

içerisinde bulunma ihtimalleri olabileceğini düşündüğüm ama net olarak bilmediğim, Ertuğrul 

ALTUN  ...  Metin  TÜZEL  isimli  şahısların  adı  geçen  örgüt  ile  bağlantılı  olduklarını 

düşünüyorum. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ahmet  YENGİL  26/07/2016  tarihli  ifadesinde; "  ...  Saat  21:30 

sıralarında ...  Ben piste geldiğimde Pilot  Albay Erdoğan ERDEM, Pilot  Binbaşı Abdullah 

ATEŞTEMUR  helikopteri  uçuşa  hazırlıyorlardı.  Bende  bu  helikoptere  bindim.  Diğer 

helikopterlerde bildiğim kadarıyla  Teknisyenler  Astsubay Talat  URAL ........  Ertan DERİN 

vardı. Pilotlardan Albay İsmail YOLCU, Albay Vedat SEVEN .........Yarbay Halil GÜL vardı. 

Hangilerinin hangi helikoptere bindiğini bilmiyorum. Kısa sürede hep birlikte havalandık ve 

hep birlikte Akıncı Üs Komutanlığına iniş yaptık. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ergün YAKUT 26/07/2016 tarihli  ifadesinde; "  Uçuş hattında curcuna 

şeklinde bir koşturmaca vardı. Planlama yapılmadan kim boş bulduğu helikopteri bulduysa o 

helikoptere biniyordu. Bu esnada alanda Kara Pilot Yarbay Mehmet DEMİRHİSARKara Pilot 

Albay  Vedat  SEVEN,  Kara  Pilot  Albay Erdoğan  ERDEM’i  gördüm.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli Yusuf ÖZCAN 17/07/2016 tarihli ifadesinde; " "Pilotlarda yanımızda idi. 
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Benim  baktığım  helikopterin  pilotu  Albay  Vedat  SEVEN  idi.  Ben  aynı  zamanda  uçuş 

teknisyeni  olarak Albay Vedat SEVEN'in kullandığı  helikoptere binen teknisyenim. Diğeri 

gençbir teğmendi. Onu ilk defa görüyordum. Bu nedenle tanımıyorum. Helikopterde monte 

edilmiş olan MG3 vardır. O da helikopterde durmaktadır. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Serdar  ERCAN'ın  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  Daha 

sonraHelikopterlerin  bulunduğu  Akıncı  havaalanına  indik.  İndiğimiz  yerde  çok  sayıda 

helikopter vardı. Orada helikopterlerin bulunduğu yerin yakınında küçük bir bine vardı. Bu 

askeri darbeye gerçekleştiren vatan haini olan ve bu işleri organize eden bütün üst rütbelileri 

orada gördüm. Burada , Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN ... Kara Pilot Albay Vedat SEVEN ... 

Kara Pilot BinbaşıDeniz ALDEMİR vardı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Mehmet Fatih ARMAĞAN 27/07/2016 tarihli ifadesinde; "  15/07/2016 

günü nöbetçi olduğum sırada Yarbay Halil GÜL yanıma gelerek saat:20.00 sıralarında birlikte 

uçacağımızı söyledi. Akabinde helikopter başına gittik. Numarasını hatırlamadığım skorsky 

tipi helikoptere bindim. Yanıma Kara Havacılık Daire Başkanı olduğunu bildiğim Albay Vedat 

SEVEN oturdu. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

.

Şüpheli Emre GÜREL 20/10/2016 tarihli ifadesinde; " Sonradan indiğimiz yerin 

Akıncı üssü olduğunu öğrendim. Orada Korkmaz Güler ( Korkmaz GÜLAL), Ergün YAKUT 

astsubaylar vardı. Onun dışında başka tanımadığım 5 - 6 teknisyen daha vardı. Orada ayrıca 

15 -20 kadar da pilot vardı. Bu pilotlardan tanıdığım Uğur KAPAN, Vedat SEVEN'dir. Ergün 

YAKUT astsubay beni  sen git  helikopterlere  bak diyerek helikopterlerin  yanına gönderdi. 

Bende helikopterlerin yanına gittim. Onlara 15 - 20 metre uzaklıktaydım. Teknisyenler ile 

pilotlar toplanıp birşey konuştular. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Mehmet  ŞAMCI 05/12/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ben Akıncı  üssünde 

olay gecesi gittiğimizde Uğur KAPAN Albay Muzaffer KARTOPU Albay, Erdoğan ERDEM 

Albay,  Vedat  SEVEN  Albay  ...  Kadir  BAYRAM  Astsubayı  orada  gördüm.  Hangilerinin 

uçtuğunu hangilerinin uçmadığını bilemiyorum. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Uğur  KAPAN  20/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Akıncı  üssünde 

buluştuğumuzda gelen pilotlardan tanıdıklarım 1-) Binbaşı Temür AYDIN ... 7-) Albay Vedat 

SEVEN ...  16-) İsmini bilmediğim Malatya'dan gelen binbaşı,  Akıncı  üssünde buluştuk.  " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 
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İzmir Cumhuriyet  Başsavcılığı'nın 2014/93685 sayılı  soruşturma dosyasından 

'Abdullah' kod isimli gizli  tanık, 06/04/2016 tarihli ifadesinde ; "...  Soruşturma devam 

ederken Vedat SEVEN'in emrinde harekat ve eğitim kısım amiri olarak çalışan cemaatten iyi 

dostum olan Yarbay Oğuz YALÇIN yanıma gelerek Vedat SEVEN "seni tanıdığımı biliyor, 

benden  seninle  görüşmemi  ve  soruşturmada  Vedat'a  yardımcı  olmamı  istememi  rica  etti" 

deyince bende kendisine Vedat isimli komutanın sıkıntılı  bir  adam olduğunu bu yüzdende 

bunlardan sorumlu cemaat  abileriyle  görüşmek istediğimi söyledim.  Aynı  gece  saat  23:00 

sıralarında  Oğuz  YALÇIN  ile  buluşarak  cemaatin  bu  Alayın  asker  abisi  olan  kimliğini 

bilmediğim bir doktorun evine gittik. (Evini gösterebilirim) Akabinde Malatya 2. Ordu'nun 

cemaat abisi olarak düşündüğüm bir şahıs bu eve geldi. Çünkü bu şahıs Oğuz YALÇIN'ın o 

anki abisi olan doktorun üstünde yer alıyordu. Bu şahsın daha önce Oğuz'un abisi olduğunu 

karısının  öğretmenlik  yaptığı  okulda  tarih  öğretmeni  olduğunu Oğuz YALÇIN bana ifade 

etmişti (Malatya'da ki eşi Ayşe YALÇIN'ın okulu-bu tarih öğretmenini görsem tanırım). Bu 

şahıs geldikten sonra ben bu abiye Vedat SEVEN'in bu dosyadan ceza alması gerektiğini, 

cemaatin  bu  şahsa  sahip  çıkmaması  ve  korumaması  gerektiğini  söyledim.  Oda  kesinlikle 

cemaate çok lüzumlu bir şahıs olduğunu, o anda bir  terörle mücadele olduğunu, cemaatin 

topyekün pkkya karşı mücadeleye giriştiğini, biz şuan kurumlar arası kişileri görüştürüyoruz, 

%20-%30 dahi bu şahıstan istifade etsek bizim için önemli, o yüzden korumalıyız dedi. Şunu 

ifade etmek istiyorum bu adam bu görevden alınırsa bu göreve getirilecek olan kişiler cemaate 

düşman kişiler olduğu için bunları söylediğine inanıyorum. Çünkü Vedat SEVEN görevden 

alınsaydı o an 2. Orduda kızağa çekilmiş 2 tane Pilot Albay vardı. Bunları kızağa çekenin 

atama ve tayin konusunda yetkili olan Bayram TAŞBAŞI olduğunu da bana Oğuz YALÇIN 

dahil olmak üzere birkaç kişi daha söyledi. Kaldığımız yerden devam etmek gerekirse tarih 

öğretmeni  olan  cemaat  abisi  orada  hemen  bana  hitaben  "kurmay  yarbay  İskender 

GİRDGİN'de bizden, nasıl  gerekiyorsa o şekilde ifadesini alın,  gerekirse görevden çağırın 

gelsin,  Oğuz sende nasıl  gerekiyorsa ifade ver.  Hatta  yarın doktor  sende o soruşturma da 

müşteki olan teğmenin yanına git sonuçta ondan sen sorumlusun, ifadesini düzeltsin" dedi. 

Ben bu şekilde Vedat SEVEN'den şikayetçi olan teğmeninde cemaatçi olduğunu öğrendim. 

Ama  ismini  hatırlamıyorum.  Birde  dosyada  cemaatçi  olmayan  şikayetçi  astsubay  vardı. 

Doktora talimat vererek bizden olan astsubay arkadaşa bakın bu astsubay ile kim samimi ise 

konuşsun  bu  astsubayında  ifadesini  değiştirmesini  sağlayalım.  Bu  tarih  öğretmeni  Vedat 

SEVEN'i doktor olan cemaat abisine çağırttı, gece saat 02:00 sıralarında Vedat SEVEN bu eve 

geldi.  Yan odada cemaatin abileri  ona nasıl  ifade vermesi  hakkında talimatları  verdiler..... 

Oğuz'da beni Orduevine götürdü .....Ben daha sonra bizim raporumuzun Vedat SEVEN'i ... 

Hamza KOÇYİĞİT'in 2. bir kurul oluşturarak başına Ekrem ÇAĞLAR'ı verdiğini ve onların 

hazırladığı  raporla  da  Vedat  SEVEN'i  bu  soruşturmadan  ceza  almadan  kurtulduğunu 
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öğrendim.  Hatta  Ekrem ÇAĞLAR bu konu ile  ilgili  beni  çağırarak  "sen  teğmene ifadeni 

değiştiriyorsun ama git mahkemede hakkını ara diye nasıl söylersin, biz seni Vedat'ı korumaya 

gönderdik, sen ceza verdirtmeye çalışıyorsun" dedi. Bu soruşturmayla ilgili evraklar istenirse 

bahsettiğim konu ortaya çıkacaktır. 

...  Bu  hatalar  cemaat  ilişkilerinden  kaynaklanmaktadır.  Bu  ilişkileri  şöyle  izah 

edebilirim; bakıldığında Kara Kuvvetleri Havacılık Komutanı Hamza KOÇYİĞİT, 1. Kara 

Havacılık Alay komutanı Ekrem ÇAĞLAR, 2. Kara Havacılık Alay komutanı Vedat SEVEN, 

Siirt  Tugay  Komutanı  Tuğgeneral  Mehmet  Şükrü  EKEN'in  tamamının  Fetullah  GÜLEN 

cemaatinden olduğunu görüyoruz. Abilerin pkk cemaatin kim olduğunu öğrenecek sözünü de 

bizzat cemaat abilerinden dinledim. Ve az önce izah ettiğim Vedat SEVEN'in soruşturmasında 

cemaat abisinin pkk ile topyekün savaş halindeyiz sözü düşünüldüğünde cemaat abilerinin bu 

komutanlara pkk ile bütün uçuş emniyet tedbirlerini göz ardı edercesine TSK'nın değil  de 

Fetullah GÜLEN cemaatinin pkk terör örgütüne güç gösterisi haline dönüştüğünü, bununla 

ilgili  abilerin  bu  komutanları  talimatlandırdığını  söyleyebiliriz.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Tanık Mikail YAVUZ 26/07/2016 tarihli ifadesinde; " 15 Temmuz 2016 tarihinde 

18.00 sıralarında Kurmay Başkanının emriyle Hakan Paşa'nın emir uzmanını evine götürdüm. 

Daha sonra diğer haberci P.Er Cihat ÜNGÜR'e Kurmay Başkanımız Kurslar Taburundan şuan 

tutuklu olduğunu bildiğim Yrb. Ümran TAŞ'ı almasını emretmiş. Cihat da bana bunu söyledi. 

Ben  de  Ümran  TAŞ'ı  alarak  orta  tabura  götürdüm.  Götürdüğümde  Tabur  Komutanlığının 

binasının  merdivenlerinden  çok  sayıda  rütbeli  asker  inerek  helikopter  pistine  doğru 

koşuyorlardı. Bu kişiler arasında şuan tutuklu olan Kara Havacılık Daire Başkanı Albay Vedat 

SEVEN dikkatimi çekmişti. Bu arada Ümran Taş da bu kişilerle birlikte piste doğru koşmaya 

başladı. Giderken de eşyalarını Kurmay Başkanının odasına götürmemi emretti.  " şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Tanık Soner Bekir CAN, Kara Havacılık Komutanlığı tarafından yapılan idari 

tahkikat  kapsamında  09/08/2016  tarihinde  verdiği  ifadesinde; Olay  günü  saat  20:00 

sıralarında  önceden  tanıdığı,  disiplin  Subayı  Albay  Hakan  Cafer  ARSLAN'ın  Emir 

Astsubayı'nın masasında sivil kıyafetli ve elinde poşetle oturduğunu gördüğünü, Albay Vedat 

SEVEN'in sivil kıyafetli ve sırt çantalı geldiğini, birlikte Okul Komutanı'nın makam odasına 

geçtiklerini, 20 - 25 dakika içeride kaldıklarını, kapıyı kapattıklarını, içeriden dolap karıştırma 

sesine benzeyen sesler duyduğunubelirtmiştir

Mali  Suçları  Araştırma Kurulu  Başkanlığı  tarafından düzenlenen 04/12/2016 
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tarihli raporda; Vedat SEVEN'in kardeşi Sema TÜRKMEN'in 1999/03-2002/02 döneminde 

daha sonra 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Fetullahçı Terör Örgütüne iltisakından 

dolayı kapatılan Gülsultan Eğitim Hizmetler A.Ş.'de çalıştığı belirtilmiştir.

Şüpheli Vedat SEVEN'in Ankara İli Yenimahalle İlçesi  Yeni Batı  Mahallesi  2386. 

Sokak No: 3/14 adresinde 08/11/2016 tarihinde arama yapılmış ve bir kısım dijital materyale 

el konulmuştur.

Şüpheli Vedat SEVEN'in kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0505 787 66 22, 

0541 231 40 22, 0545 249 57 60, 0531 633 59 33, 0530 863 26 45, 0530 367 85 76, 0533 634 

77 30, 0533 634 77 20 ve 0535 302 53 13 numaralı telefon hatları için Ankara 5. Sulh Ceza 

Hakimliği'nin 05/12/2016 tarih  ve 2016/6337 D. iş  sayılı  kararı  ile 5271 Sayılı  CMK'nun 

135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı verilmiştir.

Şüpheli Vedat SEVEN'in kullanmakta olduğu 0 505 787 66 22 numaralı telefon 

hattının iletişim bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe girişiminde bulunulan 15/07/2016 

tarihinden 19:12 ile ertesi günü 10:58 saatleri arasında herhangi bir iletişimde bulunmadığı, 

16/07/2016 tarihinde saat 10:58'de arayanı bil cep telefonu mesaj servisinden mesaj geldiği, 

şüphelinin cep telefonunun 15/07/2016 tarihi  saat 19:12 -  16/07/2016 tarihinde saat 10:58 

arasında kapalı olduğunun değerlendirildiği, şüphelinin cep telefonunun 15/07/2016 tarihinde 

saat 19:12'de Etimesgut ilçesindeki baz istasyonlarından sinyal verdiği, 16/07/2016 tarihinde 

saat 10:58'de ise cep telefonunun Yenimahalle ilçesindeki baz istasyonlarından sinyal verdiği 

anlaşılmıştır. 

Şüpheli Vedat SEVEN, 19/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan tüm deliller ile birlikte şüpheli Vedat SEVEN'in eylemleri değerlendirildiğinde;

Şüpheli Vedat SEVEN'in, Kara Kuvvetleri Komutanlığında Kara Havacılık Daire 

Başkanlığında Albay rütbesiyle görev yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri olmayan şüphelilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış biçimi, 

olay  akşamı  sivil  kıyafetle  askeri  helikopterin  pilotluğunu  yapmış  olması,  'Abdullah'  kod 

isimli  gizli  tanık  beyanı,  soruşturma  kapsamında  etkin  pişmanlık  göstererek  ifade  veren 

şüphelilerin  beyanları  birlikte  gözönünde  bulundurulduğunda,  şüpheli  Vedat  SEVEN'in 
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Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğunun anlaşıldığı, 

Şüphelinin, yıllık iznini geçirmekte olmasına rağmen aldığı örgütsel talimat üzerine 

15/07/2016 tarihinden önce yıllık iznini keserek Ankara'ya geldiği, 

Şüpheli Vedat SEVEN'in, askeri darbe girişiminden bir gün önce şüpheliler Ünsal 

ÇOŞKUN ve İsmail YOLCU ile birlikte bir araya geldikleri,askeri darbe girişiminden ve bu 

darbe girişiminde kendisine verilen görevden önceden haberdar olduğu, 

Şüphelinin,  Skorsky  helikopter  pilotu  olduğu,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu 

askerler  tarafından  planlanıp  gerçekleştirilecek  olan  askeri  darbe  planı  kapsamında  olay 

gecesi Skorsky marka helikopter kullanacak pilot olarakönceden görevlendirildiği,

Şüphelinin,  Fetullahçı  terör  örgütü  mensubu  askerler  tarafından  planlanıp 

gerçekleştirilecek  askeri  darbe  kapsamında  kendisine  verilecek  emir  ve  talimatları  yerine 

getirmek  üzere  15/07/2016  tarihinde  saat  21:00  sıralarında  Kara  Havacılık  Komutanlığı 

Güvercinlik kışlasına geldiği, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyetinin  başlaması  üzerine  aldıkları  talimat 

doğrultusundaGüvercinlik'te  bulunanönceden  tüm  bakımları  yapılmış  ve  uçuşa  hazır  bir 

şekilde park alanında bekletilen kuyruk numarası tespit edilemeyen Skorsky S-70 tipi genel 

maksat helikoptere şüpheli Mehmet Fatih ARMAĞAN ile birlikte pilot olarak bindikleri, bu 

helikopterin teknisyenliğini şüpheli Yusuf ÖZCAN'ın yaptığı, 

Şüphelinin,  şüpheli  Mehmet  Fatih  ARMAĞAN  ile  birlikte  üzerinde  bixi  kapı 

makineli tüfeği kurulu ve mühimmat bulunan bu helikopter ile Güvercinlik'teki kuleden izin 

almadan  kalkış  yaptıkları,  Kazan  ilçesi  Akıncı  mevkiine  bulunan  Hava  Kuvvetleri 

Komutanlığına ait Akıncı Hava Üssüne 'yurtta sulh' parolasını kullanarak indikleri,

Şüphelinin,  Akıncı  Hava Üssünde kendi  sıralı  amir  ve komutanlarından olmayan, 

askeri darbeciler tarafından Hava Görev Komutanı olarak atanan şüpheli Uğur KAPAN'dan 

aldığı talimatları uyguladığı, 

Şüphelinin,  görev  yaptığı  askeri  birlik  dışında  başka  bir  askeri  birlikte  yetkisiz 

olarakfaaliyette bulunduğu, yetkisi olmadığı halde helikopter kullandığı, 

Şüphelinin, olay akşamı gerçekleştirdiği başka helikopter uçuşu ya da başka faaliyeti 

bulunup bulunmadığının soruşturma aşamasında belirlenemediği, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  ve  Akıncı  Hava 

Üssünün sabah saatlerinde uçaklar tarafından bombalanması üzerine sivil bir araçla Akıncı 

Hava Üssünden ayrıldığı, 

Şüphelinin, helikopter ile kalkış ya da iniş yaparken uçuş kulesinden izin almadığı ve 

bilgi  vermediği,  helikopter  uçuşları  için  daha  önceden verilmiş  olan  yasal  hiçbir  emir  ve 

talimata riayet etmediği, pilotluğunu yaptığı bir helikopter ile başka bir kuvvet komutanlığının 
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üssüne gittiği, yasal emir ve talimatlar dışında uçuşlar gerçekleştirip kendisine emir ve talimat 

verme yetkisi bulunmayan kişilerden emir ve talimat aldığı,

Şüphelinin,  aldığı  talimat  doğrultusunda  kullandığı  helikopterin  ışıklarını  kapatıp 

karartma uygulayarak uçtuğu, kalkış ve iniş yaptığı, helikopterle karartmalı şekilde uçarak 

askeri  darbe  girişimine  karşı  gelen  polislerin  silahlarından  çıkacak  mermilerin  hedefi 

olmaktan korunmayı amaçladıkları, 

Şüphelinin, olay akşamı Genelkurmay Başkanı tarafından ikinci bir emre kadar bütün 

uçuşların durdurulması emri verildiği halde helikopterle uçuş gerçekleştirerek bu emre karşı 

geldiği, 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarının  askeri  darbe  faaliyeti  icrası  sırasında  olay 

gecesi askeri darbe faaliyeti dışında herhangi bir telefon iletişiminde bulunulmamasına dair 

faaliyete katılan askerlere emir ve talimat verdiklerinin değerlendirildiği,  şüphelinin de bu 

emir ve talimata uyarak 15/07/2016 tarihi saat 19:12 - 16/07/2016 tarihi saat 10:58 arasında 

hiçbir telefon irtibatında bulunmadığınınanlaşıldığı, 

Şüphelinin, gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi olduğunu 

bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu 

olan  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ederek,  askeri  darbe 

girişimininde bulundukları,  askeri  darbe planlaması kapsamında darbe girişiminin başarıya 

ulaşması için kendisine verilen yasal olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Vedat  SEVEN'in,  soruşturmaya konu eylemlerinin,  Silahlı  Terör  Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını  oluşturduğu 

anlaşılmıştır. 

5-145- Şüpheli Volkan CESUR'un ( Teğmen ) Eylemleri :

Şüpheli Volkan CESUR 27/07/2016 tarihli ifadesinde; "13/07/2016 günü Bölük 

Komutanı  Yüzbaşı  Emre  ERKAN  saat:  08:00  sıralarında  yapılan  sabah  içtimaında 

bölüğümüze  hitaben  '  Cuma günü  Tabur  Komutanının  yoğun  mesaisinden  dolayı  sizlerle  

görüşemedim,  sizlerle  Cuma  günü  mesai  bitiminde  Tabur  Komutanı  Yasin  CANDEMİR  

sizlerle  görüşecek' diye  söyledi.  15/07/2016  günü  saat:17:00  sıralarında  Bölük  Komutanı 

Emre ERKAN bize sivil çarşıya çıkabileceğini söyledi, ancak saat:21:45'de üniformalı olarak 

tabur  gazinosunda  hazır  olmamızı  emretmesi  üzerine  saat  21:30  civarında  okula  geldim. 
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Koğuşta  elbisemi  giydikten  sonra  gazinoya  gittim.  Saat  22:00  kadar  bekledik.  Tabur 

Komutanı, Bölük Komutanı ve Takım Komutanı Üstegmen Serdar ERCAN bulunduğum katta 

devamlı olarak bir oraya bir buraya telaşlı bir şekilde hareketli haldeydiler. Bu hareketlilikten 

şüphelendim.

Saat  22:15  sıralarında  Tabur  Komutanı  Yasin  CANDEMİR  telaşlı  bir  şekilde 

gazinoya gelip 'Çabuk ışıkları  söndürün, şaka değil,  Genelkurmay karargâhı  silahlı  terör  

örgütlerince  basıldı,  şuan  başlar  alınıyor,  Sıradaki  hedef  Kara  Havacılık  olabilir' dedi, 

akabinde gazinoda bulunan bizleri 5-6 kişilik gruplara böldü, daha sonra bize ' Telefonlarınız  

yanınızda mı diye' sordu,  telefonlarımızın yanımızda olduğu söyleyince bize '  Bu saatten  

sonra dışarıyla haberleşen olursa hakkında vatan hainliğinden işlem yaparım' dedi. Biz korku 

içinde  beklerken  Tabur  Komutanı  Yarbay  Yasin  CANDEMİR  Bölük  komutanı  Emre 

ERKAN’a ' Depodan arkadaşlara silah dağıtın' diye emir vermesi üzerine biz depoya inip 

silahları  aldık.  Silahlarımız aldıktan sonra Tabur Komutanının odasından herkes mermi ve 

şarjör aldı, bende bir adet şarjör ve 15 tane mermi aldım ve şarjörümü doldurdum. Bu durum 

karşısında ben ve arkadaşlarım şaşırmıştık.

Tabur Komutanı ayırdığı grupları, personelin kendi özel araçlarıyla emretmiş olduğu 

Meydan Harekât Taburu, Fidanlık Nizamiye ve 1 nolu Nizamiyeye gitmemizi emretti. Benle 

beraber  orada  Teğmenler  Emre  NAZLIGÜLOĞLU,  Mustafa  ÖZKARDEŞLERve  Ahmet 

Semih  BACANAK  vardı.Tabur  Komutanı  Yasin  Yarbay  bize '  Similasyon  binasının  

arkasındaki eski nizamiyeye gidin' diye emri vermesi üzerine bizde oraya gittik. Bu esnada 

eski  nizamiyenin  önünde  land  tipi  araçlarla  giriş-çıkışı  kapattılar.  Pilot  tulumu  giymiş, 

isimliğinde Mehmet SÜMER yazılı Yüzbaşı gördüm. Yüzbaşı Mehmet SÜMER’e ' Ne oluyor  

komutanım' diye  sorunca  kendisi  bana 'sadece  bekleyeceğiz' dedi.  Bizi  kontrol  etmeye 

geldiğinde bize hiç bir şey söylemeden gitti, bir müddet bir süre sonra tekrar yanımıza geldi 

ve  bize 'İçeriye  girişlerde  atış  serbest' diye  talimat  verdi  ve  yanımızdan  ayrıldı.  Biz 

beklemeye devam ettik, Simülatör binasından cam kırılma sesleri duydum, beklemeye devam 

ettim. Biz beklerken Mehmet SÜMER Yüzbaşı beni cep telefonundan arayarak ' Her hangi  

bir şey var mı diye' sorunca bende kendisine durumun normal olduğunu söyleyip görüşmeyi 

bitirdim.

Biz bulunduğumuz yerde beklerken ara sıra helikopter ve uçak sesleri ile patlama 

seslerini  duydum.  Bu patlamadan komutanlarıma bilgi  vermedim,  çünkü  nerden  geldiğini 

bilmiyordum.  Ben  bu  bekleme  esnasında  cep  telefonundan  haberlere  baktım,  haberlerde 

Genelkurmay  Başkanlığına  sızma  ve  Boğaziçi  köprüsünde  askerlerin  yolu  kapattığı 

haberlerini gördüm. Ancak net bir kanıya varamadığımızdan dolayı beklemeye devam ettik. 

Sabah  erken  saatlerinde  birlik  içinde  silah  seslerini  duydum.  Saat  06:00  civarında 

bulunduğumuz yere sivil giyinmiş Teğmen İbrahim Furkan GÜLCAN geldi, bize ' Gelenler  
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Polis,  kursyerler  silahlarını  bırakıp  kaçtılar' demesi  üzerine  bulunduğum  yerden  koğuşa 

gittik, silahlarımızı depoya bıraktıktan sonra Teğmen Emre NAZLIGÜLOĞLU’nun aracıyla 

ben, Galip ŞİMŞEK ve İbrahim Furkan GÜLCAN ile nizamiyeye gittik, benle birlikte Galip 

ŞİMŞEK  ile  Ankamall'da  indik.  Oradan  benle  birlikte  eve  gittik.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli  Ahmet  Semih  BACANAK  28/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Akabinde 

benimde  içinde  olduğum  Teğmen  Emre  NAZLIGÜLOĞLU,  Teğmen  Mustafa 

ÖZKARDEŞLER, Teğmen Volkan CESUR ile birlikte bizden 4 kişilik bir grup oluşturdu ve 

bizi  similatör  binasının  arkasında  bulunan  eski  nizamiyenin  emniyetini  almamız  için 

görevlendirdi. Bizde denilen yere gidip kendimize saklanacak bir sütre bulduk. Bu saklanacak 

yerlerde hepimiz tek başımızaydık ve ben sadece Mustafa ÖZKARDEŞLER’i görüyordum. " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Emre NAZLIGÜLOĞLU 27/07/2016 tarihli  ifadesinde;  "  Saat:  06:30 

sıralarında tekrar helikopter ve uçak gördüm, telefonumun şarjı bittiğinden dolayı yanımda 

bulunan arkadaşım Teğmen Volkan CESUR’a haberlere bir bak neler oluyor diye söyleyip 

beraber  haberlere  baktığımızda  Darbe  Teşebbüsünün  olduğunu  öğrendim.  Bunun  üzerine 

bulunduğum yerden kaçma planları  yapmaya  başladım,  bulunduğum yere yakın  bir  yerde 

bulunan araç gittim, amacım aracı çalıştırıp kaçmaktı ancak, beni Yüzbaşı Mehmet SÜMER 

gördü, bana yerime dönmemi söyledi, bende yerime geçtim, bu esnada bulunduğumuz yerde 

bir personelin kaçtığını görünce yanımda bulunan arkadaşım Teğmen Volkan CESUR’a biz de 

kaçalım diyerek koğuşa gidip elbisemizi giydiğimiz esnada Bölük Komutanı Emre ERKAN 

bize silahları depoya bırakmamızı söyledi, bizde depoya silahları bırakıp oradan ayrıldık. " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Mustafa ÖZKARDEŞLER 28/07/2016 tarihli ifadesinde; " .... Bizi eliyle 

işaret  ederek  Piyade  Teğmen  Ahmet  Semih  BACANAK,  Kara  Havacılık  Teğmen  Emre 

NAZLIGÜLOĞLU  ve  Teğmen  Volkan  CESUR’un  da  bulunduğu  isimleri  sayarak  bizi 

İstanbul Yolu üzerinde bulunan ve kullanılmayan eski nizamiyeye “ burası önemli bir nokta  

oraya  giderek  görünmeyecek  bir  şekilde  emniyetini  alın”  şeklinde  emir  verdi.  15  adet 

dağıtılan G-3 fişeğini şarjörlerimize doldurduk. Eski nizamiyeye gittiğimizde ben ve Teğmen 

Ahmet  Semih  BACANAK  ayrılarak  çalılıkların  altında  mevzi  aldık.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 
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yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  21:34'de,  Piyade  Teğmen  Volkan  CESUR’un  sivil 

kıyafetle  subay  temel  koğuşlar  bölgesine  geldiği,  daha  sonra  uçuş  kıyafetli  olarak  Kara 

Havacılık Subay Temel koğuş kapısından çıkış yaptığı,

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  22:09'da,  Piyade  Teğmen  Volkan  CESUR’un  uçuş 

kıyafetli ve silahlı olarak subay temel silahlık koridorunda görüldüğü belirtilmiştir. 

Şüpheli Volkan CESUR'un kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0554 384 18 07 

numaralı telefon hattı için Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği'nin 28/11/2016 tarih ve 2016/2386 

D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı  

verilmiştir. 

Şüpheli  Volkan  CESUR'un  kullanmakta  olduğu 0  554  384  18  07  numaralı 

telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe  girişiminde  bulunulan 

15/07/2016 tarihinde saat 20:57'den ertesi gün 07:00 sıralarına kadarGüvercinlik Kışlasının 

bulunduğu civardaki  baz  istasyonlarından sinyal  verdiği,  şüphelinin  cep  telefonunun  gece 

boyunca  açık  olduğu,internet  erişiminde  bulunduğu,  şüphelinin  olay  gecesiaskeri  darbe 

girişimine  iştirak  eden  şüpheliler  Yasin  CANDEMİR,  Mustafa  ÖZKARDEŞLER,  Emre 

NAZLIGÜLOĞLU,  Ahmet  Semih  BACANAK  ve  Mehmet  SÜMER  ile  telefon  iletişimi 

içerisinde olduğu görülmüştür.

Şüpheli Volkan CESUR,18/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Volkan  CESUR'un  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli Volkan CESUR'un, Kara Havacılık Okul Komutanlığı Öğrenci ve Kurslar 

Tabur Komutanlığında 7. dönem kursiyer teğmen olarak görev yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri dışında başka asker kişilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış 

biçimi ile  birlikte  nazara  alındığında,  şüphelinin  Fetullahçı  Terör  Örgütü üyesi  olduğunun 

anlaşıldığı,

Şüphelinin,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler  tarafından  15/07/2016 

tarihinde  gerçekleştirilecek  askeri  darbe  girişimi  öncesinde,  Subay  Temel  Kurs  Bölük 

Komutanı olan şüpheli Emre ERKAN tarafından 15/07/2016 tarihinde saat 21:30 sıralarında 
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kışlada bulunmaları talimatı üzerine 15/07/2016 tarihinde saat 21:00 sıralarında Güvercinlik 

Kışlasına geldiği, tulumunu giydiği ve hazır beklediği,

Tabur Komutanı Yasin CANDEMİR'in, tüm 7. Dönem Kursiyer Teğmenlere olduğu 

gibi şüpheliye de kapısı kırılmak suretiyle açılan depodan seri numaralarına bakmaksızın G-3 

piyade tüfeği dağıttırdığı,

Şüphelinin, aldığı bu tüfeğin mühimatını ise askeri darbe hazırlığı kapsamında atış 

eğitimi bahanesiyle alınan ve atış eğitimi iptal edildiği halde iade edilmesi gerekirken iade 

edilmeyerek Tabur Komutanı şüpheli Yasin CANDEMİR'in odasında bulunan mermilerden 

karşıladığı, 

Şüpheli  Yasin  CANDEMİR'in,  şüpheli  Volkan  CESUR'u  şüpheliler  Emre 

NAZLIGÜLOĞLU,  Ahmet  Semih  BACANAK  veMustafa  ÖZKARDEŞLE  ile  birlikte 

rastgele  bir  grup  oluşturarak  başlarına  da  şüpheli  Yüzbaşı  Mehmet  SÜMER'i  de  vererek 

İstanbul Yolu üzerinde similatör binasının arkasında bulunan ve kullanılmayan eskinizamiye 

bölgesindegörevlendirdiği ve kendilerine içeri girmek isteyenlere vebekleme yapan araçlara 

ateş etmeleri talimatı verdiği, 

Şüpheli Mehmet SÜMER’in, şüpheliye 'İçeriye girişlerde atış serbest' diye talimat 

verdiği, 

Şüphelinin,  gece  boyunca  telefonla  şüpheli  Mehmet  SÜMER'den  yapılacak 

faaliyetlere ilişkin talimatlar aldığı,

Şüphelinin, askeri darbe faaliyeti başladığı saat 22:00 sıralarından sabah saat 06:00 - 

07:00 sıralarına kadar askeri darbeyi sevk ve idare eden şüpheliler tarafından verilen yasadışı 

emir ve talimatları yerine getirdiği, şüphelinin kendisine emir ve talimat yetkisi bulunmayan 

başka bir birlik komutanı olan şüpheli Yüzbaşı Mehmet SÜMER'den emir ve talimat aldığı, 

Askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması ve şüpheli Ünsal COŞKUN'un 

'teğmenler ayrılabilir' talimatı üzerine silahını bırakıp şüpheli Emre NAZLIGÜLOĞLU’nun 

aracıyla şüpheliler Galip ŞİMŞEK ve İbrahim Furkan GÜLCAN ile birlikte Ana Nizamiyeden 

çıkış yaparak Güvercinlik kışlasından ayrıldıkları, 

Şüphelinin,  görev  tanımı  dışında  kendisine  ait  olmayan  silahla  olay  gecesi  eski 

nizamiye bölgesinde kendisine verilen yasadışı emir vetalimatları yerine getirdiği, olay gecesi 

askeri darbeciler açısından Güvercinlik kışlasının kontrol ve güvenliğini sağladığı, 

Şüphelinin  cep  telefonunda,  tanık  Mehmet  DİKKATLİ'nin  beyanına  göre  isminin 

'Yurtta  Sulh'  olduğu anlaşılan 7.  dönem kursiyer  teğmenlerden oluşan whatsapp grubunun 

kayıtlı  olduğu  ve  askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  üzerine  şüphelinin 

aldığı talimat doğrultusunda bu whatsapp grubuna ilişkin tüm paylaşımları sildiği, 

Şüphelinin,  Kara  Havacılık  Komutanlığında  olay  gecesi  gerçekleştirilen  askeri 
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hareketliliğin bir askeri darbe girişimi olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için 

kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu olan diğer şüphelilerle fikir ve eylem birlikteliği 

içerisinde  hareket  ettiği,  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  darbe  girişiminin  başarıya 

ulaşması için kendisine verilen yasal olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli Volkan CESUR'un, soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı Terör Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek ve  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını  oluşturduğu 

anlaşılmıştır. 

5-146- Şüpheli Volkan TÜRKKORKMAZ'ın ( Astsubay ) Eylemleri:

Şüpheli  Volkan TÜRKKORKMAZ 26/10/2016 tarihli  ifadesinde;  "  Ben 1999 

Yılında Balıkesir Astsubay Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun oldum. 1 sene Ankara Kara 

Havacılık  Okulu'nda  kurs  gördüm,teknisyen  oldum.  10  yıl  Ankara'da  1.  Kara  Havacılık 

Alayında  Taarruz  Birlik  Bakım  Taburunda  teknisyen  olarak  aynı  birimde  çalıştım.  2010 

Yılında Malatya'ya tayin oldum. 15/07/2016 tarihinde de Malatya 2. Kara Havacılık Alayı 

Birlik Bakım Prodüksiyon Kısmında taarruz helikopteri teknisyen olarak görev yapıyordum.

Benim  Malatya'da  14/07/2016  tarihinde  bulunduğum  gün  diş  randevum  vardı. 

Randevum saat 15:00 te idi.  Ayın 14'ü için komutanım Ali Rıza yüzbaşıdan izin aldım. O 

nedenle işe gitmedim. Sabahtan kontrolüm için Malatya Park Hastanesine gittim. Öğleden 

sonra da diş tedavisi için özel muayehaneye gittim. Yarım saat 45 dakikada işim bitti. Birlikte 

çalıştığımız  Astsubay Mustafa  Ormantepe  beni  cep  telefonumdan  aradı.  Alay  komutanını 

görmemiz  gerektiğini  söyledi.  Bunun  üzerine  lojmana  gittim.  Mustafa  da  lojmandaydı. 

Onunla beraber alay komutanımız olan Albay Mustafa ÖZKAN'ın makam odasına gittik. Saat 

19:00 sıraları olmuştu. Odada başka kimse yoktu. Mustafa ÖZKAN bize atak helikopterin 

teslimi için Ankara'ya 1. Alaya gitmemiz gerektiğini söyledi. Biz de emredersiniz dedik. Bize 

herhangi yazılı bir görev emri vermedi.

Daha önce yazılı emir olmadan herhangi resmi görev dolayısıyla görev yaptığım ilin 

dışına çıktığımı hatırlamıyorum. Daha önce böyle bir emir aldığımı hatırlamıyorum. Komutan 

bize "Malatya'dan yarın Ankara'ya atak helikopterleri gidecek, onları orada karşılayın ve 1. 

Alaya teslim edin " dedi. Ben daha önce hiç helikopter teslim etmeye gitmedim.

Şüpheliye Ankara 1. Kara Havacılık Alayı'na teslim edecekleri helikopterlerle neden 

gitmeyip de 1 gün önceden Ankara'ya gitmek için yola çıktıkları soruldu: Komutanımız bize o 
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şekilde emir verdi. Biz de onu uyguladık.

Saat 21:30 da Mustafa ORMANTEPE ile birlikte Malatya'dan otobüse bindik. 06:00-

06:30  sıralarında  Ankara'da  AŞTİ'de  otobüsten  indik.  Telefonum  yanımdaydı.  Ancak  yol 

boyunca  kimseyle  telefonla  görüşmedim.  Mustafa'nın  da  görüşüp  görüşmediğini 

hatırlamıyorum.

Otobüsten indikten sonra toplu ulaşımla Kara Havacılık Komutanlığı'na gittik. Saat 

08:00  sıralarıydı.  Doğrudan  Özcan  KARACAN  Albayın  odasına  gittik.  Odasında  yoktu. 

Gazinoda Mustafa ile  çay içtik.  08:30 sıralarında asker  haber  verince Özcan KARACAN 

Albayın odasına gittik. Odada Özcan KARACAN Albaydan başka kimse yoktu. Kendisine 

"alay komutanımız Mustafa ÖZKAN Albayın emriyle helikopter teslimi için geldiğimizi, sizi  

görmemiz gerektiği söylendi" dedik. O da bize "hoşgeldiniz, akşam saat 20:00 sıralarında  

tatbikat yapacağız, ondan sonra sizi evinize göndereceğiz" dedi.Biz de "emredersiniz" dedik. 

Oradan Mehmet ŞAMCI Binbaşıyla görüşmek üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na gittik. 

Saat 10:00-10:30 sıralarında onunla görüştük. O da bize "akşam tatbikat bitince sizi evinize  

göndereceğiz" dedi. 

Şüpheliye Malatya'dan helikopter teslimi için gelmiş olmalarına rağmen sözlü 

görevlendirmede  yer  almayantatbikata  neden  katılmamaları  gerektiğini  ilgili 

komutanlara söylemedikleri soruldu: Bize tatbikatla ilgili bilgi vermediler. Ancak bize emir 

talimat veren kişiler rütbeleri bizden yüksek olduğu için biz bu talimata karşı gelemedik. Ben 

daha önce herhangi  bir nedenle bulunduğum başka bir birlikte bu şekilde  tatbikata 

katılmadım.

Biz Mehmet ŞAMCI binbaşının oradan ayrıldıktan sonra Mustafa ORMANTEPE ile 

birlikte Etiler orduevine gittik. Orada 5-6 saat kaldıktan sonra Ömer KIZILOVA Astsubay, 

bizi özel aracıyla orduevinden aldı. Birlikte Kara Havacılık Komutanlığı'na gittik. Ömer'in de 

o gece uçuşu varmış. Saat 19:00 sıralarıydı. Mustafa ile biz Özcan Yarbayın odasına gittik.  

Odasında yoktu. Oradan taarruz hangarına gittik. Orada teknisyenler Engin SARITAŞ, Ümit 

ALPAR, Nazif Süleyman TÜRKOĞLU Astsubaylar vardı. Hangarın önünde dışarıda 5-6 tane 

kobra  ve Süper  Kobra  helikopterler  vardı.  1  tane  de atak  helikopteri  vardı.  Biz  hangarın 

önünde yarım saat  kadar  bekledik.  Sonra oraya  land rover  bir  askeri  araç geldi.  Askerler 

mühimmatı  araçtan  indirdiler.  Biz  de  o  mühimmatı  hangarın  içinden  geçip  uçuş  hattına 

taşıdık.  Yaklaşık  20  kutu  kadardı.Saat  20:00-20:30  sıralarıydı.  Bize  askerlerin  getirdiği 

mühimmatı  uçuş  hattına  taşıma  konusunda  kimse  talimat  vermedi.  Oraya  Murat  BOLAT 

yarbay geldi.  Engin  SARITAŞ kendisine  "mühimmatları  ne  yapacağız"  diye  sordu.  O da 

"helikopterlere  yükleyin"  diye  emir  verdi.  Biz  de  mühimmatları  yüklemeye  başladık. 

Mühimmatları helikopterlerde kullanılacak şekilde yerlerine koyup hazırladık. Biz bu işlemi 

yaparken pilotlar oraya geldi. Pilotlar arasında Sadullah ABRA, Hakan SANDIK, İlkay ATEŞ, 
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Murat KARAKAŞ'ın aralarında bulunduğu 8-10 kadar pilot oraya geldi. İlk etapta toplam 4 

tane helikopter mühimmatlarıyla beraber hareket ettiler.

Biz  o  helikopterler  ayrıldıktan  sonra  diğer  helikopterlere  mühimmat  yükleme  ve 

hazırlama işini  yaptık.  Tatbikatta bize verilen görev buydu. Özcan yarbayın sabah verdiği 

talimat doğrultusunda biz bu şekilde hareket ettik.

Biz mühimmat hazırlama işi yaparken Atak helikopterinin silah sistemi arıza verdi 

parçası kırıldı.

Bizim  gönderdiğimiz  kobra  helikopterlerin  bir  kısmı  indiler.  Pilotlardan  ismini 

bilmediğim  birisi  genelkurmaya  saldırı  olduğunu  söyledi.  Gelen  helikopterlerde  atıştan 

kaynaklanmış  hasarlarda  vardı.  Orada  bulunup  ta  uçmayanpilotlar  oraya  gelen  kobralarla 

tekrar  uçuşa  gittiler.  Bu  helikopter  ikinci  kez  kalkmadan  önce  gerekli  yakıt  ikmalleri 

yapıldı.Yakıt  ikmalini  kimin  yaptığını  bilmiyorum  ancakEngin  SARITAŞ  Astsubayın 

aralarında bulunduğu tekniksyenler yaptı.

O esnada oraya Malatya'dan gönderilen Atak lardan birisi ile UH1 helikopteri geldi, 

Atak'dan  Memduh  KARAGÖL  yüzbaşı,  Hakan  EROL  yarbay  indiler.  Ben  kendilerine 

hoşgeldiniz dedim, onlar hangara doğru gittiler. Ben uçuş hattında kaldım.Ömer SEZEN ve 

Mutlu  AÇIKGÖZ  astsubaylar  benim  yanıma  geldiler  bana  ne  oldu  diye  sordular,  bende 

pilotlardan duyduğum şekli ile Genelkurmaya baskın olduğunu söyledim.

O  sırada  oraya  Tamer  ÖĞÜT,  Murat  ÖZER,  Fatih  SEVİNÇ,  Çağlayan  ÇİMEN 

Astsubaylar  geldiler.  Onlarda bize ne olduğunu sordular,  bizde baskın olduğunu söyledik, 

bunlarda  helikopterlere  mühimmat  yerleştirilmesine  yardım  ettiler.  Kimileri  hasar  gören 

helikopterlerleilgili kontrolleri yaptılar.

Malatya'dan gelen Atak1'e Erdal BAŞLAR Yarbay ile Eyüp ÜNAL Binbaşı bindiler, 

uçtular. Oradan ayrıldılar, 15-20 dakika sonra geldiler aynı yere indiler, arıza var dediler. Bu 

Atak'ın  arızasına  ben  ve  Ömer  SEZEN  astsubay  baktık.  Silah  arızası  vardı  arızanın 

giderilemeyeceğini söyledik.

Şüpheliye soruldu: ben Ankara'ya Atak helikopterini teslim etmeye gelmiş olmama 

rağmen, bu tür olaylar olduğu için bu teslimi gerçekleştiremedim.

Şüpheliden soruldu: Atak helikopterinin arızası  doğal bir arıza mı yoksa kullanan 

pilotun kasten yaptırdığı bir arızamıonu bilmiyorum.

Benim cep telefonumda internet vardı ve devamlı açık alandaydık, darbe olduğunu 

ben saat 02:00 sıralarında öğrendim. Bununla birlikte sıkıyönetim ilan edildiği haberleride 

vardı benim bilgime göre sıkıyönetimi Genelkurmay ilan eder.

Şüpheliye  soruldu  ben  gün  içerisinde  Ankara'da  verilen  tatbikata  katılma  emrini 

olsun gerek geceleyin helikopterlerle ilgili yaptığım işlere ilişkin kendi Malatya komutanıma 

herhangi bir şekilde bilgi vermedim kendisini cep telefonumdan aramadım.
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Malatya'dan gelen teknisyenler ve pilotları ben saat 01:00-02:00 sıralarında oralarda 

gördüm.  Biz  Mustafa  ORMANTEPE  ile  durumun  sıkıntılı  olduğunu  anlayınca  kaçmaya 

teşebbüs ettik,  ancak nizamiyelerin tutulduğunu öğrendik,  bu nedenle oradan ayrılamadık, 

orada hangarın önünde ve içinde saat 05:00'e kadar kaldık. Saat 03:00-05:00 sıraları arasında 

herhangi bir helikopter faaliyeti olmadı, sabah 05:30-06:00 sıralarında içeride bulunan hangar 

teknisyenleri birliğin basıldığını, çatışma olduğunu söylediler, biz uçuş hattına çıktık, Ataklar 

ve  kobra  helikopterleri  çalıştı,  karşıda  bulunan kule  tarafından ateş  sesleri  geliyordu,  ben 

Erdal Başlar'ın kullandığı Atak helikopterine bindim, oradan helikopterle Akıncılar üssüne 

gittik. Ben helikopter kullanmayı bilmiyordum sadece yolcu olarak Atak'da bulundum.

Bizim  indiğimiz  yerde  kule  gibi  birşey  vardı.  Herkes  orada  toplanmıştı.  Bizde 

arlarına katıldık. Mustafa ORMANTEPE'de oraya Cougar helikopteri ile geldi.Biz Mustafa ile 

bunlar ciddi ciddi darbe yapıyor diye düşündük oradan nizamiyeye doğru giden sivil plakalı 

bir araca Mustafa ile bindik,üzerimizde sivil kıyafet vardı, oradan araçla ayrıldık, Eryaman 

civarında arabadan indik,  Mustafa Afyon'a gitmek üzere oradan ayrıldı  bende Etiler  Ordu 

evine gittim.  Düşünüp taşındım bildikleirmi anlatmak üzere tekrar  Karahavacılığa geldim, 

oradan beni askeri savcılığa götürdüler, nezarette kaldıktan sonra beni polise teslim ettiler.

Ben  Malatya'dan  sivil  kıyafetlerle  gelmiştim,  yanımda  tulum  takımımda  vardı, 

hangarda  çalışırken  tulum takımı  giymiştim.  Ben  akıncılar  üssünde  üzerimdeki  tulumları 

çıkartıp sivil kıyafetleri giydim. üzerimde silah yoktu.

Şüpheliden  soruldu:  biz  Mustafa  ORMANTEPE  ile  15/07/2016  tarihinde 

Karakuvvetleri  komutanlığına  gittiğimizde  astsubay  Aydın  KALEM  ile  orada  karşılaştık, 

kendisine  ziyarete  geldiğimizi  söyledik,  tatbikata  veya  helikopter  teslimine  geldiğimizi 

söylemedik.

Ben Fetullahçı terör örgütü mensubu değilim.Bu örgütün talimatları doğrultusunda 

hareket  etmedim.  15/07/2016  tarihinde  gerçekleştirilmeye  çalışılan  askeri  darbeye  bilerek 

katılmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Mutlu AÇIKGÖZ 18/07/2016 tarihli ifadesinde; " Saat: 00:15 sıralarında 

Güvercinlik Üssüne iniş yaptık. Ben daha helikopterden iner inmez üste bulunan Eyüp ÜNAL 

Yarbay  ile  Binbaşı  Erdal  BAŞLAR  Atak  Helikopterine  geçti,  Başçavuşlar  Mustafa 

ORMANTEPE ve Volkan TÜRKKORKMAZ helikoptere mühimmat yüklediler. Daha sonra 

bu başçavuşlar beni çağırdılar ve helikoptere mühimmat yüklemeyi bilip bilmediğimi, silah 

arızası olduğunda tamir edip edemediğimi sordular, ben de telsiz konuşmalarından durumu 

anladığım için bilmediğimi söyledim ve oradan uzaklaştım.

... Eyüp ÜNAL Yarbay ile Binbaşı Erdal BAŞLAR’ın kaldırdığı Atak helikopterinin 

mermi  yediğinden  dolayı  arızalandığı  ve  bu  nedenle  kalktıktan  20-30  dk  sonra  geri 
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döndüğünü gördük.  Bize  Başçavuş  Mustafa  ORMANTEPE ve  Volkan TÜRKKORKMAZ 

arızalı helikopterleri tamir etmemiz talebinde bulundular ancak Ömer Başçavuş ile birlikte 

hiçbir helikoptere müdahele etmedik.

Şüpheli Tamer ÖĞÜT 22/10/2016 tarihli ifadesinde; "  Uçuş hattına geldiğimde 

10606  kuyruk  numaralı  Wisky  Süper  Kobra  yerinde  değildi.  10605  kuyruk  numaralı 

helikopter de pist başına çıkmıştı.  Uçuş hattında Yarbay Erdal BAŞLAR ile Binbaşı Eyüp 

ÜNAL’ı gördüm aralarında konuşuyordu. Yanlarından geçip giderken; Teknisyen Astsubaylar 

Engin  SARITAŞ,  Volkan  TÜRKKORKMAZ,  Mustafa  ORMANTEPE,  Resul 

BARDAKKAYA’yı 10602 nolu helikopterin yanında gördüm. Engin SARITAŞ’a ne olduğunu 

sorduğumda; bilmediğini söyledi. Bende "Mühimmatı kim yükledi" diye sorduğumda "Ben 

yükledim" diye cevap verdi. "10602‘nin nesi var" diye sorduğumda; arızası olduğunu söyledi. 

Bu esnada uçuş hattındaki helikopterler sırayla havalanmaya başladı.  Bir süre sonra Erdal 

BAŞLAR ile Eyüp ÜNAL’ın Atak helikopterine bindiklerine gördüm.

Şüpheli Ömer KIZILOVA 07/12/2016 tarihli ifadesinde; "  Okul komutanlığının 

Isparta'ya  taşınması  ile  ilgili  tayin  çalışmaları  vardı.  Onları  tamamladım.  Saat  18:00 

sıralarında Mehmet ŞAMCI bana ben Kara Havacılığa gideceğim saat 20:00 gibi sizde oraya 

gelin  dedi.  Ayrıca  Mustafa  ORMANTEPE  ve  Volkan  TÜRKKORKMAZ'ın  Etiler  Ordu 

evinde olduğunu, onları da giderken almamızı, ACity'den Erkan ÇETİN Başçavuşun bizleri 

alacağını, olabildiğince Kara Havacılığa az araç giriş çıkışı olsun dedi. Bu sırada Korkmaz 

GÜLAL Başçavuşda yanımızdaydı. Aynı şeyleri ona da söyledi. dedi

...  Birlikte  A City'nin  oraya  geldik.  Korkmaz'ın  arabasını  A City otoparkına  park 

ettik. Biz otoparka gittiğimizde Mustafa ORMANTEPE ve Volkan TÜRKKORKMAZ orada 

bekliyorlardı.  Erkan  ÇETİN  Başçavuşta5  -  10  dakika  sonra  oraya  geldi.  Benim arabayla 

gideceğiz  dedi.  4'ümüz  Erkan  ÇETİN'in  kullandığı  arabaya  bindik.  Kara  Havacılık  Ana 

Nizamiyesinden giriş yaptık. 1. Alayın Karargahına binasına gittik. Erkan Başçavuş bizi orada 

bıraktı. Kendisi Skorsky hangarına gitti. Karargah binasının kapısında hatırladığım kadarıyla 

yüzbaşı Taha Fatih ÇELİK vardı. Kolunda nöbetçi kolluğu vardı. Ona tatbikat için geldiğimizi 

söyledik. O da buyurun dedi. Bizi içeri aldı. Pilotların gazinosuna geçmemizi söyledi, biz de 

oraya geçtik. Biz orada birifing yapılacağını düşünüyorduk. Dördümüz yarım saat kadar orada 

bekledik. Bu sırada üzerimize tulumlarımızı giydik. Bize herhangi bir birifing verilmedi. Bu 

sırada tekrar kapıdaki nöbetçi yüzbaşı yanımıza geldi. Bizlere arkadaşlar intibaklı olduğunuz 

hava aracının komutanına gidin onlar size gerekli talimatı verecek onlarla görüşün dedi. Biz 

de  bunun  üzerine  oradan  çıktık.  Mustafa  ORMANTEPE  ile  Volkan  TÜRKKORKMAZ 

taarruz hangarına gittiler. 
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..Biz  olay  akşamı  Kara  Havacılığa  gittiğimizde  yukarıda  belirttiğim  gibi  ben, 

Korkmaz GÜLAL, Volkan TÜRKKORKMAZ ve Mustafa ORMANTEPE 1. Kara Havacılık 

alayının  gazinosunda  yarım  saat  kadar  birifing  verilmesini  bekledik.  Özcan  KARACAN 

Yarbay  ile  biz  görüşmedik.  Mustafa  ve  Volkan'ın,  Özcan  KARACAN'ın  yanına  gidip 

gitmediklerini bilmiyorum. 

Şüpheli  Ömer SEZEN 18/07/2016 tarihli ifadesinde; "Ben henüz meydanda iken 

Atak  Helikopterinin  yanına  gidince  helikopterde  yükleme  yapan  ve  mühimmat  yükleyen 

Malatya ilinde görev yapan daha önce birlikte  görev yaptığım ve PDY içerisinde faaliyet 

gösterdiklerinden şüphe duyduğum Başçavuş Mustafa ORMANTEPE ve Başçavuş Volkan 

TÜRKKORKMAZ’ın  seri  bir  şekilde  Atak  helikopterine  300  adet  top  mühimmatı 

yüklediklerini  gördüm. Bu sırada  yanlarında isimini  bilmediğim bir  teknisyen daha vardı. 

Helikopteri kullanmak üzere pilot kabininde eski Tabur Komutanım Yarbay Erdal BAŞLAR 

ve silah kabininde ise Binbaşı Eyüp ÜNAL bulunuyordu. Erdal Yarbaya hitaben "Komutanım 

ne oluyor nereye gidiyorsunuz yapmayın etmeyin" dediğimde kafasını sallayarak "hallederiz" 

dedi ve motor çalıştırarak havalandılar.

Meydanda  bulunan  ve  Malatya  iline  götüreceğimiz  1001  numaralı  Atak 

helikopterinin yanına gittiğimde buna da mühimmat yüklenmeye çalışıldığını ve bu esnada 

silah  besleyicisinin  tırnağının  kırıldığını  onun  için  de  Temelli'de  bulunan  ve  yanan 

helikopterden  silah  besleyicisinin  istendiğini  anladım.  Burada  Başçavuş  Mustafa 

ORMANTEPE  ve  Başçavuş  Volkan  TÜRKKORKMAZ  bana  silah  besleyiciyi  getirip 

getirmediğimi sordular ve 1001 numaralı Atak Helikopterine mühimmat yüklemesi yaparken 

tırnağı  kırdıklarını  ve  silah  besleyiciyi  kendilerinin  istediklerini  ve  1001  numaralı  Atak 

Helikopterine  takacaklarını  söylediler.  Ben  Atak  Helikopterinin  arızasının  sadece  silah 

besleyicisinden  olmadığını  anladım.  Mustafa  ORMANTEPE  ve  Başçavuş  Volkan 

TÜRKKORKMAZ  silah  bakımcımın  olup  olmadığını  sordular  ben  de  Mutlu  AÇIKGÖZ 

Astsubayı çağırdım ve onların yanında sıkıntıyı halledelim dedim. Ancak Mutlu AÇIKGÖZ 

Astsubay ile  başbaşa  yaptğım görüşmede  "bunların  ne  için  mühimmat  yüklediklerini,  ne  

yapacaklarını bilmiyoruz, yapıyor gibi görünüp oyalayalım, arızayı gidermeyelim" dedim ve 

bu şekilde ortak hareket ettik.

Şüpheli  Ömer SEZEN 23/12/2016 tarihli ifadesinde; " ... O sırada Malatya'dan 

tanıdığım  Volkan  TÜRKKORKMAZ  ile  Mustafa  ORMANTEPE'nin  bu  Atak  helikoptere 

mühimmat yüklediklerini gördüm. Ayrıca yanlarında ismini bilmediğim, daha önce görmemiş 

olduğum  uzun  boylu,  esmer  tenli,  30  yaşlarında,  üzerinde  rütbesi  ve  peci  bulunmayan 

tulumlu, birisi  daha vardı.  Bu kişiyi  görsem tanırmıyım, tanımazmıyım bilemiyorum. Ben 
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orada hatta Mustafa ile Volkan'a bu kişi kim diye sordum. Onlarda isim kullanmayalım dediler 

ve  o  kişinin  ismini  bana  söylemediler.  Bu  kişinin  kim  olduğu  Mustafa  ve  Volkan'dan 

öğrenilebilir. 

Ben helikopterde gelirken askeri darbe olduğunu öğrenmiş olmama rağmen, Mustafa 

ile Volkan'a ne olduğunu sorduğumda, bana Volkan "Fetönun polisleri Genel Kurmay'ı esir 

almışlar, vatan elden gidiyor" dedi. Bende buna çok şaşırdım. Volkan ile Mustafa mühimmatı 

Atak'a yükledikten sonra bu mermilerin namluya verilmesi aşaması kalmıştı.  bu ustalık ve 

incelik  isteyen  bir  iştir.  Bana  bunu  yapacak  personelin  var  mı  dediler.  Bende  Mutlu 

AÇIKGÖZ  Astsubay  var  dedim.  Bu  sırada  zaten  Mutlu  Astsubayda  oraya  geldi.  Ona 

mermileri namluya vermesini söylediler. O da ben yapmam, bilmiyorum dedi. Bunun üzerine 

Tamer ÖĞÜT Başçavuşu çağırdılar. 5 dakika içerisinde Tamer ÖĞÜT oraya geldi. Ataktaki 

mermileri namluya verme işini Tamer ÖĞÜT Başçavuş birkaç dakika içerisinde yaptı. Volkan 

ve Mustafa bu Atak helikoptere mühimmat yüklerken ben kendilerine herhangi bir şekilde 

yardım etmedim. Bu sırada Erdal BAŞLAR Yarbay ile Eyüp ÜNAL Binbaşı tulumlu olarak 

oraya geldiler. Ben Erdal BAŞLAR Yarbayla Malatya'da bir yıl  beraber çalışmıştım. Erdal 

BAŞLAR Yarbay helikoptere  bindikten sonra yukarıda belirttiğim şekilde  kutuda  bulunan 

kaskı çıkarıp kendisine verdim. Ona komutanım ne oluyor diye sordum. Oda bana "hallederiz 

Ömer" dedi. Sert bir şekilde baktı. Kendisine ayrıca Temelli'de kalan helikopterin geçirdiği 

arızayı düşünerekden rotorbrek'e dikkat edin dedim. Sonra kalkış yaptılar. dedi

Bu helikopter  kalktıktan sonra Mustafa ve Volkan bana Feeder'i  getirdin mi diye 

sordular.  Bende  getirdim,  ne  yapacaksınız  dedim.  Onlarda  bana  1001  kuyruk  numaralı 

TAİ'den gelen helikotere mühimmat yüklerken feeder'ini kırdıklarını, onu değiştireceklerini 

söylediler.  UH1'den  Temelli'den  getirdiğimiz  feederi  aldılar.  1001  kuyruk  numaralı 

helikoptere monte etmeye çalıştılar. Uğraştılar ancak başaramadılar. Bu sırada Tamer ÖĞÜT 

Başçavuş bana geldi. Bunlar feederi takamadılar. Benim bir silahçım var, Çağlayan ÇİMEN 

Astsubay onu çağıralım mı  diye  bana  sordu.  Bende siz  bilirsiniz  dedim. O da bana giriş 

çıkışlar yasak, gidip Murat BOLAT Yarbaya birlikte söyleyelim dedi. Ona ben karışmam sen 

git dedim. O da gitti. Sonradan ne yaptığını bilmiyorum. Bir süre sonra Çağlayan ÇİMEN 

Astsubay geldi. Ben gece boyunca uçuş hattında idim. Birkaç defa hangara girdim. dedi

Şüpheli Resul BARDAKKAYA 22/10/2016 tarihli ifadesinde; " .... Biz 4 astsubay 

helikopterin pervanelerindeki örtüleri her birimiz ayrı ayrı helikopterin olmak üzere açtık. Biz 

uçuşa hazırlık için bu helikopterlerin bataryalarını ve yakıtlarını kontrol ettik. Bu yaptığımız 

işlemler yaklaşık 15 dakika kadar sürdü. Bu sırada başka birliklerden polis ifademde belirtmiş 

olduğum Volkan TÜRKKORKMAZ, Mustafa ORMANTEPE ve Ömer GÜLER astsubaylarda 

geldiler. Onlarda diğer helikopterleri uçuşa hazır hale getirdiler. dedi.
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.... Biz o gece orada beklerken saat 24:00 sıralarında uçuş hattına inen Ataklara ve 

Kobralara Volkan TÜRKKORMAZ, Mustafa ORMANTEPE, Süleyman Nazif TÜRKOĞLU, 

Ümit ALPAR, Ömer GÜLER, Engin SARITAŞ mühimmat yüklediler. Ben ve benimle birlikte 

hareket eden 5 astsubay arkadaş herhangi bir helikoptere mühimmat yüklemedik. dedi.

Şüpheli  Kadir  BAYRAM  07/12/2016  tarihli  ifadesinde;  "  07:30  -  08:00  gibi 

helikopterlerin bulunduğu yere siyah bir mersedes geldi, içinden Hulusi AKAR Orgeneral ile 

isminin  Mehmet  DİŞLİ  olduğunu  öğrendiğim general  indi.  Uğur  KAPAN  Albay  onların 

yanına gitti. Volkan TÜRKKORKMAZ ile Korkmaz GÜLAL da o araca yakın yerdelerdi.

Şüpheli  Engin  SARITAŞ  05/12/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Biz  helikopterler 

gittikten sonra beklemeye başladık. Orada bulunan bir Atak helikopteri  vardı. Malatya'dan 

gelen  Volkan  TÜRKKORKMAZ ve  Mustafa  ORMANTEPE  Astsubaylar  onunla 

ilgileniyorlardı. Giden helikopterler geri gelmeye başladılar.

... Akıncı'ya indikten sonra 5 -10 dakika orada durduktan sonra ben, Ümit ALPAR, 

Mustafa  ORMANTEPE,  Volkan  TÜRKKORKMAZ ve  Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU ile 

birlikte oradan geçen bir arabaya binip oradan Eryaman'a kadar gittik. Sonra da ben evime 

gittim.  Diğerleri  nereye  gitti  bilmiyorum.  Akşam  da  gelip  teslim  oldum,  daha  sonra 

tutuklandım.

Şüpheli  Murat  ÖZEL 17/11/2016tarihli  ifadesinde;  "  ... .  Daha  sonra  orada 

bulunan askeri araçla saat 02:00 sıralarında ... Daha sonra uçuş hattına çıktık, uçuş hattında üç 

tane  Süper  Kobra  bir  tane  P helikopterinin  yerde  arızalı  olarak  durduğunu  gördük.  Uçuş 

hattında Astsubay Teknisyen Volkan TÜRKKORKMAZ, Mustafa ORMANTEPE ve Engin 

SARITAŞ hangar duvarında bekliyordu. 

Şüpheli  Çağlayan  ÇİMEN  10/08/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ben  orada 

bulunduğum  sürede  Süper  Kobra  Helikopter  uçuşa  gitti.  Daha  sonra  Tamer  Başçavuşun 

yanına gittim ne olduğunu sordum bilgisi olmadığını söyledi. Helikopter uçuştan geldi. Pilota 

nereye  attıklarını  sordum  sağa  sola  atıp  geliyoruz  dedi.  Bu  helikopterde  isabet  almıştı 

giderebileceğim bir arıza olduğu halde gidermedik. Uçuş hattında bizim birlikte çalışmadığı 

halde  orada  bulunan  personel  vardı.  Ömer  GÜLER,  Ümit  ALPAR,  Volkan 

TÜRKKORKMAZ,  Mustafa  Ormantepe,  Resul  Bardakkaya,YarbayMurat  KARAKAŞ, 

Yarbay  Erdal  BAŞLAR,  Yüzbaşı  Cebrail  SERT,  Yüzbaşı  İzzet  ÇAKAN,  Binbaşı  Rafet 

KALAYCIisimli komutanlar vardı. 
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Şüpheli Süleyman Nazif TÜRKOĞLU 01/11/2016 tarihli ifadesinde; " Ben uçuş 

hattına gittiğimde Ümit ALPAR ve Volkan TÜRKKORKMAZ astsubaylar AH-1P dediğimiz 

kobra  helikopterlere  mühimmat  yüklüyorlardı.  Mühimmat  kutularındaki  mühimmatı  daha 

önce  bizim  helikopterlere  yüklediğimiz  ammo  boxların  içerisine  yerleştiriyorlardı. 

Helikopterdeki namlunun ucuna gelecek şekilde atışa hazır olarak helikopterlere yerleştirdiler. 

Bu iki tane kobra helikopter çalışmaya başladı."

Şüpheli Ümit ALPAR27/07/2016 tarihli ifadesinde; " Buraya gelen bir helikopter 

bizi buradan alarak akıncılar meydanına bıraktı bizde iner inmez dört kişi Engin SARITAŞ, 

Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU,  Volkan  TÜRKKORKMAZ,  Mustafa  ORMANTEPE  ile 

birlikte akıncılar üssünden sivil araçla kaçtık.

Şüpheli  Mehmet ŞAMCI05/12/2016 tarihli  ifadesinde; "  Olay tarihinde Volkan 

TÜRKKORKMAZ,  Mustafa  ORMANTEPE  ile  birlikte  bizim  karargaha  geldiler.  Ömer 

KIZILOVA ile görüştüler. Ben kendilerine sadece merhaba dedim. Kendileri ile bunun dışında 

herhangi bir konuşmamız olmadı. Ancak ben Ömer KIZILOVA'ya Suriye ile ilgili bir toplantı  

olacağını söylemiştim. Ömer KIZILOVA da Volkan TÜRKKORKMAZ'a söylemiş olabilir. 

Doğrudan ben Volkan'a akşamki faaliyet ile ilgili herhangi bir şey söylemedim. dedi

Şüpheli  Korkmaz GÜLAL06/12/2016 tarihli  ifadesinde; " ...  Benim aracımı A 

City'nin otoparkına bıraktık.  Çünkü tatbikat  gizliydi.  Bunun açığa çıkmaması için aracımı 

karargah binasına getirmedik. A City'de Erkan ÇETİN ile buluştuk. Bu buluşmayı telefonla 

Ömer KIZILOVA ayarlamıştı.  Volkan TÜRKKORKMAZ ile  Mustafa ORMANTEPE'de A 

City'delerdi,  onlarla birlikte  Erkan ÇETİN'in arabasıyla  Kara Havacılığa giriş  yaptık.  Saat 

20:00 sıralarıydı.  Doğrudan araçla  Kara  Havacılık  Hava Ulaştırma grubunun olduğu yere 

gittik.  Orada  ben,  Ömer,  Volkan  ve  Mustafa  araçtan  indik.  Volkan  ve  Mustafa  taarruz 

hangarının oraya gittiler. 

Şüpheli Memduh KARAGÖL 18/07/2016 tarihli ifadesinde; " Dikkatimi çeken 3 

tane yakıt tankerinin apronda beklediği farklı birliklerden teknisyen ve pilotların havaalanında 

olduğunu  gördüm.Yarbay  Erdal  BAŞLAR  (Kara  Kuvvetleri  Atak  Projesi  Subayı)  beni 

apronda karşıladı. 'Hoşgeldiniz hemen helikopterinize silah yükleyin' deyince sinirlendim 'ne 

mühimmat  yüklemesi,  kim  kime  vuruyor,  bişeyden  haberim  yok'  dedim.  Teknisyen 

arkadaşlarıma  ve  pilot  arkadaşlarıma  hiç  kimse  ayrılmasın,  hiçbişey  de  yapmayın,  silah 

yüklemeyin dedim ve içeri geçtim. İçeri geçerken Malatya ilinde görevli olmasına rağmen 

Başçavuş Volkan TÜRKKORKMAZ ve Başçavuş Mustafa ORMANTEPE’yi gördüm. 
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Şüpheli Mustafa ORMANTEPE 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " Ben Akşam saat 

20:00  sıralarında  belirtildiği  gibi  Güvercinlik'te  bulunan  Kara  Havacılık  Komutanlığına 

geldim. Ardından görev yerim olan uçuş hattının olduğu kısma geldim burada Bakım Tabur 

komutanı Yarbay Murat BOLAT görevli teknisyenlerin helikopterlere mühimmat yüklemesini 

söyledi .Bizde verilen emri yerine getirdik. Bir Atak helikopterine ben ve yanımda bulunan 

teknisyen  Volkan  TÜRKKORKMAZmühimmat  yüklerken  helikopterde  parça  kırılıp  arıza 

meydana  geldi  ve  bu  helikopterin  silahı  kullanılmaz  hale  gelince  pilotlar  uçmadı.  Bu 

Helikopterde Bulunan Pilotların Yarbay Erdal BAŞLAR ve Binbaşı Eyyup ÜNAL olduğunu 

gördüm.  Daha  sora  Temelli  tarafından  Pilot  yarbay  Hakan  EROL ve  Yüzbaşı  Memduh 

KARAGÖL tarafından yeni bir Atak helikopteri getirildi veYarbay Erdal BAŞLAR ve Binbaşı 

Eyyup ÜNAL buhelikoptere  bindi  bize hitaben Genelkurmay Basıldı  acil  oraya  gideceğiz 

dedive benden tekrar mühimmat yüklememi istediler bizde yine burada bulunan teknisyenler 

Volkan TÜRKKORKMAZ, Ömer SEZEN, Tamer ÖĞÜT ile birliktebu helikoptere mühimmat 

yükledik ve aynı pilotlar helikopterle saat 23:00 sıralarındauçtular. 15 dk sonra geri döndüler 

ve silah sisteminde arıza olduğunu söylediler ve hemen giderilmesini istediler. Bizde bu sırada 

internette olağan dışı olaylar olduğunu fark edince giderilmesi kolay olan bu arızayı tamir 

etmedik. Pilotlar ısrarla arızanın giderilmesin istese de tamirin yapmadık. Ayrıca son olarak 

uçan bu helikopterin atış yapıp yapmadığını bilmiyorum o an kontrolünü yapamadık. Bu kez 

yine aynı pilotlar ilk arıza yapan helikopterin yedek parçasını bize getirerek tamir edilmesini 

istedi  biz  kolay  olan  bu  arızayı  da  yapılamayacağını  söyleyerek  tamir  etmedi  .  Şunu  da 

belirtmek  istiyorum  mühimmat  yüklediğimiz  iki  atak  helikopteri  Malatyadan  gelen 

helikopterlerdir.

Şüpheli  Fatih  SEVİNÇ  16/11/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Birlik  içerisinde 

bulunduğum zaman içerisinde herhangi bir faaliyette bulunmadım, sadece verilen resmi emir 

doğrultusunda bir adet UH-1 helitkopterin çadır bezlerini indirdim, bu saate kadar bize terör 

saldırısı olduğu söylendiği için emiri resmi emir olarak değerlendirdim. Ayrıca olay gecesi 

taarruz uçuş hattında Kobra pilotu Sadullah ABRA, Süper Kobra pilotu Taha Fatih ÇELİK, 

teknisyenlerden  Volkan  TÜRKKORKMAZ,  Mustafa  ORMANTEPE,  isimli  askeri 

personelleri gördüğümü hatırlıyorum ancak faaliyetleri konusunda bilgim yoktur.

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15  Temmuz  2016  günü,  saat:  22:12'de,  Başçavuş  Volkan  TÜRKKORKMAZ, 

Başçavuş Mustafa ORMANTEPE ve Başçavuş Ömer GÜLER’in taarruz hangarında birlikte 
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görüldükleri,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:17'de, Başçavuş Ümit ALPAR, Başçavuş Mustafa 

ORMANTEPE,  Başçavuş  Volkan  TÜRKKORKMAZ,  Başçavuş  Süleyman  Nazif 

TÜRKOĞLU,  Başçavuş  Engin  SARITAŞ,  Başçavuş  Ömer  GÜLER  ve  Üstçavuş  Resul 

BARDAKKAYA’nın taarruz hangarı apronunda görüldükleri,

15  Temmuz 2016 günü,  saat:  22:20'de,  Başçavuş  Ümit  ALPAR,  Başçavuş  Ömer 

GÜLER,  Başçavuş  Volkan  TÜRKKORKMAZ  ve  Başçavuş  Süleyman  Nazif 

TÜRKOĞLU’nun taarruz hangarında görüldükleri,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:26'da, Başçavuş Ümit ALPAR, Başçavuş Mustafa 

ORMANTEPE,  Başçavuş  Volkan  TÜRKKORKMAZ  ve  Başçavuş  Süleyman  Nazif 

TÜRKOĞLU’nun, hangardan taarruz helikopterlerine mühimmat taşıdıkları,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:28'de, Başçavuş Ümit ALPAR, Başçavuş Mustafa 

ORMANTEPE,  Başçavuş  Volkan  TÜRKKORKMAZ  ve  Başçavuş  Süleyman  Nazif 

TÜRKOĞLU’nun, hangardan taarruz helikopterlerine mühimmat taşıdıkları,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:28'de, Başçavuş Ümit ALPAR, Başçavuş Mustafa 

ORMANTEPE ve Başçavuş Volkan TÜRKKORKMAZ‘ın, hangardan taarruz helikopterlerine 

mühimmat taşıdıklarının görüldüğü, 

16 Temmuz 2016 günü, saat: 03:42'de, Başçavuş Ömer GÜLER ve Başçavuş Volkan 

TÜRKKORKMAZ’ın  VIP  hangarına  giriş  yaptıklarının  görüldüğü,  Başçavuş  Korkmaz 

GÜLAL ve Başçavuş Ömer KIZILOVA’nın, Nöbetçi Astsubay Üstçavuş Sebahattin ŞAHİN 

ile birlikte AS-532 Cougar helikopterini hangardan apronatraktörle çıkarttıklarının görüldüğü,

16 Temmuz 2016 günü, saat: 04:09'da, Başçavuş Ömer GÜLER, Başçavuş Volkan 

TÜRKKORKMAZ,  Başçavuş  Korkmaz  GÜLAL,  Başçavuş  Ömer  KIZILOVA ve  Hangar 

Nöbetçi Astsubayı U/H Tekns.Asb.Üçvş.Sebahattin ŞAHİNile birlikteVIPhangarında birlikte 

görüldükleri belirtilmiştir. 

Kara  Havacılık  Komutanlığı'nın  04  Ağustos  2016  tarih  ve  isth:74635218  sayılı 

"Emniyet Tedbirleri" konulu emri gereğince 16/08/2016 tarihinde Taarruz Tabur Komutanı 

odası açıldığında, Özcan KARACAN' ın şahsi eşyaları toplanırken uçuş tulumu paça cebinde 

çıkan Yarım A4 kagıt  üzerinde  el  yazısı  ile  yazılmış  15 kişiden oluşan  listede '5-Volkan 

TÜRKKORMAZ ( MLT)' isminin bulunduğu anlaşılmıştır.

Kara Havacılık Komutanlığı tarafından düzenlenen idari ve disiplin soruşturma 

çizelgesinde; Volkan  TÜRKKORKMAZ'ın,  Malatya'da  görevli  olan  şahsın  15/07/2016 

tarihinde saat 09:30 sıralarında Kara Kuvvetleri nizamiyesinde görüldüğü, ne için geldikleri 
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sorulduğunda şaşkın  bir  şekilde  dolaşmaya  geldiklerini  ifade  ettiği,  saat  22:15  sıralarında 

Taarruz Hangarında bulunduğu, Taarruz Hangarı kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda 

darbe  teşebbüsü  kapsamında  icra  edilen  faaliyetlere  fiilen  iştirak  ettiğinin  tespit  edildiği 

belirtilmiştir.

Şüpheli Volkan TÜRKKORKMAZ'ın kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0505 

370 49 75 numaralı telefon hattı için Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin 31/10/2016 tarih ve 

2016/2919 D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti 

kararı verilmiştir.

Şüpheli  Volkan  TÜRKKORKMAZ'ın  kullanmakta  olduğu  0505  370  49  75 

numaralı  telefon hattının iletişim bilgileri  incelendiğinde;  Şüphelinin  cep telefonu ile 

askeri  darbe  girişiminde  bulunulan  15/07/2016  tarihinde  saat  19:27  ve  19:41'de  şüpheli 

Süleyman Nazif  TÜRKOĞLU, saat 21:48 ve 03:37'de şüpheli  Mustafa ORMANTEPE ile 

telefon irtibatında bulunduğu, cep telefonununsaat 21:48'den itibaren Güvercinlik Kışlasının 

bulunduğu mevkiideki baz istasyonlarından sinyal verdiği, sabah saat 06:45'den itibaren ise 

Akıncı  Hava  Üssünün  bulunuğu  Kazan  ilçesindeki  baz  istasyonlarından  sinyal  vermeye 

başladığı,  cep  telefonunun  gece  boyunca  açık  olduğu,  internet  erişiminde  bulunduğu 

anlaşılmıştır. 

Şüpheli  Volkan  TÜRKKORKMAZ  16/07/2016  tarihinde  yakalanarak  gözaltına 

alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Volkan  TÜRKKORKMAZ'ın  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli Volkan TÜRKKORKMAZ, Malatya 2. Kara Havacılık Alayı Birlik Bakım 

Prodüksiyon  Kısmında  Taarruz  helikopter  teknisyeni  olarak  Astsubay  Başçavuşrütsesiyle 

görev yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri olmayan şüpheliler Özcan KARACAN, Murat BOLAT gibi asker kişilerden emir ve 

talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış biçimi ile birlikte nazara alındığında, şüpheli 

Volkan TÜRKKORKMAZ'ın Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğunun anlaşıldığı,

Şüphelinin, helikopter teknisyeni olduğu, Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askerler 

tarafından planlanıp gerçekleştirilecek olan askeri darbe planı kapsamında olay gecesi saldırı 
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tipi  helikopterlerde  teknisyenlik  yapacak  personel  olarak  önceden  görevlendirildiği,askeri 

darbe  faaliyeti  kapsamından  taarruz  helikopterlerinin  planlanması  işini  şüpheli  Özcan 

KARACAN'ın  yaptığı,  şüpheli  Özcan  KARACAN'  ın  şahsi  eşyaları  toplanırken  uçuş 

tulumunun  paça  cebinde  çıkan  Yarım  A4  kagıt  üzerinde  el  yazısı  ile  yazılmış  taarruz 

helikopter teknisyenlerinden oluşan 15 kişilik  listede şüpheli  Volkan TÜRKKORKMAZ'ın 

isminin ' 5-Volkan TÜRKKORKMAZ ( MLT )' şeklinde bulunduğu, askeri darbe hazırlıkları 

aşamasında düzenlendiği anlaşılan bu listeden de şüpheli Volkan TÜRKKORKMAZ'ın askeri 

darbe planlaması kapsamında önceden görevlendirildiğinin anlaşıldığı, 

Şüpheli  Volkan  TÜRKKORKMAZ'ın  askeri  darbe  kapsamında  kendisine  verilen 

emir ve talimatları yerine getirmek üzere herhangi bir yazılı izin ya da görev belgesi olmadan 

14/07/2016 tarihinde geceleyin şüpheli Mustafa ORMANTEPE ile birlikte otobüsle Ankara'ya 

gelmek  üzere  görev  yaptıkları  Malatya'dan  yola  çıktıkları,  sabah  saatlerinden  Ankara'ya 

indikleri, 

Şüpheliler  Volkan TÜRKKORKMAZ ve Mustafa ORMANTEPE'nin birlikte Kara 

Havacılık Komutanlığı Güvercinlik Kışlasına giderek şüpheli Özcan KARACAN'dan akşam 

gerçekleştirilecek askeri darbe faaliyeti kapasmında görevlerini öğrendikleri, daha sonraKara 

Kuvvetleri Komutanlığına giderek şüpheli Mehmet ŞAMCI ile görüştükleri, öğle saatlerinde 

Etiler Orduevine geçtikleri, aralarında fikir ve eylem birliği olan şüpheli Ömer KIZILOVA'nın 

aracı ile akşam 19:00 sıralarında Etiler Orduevine geldiği ve şüpheliler Mustafa ve Volkan'ı 

alarak Güvercinlik Kışlasının yakınında bulunan A-City alışveriş merkezine getirdiği, 

Askeri  darbe  kapsamında  Kara  Havacılık  Komutanlığı  dışında  başka  birliklerde 

görev yapan askeri personelin dikkat çekmemek için Kara Havacılık Komutanlığında görev 

yapan  bir  askere  ait  araçla  kışlaya  girilmesi  örgütsel  talimatı  alan  şüpheli  Volkan 

TÜRKKORKMAZ'ın  kendisiyle  fikir  ve  eylem  birliği  içerisinde  hareket  eden  şüpheliler 

Erkan ÇETİN, Ömer KIZILOVA, Korkmaz GÜLAL ve Mustafa ORMANTEPE ile A-City 

alışveriş merkezinde buluştukları, Kara Havacılık Komutanlığında görev yapan şüpheli Erkan 

ÇETİN'e ait araçla saat 20:00 sıralarında Güvercinlik kışlasına giriş yaptıkları, 

Şüpheliler Volkan TÜRKKORKMAZ ve Mustafa ORMANTEPE'nin Kara Havacılık 

Komutanlığında  askeri  darbe  faaliyetinin  başlaması  üzerine  Land  Rover  araçla  taarruz 

helikopterlerinde kullanılmak üzere getirilen 20 kasa mühimmatı uçuş hattına taşıdıkları ve 

taarruz  helikopterlerine  atışa  hazır  olacak  şekilde  yükledikleri,  oraya  gelen  helikopter 

pilotlarının mühimmat yüklenmiş bu helikopterlerle kalkış yaptıkları, 

Şüpheli  Volkan  TÜRKKORKMAZ'ın  15/07/2016 tarihinde  saat  22:11 sıralarında, 

şüpheliler  Mustafa  ORMANTEPE  ve  Ömer  GÜLER  ile  birlikte  taarruz  hangarına  giriş 

yaptıkları,  saat  22:26  -  22:28'de  şüpheliler  Ümit  ALPAR,  Mustafa  ORMANTEPE  ve 

Süleyman  Nazif  TÜRKOĞLU  ile  birlikte  taarruz  hangarından  taarruz  helikopterlerine 
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mühimmat taşıdıklarının, saat 03:42'de şüpheli Ömer GÜLER ile birlikte VIP hangarına giriş 

yaptıklarının güvenlik kamerası görüntüleri ile tespit edildiği,

Şüpheliler Volkan TÜRKKORKMAZ ve Mustafa ORMANTEPE'nin uçuştan dönen 

helikopterlerin genel kontrolünü yapmak, yakıt ikmali yapmak gibi teknisyenlik faaliyetinde 

bulundukları, 

Şüpheli Volkan TÜRKKORKMAZ'ın,  şüpheli Mustafa ORMANTEPE ile birlikte 

uçuş hattında bekleyen TAİ'den o gün teslim alınan ve şüpheliler Erdal BAŞLAR ile Eyüp 

ÜNAL'ın kullanacakları  1001 kuyruk numaralı  helikoptere mühimmat  yüklerken feederını 

kırdıkları  ve  helikopterin  silah  sisteminin  çalışamaz  duruma  geldiği,  bu  durumun  askeri 

darbeyi  yönetenlerce  öğrenilmesi  üzerine  Temelli'de  rotorbrak  arızası  yapan  1003 kuyruk 

numaralı  Atak  helikopterin  feederının  söktürüldüğü  ve  orada  gelen  UH-1helikopterle 

Güvercinlik  kışlasına  gelmesinin  sağlandığı,  bu  parça  geldikten  sonra  şüpheliler  Volkan 

TÜRKKORKMAZ ve Mustafa ORMANTEPE'nin kendileri gibi Malatya'dan gelen şüpheliler 

Mutlu AÇIKGÖZ ve Ömer SEZEN ile birlikte bu feederı 1001 kuyruk numaralı helikoptere 

monte  etmeye  çalıştıkları  ancak  başaramadıkları,  bu  nedenle  1001  kuyruk  numaralı 

helikopterin  olay  gecesi  herhangi  bir  saldırı  eylemi  gerçekleştiremediği,  şüpheliler  Erdal 

BAŞLAR ve Eyüp ÜNAL'ın bu helikopterle uçamadıkları, 

1007  kuyruk  numaralı  Atak  helikopter  Güvercinlik  meydanına  indikten  hemen 

sonra,şüpheliler Volkan TÜRKKORKMAZ ve Mustafa ORMANTEPE'nin, şüpheliler Ömer 

SEZEN ve Tamer ÖĞÜT ile birlikte daha önceden hazırlanmış mühimmatı bu helikoptere 

yükledikleri,  şüpheliler  Erdal  BAŞLAR ile  Eyüp  ÜNAL'ın  bu  helikoptere  binerek  kalkış 

yaptıkları ve Cumhurbaşkanlığı binası bölgesine saldırıda bulundukları,

Şüphelinin  olay gecesi  tanımlı  görevi  dışında  görev yapmadığı  bir  askeri  birlikte 

sıralı amir ve komutanlarından olmayan kişilerden aldığı yasadışı emir ve talimatları yerine 

getirdiği, saldırı helikopterlerinin mühimmatlarını yüklediği, onları uçuşa hazır hale getirdiği, 

şüphelinin bu faaliyeti gece boyunca devam ettirdiği, 

Sabah  saat  06:00  sıralarında  Jandarma  Özel  Kuvvetler  tarafından  askeri  darbe 

girişimine karşı Kara Havacılık Komutanlığı kışlasına operasyona başlanılması üzerine Kara 

Havacılık Komutanlığında askeri darbeyi yöneten ve yönlendirenlerin Akıncı Hava Üssüne 

gidilmesi talimatı verdikleri, bu talimat doğrultusunda şüpheli Volkan TÜRKKORKMAZ'ın 

şüpheli Erdal BAŞLAR'ın kullandığı Atak helikoptere binerek Akıncı Hava Üssüne gittikleri, 

Şüpheli Volkan TÜRKKORKMAZ'ın daha sonra Akıncı üssüne Cougar helikopterle 

gelen şüpheli Mustafa ORMANTEPE ile buluştuğu, 

Askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  ve  Akıncı  Hava  Üssünün 

uçaklar  tarafından  bombalanması  üzerine  şüpheli  Volkan  TÜRKKORKMAZ'ın  şüpheliler 

Süleyman Nazif TÜRKOĞLU, Engin SARITAŞ ve Mustafa ORMANTEPE ile birlikte sivil 
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bir araçla Akıncı Hava Üssünden ayrıldıkları, 

Şüpheli  Volkan  TÜRKKORKMAZ  26/10/2016  tarihli  ifadesinde,  şüpheli  Özcan 

KARACAN'ın  olay  akşamı  saat  20:00  sıralarında  tatbikata  katıldıktan  sonra  kendilerini 

göndereceğini  söylediğini,  yine  olay  günü  görüştükleri  şüpheli  Mehmet  ŞAMCI'nın  da 

kendilerine  akşam  tatbikat  bitince  eve  göndereceklerini  söylediğini  belirtmiş  ise  de, 

şüphelinin olay akşamında yukarıda belirtilen faaliyetlerinin bir  tatbikat  ile ilgili  olmadığı 

açıkça belli  olmakla birlikte,  soruşturma dosyasına ekli  Tuğgeneral  Nerim BİTLİSOĞLU, 

Hava Pilot Kurmay Albay Oğuz OKUYUCU ve Hava Personel Albay Orhan GÜRDAL'dan 

oluşan  bilirkişi  heyetincedüzenlenen  bilirkişi  raporunda  bilirkişi  raporunda  "15/07/2016 

tarihindeki askeri darbe girişimi sırasında gerçekleştirilen faaliyetler içerisinde yer almak,  

yardım etmek, destek olmak veya kolaylaştırmak hiçbir surette eğitim, alarm veya tatbikat  

gibi  kavramlarla  açıklanamaz"  şeklindeki  tespit  karşısında  şüphelinin  tatbikata  ilişkin 

savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, 

Şüphelinin,  olay  akşamı  yetkisi  olmadığı  halde  Kara  Havacılık  Komutanlığında 

faaliyetlerde bulunduğu, 

Şüphelinin,  olay  akşamı  Genelkurmay  Başkanı  tarafından  hava  sahasının  uçuşa 

kapatılmasına ilişkin emir verildiği halde uçacak olan helikopterleri uçuşa hazırladığı, 

Şüphelinin, olay günü gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi 

olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü 

mensubu olan diğer  şüphelilerle  fikir  ve eylem birlikteliği  içerisinde hareket  ettiği,  askeri 

darbe  girişimininde  bulundukları,  şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarından  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  aldığı  yasal 

olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Volkan  TÜRKKORKMAZ'ın,  soruşturmaya  konu  eylemlerinin,  Silahlı 

Terör Örgütü üyesi olmak,Anayasal Düzeni  Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek,  Türkiye 

Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını 

engellemeye  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya 

görevlerini  yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını 

oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-147- Şüpheli Yakup YAYLA'nın ( Binbaşı ) Eylemleri :

Şüpheli Yakup YAYLA 29/07/2016 tarihli ifadesinde; " Ben Malatya merkezde 2. 

Kara  Havacılık  Alay  Komutanlığı  Orta  Genel  Maksat  Hücum helikopter  tabur  komutanı 
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olarak görev yapmaktayım. Binbaşıyım. 15/07/2016 tarihinde eğitim amaçlı  olarak Ankara 

Kara  havacılık  Okul  Komutanlığında  idim.  Burada  eğitim  aldım.  Öğleden  sonra  yerde, 

similatördenormal  uçuşlarımızı  yaptık.  İstirahat  için  Gazi  orduevine  gittik.  Uçuş  takip 

programlarımızdaki  faaliyetlerimizi  rahatlıkla  yürütebilmek  için  Ipad  tabletihtiyacımızı 

gidermek amacıyla alışveriş merkezine arkadaşım ve devrem olan binbaşı Gürçay BAYLAR 

ile gittim. Ankarada ki Acity alışveriş merkezinde idik. Saat 21 suları  idi.  Bir hareketlilik 

gördük. İstanbulda ki olayları cep telefonumdan gördüm. Acity'nin karşısında bulunan Kara 

Havacılık  Okul  Komutanlığına  tekrar  gittik.  Orada  eğitim  gördüğümiçin  kolaylıkla 

nizamiyeden girdim. Kimlik gösterdim.Olayınkarışık ve basından darbe teşebbüsü olduğunu 

öğreninceKara Havacılık Okul Komutanlığını terketmek istedim. Arkadaşım Binbaşı Gürçay 

komutanlığın  içinin  daha  güvenli  olması  nedeniyle  güvenlikprobleminden  dolayı  dışarı 

çıkmak istemedi. Ben komutanlığının içerisinde de bir hareketlilik gördüm. Normal bir durum 

değildi.  Bir  koşuşturmaca  vardı.  Araç  trafiğibulunuyordu.Nizamiyenin  kapalı  olduğunu 

söylediklerinden dolayı çitlerden atlayarak kaçtım. Gece yarısı olmuştu.Ankara Kurtuluş'da 

annemin evi vardır, oraya doğru gittim dedi.

Soruldu: Saat 21 den sonra komutanlığa girmiştik. Gece yarısına kadar orada kaldım. 

Bir  koşuşturma  vardı.  Gazino  bölümünde  televizyondaki  haberleri  takip  ettim.  Benim 

yanımda sadece Binbaşı  Gürçay Baylar  vardı.  Bir  koşturmaca olduğu için başka kimlerin 

olduğunu  bilmiyorum.  Darbe  teşebbüsü  olması  nedeniyle  güvenemediğim  için  kimseyle 

irtibat kurmak istemedim. 

Soruldu:  ben  helikopterle  yanımda  Binbaşı  GürçayBaylarile  Malatya  2.  Kara 

Havacılık  Komutanlığından  14/07/2016tarihinde  saat  08:30  civarında,öğlen  saatlerinde 

Ankara'ya geldim. Görevli olarak Similatör eğitimi almak maksadıylagörevlendirildim. Görev 

yazım vardır. Ankaradaki Kara Havacılık Okuluna yanımdaki binbaşı Gürçay BAYLAR ile 

girdik.  Öğle  yemeğine  müteakiben  similatör  görevine  başladık.  Gürçay  benim  hocamdı. 

Arkamızda oranın personelinden gözetmen vardı. Binbaşı Ersan GÜNEŞ vardı dedi. 

Soruldu: Malatya 2. Kara Havcılık Komutanlığında bilgisayarlı bir sistemimiz vardır. 

KUTAY isimli uçuş programıdır.Bu uçuş emri aynı zamanda orada da yazılıdır ve KUTAY 

programında da mevcuttur.  Emir Alay komutanın emriyle  çıktı.  Ankara 1.  Kara Havacılık 

Alay komutanlığına ait helikopter,iç güvenlik bölgesinde kullanılıp, işlemi biterek Ankara'ya 

gelmesi  gerektiğinden  ve  Ankara'dan  almak  için  pilot  gönderemediklerinden,  görev 

birleştirme yapılması istendi.Havacılık programı gereği uçuş planımızı yaptık. Yazılı olarak da 

bunlar zaten meydan harekatta bulunmaktadır. 

Hareket ettiğimiz helikopter skorsky, personel ve malzeme naklinde kullanılıyordu. 

Onun uçuşa hazırlık hareketini bakım birliğine ait personel icra ediyordu. Ben helikopterde 

eğitilen personel olarak 2. Pilottum. Dolayısıyla helikopterin birinci pilotu Gürçay BAYLAR 
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beni  eğitiyordu.  Yol  sürecinde  de  bana  eğitim  verdi.  Planda  mühimmat  yüklü  olduğuna 

dairbaşlangıçta  bir  şey  yoktu.  Ancak  daha  önce  de  PKK  ile  mücadelede  iç  güvenlik 

harekatındadefalarcamühimmat  yüklü  olarak  helikopterle  çokuçuş  yapmıştık.Zaten  bu 

helikopterin mahiyetide mühimmat, malzeme taşımaktır.

Helikoptere  Binbaşı  Gürçayla  gittiğimizde  onun  yanında  araç  bulunuyordu. 

Mühimmat  aracın  içerisindeydi.  Teknisyenler  ve  mühimmat  astsubayı  bu  mühimmatın 

Ankara'da  kime  teslim  edileceğini  kendi  aralarında  konuşuyorlardı.  Ben  yükleme  işini 

yapmadım.Bu konuyla ilgili olarak da kimseyle görüşmedim. Bu konuda pilotların herhangi 

bir tasarrufu yoktur. Sadece uçuş emniyeti açısından bu husus değerlendirilir.  Teknisyenler 

koordineyi yapıp belgeleri imzaladılar. Helikoptere mühimmatı yüklediler. Bizehelikopterin 

hazır  olduğunu söylediler.  Bizde GürçayBAYLAR Binbaşı  ile  helikoptere binip Ankara'ya 

doğru hareket ettik. 14/07/2016 tarihi idi. Öğlen 12:30 civarında Ankara Kara Havacılık Okul 

Komutanlığına  ait  similatör  eğitim  merkezinekatılış  yaptık.  İndik,  yürüyerekaskeri  araca 

bindik  similatöre  doğru  gittik.Similasyon  eğitim  merkezindeki  yetkililerle  görüşmemizi 

yaptık. Eğitimin hangi safasında ne yapacağımızı, ne kadar saat uçacağımızı kararlaştırdık, 

öğleden sonraeğitim amaçlı uçuşlarımıza başladık. Akşam Gaziordu evine istirahata geçtik. 

Bir gün sonrayani 15/07/2016 tarihindesaat 08:30 civarında eğitim uçuşlarına başladık.

Helikopterin ve mühimmatın teslimi işlemi işle ilgili herhangi bir işlem ve koordine 

yapmadık.

Helikoptere yüklenilen mühimmatın ne olduğunu ben bilmiyordum. Kutuları gördüm 

miktarı azdı ama tam ne kadar olduğunu bilmiyorum. Kasa şeklinde 7-8 de olabilir ancakemin 

değilim. Biz daha önce daha fazla operasyon bölgelerinemühimmatla da uçmuştuk.

Ben darbe sürecinin devam ettiğini sayın Cumhurbaşkanımız ve C. Başsavcılıkları 

tarafından basın tarafından bildirildiği için birliğime katılış yapmak istemedim. Babam da bu 

süreçte rahatsızdı. Onun yanında kalmak istedim. Bu sürecin daha sonra başlamasıyla birlikte 

yavaş yavaş da sükunet oluşunca, darbeci komutanlar tarafından kullanılmak istemediğimden, 

birliğime  katılmamıştım.  Bir  hafta  sonra  Malatya  ya  katılış  yaptım.  Bu  süreçte  terörle 

mücadelede yardımcı olmak maksatıyla, vatanıma ve milletime de bağlı olduğum için, kendi 

isteği ve irademle gittim. Bu süreçte herhangi bir şekilde araç kullanıp bomba da atmadım. 

Zaten Skorsy helikopterin böyle bir imkan kabiliyeti de yoktur dedi. 

Benim  Pdy/Fetö  terör  örgütü  ile  herhangi  bir  bağlantım  yoktur.  Zaten  karşı 

olduğumda tüm askeri çevre tarafından bilinmektedir. Yurtta Sulh konseyi yapılanmasından 

da haberim yoktur.  Onuda sonradan basından öğrendim. Maltepe Askeri  Lisesini  bitirdim. 

Daha  öncede  belirtilen  terör  örgütünün  dersanesindeve  yurtlarında  kalmadım.  Zaten 

ergenekon sürecinde de bu örgütün işlemlerinden dolayı  mağdur da olmuştum. Hakkımda 

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde dava da açılmıştı. Beraat etmiştim. " şeklinde beyanda 
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bulunmuştur. 

Şüpheli  Yakup YAYLA 28/10/2016 tarihli  ifadesinde; "  Ben daha önce Ankara 

Batı Cumhuriyet Başsavcılığına ifade vermiştim. O ifadem doğrudur. İfademi tekrar ederim.

Ben tazeleme ve idame eğitimi için Gürçay BAYLAR Binbaşı ile birlikte 14/07/2016 

tarihinde Ankara Kara Havacılık  Komutanlığı  simülatör  hangarında kursa başladım.  Buna 

ilişkin kurs görevlendirme yazısını hatırladığım kadarıyla 2. Kara Havacılık Alay Komutanı 

Albay Mustafa ÖZKAN imzalamıştı. Kurs emri bize 13/07/2016 tarihinde bize tebliğ edildi. 

Biz Gürçay Binbaşı ile birlikte 14/07/2016 tarihinde skorsky helikopteri ile Ankara'ya geldik. 

Helikopterde isimlerini hatırlamadığım teknisyenler vardı. Uçtuğumuz helikopter Ankara'nın 

helikopteriydi.  Biz  Ankara'ya  giderken  bize  bakım  birlik  komutanı'Bu  helikopter  de  

Ankara'nın helikopteri, onu oraya teslim edin' dedi. Biz de bu helikopterle Ankara'ya öğleye 

doğru geldik. Güvercinlik'e indik. Helikopterin teslim işlemlerini teknisyenler yaptı.

Biz 14'ünde sadece simülatör kursunda gerekli uçuşlarımızı yaptık. O gece Gürçay 

Binbaşı ile ile Gazi Orduevinde aynı odada kaldık.

Ertesi  günü  15/07/2016  günü  saat  08:30  sıralarında  KHK'ye  geldik.  Kahvaltı 

salonunda  kahvaltı  yaptık.  Orada  pilotlar  vardı.  Onlarla  kahvaltı  yaptık.  Hangi  pilotlar 

olduğunu  şuan  hatırlamıyorum.  Kahvaltıdan  simülatör  hangarına  giderken  Halil  GÜLile 

karşılaştık.  Merhabalaştık.  Herhangi  bir  konuşma  geçmedi  aramızda.  Sonra  simülatör 

kursunda Caner  Sırrı  YAVUZ Albay,  Selçuk UÇAK Albay,  Ersan GÜNEŞ Binbaşı  vardı. 

Öğleyin  yemek  arası  çıktık.  Öğle  yemeği  için  Kartalkaya  misafirhanesine  gittik.  Orada 

Sadullah ABRA ve Gürçay BAYLAR ile aynı masada oturarak yemek yedik. Sadullah ABRA 

ile normal devre ve askerlik muhabbeti yaptık. Yemek sonrasında da isimlerini hatırlamadığım 

pilotlarla merhabalaştık. Ben gün boyunca hücum helikopteri taburu önüne gitmedim. Orada 

darbeci askerlerle herhangi bir toplantı yapmadım.

Saat 16:30 gibi kurs tamamlandı ve biz Gürçay ile birlikte Güvercinlik'ten ayrılıp 

orduevine  gittik.  Benim annem ve  babam Ankara'daKurtuluş'ta  oturur.  Babam rahatsızdı. 

Kendilerini  en  son  bayramda  görmüştüm.  Bu  nedenle  yanlarına  gitmedim.  Orduevinde 

kaldım. Ayrıca Gürçay'ı da yalnız bırakmak istemedim. Ben Malatya'ya kurs bitiminde dönüş 

tarihi olarak pazar gününü belirlemiştim. Biz ordu evindeyken yemek yedik. Benim bir ıpad 

satın  alıp,  ona  uçuşla  ilgili  bir  program yükletmem gerekiyordu.  Bu  nedenle  Gürçay  ile 

birlikte saat 20:00 sıralarında Acıty Alışveriş  Merkezine geldik.  Aradığımız Ipad modelini 

bulamayınca alamadık. Kafeteryaya çıktık. Çay içtik. Bulunduğumuz yerden Güvercinlik'in 

bahçesi gözüküyordu. Bir karmaşa olduğunu gördük. Gürçay ile birlikte Gürçay'ın nöbetçi 

olan  bir  arkadaşından  aldığı  aracıyla  Güvercinlik'e  gittik.  Gürçay aracı  oraya  bırakacaktı. 

Otobüsle  geri  dönecektik.  Gürçay'ın  aracını  ödünç  aldığı  arkadaşının  ismini  bilmiyorum. 
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Aracın plakasını hatırlamıyorum. Renault marka beyaz bir araçtı. Bu araçla nizamiyeden girip 

skorsky  hangarının  oraya  gittik.  Ben  anormal  bir  şeyler  olduğunu  hissettim.  Saat  21:30 

sıralarıydı.  Aynı  anda  internetten  boğaz  köprülerinin  kapatıldığını  gördük.  Araçtan  indik. 

Ortam  karanlıktı.  Helikopterler  çalışıyordu.  Helikopterlerin  başlarında  kimler  vardı 

bilmiyorum.  Ben  tuhaf  bir  şeyler  olduğu  için  Gürçay'a  çıkmak  istiyorum dedim.  O  "ben 

bekleyeceğim, dışarı güvenli değil" dedi.

Ben nizamiyelerin kapatıldığını orada birilerinden duymuştum. Bunun üzerine orada 

kalmak istemedim. Doğu tarafındaki çitlere doğru yarım saat 45 dk kadar yürüdüm. Çitlerden 

atladım. Herhangi bir nöbetçiye rastlamadım. Tek başıma oradan otostopla Kurtuluş'ta oturan 

ailemin  yanına  gittim.  Ben  çitten  atlayıp  birlik  dışarına  çıktığımda  saat  23:00-24:00 

sıralarıydı.  Biz  Gürçay  ile  ilk  gittiğimizde  helikopterler  kalkıyordu.  Ben  diğer  pilotlarla 

birlikte helikopterle birlikte Akıncı Üssüne gitmedim.

Ben sonraki 1 hafta boyunca darbe sürecinin devam ettiğini Cumhurbaşkanımızın 

televizyon konuşmalarından duyduğum için kendi birliğime katılmadım.

Ben olay akşamı telefonumu kendi kararımla kapattım ve 1 hafta boyunca açmadım. 

Bu 1 hafta boyunca Ankara'daydım. Sadece 16/07/2016 tarihinde İstanbul'a öğle saatlerinde 

hareket  ettim.  Akşama  doğru  İstanbul'daydım.  Otobüsten  otogarda  indiğimi  hatırlıyorum. 

Otogar civarında biraz dolaştım. Güvenli olduğu için 1. Orduya gitmek istedim. İstanbul'da 6-

7 saat bu şekilde vakit geçirdikten sonra tekrar otobüsle Ankara'ya döndüm.

Ben herhangi bir şekilde olay akşamı helikopter kullanmadım. Darbeye herhangi bir 

şekilde  katılmadım.  25/07/2016  tarihinde  Malatya'daki  birliğime  katılış  yaptım.  Aynı  gün 

gözaltına alındım. Ben darbeye destek vermedim. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Murat BOLAT 20/07/2016 tarihli ifadesinde; " Alay Komutan Yardımcısı 

Yarbay Halil GÜL ve Yarbay Özcan KARACAN’ın odaya beni çağırmaları üzerine gittim ben 

kendilerine 'Ne yapıyorsunuz' diye sordum onlarda bana yapılacak olan darbeyi kast ederek 

'Pilotların  ve  teknisyenlerin  hazır  olduklarını'  söylediler......Görebildiğim  kadarı  ile  bu 

listede ...  Binbaşı Yakup YAYLA ...  Binbaşı Abdullah ATEŞTEMUR'un isimlerini bu liste 

skorkyleri kullanacak şahıslar olarak gözlerimle gördüm " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Ahmet YENGİL 26/07/2016 tarihli ifadesinde;  " .... Saat 21:30 sıralarında 

acil  uçuş  var  herkes  uçuşa  diyerek  bağırma  şeklinde  alarm verildi.  Bende  daha  önceden 

söylendiği gibi iki adet gece görüş gözlüğümü ve kaskımı alarak helikopterin park alanına 

geçtim. Dokuz adet birliğe ait helikopter vardı. Ben piste geldiğimde Pilot Albay Erdoğan 

ERDEM, Pilot Binbaşı Abdullah ATEŞTEMUR helikopteri uçuşa hazırlıyorlardı. Bende bu 

helikoptere  bindim.  Diğer  helikopterlerde  bildiğim  kadarıyla  Teknisyenler  Astsubay  Talat 
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URAL ...  Ertan  DERİN vardı.  Pilotlardan  Albay İsmail  YOLCU ...  Binbaşı  Yakup  KOÇ 

(  Yakup  YAYLA)  Yarbay  Halil  GÜL  vardı.  Hangilerinin  hangi  helikoptere  bindiğini 

bilmiyorum. Kısa sürede hep birlikte havalandık ve hep birlikte Akıncı Üs Komutanlığına iniş 

yaptık. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Ahmet SEREYİM 18/07/2016tarihli ifadesinde;"Sonra orada beklemeye 

başladık. Benim kullandığım helikopter herhangi bir atış kabiliyeti olan helikopter değildi, 

nakliye helikopteri idi. Orada beklemeye başladık. Birkaç tane uçuş oldu, ben de uçuş yaptım. 

Kara Harp Okulu'nda, Hava Harp Okulu öğrencileri olduğunu ve onları Etimesgutta bulunan 

askeri üsse götürmemiz gerektiği söylendi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ahmet SEREYİM 24/08/2016  tarihli  ifadesinde;  " Bu şekilde Akıncı 

üssüne  gittik.  Saat  22.00  sıralarında  Akıncı  Üssüne  vardık.  Yarbay  Halil  GÜL  ile 

görüştüm.Bizden önce birçok helikopter Akıncı'ya gelmişti park halinde duruyorlardı. Bizde 

park  ederek,  indik  Terminal  binasına  gittik.  Halil  GÜL'ün dışında,  Albay Uğur  KAPAN'ı 

gördüm. 

Saatini  tam  hatırlamıyorum.  Albay  Uğur  KAPAN  bana  Kara  Harp  Okulunda 

öğrencileri Etimesgut Hava Meydanına tahliye etmemiz talimatını verdi. Yine Skorsky marka 

kuyruk numarasını hatırlamadığım bir helikopter ile Kara Harp Okuluna gittim. Diğer pilot 

Yarbay Yakup YAYLA'ydı.  Bakım personelini  hatırlamıyorum.  Öğrencileri  alıp  Etimesgut 

Hava  meydanına  bıraktık.Bu  şekilde  2  sefer  yaparak  öğrencileri  taşıdım.  Öğrenciler  çok 

kalabalıktı.  Bu  ikinci  bindiğim  helikopter  ilkinden  farklıydı.  Hatırlayabildiğim  kadarı  ile 

makineli  tüfek  tertibatı  yoktu.  İkinci  seferden  sonra  artık  bu  eyleme  son  verme  kararı 

verdik.Akıncı  Üssüne saat  02.00 sıralarında döndük. Döndükten sonra Terminal  binasında 

beklemeye başladık.  Sabah hava aydınlanırken adını  tam olarak hatırlayamadığım bir  filo 

binasına gittik. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ahmet SEREYİM 27/03/2017 tarihli  ifadesinde; " ...  Benim tanıdığım 

kıdemli  olarak  sadece  orada  Uğur  KAPAN  albaydı.  Kendisi  bize  harekat  merkezinden 

telefonla talimat alıyorum. Bu talimatları size aktaracağım dedi. Ben o gece Uğur KAPAN 

albaydan  aldığım  Kara  Harp  Okulundan  Hava  Harp  okulu  öğrencilerini  Etimesgut  Hava 

meydanına tahliye etme talimatını uyguladım. Gece yarısı civarında ben ve Yakup YAYLA 

Skorsky  helikoptere  bindik,  hatırladığım  kadarıyla  helikopter  Güvercinlik'ten  geldiğimiz 

helikopter  değildi,  başka  bir  helikopterdi.  Teknisyenin  de  aynı  teknisyen  olup olmadığını 

hatırlamıyorum. İki helikopter kol olarak kalktık. Kol lideri bizim bulunduğumuz helikopter 

mi  diğer  helikopter  mi  hatırlamıyorum.  Harp  okuluna  giderek  2  kez  Hava  Harp  Okulu 
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öğrencilerini taşıdık. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Mehmet ŞAMCI 05/12/2016 tarihli  ifadesinde; "  Bir  saat  kadar  orada 

bekledikten  sonra  Tekin  TAŞDEMİR  Binbaşı  görev  olduğunu  söyledi.  Birlikte 

Güvercinlik'ten  geldiğimiz  skorsky  helikoptere  bindik.  Bizden  başka  Yakup  YAYLA 

Binbaşının da olduğu başka bir  skorsky de bizimle birlikte  havalandı.  Helikopter içindeki 

telsiz konuşmalarından Kara Harp Okuluna gideceğimizi, oradan harbiyelilere alıp Etimesgut 

havaalanına götüreceğimiz emrini telsizle bize Yakup YAYLA Binbaşı söyledi. Helikopterde 

ben, Tekin TAŞDEMİR ve Erkan ÇETİN birlikte Harp Okuluna gittik. Orada tören alanına 

iniş yaptık. Orada valizleri ile bekleyen kişiler vardı. Bunların bir kısmı sivil, bir kısmı askeri 

kıyafetliydi.  Hatırladığım kadarıyla  12  -  13  kişi  kadar  alıp  onları  Etimesgut  havaalanına 

götürdük. Orada indirdik. Tekrar Harp okuluna gittik, yine aynı şekilde orada bizi bekleyen 12 

-  13  kadar  kişiyi  alıp  Etimesgut  havaalanına  taşıdık.  Bu  şekilde  toplam aralıksız  4  sefer 

yaptık. En son seferde harp okulundan aldığımız kişileri Etimesgut havaalanına indirdikten 

sonra Akıncı üssüne saat 01:00 - 02:00 sıralarındadöndük. dedi

Ben  Akıncı  üssünde  olay  gecesi  gittiğimizde  Uğur  KAPAN  Albay  Muzaffer 

KARTOPU Albay ... Yakup YAYLA Binbaşı .... Kadir BAYRAM Astsubayı orada gördüm. 

Hangilerinin  uçtuğunu  hangilerinin  uçmadığını  bilemiyorum.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli Taha Fatih ÇELİK 01/09/2016 tarihli ifadesinde; "... Müteakiben Akıncı 

üssünde biraz oturduk ve oradan çıkmaya karar verdik. Bir çok insan batı tarafındaki dikenli 

tellerden  atlıyordu.  Bizde  oradan  saat  09:00  sıralarında  atladık  ve  yürümeye  başladık. 

Yaklaşık 1-2 saat kadar yürüdük. Yolda Serdar ERCAN, Tekin TAŞDEMİR, Ali ERCAN ve 

Yakup  YAYLA ile  karşılaştık  onlar  ile  birlikte  yürümeye  devam  ettik.  Bu  arada  Özcan 

KARACAN Yarbay beni aradı. Akıncı'ya gelmekte olduğunu söyledi. Sonrasında ben de biz 

Akıncı'dan çıkarak batıdaki yola doğru yürüdüğümüzü söyledim. O da kendisine ait araç ile 

gelip  bizi  aracına  aldı.  Yenikent'e  doğru gittik  oradan üzerimize  giyecek bir  şeyler  aldık. 

Üzerimizi  değiştirerek  Serdar  ile  Tekin'i  Yenikent'e  bıraktık.  Müteakiben  4  kişi  Nallıhan 

Beypazarı  üzerinden  İstanbul  a  gittik.  Ali  ile  beni  İstanbul'a  bıraktı.  Onlar  ayrılarak 

bilmediğim bir yere gittiler  sonrasında değişik yerlerde kaldım ve 28.08.2016 günü teslim 

oldum. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ali  ERCAN 20/02/2017  tarihli  ifadesinde;  "  Biz  16/07/2016  tarihinde 

Özcan KARACAN'ın kullandığı araç ile İstanbul'a gitmiştik. Araçta ben, Özcan KARACAN, 

Taha Fatih ÇELİK ve polisteki ifademde ismini hatırlamadığımı belirttiğim Yakup YAYLA 
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vardı. Yolda giderken Özcan KARACAN darbe girişiminin iyi bir amaçla yapıldığını, ancak 

başarılı  olamadığını,  bunda  da  bir  hayır  olduğunu  söyledi.  Ben  konuşma  üslubundan 

yaklaşımından Özcan KARACAN'ın iyi amaç dediği şeyin Fetullah Gülen cemaatine yardım 

amacı olduğunu düşünmüştüm. Özcan darbe öncesinde toplantı yaptıkları eve kendi abisinin 

yanında başka bir abiyle gelip kendilerini brife ettiğini söylemişti. Yakup YAYLA da yolda 

'ben daha önce içerde yattım, ne kadar geç girerseniz o kadar faydanıza olur' dedi. Bundan 

maksadı yakalanmayıp kaçmaktı." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Gürçay BAYLAR 17/07/2016 tarihli  ifadesinde; "  Simülasyon Eğitimi 

için Ankara'da Kara Havacılık  Alayında bulunuyordum. 15/07/2016 da eğitimim bitti.Saat 

17.00 sıralarında  Yarbay Özcan KARACAN ile  çay içtik.Acil  bir  durum olabileceğini  bu 

durumda helikopterleri tahliye etmemiz gerekeceğini söyledi. Saat 20.00 sıralarında telefon 

ile Binbaşı Yakup YAYLA'yı aradı ve Güvercinlik'e gitmemizi söyledi. Birlikte saat 20.30 

sıralarında Kara Havacılık Komutanlığına gittik. Bir kargaşa vardı. Hepimize helikopterleri 

Akıncı'ya  tahliye  etme  talimatı  verildi.  Ben  Skorsky  genel  maksat  helikopterine  Binbaşı 

Ahmet  SEREYİM ile  birlikte  bindim.  Tanımadığım bir  astsubay bakımcıda  vardı.  Yakup 

YAYLA'da bizim helikopterde yolcu olarak binmişti. Helikopter silahsızdı. Ben son kalkan 

helikopteri kullanıyordum. Akıncı üssüne gittik. Emir beklemeye başladık. Terminal meydan 

komutanlığında  bekledik.  Ancak  bize  herhangi  bir  harekat  emri  verilmedi.  Bütün  olaylar 

sırasında Terminal Binasında bekledik. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Uğur  KAPAN  20/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "Akıncı  üssünde 

buluştuğumuzda gelen pilotlardan tanıdıklarım 1-) Binbaşı Temür AYDIN .....  11-) Yarbay 

Yakup  YAYLA .....  16-)  İsmini  bilmediğim  Malatya'dan  gelen  binbaşı,  Akıncı  üssünde 

buluştuk. İsmini verdiğim pilotlardan Ahmet SEREYİM Binbaşı ve Yakup YAYLA Yarbay 

Malatya'dan gelmişlerdi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Tanık Çağdaş ÇANKAYA 18/07/2016 tarihli ifadesinde; "13 Temmuz 2016 günü 

mesai  bitimine  doğru  Kr.PIt.Kur.Alb.  Mustafa  ÖZKAN’ın  beni  makamına  çağırdığını 

öğrendim. Yanına gittiğimde bana cephanelik de ne kadar 20 mm Top Mühimmatı olduğunu 

ve  şayet  varsa  1500  adet  Ankara’ya  yeni  pilotların  atışları  için  göndereceğimizi  söyledi. 

Bende asıl mal sorumlusu olan Bkm.Asb.Üçvş.Soner SELVİ'yi aradım.1-2 kez ulaşamadım 

daha sonra kendisi beni aradığında eski alay komutanımızın sorusunu sordum ve cevap olarak 

mevcudun var olduğunu ve gönderebileceğimizi söyledi. Mütakiben tekrar Mustafa Albayın 

odasına girdim. Kendisine bahsi geçen mühimmatın varolduğunu ancak Ankara’ya bugüne 

kadar atış için hiç mühimmat göndermediğimizi söyledim. Daha sonra göndereceğimizi ve 
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sarfınında  oradan  yapılacağını  emrini  verdi.  Odasından  çıkmadan  önce  kiminle  irtibata 

geçeceğimi  sorduğumda  Orta  Maksat  Hel.Tb.K.  görüşmemi  söyledi.  Müsaade  isteyip 

odasından  çıktıktan  sonra  Orta  Maksat  Helikopter  Tabur  Komutanı  Binbaşı  Yakup 

YAYLA’nın telefonunu buldum ve 1-2 aramadan sonra irtibata geçtim. Kendisine Alay 

Komutanının bana vermiş olduğu emri belirttiğimde haberi olduğunu ve ertesi sabah 

08:30 da helikopterin hareket edeceğini söyledi.

... Mütakiben alay komutanımız geldi ve durumun mahsurlarını kendisine arz ettim. 

Ancak mühimmatı yüklememi söyledi.

Nihai  emri  almayı  mütakip  birlik  cephaneliğine  giderek  kayıtlara  uygun  şekilde 

depodan  mühimmatı  çıkartıp  araca  yükledik.  Helikopterin  bulunduğu  kuzey  hangarlara 

giderek mühimmatı teslim edeceğimiz teknisyeni bulduk. ... Bu konuşmalarımı 7-8 personel 

arasında yapmamı mütakip mühimmatı yükledik ve el senedini Üçvş.Soner SELVİ tarafından 

U/H Tekns.Asb.Üçvş.Emrah AYDOĞAN’a zimmet yapıldı. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'nın 24/10/2016 tarih ve 2240936 - 16 sayılı 

cevabi yazısında;2. Kara Havacılık Alay Komutanlığının 13/07/2016 tarih ve 1523142 - 16 

sayılı  Alay Komutanı  olarak  Albay Mustafa  ÖZKAN'ın  imzasının  bulunduğu  Simülatörle 

Uçuş ve Emercensi tazeleme eğitimi personel görevlendirilmesi konulu yazıda Yakup YAYLA 

ve Gürçay BAYLAR'ın 13/07/2016 - 18/07/2016 tarihleri arasında tazeleme eğitimi ve idame 

eğitiminin yapılacağı ve göreve gidiş ile dönüşün sivil vasıta ile yapılacağının belirtilmiştir.

Ankara  Batı  Cumhuriyet  Başsavcılığınca  Akıncı  Ana  Jet  üssünde  bulunan 

helikopterler  üzerinde  yapılan  incelemeler  sonucu  düzenlenen  24/07/2016  tarihli 

tutanakta;  13044  kuyruk  numaralı  S-70  Skorsky  helikopterde  BS-2408  seri  numaralı 

yatağına sabitlenmiş bixi makinalı tüfek, tüfeğe takılı vaziyette dolu mühimmat kutusu, 1 kutu 

makinalı  tüfek  mermisi,  Yakup YAYLA ibareli  künye,helikopterin ön sağ camında mermi 

isabetinden oluştuğu değerlendirilen kırık olduğu belirtilmiştir.

Şüpheli  Yakup YAYLA'nın künyesinin ele geçirildiği helikopterle ilgili  olarak 

Ankara  Hava  Trafik  Ünitesine  bağlı  Esenboğa  ve  Ahlatlıbel  Hava  Radar  Mevzi 

Komutanlığına ait radar görüntüleri üzerinde bilirkişiler tarafından yapılan inceleme 

sonucu düzenlenen 13/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

1727  mod3  ü  kullanmış  olduğu  değerlendirilen  13044  veya  13041  kuyruk 

numaralı  S-70  helikoptere  ait  radar  izlerinden, helikopterin  16/07/2016  tarihinde  saat 

00:28:00  sıralarında  Ankara  Polis  Koleji  Müdürlüğü,  saat  00:29:16sıralarında  Sıhhiye 

Metrosu  üzerinde,  saat  00:39:57sıralarında  TRT  güneydoğu  ile  Danişment  Heliport 
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kuzeyinde,  saat 00:58:00sıralarında Atılım Üniversitesi  güneyinde,  saat 01:03:00sıralarında 

Sincan,  Batı  Adliyesi  güneyi,  saat  01:06:00sıralarında  Akıncı  güneyinde,  saat 

03:22:00sıralarında  Akıncı  Meydanı  üzerinde  (36  SVK  62973-37754  askeri  grid 

koordinatında)  (Ahlatlıbel  Radar)  bölgesinde,  saat  04:05:28sıralarında  Akıncı  Meydanı 

güneydoğusunda 119 KT yer  hızında  Ankara şehir  merkezi  istikametinde ilerleyerek,  saat 

04:11:43  sıralarında  Ahlatlıbel  Anayasa  Mahkemesi  batısından,  saat  04:13:44sıralarında 

Mogan Gölü batısından güney istikametine, saat 04:15:25sıralarında Mogan Gölü güneyinde 

Oğulbey istikametinde,  saat 04:20:06sıralarında Ankara/Konya yolu batısı  Oğulbey güneyi 

bölgesinde,  saat  04:25:56  sıralarında  Oğulbey  kuzeydoğu/Karaoğlan  Batısında,  saat 

04:28:38sıralarında  Danişment  Heliport  güneyinden,  saat  04:36:21sıralarında  Oğulbey 

güneyinde, saat 04:41:00 sıralarında Oğulbey güneydoğusunda, saat 04:43:00sıralarında Özel 

Kuvvetler Komutanlığı bölgesinde, saat 04:47:00sıralarında Oğulbey Batısında, saat 04:48:04 

- 04:55:43arasında TÜRKSAT bölgesinde, saat 04:56:17 sıralarında Bağ içi Mevki-Oğulbey 

güneyinde,  saat  04:58:55sıralarında  Mahmatlı  Bahçe  Mevki-Oğulbey  güneyinde,  saat 

05:02:41sıralarında  Bezirhane  Mevki-Oğulbey güneyinde,  saat  05:15:00sıralarında  Gölbaşı 

Tulumtaş  güneyinde,  saat  05:19:17sıralarında  Güvercinlik  Meydanı  güneyinde,  saat 

05:22:14sıralarında  ODTÜ üzerinde,  saat  05:25:57sıralarında  Samsun  yolu  Türk  Telekom 

üzerinde,  saat  05:33:00sıralarında  Susuz  Mahallesi  Kuzeyinde,  saat  05:35:14  - 

05:37:58arasında Akıncı Meydanı üzerinde uçuş gerçekleştirdiğinin ve mütakiben de Akıncı 

Meydanına iniş yaptığının değerlendirildiği belirtilmiştir. 

 

2.Kara Havacılık Alay Komutanlığı'nın 19/07/2016 tarih ve 19768472 - 4070 - 

1570619 -16 sayılı  yazısında; Binbaşı  Yakup YAYLA'nın 14/07/2016 tarihinde Ankara'ya 

gideceğini  söyleyerek  Yüzbaşı  Ramazan AKTAŞ'tan  00163 seri  numaralı  gece  gözlüğünü 

aldığı, Binbaşı Gürçay BAYLAR'a ait 0080 seri numaralı gece görüş gözlüğü ile 0052 seri 

numaralı  batarya  takımının  yapılan  sayımda  bulunmadığı,  taarruz  helikopter  envanteri 

sayımlarında 8470KK0491453 stok nolu 1510-00043, 1510-00044, 1510-00027 seri numaralı 

3 adet koruyucu kompozit yelek yapılan sayımda bulunamadığı belirtilmiştir. 

Şüpheli Yakup YAYLA'nın kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0532 668 34 11, 

0507  533  27  12  ve  0542  406  60  06  numaralı  telefon  hatları  için  Ankara  2.  Sulh  Ceza 

Hakimliği'nin 10/03/2017 tarih  ve 2017/1669 D. iş  sayılı  kararı  ile 5271 Sayılı  CMK'nun 

135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı verilmiştir.

Şüpheli  Yakup  YAYLA'nın  kullanmakta  olduğu  0  507  533  27  12  numaralı 

telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Şüphelinin  13/07/2016  tarihinde  saat 
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19:22'de şüpheli Özcan KARACAN tarafından arandığı, bu konuşma sırasında şüpheli Yakup 

YAYLA'nın  telefonunun  Malatya  ilindeki  baz  istasyonlarından  sinyal  verdiği,  Cep 

telefonunun  14/07/2016  tarihinde  saat  09:00'a  kadar  Malatya  ilinde  bulunan  baz 

istasyonlarından  sinyal  verdiği,  aynı  gün  11:35'de  Kırşehir  ilinde  bulunan  baz 

istasyonlarından sinyal verdiği ve saat 17:15 itibariyle de Ankara ili  Güvercinlik semtinde 

bulunan baz istasyonlarından sinyal verdiği, askeri darbe girişiminde bulunulan 15/07/2016 

tarihinde  ise  sabah  saat  09:42'den  akşam saat  21:47'ye  kadar  Güvercinlik'te  bulunan  baz 

istasyonlarından sinyal verdiği, şüphelinin olay akşamı 19:42 ve 21:47'de şüpheli Sadullah 

ABRA tarafından  telefonla  arandığı,  Sadullah  ABRA ile  son  konuşmasından  sonra  saat 

05:12'ye kadar herhangi bir iletişimde bulunulmadığı,05:12'de Sincan Yenikent civarındaki 

baz istasyonlarından sinyal verdiği görülmüştür. Şüpheli Özcan KARACAN'ın askeri darbe 

kapsamındaki belirtilen eylemleri ve konumu nazara alındığında, şüpheli Yakup YAYLA'nın 

13/07/2016 tarihinde şüpheli Özcan KARACAN ile telefonda görüştükten sonra Ankara'ya 

gelmesi,  telefon konuşmasının  askeri  darbe  kapsamında şüpheli  Yakup YAYLA'ya  verilen 

görevin bildirilmesi  olarak değerlendirilmiştir.  Şüpheli  Yakup YAYLA'nın Sadullah ABRA 

tarafından ilk aranmasının Kuvvet Komutanı kışlada bulunduğu için gelmemelerini bildirmek 

olduğu, Kuvvet Komutanı Güvercinlik kışlasından gittikten sonra gerçekleşen ikinci telefon 

aramasının ise kışlaya gelmelerini bildirmek olduğu anlaşılmıştır. 

Şüpheli Yakup YAYLA 25/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Yakup  YAYLA'nın  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Yakup  YAYLA'nın,  Malatya2.  Kara  Havacılık  Alay  Komutanlığı  Orta 

Genel Maksat Hücum helikopter tabur komutanı olarak binbaşı rütbesiyle görev yaptığı,

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri dışında başka asker kişilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış 

biçimi ile birlikte nazara alındığında, şüpheli Yakup YAYLA'nın Fetullahçı Terör Örgütü üyesi 

olduğunun anlaşıldığı,

Şüphelinin,  Skorsky  helikopter  pilotu  olduğu,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu 

askerler  tarafından  planlanıp  gerçekleştirilecek  olan  askeri  darbe  planı  kapsamında  olay 

gecesi Skorsky tipi helikopter kullanacak pilot olarakönceden görevlendirildiği,

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensupları  tarafından  planlanıp  icra  edilmeye  çalışılan 

askeri darbe girişiminin hazırlık faaliyetleri kapsamında yukarıda açıklandığı üzere değişik 
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şekillerde mühimmat temin edildiğinin tespit edildiği, helikopterlerde kullanılacak 20'lik top 

mermisinin ise Malatya 2. Kara Havacılık Alayından temin edildiği, Malatya'da hakkında aynı 

suçtan  soruşturma bulunduğu belirlenen şüpheli  Mustafa  ÖZKAN'ın  1500 adet  20'lik  top 

mermisini  Ankara'ya  göndermesi  için  tanık  Çağdaş  ÇANKAYA'ya  talimat  verdiği,  bu 

mühimmatın  tazeleme  eğitimi  adı  altında  askeri  darbe  kapsamından  Ankara'da  faaliyette 

bulunmak üzere 14/07/2016 tarihinde helikopterle Ankara'ya gitmekte olan şüpheliler Yakup 

YAYLA  ve  Gürçay  BAYLAR'ın  kullandıkları  helikoptere  yüklendiği,  şüpheliler  Yakup 

YAYLA  ve  Gürçay  BAYLAR'ın  bu  helikopterle  Güvercinlik  Kışlasına  indiklerinde 

mühimmatın şüpheli Sadullah ABRA tarafından teslim alındığı, 

Şüpheli  Yakup  YAYLA'nın,  şüpheli  Gürçay  BAYLAR  ile  birlikte  askeri  darbe 

kapsamında Skorsky helikopterleri kullanacak pilotlar olarak belirlendiklerinden 15/07/2016 

tarihinde  Ankara'da  bulunmaları  için  tazeleme  eğitimi  adı  altında  şüphelilerin,  şüpheli 

Mustafa  ÖZKAN  tarafından  yapılan  görevlendirme  ile  14/07/2016  tarihinde  Ankara'ya 

gönderildikleri, 

Şüpheli  Yakup  YAYLA'nın,  şüpheli  Gürçay  BAYLAR  ile  birlikte  askeri  darbe 

kapsamında kendilerine verilecek emir ve talimatları yerine getirmek üzere olay günü saat 

19:00 sıralarında Güvercinlik kışlasının yakınındaki A-City alışveriş merkezine geldikleri, 

Güvercinlik Kışlasına Kara Kuvvetleri Komutanının denetleme için gelmesi üzerine 

şüpheli Özcan KARACAN'ın, 15/07/2016 tarihinde saat 19:32'de şüpheli Sadullah ABRA'yı 

aradığı ve planlanandan daha sonra kışlaya gelmeleri talimatını pilotlara iletmesini istediği, 

Sadullah  ABRA'nın  telefon  irtibat  detayları  incelendiğindeşüpheli  Sadullah  ABRA'nın  bu 

telefon konuşmasından sonra şüpheliler Rafet KALAYCI, Yakup YAYLA, İlkay ATEŞ, Erdal 

BAŞLAR ve Gürçay BAYLAR'ıtelefonla aradığının görüldüğü ve şüpheli Sadullah ABRA'nın 

bu kişilere şüpheli Özcan KARACAN'ın bu talimatını ilettiğinin anlaşıldığı, 

Şüpheli  Yakup  YAYLA'nın,  Kara  Havacılık  Komutanlığı  Güvercinlik  Kışlası 

personeli olmayan şüpheliler Gürçay BAYLAR, Rafet KALAYCI, Kadir BAYRAM, Ömer 

KIZILOVA,  Korkmaz  GÜLAL,  Volkan  TÜRKKORKMAZ,  Mustafa  ORMANTEPE  gibi 

Güvercinlik kışlasına girmeden önce A-City alışveriş merkezinde beklediğinin anlaşıldığı, 

Kara  Kuvvetleri  Komutanı  ve  beraberindeki  heyetin  Güvercinlik  Kışlasından 

ayrılmaları  üzerine  şüpheli  Yakup  YAYLA'nın,  şühpeli  Gürçay  BAYLAR  ile  birlikte 

Güvercinlik kışlasına geldikleri, 

Kara  Havacılık  Komutanlığı  Güvercinlik  Kışlasında  askeri  darbe  faaliyetinin 

başlaması  üzerine  şüpheli  Yakup  YAYLA'nın,  aldıkları  talimat  doğrultusunda  şüpheliler 

Gürçay BAYLAR ve Ahmet SEREYİM ile birlikte Güvercinlik meydanındaki helikopter park 

sahasında üzerinde bixi makineli kapı tüfeği ve mühimmat bulunan önceden tüm bakımları 

yapılarak uçuşa hazırlanmış bir şekilde bekletilen Skorksy S-70 tipi helikoptere pilot olarak 
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bindikleri,  bu  helikopterle  Güvercinlik  meydanındaki  kuleden  izin  almadan  kalktıkları  ve 

Kazan ilçesinde bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Akıncı Hava Üssüne 'yurtta  

sulh' parolasını kullanarak iniş yaptıkları,

Şüpheli  Yakup  YAYLA'nın,  Akıncı  Hava  Üssünde  kendi  sıralı  amir  ve 

komutanlarından olmayan, askeri darbeciler tarafından Hava Görev Komutanı olarak atanan 

şüpheli Uğur KAPAN'dan aldığı talimat doğrultusunda, şüpheli Ahmet SEREYİM ile birlikte 

bu kez 13044 kuyruk numaralı Skorsky S-70 tipi helikopterle havalandıkları ve Kara Harp 

Okuluna  giderek  oradan  Hava  Harp  Okulu  öğrencilerini  alıp  Etimesgut  Hava  Meydanına 

taşıdıkları, şüphelilerin bu şekilde 2 kez taşıma faaliyeti gerçekleştirdikleri,

Şüpheli Mehmet ŞAMCI'nın 05/12/2016 tarihli ifadesindeki " Helikopter içindeki 

telsiz konuşmalarından Kara Harp Okuluna gideceğimizi, oradan harbiyelilere alıp Etimesgut 

havaalanına götüreceğimiz emrini telsizle bize Yakup YAYLA Binbaşı söyledi." şeklindeki 

beyanından, şüpheli Yakup YAYLA'nın Hava Harp Okulu öğrencilerini Kara Harp Okulundan 

Etimesgut  Meydanına  taşıma faaliyeti  sırasında  faaliyeti  gerçekleştiren  helikopterlerin  kol 

liderliğini şüpheli Yakup YAYLA'nın kullandığı helikopterin gerçekleştirdiği, şüpheli Yakup 

YAYLA'nın diğer helikopter pilotlarına emir ve talimat verdiğinin anlaşıldığı, 

Üzerinde Yakup YAYLA ibaresi bulunan künyenin, BS-2408 seri numaralı yatağına 

sabitlenmiş bixi makinalı tüfek ile tüfeğe takılı vaziyette dolu mühimmat kutusu bulunan,ön 

sağ camında mermi isabetinden oluştuğu değerlendirilen kırık olan 13044 kuyruk numaralı S-

70 Skorsky helikopterde ele geçirilmesine göre şüpheli  Yakup YAYLA'nın,  şüpheli  Ahmet 

SEREYİM olay gecesi en son 13044 kuyruk numaralı Skorsky S-70 tipi bu helikopterle uçuş 

gerçekleştirdiklerinin anlaşıldığı, 

Şüpheli  Yakup  YAYLA'ya  ait  künyenin  ele  geçirilmesi  nedeniyle  şüpheli  Yakup 

YAYLA'nın şüpheli Ahmet SEREYİM ile birlikte olay gecesi uçtuklarının değerlendirildiği 

13044  kuyruk  numaralı  Skorsky  S-70  tipi  helikopterle  ilgili  olarak  Ankara  Hava  Trafik 

Ünitesine  bağlı  Esenboğa  ve  Ahlatlıbel  Hava  Radar  Mevzi  Komutanlığına  ait  radar 

görüntüleri üzerinde bilirkişiler tarafından yapılan inceleme sonucu düzenlenen 13/03/2017 

tarihli bilirkişi raporunun ayrıntıları yukarıda belirtilen bu helikopterin Gölbaşı bölgesine uçuş 

gerçekleştirdiğine  dair  içeriği,  şüpheli  Ahmet  SEREYİM  ile  ilgili  kısımda  ayrıntıları 

belirtildiği üzere, şüpheli Ahmet SEREYİM'in kullandığı cep telefonunun GPRS 

bilgilerinden  şüphelinin  16/07/2016  tarihinde  04:47  -  07:09  arasında  Özel  Kuvvetler 

Komutanlığının ve TÜRKSAT Haberleşme Uydusunun bulunduğu Gölbaşı ilçesinde bulunan 

baz istasyonlarından sinyal vermesi birlikte nazara alındığında, olay gecesi şüpheliler Ahmet 

SEREYİM  ve  Yakup  YAYLA'ın  13044  kuyruk  numaralı  Skorsky  S-70  Tipi  helikopterle 

Gölbaşında bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığı ve TÜRKSAT Uydu Haberleşme Merkezine 

uçuş gerçekleştirdiklerinin şüphelilerin bu uçuşları yukarıda belirtildiği gibi kendi sıralı amir 
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ve  komutanlarından  olmayan,  askeri  darbeciler  tarafından  Hava  Görev  Komutanı  olarak 

atanan  şüpheli  Uğur  KAPAN'dan  aldığı  talimat  doğrultusunda  gerçekleştirdiklerinin 

anlaşıldığı, 

Şüphelinin,  yukarıda  belirtilenler  dışında  olay  akşamı  gerçekleştirdiği  başka 

helikopter  uçuşu  ya  da  başka  faaliyeti  bulunup  bulunmadığının  soruşturma  aşamasında 

belirlenemediği, 

Şüphelinin, Askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığının ortaya çıkması ve 

üssün bombalanması üzerine şüphelinin Akıncı Hava Üssündeki tellerden atlayarak kaçtığı, 

Şüpheli Yakup YAYLA'nın, Akıncı Hava Üssünden kaçtıktan sonra arazide şüpheliler 

Taha Fatih ÇELİK, Tekin TAŞDEMİR, Ali  ERCAN ve Serdar  ERCAN ile  karşılaştıkları, 

şüpheli Özcan KARACAN'ın aracı ile gelip kendilerini aldığı, şüpheli Özcan KARACAN'ın 

kullandığı  araçla  önce  şüpheliler  Serdar  ERCAN  ve  Tekin  TAŞDEMİR'i  Yenikent'te 

bıraktıkları, sonra kalanlarla birlikte İstanbula gittikleri,

Şüphelinin, görev yaptığı askeri birlik dışında başka bir askeri birlikte yetkisiz olarak 

faaliyette bulunduğu, yetkisi olmadığı halde helikopter kullandığı, 

Şüpheli  Yakup  YAYLA  ifadesinde,  olay  akşamı  hiç  helikopterle  uçmadığını, 

Güvercinlik  Kışlasından  akşam  saatlerinde  ailesinin  yanına  gittiğini  belirtmiş  ise  de, 

şüphelinin kullandığını belirttiği cep telefonunun 16/07/2016 tarihinde saat 05:12'de Akıncı 

Hava  Üssü  yakınlarındaki  Sincan  Yenikent  civarında  bulunan  baz  istasyonlarından  sinyal 

vermesi,  yukarıda  belirtilen  şüphelilerin  beyanları,  şüphelinin  isminin  yazılı  olduğu 

künyesinin 13044 kuyruk numaralı helikopterde ele geçirilmesi, delillerden de anlaşılacağı 

üzere  şüphelinin  olay  gecesi  başka  13044  kuyruk  numaralı  helikopter  olmak  üzere 

helikopterlerle birçok uçuş gerçekleştirdiği, şüphelinin beyanının suçtan kurtulmaya yönelik 

olduğu, 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarının  askeri  darbe  faaliyeti  icrası  sırasında  olay 

gecesi askeri darbe faaliyeti dışında herhangi bir telefon iletişiminde bulunulmamasına dair 

faaliyete katılan askerlere emir ve talimat verdiklerinin değerlendirildiği,  şüphelinin de bu 

emir  ve  talimata  uyarak  olay  gecesi  saat  21:47  ile  05:12  arasında  herhangi  bir  telefon 

irtibatında  bulunmadığının  anlaşıldığı,  bu  saat  aralığında  telefonun  kapalı  olduğunun 

değerlendirildiği, 

Şüphelinin, helikopter ile kalkış ya da iniş yaparken uçuş kulesinden izin almadığı ve 

bilgi  vermediği,  helikopter  uçuşları  için  daha  önceden verilmiş  olan  yasal  hiçbir  emir  ve 

talimata riayet etmediği, pilotluğunu yaptığı bir helikopter ile başka bir kuvvet komutanlığının 

üssüne gittiği,yasal emir ve talimatlar dışında uçuşlar gerçekleştirip kendisine emir ve talimat 

verme yetkisi bulunmayan kişilerden emir ve talimat aldığı,

Şüphelinin, olay günü gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi 
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olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü 

mensubu olan diğer  şüphelilerle  fikir  ve eylem birlikteliği  içerisinde hareket  ettiği,  askeri 

darbe  girişimininde  bulundukları,  şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarından  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  aldığı  yasal 

olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Yakup  YAYLA'nın,  pilotluğunu  yaptığı  helikopterden  açılan  ateş  sonucu 

meydana gelen tüm ölüm ve yaralanma eylemlerinden 5237 sayılı TCK 37 maddesi uyarınca 

doğrudan  sorumlu  olduğu,  şüphelinin  olay  gecesi  Gölbaşında  bulunan  Özel  Kuvvetler 

Komutanlığı'na ve TÜRKSAT Uydu Haberleşme Merkezine 13044 kuyruk numaralı Skorsky 

S-70  tipi  helikopterle  uçuş  gerçekleştirdiği  belirlendiğinden,  TÜRKSAT  Haberleşme 

Merkezinde  helikopterlerden  açılan  ateş  sonucu  yaralanan  müştekiler  Abdullah  BULUT, 

Ahmet SARIKAYA, Ahmet ŞEFLEK, Alaettin ALTINTAŞ, Ali BOLAT, Bayram İNAÇ, Bilal 

Davut HASETÇİ, Mehmet Cemil ÖZTEGİL, Cengiz DEĞİRMENCİ, Cengizhan SOLAK, 

Cenk ŞEN, Eray ÜNLÜ, Erdal SÖĞÜNMEZ, Erkan KAYA, Erol ÖLÇER, Fatih AKSOY, 

Fatih Mehmet KAYABAŞI,  Fatih  POLAT, Fatih  ÜNVER, Güner  GANİ ,  Hakan İLHAN, 

Halil ERSOY, Hüsamettin DEMİREL, Halil YEŞİLÇİMEN, Hüseyin TÜRKMEN, İbrahim 

ATİLA,  İsmail  AÇIKAL,  Kadir  KARABIYIK,  Lokman  SONSOY,  Mahmut  BAŞPINAR, 

Mehmet  BAYAR,  Mehmet  GÖKSEL,  Mehmet  Ali  ORTAYATIRTMACI,  Muhammet  Sait 

GÜNEŞ,  Muhammet  Emin  SERGİLİ,  Mustafa  KARADAYI,  Özcan  ŞEN,  Ramazan 

TEKTAŞ, Serdar GÖZÜM, Serkan BİLEN, Taha TETİK, Tarık İNCEDERE, Tarık Furkan 

ERBAY, Tayfun ÖĞÜTLÜ, Turgay AYÇİÇEK, Üzeyir  YAVUZ ve Yasin Burak KAYA 'ya 

karşı  işlenen  yaralama eylemlerinin  5237 sayılı  TCK 37.  maddesi  uyarıncadoğrudan  faili 

olduğu,

Şüpheli Yakup YAYLA'nın,  soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı Terör Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve yaralanan her bir müşteki 

için ayrı ayrı olmak üzere toplam 47 kez nitelikli şekilde kasten insan öldürmeye teşebbüs 

etmek suçlarını oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-148-  Şüpheli  Yaren  KARAOĞLU'nun  (  Astsubay  Çavuş  ) 
Eylemleri:

Şüpheli Yaren KARAOĞLU 16/07/2016 tarihli ifadesinde; "  Ankara, Güvercinlik 
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Kara Havacılık Komutanlığı Bakım Tabur Komutanlığı U/H 1 Takım Komutanlığı emrinde 

görevliyim.  15/07/2016  tarihinde  saat  08:30  sıralarında  nöbetçi  astsubaylık  görevini 

devraldım, bu benim planlı nöbetimdir, bir ay öncesinden düzenlenir, mesai saatleri içerisinde 

her şey normaldi. Takım Komutanlığında subay, astsubay, uzman çavuşlarla birlikte toplam 

altmış civarında personel mevcuttur, ancak bir kısmı planlı izin ve istirahattaydı. Sanırım otuz 

kadar  personel  olay  günü  mevcuttu.  Mesai  normal  bir  şekilde  bittikten  sonra  Takım 

Komutanlığında sadece ben kaldım, hangarın dışında 10 nolu nöbet kulübesi bulunmaktadır, 

sadece bu kulede iki tane nöbetçi asker bulunuyordu. 

Saat  21:30-22:00  arasında  Takım  Komutanı  Kara  Pilot  Yüzbaşı  Nuri 

OSMANCIOGLU,  U/H  Teknisyen  Kıdemli  Üstçavuş  Fatih  SEVİNÇ,  U/H  Teknisyen 

Üstçavuş Fırat DARENDE, soyismini bilmediğim U/H Teknisyen Üstçavuş Murat hangara 

birlikte  Nuri  Yüzbaşının  şahsi  aracıyla  geldiler,  Kara  Pilot  Üsteğmen  Uğur  BALDUĞ’da 

onlardan ayrı geldi, Nuri Yüzbaşı bana 'gelen giden var mı, herhangi bir problem oldu mu' 

diye sordu, ben de gelen gidenin olmadığını, sorun olmadığını söyledim, hep birlikte hangarın 

brifing  salonunda  oturuyorduk.  Nuri  Yüzbaşı,  Bakım Tabur  Komutanı  Kara  Pilot  Yarbay 

Murat BOLAT’ın kendisini cep telefonu ile arayarak mesaiye çağırmış, Nuri Yüzbaşı mesaiye 

geldiğinde önce Murat BOLAT’ın yanına gitmiş, Murat BOLAT U/H 1 deki helikopterlerin 

uçuşa hazır olmasını emretmiş, U/H 1’de de sadece ben olduğumdan hızlıca helikopterlerin 

hazır olması için Nuri Yüzbaşı ile birlikte biraz önce isimlerini söylediğim Tek.Asb.lar Fatih, 

Fırat ve Murat’ı U/H 1 takımına göndermiş, ben bunları Tek.Asb.lara sorduğumda öğrendim. 

Hiçbir  helikopterin  bakımını  yapmadık,  öylece  gazinoda  oturduk,  saat  23:15 

sıralarında  Kara  Pilot  Binbaşı  Ersel  ERSOY  ve  soy  ismini  hatırlamadığım  Kara  Pilot 

Üsteğmen Soner ( Soner GÖKÇE)U/H 1 takımını hangarına geldi. Bize Kara Pilot Yarbay 

Murat BOLAT’ın Kara Kuvvetleri Komutanınca imzalanan seferberlik emrini gösterdiğini ve 

Murat  BOLAT’ın  kendisine  U/H  1  ile  uçuş  yapması  için  emir  verdiğini  söyledi.  Diğer 

yardıma gelen teknisyenler taarruz helikopterlerinin teknisyenleri olduğundan benim uçuşa 

katılmamı emretti. Nuri Yüzbaşıda bu sırada ordaydı, o da uçuşa gitmem için onay verdi. Biz 

hiçbir  helikopteri  hazırlamamıştık,  Ersel  ERSOY  ile  Soner  Üsteğmen  U/H  1 

helikopterlerinden  birisine  bindiler.  Helikopter  çalışmadı,  bu  helikopterden  sonra  bir 

helikoptere daha bindiler, o helikopter çalıştı. Üçümüz birlikte uçuşa başladığımız sırada Ersel 

Binbaşı  Etimesgut  Zırhlı  Birlikler  K.lığına  gideceğimizi,  buradan  mühimmat  alacağımızı, 

kendisinin de bilgisinin bulunmadığını, emrin bu şekilde olduğunu söyledi. Uçuş sırasında 

telsizden sürekli bir şahıs tarafından yönlendirme yapılıyordu, 'tomalara ateş edin, halka ateş  

edin, Beştepe’ye ateş edin' vb. emirler veriyordu. Etimesgut Zırhlı Birlikler Komutanlığındaki 

atış alanına iniş yaptık. Ersel Binbaşı telsizden Zırhlı Birlikler Okuluna vardığımızı bildirdi, 

ne  yapmamız  gerektiğini  sordu,  sanıyorum yönlendirmeleri  yapan  şahıs  'bekleyin,  araçla  
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mühimmat  getirilecek'  dedi.  Yarım  saat  kadar  yerde  bekledik,  sonra  mühimmatlar  geldi, 

mühimmatı  helikoptere  yüklediler.  Ben  olayın  şoku  içerisindeydim,  ne  yaptığımıza,  ne 

olduğuna anlam veremedim. Mühimmatı aldıktan sonra tekrar Kara Havacılık K.lığına geldik, 

Kara  Havacılık  Komutanlığında  Bakım  Tabur  Komutanlığının  önüne  iniş  yaptık.  Burada 

mühimmatı boşalttılar, sonra tekrar Zırhlı Birliklere gittik, telsizden tekrar gitmemiz yönünde 

yönlendirme  yapıldı.  Mühimmatı  Zırhlı  Birliklerden  alarak  Bakım  Tabur  Komutanlığına 

tekrar geldik ve helikopteri susturduk, saat sanırım gece 02:15-02:30 sıralarıydı, mühimmat 

helikopterde kaldı. Ersel Binbaşıya ne yapacağımı sordum. Bana 'istersen bizimle gel, istersen  

nöbet yerine geri dön'  dedi.  Ben ters bir  durum olduğunu anladığımdan Ersel  Binbaşı  ile 

gitmek istemedim. Nuri Yüzbaşıyı aradım. Beni Bakım Tabur Komutanlığından alması için 

araç göndermesini istedim. Araç gönderemeyeceğini söyledi. 

Bu  sırada  U/H  Teknisyen  Kıdemli  Başçavuş  Tekin  TAŞKIRAN  beni  aradı,  ne 

yaptığımı  sordu.  Ben  de  helikopteri  susturduğumuzu,  takıma  geri  dönmeye  çalıştığımı 

söyledim.  Bana  birliği  terk  edenlerle  birlikte  dönmemi,  eğer  mümkün  değilse  yürüyerek 

dönmemi, jandarma kışlasına geçerken Murat BOLAT’ın emriyle U/H 1 takımına gittiğimi ve 

nöbetçi olduğumu söylememi istedi. Ben etrafta kimseyi göremedim, bir süre sonra Bakım 

Tabur Komutanlığının civarında bir askeri araç gördüm, sürücüsü dışarıdaydı, yanına gittim, 

aracın arızalandığını, yeni araç geleceğini söyledi. Ben de yeni aracı bekledim. Ford connect 

marka  bir  askeri  araçla  iki  asker  geldi.  Arızalı  aracı  kontrol  ettiler,  aracın  hareket 

etmeyeceğini söylediler. Ben de bunun üzerine beni U/H 1 Takım Komutanlığının bulunduğu 

hangara  götürmelerini  istedim.  Kara  Havacılık  Komutanlığından çıkarken arama kurtarma 

bölüğünün olduğu bölgede Kara Havacılık Komutanlığı personeli tarafından durduruldum. İki 

kursiyer teğmen ve birkaç tane de asker vardı. Ben Murat BOLAT’ın emriyle U/H 1 takımına 

gittiğimi ve nöbetçi astsubay olduğumu söyleyince geçişime izin verdiler. Jandarma kışlasına 

girdikten sonra Jandarma Havacılık K.lığının bulunduğu bölgede durduruldum. İki albay, bir 

üsteğmen ve üç uzman çavuş vardı. Bana nereye gittiğimi sordular, ben de nöbetçi astsubay 

olduğumu,  hangara  gideceğimi  söyleyince  “burası  bizim  kontrolümüzde”  deyip  gözaltına 

aldılar.

Kara Pilot Yüzbaşı Nuri OSMANCIOGLU ve Kara Pilot Üsteğmen Uğur BALDUĞ, 

U/H  Teknisyen  Kıdemli  Başçavuş  Tekin  TAŞKIRAN  benim  görevli  olduğum  U/H-1 

takımında  görevlidirler.  Kıdemli  Üstçavuş  Fatih  SEVİNÇ,  Üstçavuş  Fırat  DARENDE, 

Üstçavuş Murat Bakım Tabur Komutanlığında görevlidirler. Bu teknisyenler bizim takımda 

görevli  değillerdi.  Murat  BOLAT tarafından  yardım amaçlı  gönderilmişler.  Binbaşı  Ersel 

ERSOY Bakım Tabur Komutan Yardımcısıdır. Soner Üsteğmende Bakım Tabur Komutanlığı 

emrinde  görevlidir.  U/H  Teknisyen  Kıdemli  Başçavuş  Tekin  TAŞKIRAN  ben  uçuşa 

çıktığımda hangarda değildi, sonradan mesaiye gelmiş olabilir, yakalandığım için kendisini 
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hiç  görmedim.  Ben  böyle  bir  girişimde  bulunulacağını  bilmiyordum.  Bu  girişimin  kim 

tarafından gerçekleştirildiğini bilmiyorum, olay günü verilen emir üzerine nöbetçi olduğum 

için böyle bir durumun içerisinde kaldım. Nöbetim bir ay öncesinden yazılmıştı, herhangi bir 

yapı  ile  bağlantım  bulunmamaktadır.  Hakkımdaki  suçlamayı  reddediyorum. "  şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Ersel ERSOY 10/08/2016 tarihli ifadesinde; " 16.07.2016 günü yaklaşık 

00.45  sıralarında  motor  çalıştırmak  üzere  yanımda  bulunan  uçuş  ekibi  Üsteğmen  Soner 

GÖKÇE, Astsubay Kd. Çvs. Yaren KARAOĞLU ile birlikte helikoptere bindik. Helikopter 

çalışma sırasında arızalandı, hazır olan diğer helikoptere geçiş yaptık. Helikopteri çalıştırma 

sırasında kule ile resmi kodum Hisar 02 ile temas kurdum. Kule normal çalıştığı için, bize 

uçuş izni verdi, bende herhangi bir şeyden şüphelenmedim. Kulenin izni ile Etimesgut hava 

hastanesi arkasındaki atış alanına hareket ettik, buraya indikten sonra hiç kimsenin olmadığını 

gördük, bunun üzerine Yarbay Murat BOLAT’ı cep telefonundan aradım, burada hiçbir şey ve 

kimsenin olmadığını söyleyerek, görevi iptal edeceğimi söyledim. Bunun üzerine bana orada 

beklememi ve geleceklerini  söyledi.  Bir  müddet  sonra bir  land Rover  ile  tanımadığım bir 

teğmen ve beş asker kutular halinde mühimmat getirdiler ve helikoptere yerleştirdiler. Kule ile 

temas kurarak,  kule talimatıyla  Güvercinlik'te  bulunan taarruz helikopterlerinin bulunduğu 

park  sahasına  gitmem  talimatı  verildi.  Bu  arada  havada  uçan  trafik  yoktu.  Taarruz 

helikopterlerinin hazırlık yaptıklarını gözlemledim. İniş yaparak getirmiş olduğumuz yaklaşık 

8 kutuluk mühimmat askerler tarafından indirildi. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Murat ÖZEL 17/11/2016tarihli ifadesinde; "... Burada beklerken Binbaşı 

Ersel ERSOY ve Üsteğmen Soner’in elinde kasklarla gelerek; 'Bir UH-1 uçacak bizimli kim  

uçacak'  diye sorunca bizde; biz siviliz,  uçmak istemediğimizi söyledik.  Bu esnada hangar 

nöbetçisi olan tulumlu Yaren Astsubayı alarak UH-1’e bindiler ancak ilk helikopter çalışmadı. 

İkinci  helikopteri  çalıştırmak  üzere  giderken  takım  komutanımız  üsteğmen  Ömer 

DERELİOĞLU  Astsubay  Fırat  DARENDE'yi  arayarak  taarruz  hangarına  gelmemizi 

söylemiş. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Fatih SEVİNÇ 16/11/2016 tarihli ifadesinde; " Nuri Yüzbaşının aracı ile 

hangara gittik. Yolda ben Nuri Yüzbaşıya 'komutanım ne oluyor' diye sordum kendisi hal ve 

tavırlarından da anlaşıldığı üzere alkollü olduğunun kendisinin de neler olduğunu bilmediğini 

çağırdıklarının söyledi, hangara gittiğimizde Üsteğmen Uğur BALDUĞ'uve hangar Nöbetçi 

Astsubayı olan Yaren KARAOĞLU'nu gördüm. ... hangara geri girdik akabinde Binbaşı Ersel 

ERSOY ile birlikte Üsteğmen Soner GÖKÇEile hangar içerisinde karşılaştık, kendileri uçuş 
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tulumu  giymiş  ve  kaskları  ellerinde  idi,  ikisinden  birisi  gece  görüş  gözlüğümüz  olup 

olmadığının  sordu biz  de  yok  dedik,  akabinde  bizimle  kim gelecek  uçuşa  diye  sormaları 

üzerine sivil olduğumuzdan dolayı resmi olan hangar nöbetçisi olan Yaren KARAOĞLU'nu 

çağırdılarben  helikopterin  yanına  giderken  Ersel  Binbaşıya  'komutanım neler  oluyor'  diye 

sordum kendisi bana Kara Havacılık Komutanının emrinde olduğumuzu ve verilen emirleri 

yerine  getirmekle  yükümlü  olduğumuzu  söyledi  daha  fazla  açıklama  yapmadı  ve  birlikte 

helikoptere  bindiler  ancak  helikopter  çalışmadı,  inerek  başka  bir  helikoptere 

binerekhavalandılar, ne tarafa gittiklerini bilmiyorum, çünkü kalkan tüm helikopterler aynı 

istikamete doğru kalkar belirli bir yükseklikten sonra gideceği istikamete gider, bundan dolayı 

ilk kalkışta helikopterin nereye gittiğini aşağıdan bilemeyiz.. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Soner  GÖKÇE  10/08/2016  tarihli  ifadesinde;  "  UH-1  hangarına 

gittiğimizde Yüzbaşı Nuri OSMANCIOĞLU ve Üsteğmen Uğur BALDUĞ, teknisyenler Fırat 

DARENDE,  Murat  ÖZEL,  Tekin  TAŞKIRAN  ve  soyismini  bilmediğim  Yaren  isimli 

teknisyen oradaydılar. Resmi kıyafetli tek Yaren olduğu için uçuşa bizimle birlikte gelmesini 

Binbaşı Ersel söyledi. UH-1 helikoptere binerek batı istikametine Güvercinlik Meydanından 

kalkış yaptık. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Fırat  DARENDE 16/11/2016tarihli  ifadesinde; " ...  Bu sırada;  Binbaşı 

Ersel ERSOY ile Üsteğmen Soner GÖKÇE üniformalı ve kasklı olarak hangara girdiler, Ersel 

Binbaşı  bize  dönerek;  hani  kim  geliyor  bizimle  diye  söyleyince  bizde  tulumumuz  yok, 

kaskımız  yok  biz  uçamayız  diye  karşılık  verirken  o  gün  hangar  höbetçisi  olan  Astsubay 

Kıdemli Çavuş Yaren KARAOĞLU yanımıza gelince Ersel Binbaşı da; 'Yaren tamam sen gel  

bizimle'  diye söyledi.  Birlikte  helikoptere doğru giderken Ersel  Binbaşıya  da ne olduğunu 

sorduğumuzda; 'Arkadaşlar bu bir emir, Kara Havacılık Komutanının emri yapacaksınız' diye 

söyledi  ve  10493  kuyruk  numaralı  helikoptere;  Pilot  olarak  Binbaşı  Ersel  ERSOY  ve 

Üsteğmen  Soner  GÖKÇE bindi,  teknisyen  olarak  da  Astsubay Yaren KARAOĞLU bindi 

ancak helikopter çalışmadı bunun üzerine Ersel Binbaşı bağırmaya başladı bu esnada Nuri 

Yüzbaşı  uçuş  hattına  gelerek  şuan  hatırlayamadığım  kuyruk  numarasını  vererek  bu 

helikoptere  geçin  diye  söyledi.  Bunun  üzerine  Ersel  Binbaşı  ile  Soner  Üsteğmen  diğer 

helikoptere  giderken  Soner  Üsteğmen  yanıma  gelerek  "Telefonumun  şarzı  bitti,  Ömer 

DERELİOĞLU Üsteğmenini  ara  ben onun kaskını  ve  gece görüşünü aldım,  şayet  uçacak 

olursa benim kaskım ve uçuş gözlüğüm geri destekte duruyor onu alsın diye söyledi. bende 

emredersiniz komtanım diye cevap verdim ... " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün 28/09/2016 tarih ve ANK-
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BLS-16-04099 sayılı raporunda;  Yaren KARAOĞLU'ndan elde edildiği belirtilen T6368 - 

09 B 33037 seri numaralı 9x19 mm çapında Yavuz Marka tabanca ile 9x19 mm çapında 6 adet 

fişeğin,  Atışlarına  mani  arızalarının  bulunmadığı,  çap  ve  tipine  uygun  fişekleri  patlattığı, 

tabanca ve fişeklerin 6136 Sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Şüpheli Yaren KARAOĞLU'nun kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0535 341 

22 76 numaralı  telefon hattı  için  Ankara 9.  Sulh Ceza  Hakimliği'nin  28/11/2016 tarih  ve 

2016/2385 D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti 

kararı verilmiştir.

Şüpheli Yaren KARAOĞLU'nun kullanmakta olduğu 0535 341 22 76 numaralı 

telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe  girişiminde  bulunulan 

15/07/2016  tarihinde  cep  telefonunun  saat  19:45'den  itibaren  Güvercinlik  Kışlasının 

bulunduğu mevkiideki  baz  istasyonlarından sinyal  vermeye  başladığı,  saat  23:15'de  Zırhlı 

Birlikler Komutanlığındaki baz istasyonlarından sinyal verdikten sonra saat 23:18'den itibaren 

Güvercinlik  Kışlasının bulunduğu mevkiideki baz istasyonlarından sinyal  verme başladığı, 

saat  00:27'de Zırhlı  Birliklerde Komutanlığındaki  baz istasyonlarından sinyal  verdiği,  saat 

00:29'da  tekrar  Güvercinlik  Kışlasının  bulunduğu  mevkiideki  baz  istasyonlarından  sinyal 

verdiği,  01:02'de  yine  Zırhlı  Birlikler  Komutanlığının  bulunduğum  mevkiideki  baz 

istasyonlarından  sinyal  vermeye  başladığı,  saat  02:27'den  itibaren  ise  sabaha  kadar 

Güvercinlik kışlasının bulunduğu mevkiideki baz istasyonlarından sinyal verdiği, şüphelinin 

cep telefonu ile gece boyunca iletişimde bulunduğu,ayrıca internet erişiminde de bulunduğu 

anlaşılmıştır. 

Şüpheli Yaren KARAOĞLU, 16/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Yaren  KARAOĞLU'nun  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli Yaren KARAOĞLU'nun, 1. Kara Havacılık Alay Bakım Taburu Kullanıcı 

ve D/DS Bakım Bölüğü HafifGenel Maksat Hücum Helikopter Kullanıcı Bakım ve Onarım 

D/DS Takımında Bakım Teknisyeni olarak Astsubay Kıdemli Çavuş olarak görev yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri olmayan şüphelilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış biçimi 

ile birlikte nazara alındığında, şüpheli Yaren KARAOĞLU'nun Fetullahçı Terör Örgütü üyesi 
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olduğunun anlaşıldığı,

Şüphelinin,  Kara  Havacılık  Komutanlığının  Batı  Bölgesindeki  U/H-1  Hangarı  ve 

Uçuş Hattının 15/07/2016 tarihindeki Nöbetçi Astsubayı olarak önceden görevlendirildiği, 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensupları  tarafından  planlanan  askeri  darbe  girişimi 

hazırlıkları  aşamasında  Kara Havacılık  Komutanlığı  Güvercinlik  Kışlasının helikopterlerin 

sevk ve idare edildiği askeri birlik olarak belirlendiği, Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının 

15/07/2016  tarihi  gecesinde  gerçekleştirecekleri  askeri  darbe  girişimi  öncesinde  kışlada 

nöbetçi  tüm personeli  değerlendirdikleri,  15/07/2016 tarihi  gecesi  için kışlanın tam olarak 

kontrolünü temin edebilmek amacıyla kendileri ile fikir ve eylem birliği içerisinde olmayan 

nöbetçi  personelin  nöbetini  değiştirdikleri,  kendileri  ile  fikir  ve  eylem birliği  içinde  olan 

nöbetçileri ise nöbetlerine devam etmelerini sağladıkları, bununla birlikte bir kısım personele 

izin vererek evlerine gönderdikleri, yine geceleyin kışlanın girişini araçlarla kapatarak giriş ve 

çıkışı  engelledikleri  bir  bütün  olarak  değerlendirildiğinde,  15/07/2016  tarihi  gecesinde 

Güvercinlik  Kışlasında askeri  darbe girişimine karşı  eylemde bulunabilecek durumda olan 

askeri  personelin  bulunmamasının  sağlandığı,  bu  kapsamda  da  darbe  planlamasını  yapan 

şüphelilerin  şüpheli  Yaren  KARAOĞLU'nun  da  olay  gününe  ilişkin  nöbetini 

değiştirmedikleri, şüpheli Taha Fatih ÇELİK 01/09/2016 tarihli ifadesinde; "15/07/2016 günü 

sabah saat 07:30 sıralarında mesaiye gelerek 08:30 daki nöbet toplantısına katıldım. O gün  

birinci  Kara  Havacılık  Alayı  Nöbetçi  Amiri  idim.  Kışla  nöbet  toplantısında  rutin  nöbet  

faaliyetleri konuşuldu dikkatimi çeken husus o günkü nöbetçi heyetinin daha sonra gördüğüm  

kadarı  ile  hepsi  bu faaliyete  iştirak etmişlerdi."  şeklindeki  beyanlarının  da bunu doğrular 

nitelikte olduğu,bununla birlikte her ne kadar şüpheli Yaren KARAOĞLU nöbetinin önceden 

belirlendiğini  belirtmiş  ise  de,  askeri  darbe  girişimine  ilişkin  hazırlık  ve  planlama 

toplantılarına  katılan  ve  olay gecesi  de  helikopter  kullandıkları  belirlenen şüpheliler  Taha 

Fatih ÇELİK ve Halil GÜL'ün de olay gününe ilişkin nöbetlerinin önceden belirlendiği, 

Olay gecesi askeri darbe kapsamında faaliyette bulunan helikopterlerde kullanılmak 

üzere  mühimmat  gereksinimi  oluştuğunda  şüpheli  Ünsal  ÇOŞKUN'un  şüpheli  Murat 

BOLAT'a  bir  UH-1  helikopteri  kaldırıp  Zırhlı  Birlikler  Komutanlığına  göndermesini  ve 

oradan verilecek olan mühimmatı  getirtmesi  talimatı  verdiği,  şüpheli  Murat  BOLAT'ın bu 

talimat üzerine helikopterle mühimmat getirme talimatını şüpheliler Ersel ERSOY ve Soner 

GÖKÇE'ye verdiği, şüpheliler Ersel ERSOY ve Soner GÖKÇE'nin UH-1 hangarına gittikleri, 

orada  şüpheli  Yaren  KARAOĞLU'nun  hazırladığı  bir  UH-1  helikopterine  şüpheli  Yaren 

KARAOĞLU  ile  birlikte  bindikleri,  şüpheli  Yaren  KARAOĞLU'nun  bu  helikopterin 

teknisyenliğini yaptığı, şüphelilerin bu helikopterle Zırhlı Birlikler Komutanlığına gittikleri, 

orada  askeri  darbe  kapsamında  faaliyet  gösteren  başka  şüphelilerin  bir  araçla  getirdikleri 

mühimmatı alıp Güvercinlik Kışlasına taşıdıkları, şüphelilerin bu şekilde gece boyunca 2 kez 
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Zırhlı  Birliklerden  Güvercinlik  Kışlasına  mühimmat  taşıdıkları,  şüphelilerin  taşıdıkları 

mühimmatın gelir  gelmez helikopterlere yüklendiği  ve kullanıldığı,  şüphelinin olay gecesi 

Güvercinlik'den  Zırhlı  Birlikler  Komutanlığına  gittiğine  ilişkin  hareketliliğinin  HTS 

kayıtlarıyla da tespit edildiği, 

Şüphelilerin Zırhlı Birliklerden getirdikleri mühimmatın, olay gecesi Zırhlı Birlikler 

Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığında bulunan 1. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'na ait 

İGLO cephaneliğinin kilitlerinin kırılarak çalınan mühimmatlardan olduğunun anlaşıldığı, 

Şüphelinin  mühimmat  taşıma  sonrasında  araçla  nöbet  tuttuğu  hangara  araçla 

dönerken  Jandarma  Kışlasından  geçtiği  esnada  Jandarma  Havacılık  Komutanlığının 

durdurulduğu ve gözaltına alındığı,

Şüphelinin olay gecesi askeri darbe kapsamında kendisine verilen yasa dışı emir ve 

talimatları  yerine  getirdiği,  olay gecesi  helikopterlerde  kullanılan  mühimmatın bir  kısmını 

şüpheliler Soner GÖKÇE ve Ersel ERSOY ile birlikte helikopterle taşıdıkları, 

Şüphelinin, Kara Havacılık Komutanlığında gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir 

askeri darbe girişimi olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için Fetullahçı Terör 

örgütü  mensubu  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ettiği, 

şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında  Fetullahçı  Terör  Örgütü 

mensuplarından askeri darbe planlaması kapsamında aldığı yasal olmayan emir ve talimatları 

yerine getirdiği, 

Şüpheli  Yaren KARAOĞLU'nun,  soruşturmaya konu eylemlerinin,  Silahlı  Terör 

Örgütü üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük 

Millet  Meclisini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  kısmen  veya  tamamen  yapmasını 

engellemeye  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya 

görevlerini  yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını 

oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-149- Şüpheli Yasin KÖROĞLU'nun( Teğmen ) Eylemleri :

Şüpheli  Yasin  KÖROĞLU  27/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  21.45  te  gazinoda 

toplandık, Tabur Komutanımız geldi ve bana hitaben ''Binanın etrafını dolaş, bizden olmayan 

biri var ise bana haber ver'' dedi. Bende emri uyguladım, herhangi olumsuzluk görmedim ve 

bunu  Tabur  Komutanımıza  ilettim,  bana  gazinoda  beklememi  söyledi.  Binadan  aşağıya 

baktığım  zaman,  aşağıda  bir  hareketliliğin  olduğunu,  masaların  üzerinde  mühimmatların 

olduğunu, şarjörlere  mühimmat basıldığını,  herkese bir  silah ve şarjör verildiğini  gördüm. 

Daha sonra kursiyerler grup grupşahsi araçlarına binerek okula ait olan silahlardan yanlarına 
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alarak  taburdan  ayrıldılar.  Nereye  gittiklerini  bilmiyorum.  Taburda  Üsteğmenimiz  Alican 

KOÇ ve ben kalmıştım. Üsteğmenimizde silah vardı ama bende yoktu. Daha sonra aşağıya 

indiğimde  Kerimcan  KAMAN  ile  karşılaştım.  Akabinde  taburun  bahçesinde  bulunan 

kamelyada Alican Üsteğmenim, Kerimcan Teğmenim ve ben birlikte oturduk. 

Bu  sıra  cep  telefonumun  internetinden  darbe  olduğunu,  TSK'nın  yönetime  el 

koyduğunu,  Boğaz  Köprüsünün kapatıldığını,  Genelkurmay Başkanlığına  saldırı  olduğunu 

öğrendim.  Akabinde  Tabur  Komutanımız  yanımıza  geldi  ve  sinirli  bir  şekilde  Dursun 

Başçavuşu  sordu.  Bu  sıralarda  sürekli  bulunduğumuz  alandan  helikopterlerin  kalkıp  bir 

müddet  sonra  indiklerini  gördüm.  Helikopterler  eğitimlerimizde  bizlere  sürekli  anlatılanın 

dışında,  aykırı  bir  şekilde  kalkış  ve  iniş  yapıyorlardı.  Sürekli  çatışma  sesleri  ve 

bombardımanları duyuyordum. 

Saat 5.30 civarında Kerimcan Teğmenle otururken Cihangir CAN ve Fatma İNCİ 

Teğmen arkadaşlarımızı gördük ve bize polislerin birlik içerisine girdiğini, komutanlarımızla 

çatıştıklarını  söylediler.  Fatma  İNCİ  ağlıyordu.  Daha  sonra  Cihangir  ve  Fatma  okul 

komutanımızın Teğmenlerin serbest olduğunu ve birlikten ayrılabileceklerini söylediğinden 

bahsettiler.  Bizde  Kerimcan,  Cihangir,  Fatma  ve  ben  nizamiyeden  çıkmaya  çalıştık.  Bu 

sıralarda  bir  Kobra  Helikopteri  polislerin  birliğe  girmiş  olduğu  yöne  doğru  sürekli  ateş 

ediyordu.  Bizde  alaydan ayrılmaya  çalıştık. Nizamiyede  Titan  diye  tabir  ettiğimiz  yangın 

söndürme  aracının  olduğunu  ve  nizamiyeyi  bununla  kapattıklarını,  giriş-çıkışın  yasak 

olduğunu gördük. Nizamiyede duran nöbetçi Astsubay ile yaklaşık 15 dakika konuşup, okul 

komutanımızın emri olduğunu söyleyip onu ikna ettikten sonra okuldan 06.00 civarı ayrıldık. 

" şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Alican KOÇ 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " Kurs taburuna ben gittiğimde 

Teğmen Yasin KÖROĞLU ve Teğmen Kerimcan KAMAN oradaydı.  Bir  müddet  üçümüz 

birlikte  kamelyada  oturduk.  ...  Saat:  02.00  sıralarında  bölük  komutanı  Emre  ERKAN 

yanımıza  geldi.  Bir  müddet  kamelyada oturduk.  Kendisine  haberlerde  duyduğumuz darbe 

olayının  bastırıldığını,  halkın  sokağa  döküldüğünü  bu  olanların  bizim  için  iyi  olacağını 

söylediğimizde bizlere sokağa çıksalar ne olur bunlar yalan haber inanmayın dedi ve gitti. Biz 

orada  bulunan  arkadaşlar  ile  birlikte  sabah  saat  05.00-05.30  sıralarına  kadar  kurs  tabur 

bölgesinde kaldık. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15 Temmuz 2016 günü, saat: 21:18'de, Piyade Teğmen Yasin KÖROĞLU’nun sivil 

kıyafetli olarak Kara Havacılık Subay Temel koğuş kapısından giriş yaptığı,
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15 Temmuz 2016 günü, saat: 21:40'da, Topçu Teğmen Burak Han İLGÜN ve Piyade 

Teğmen  Yasin  KÖROĞLU’nun  uçuş  kıyafetli  olarak  Kara  Havacılık  Subay Temel  koğuş 

kapısından çıkış yaptıkları,

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:02'de, Piyade Teğmen Yasin KÖROĞLU’nun uçuş 

kıyafetli olarak subay temel silahlık koridorunda görüldüğü, 

15 Temmuz 2016 günü, saat: 22:37'de, Piyade Teğmen Yasin KÖROĞLU’nun uçuş 

kıyafetli olarak Kara Havacılık Subay Temel Çıkış Kapısında görüldüğü belirtilmiştir. 

Şüpheli  Yasin  KÖROĞLU'na  ait  Turkcell  marka  simkart  üzerinde  Siber  Suçlarla 

Mücadele Daire Başkanlığı tarafından inceleme yapılarak, 06/02/2017 tarihli inceleme raporu 

düzenlenmiştir. 

Şüpheli Yasin KÖROĞLU'nun kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0531 302 93 

55  numaralı  telefon  hattı  için  Ankara  3.  Sulh  Ceza  Hakimliği'nin  25/11/2016  tarih  ve 

2016/6373 D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti 

kararı verilmiştir.

Şüpheli Yasin KÖROĞLU'nun kullanmakta olduğu 0531 302 93 55 numaralı 

telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe  girişiminde  bulunulan 

15/07/2016  tarihinde  cep  telefonunun  gece  boyunca  açık  olduğu,  internet  erişiminde 

bulunduğu, şüphelinin cep telefonunun olay gecesinden başlamak üzere sabah 06:21 sıralarına 

kadar  Güvercinlik  kışlasının  bulunduğu  mevkiideki  baz  istasyonlarından  sinyal  verdiği, 

şüphelinin  olay  gecesi  askeri  darbe  girişimine  iştirak  eden  şüpheliler  Mahir  Furkan 

HASDEMİR, Nuri YÜKSEL, Yasin CANDEMİR ve Kerimcan KAMAN ile telefon iletişimi 

içerisinde olduğu görülmüştür.

Şüpheli Yasin KÖROĞLU,18/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Yasin  KÖROĞLU'nun  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Yasin  KÖROĞLU'nun,  Kara  Havacılık  Okul  Komutanlığı  Öğrenci  ve 

Kurslar Tabur Komutanlığında 7. dönem kursiyer teğmen olarak görev yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri dışında başka asker kişilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış 
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biçimi ile  birlikte  nazara  alındığında,  şüphelinin  Fetullahçı  Terör  Örgütü üyesi  olduğunun 

anlaşıldığı,

Şüphelinin,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler  tarafından  15/07/2016 

tarihinde  gerçekleştirilecek  askeri  darbe  girişimi  öncesinde,  Subay  Temel  Kurs  Bölük 

Komutanı olan şüpheli Emre ERKAN tarafından 15/07/2016 tarihinde saat 21:30 sıralarında 

kışlada  bulunmaları  talimatı  üzerine  15/07/2016  tarihinde  saat  21:45'de  Güvercinlik 

Kışlasında, toplantı yapılacak yerde tulumlu olarak, hazır vaziyette beklediği, 

Şüpheli  Yasin  CANDEMİR'in,  şüpheliyi  Taburun  binasında  görevlendirerek 

şüpheliye  binanın  etrafında  dolaşarak  kendilerinden  olmayan  birilerinin  olup  olmadığını 

kontrol etmesi, eğer böyle birileri var ise kendisine haber vermesi yönünde talimat verdiği, 

şüphelinin  de  kendisine  verilen  talimat  gereği  bina  etrafında  dolaşarak  herhangi  bir 

olumsuzluk olmadığı yönüde şüpheli Yasin CANDEMİR'e bilgi verdiği, 

Şüphelinin, askeri darbe faaliyeti başladığı saat 22:00 sıralarından sabah saat 06:00 - 

07:00 sıralarına kadar askeri darbeyi sevk ve idare eden şüpheliler tarafından verilen yasadışı 

emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması, kışlada askeri darbeye yönelik 

faaliyetleri  yönlendirenlerin  Akıncı  üssüne  gitmeleri  ve  şüpheli  Ünsal  ÇOŞKUN'un 

'teğmenler  ayrılabilir' talimatı  üzerine  kıyafetlerini  değiştirip  Güvercinlik  kışlasından 

ayrıldığı, 

Şüphelinin,  görev tanımı dışında Tabur binasında kendisine verilen yasa dışı  emir 

vetalimatları yerine getirdiği, olay gecesi askeri darbeciler açısından Güvercinlik kışlasının 

kontrol ve güvenliğini sağladığı, 

Şüphelinin  cep  telefonunda,  tanık  Mehmet  DİKKATLİ'nin  beyanına  göre  isminin 

'Yurtta  Sulh'  olduğu anlaşılan 7.  dönem kursiyer  teğmenlerden oluşan whatsapp grubunun 

kayıtlı  olduğu  ve  askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  üzerine  şüphelinin 

aldığı talimat doğrultusunda bu whatsapp grubuna ilişkin tüm paylaşımları sildiği, 

Şüphelinin,  Kara  Havacılık  Komutanlığında  olay  gecesi  gerçekleştirilen  askeri 

hareketliliğin bir askeri darbe girişimi olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için 

kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu olan diğer şüphelilerle fikir ve eylem birlikteliği 

içerisinde  hareket  ettiği,  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  darbe  girişiminin  başarıya 

ulaşması için kendisine verilen yasal olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Yasin  KÖROĞLU'nun,  soruşturmaya  konu  eylemlerinin,  Silahlı  Terör 

Örgütü üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük 

Millet  Meclisini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  kısmen  veya  tamamen  yapmasını 

engellemeye teşebbüs etmek ve Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya 

görevlerini  yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını 
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oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-150- Şüpheli Yunus AYDOĞAN'ın ( Astsubay Çavuş) Eylemleri :

Şüpheli Yunus AYDOĞAN 30/11/2016 tarihli ifadesinde; " Ben 2011 yılından beri 

Kara  Havacılık  Komutanlığı  Meydan  Harekat  Taburunda  Hava  Trafik  Kontrol  Astsubayı 

olarak görev yapıyordum.

Olay tarihinde de kule nöbetçi astsubayı olarak uçuş kulesinde nöbetçi idim. Bizim 

bu nöbetimiz sabah saat 09:00'da başlar ertesi sabah saat 09:00'a kadar devam eder. Normalde 

bu  nöbeti  tek  bir  astsubay  tutar,  ancak  yoğun  uçuş  olduğu  zaman  takviye  nöbetçi  kalır. 

Gündüz mesai saatleri  içerisinde nöbetçi  astsubay dışında başka personelde bulunur.  Olay 

gününde  normal  gündüz  rutin  nöbetimizi  tuttuk.  Herhangi  bir  olağan  üstü  durum yoktu. 

Mesaiden  sonra  ben  ve  Rıdvan  ÖZER  Astsubay  nöbete  devam  ediyorduk.  Saat  19:00 

sıralarında Kara Kuvvetleri Komutanı kışladaydı. 

Biz  kuledeyken  bölük  komutanımız  Levent  ÇAKAR Binbaşıda  yanımızdaydı.  O 

sırada Fatih KARAGÖZ kuleyi dahili hattan aradı. Bana "havada hiç hava aracı kalmasın,  

Temelli'deki bütün uçaklar insin, onlara araç göndereceğiz" dedi. Bende Malatya'dan gelen 3 

tane  helikopter  var  onları  ne  yapacağız dedim. O da iptal  et  onlar  gelmesinler  dedi.  Ben 

hemen  Temelli  kuledeki  nöbetçi  astsubay  olan  Ali  Tunç  AVŞAR'a  telefondan  mesaj 

gönderdim, verilen emri ilettim, sonrada Kayseri Erkilet meydanını aradım. Ona Malatyadan 

gelen  helikopterlerin  durumunu  sordum.  O  da  helikopterlerin  kalktığını  söyledi.  Bende 

kendilerine  helikopterlerle  irtibat  kurun,  Ankara'ya  gelmesinler  uçuşlar  iptal  edildi  dedim. 

Aradan 10 - 15 dakika geçtikten sonra Kayseri'yi askeri hattan aradım. Bana oradaki görevli 

tüm  Türkiye'de  hava  sahasının  uçuşa  kapatıldığını,  tuhaf  şeylerin  olduğunu,  Malatya'dan 

gelen helikopterlerin Ankara'ya doğru gelmekte olduğunu söyledi. Ben Temelli'deki uçakların 

inmesinin kuvvet komutanının birlikte olmasından kaynaklandığını düşünmüştüm. Kayseri ile 

konuştuktan sonra Genel Kurmay'ın emri ile böyle bir uçuş yasağı olduğunu anladım, durumu 

Levent ÇAKAR Binbasıya anlattım. Biz onunla konuştuk ne olduğunu anlayamadık.

Bu esnada harekat merkezinden bir üstteğmen ya da yüzbaşı kuleyi arayarak benden 

bir  gün  önceki  gece  uçuşuna  ilişkin  kayıtları  istedi.  Bende  bunun  üzerine  İlhan 

OCAKCIOĞLU Başçavuşu aradım. Olan biteni anlattım. 'komutanım kuvvet komutanı burda,  

Temelli'deki  uçuşları  kestiler,  Kayseriden  gelen  trafikleri  geri  göndermemizi  istediler,  

arkasından Temelli'ye  insin  diye  değiştirdiler,  ayrıca  bir  gün önceki  gece  uçuşana ilişkin  

kayıtları gösteren Form 92'yi istiyorlar'  dedim. O da 'böyle mevzuları telefonda konuşma,  

istenilen formu gönder, benim de o tarafta işlerim var, belki sana uğrayabilirim' dedi. 
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Ben  bunun  üzerine  Form 92  kayıtları  dediğimiz  gece  uçuşlarına  ilişkin  kayıtları 

Karanet  dediğimiz  bilgisayar  sistemi  üzerinden  gönderdim.  Kara  Kuvvetleri  komutanı 

beraberindeki  heyet  ile  taarruz  hangarının  oradan  geçip  CH47'lerin  bulunduğu  Hava 

Ulaştırma Taburunun hangarına  geldiler.  Bizde  kuleden kendilerini  takip  ediyorduk.  Hava 

kararmamıştı. Uzunca bir süre orada toplu halde piste yakın kısımda ayakta konuştuklarını 

gördük. Daha sonra o heyet oradan Birinci Kara Havacılık Alayına doğru gitti. 

Ben bu arada Temelli'deki  personeli  getirecek aracı  ayarlaması  için Meydan 

Hareket  Taburu  nöbetçi  subayına  bilgi  verdim. Hava  kararmıştı.  Kuvvet  Komutanının 

beraberindeki  araçlarla  askeri  birlikten  ayrıldıklarını  gördüm.  Bu  sırada  kulede  bulunan 

Rıdvan  ÖZER  Astsubay  uçuş  olmayacağı  için  kuleden  ayrıldı,  evine  gitti.  Yine  Levent 

ÇAKAR Binbaşı da aynı zamanlarda kuleden ayrılıp evine gitti. Meydanda sessizlik vardı, 

uçuş yoktu. Ben kayıtları girip herşeyi tamamladım. Hatta ertesi günün nöbet devir defterini 

de hazırladım. Uçuşda olmadığı için yastığımı çıkarmıştım. Uyuyacaktım. Bu sırada İlhan 

OCAKCIOĞLU  Başçavuş  kulede  bulunan  sivil  hattan  kuleyi  aradı.  Telefonu  açtım.  Ben 

kendisine  tekmil  verip,  işleri  yaptığımı,  dinlendiğimi  söyledim.  Bana 'bende  o  tarafa  

geliyorum,  çay  demle,  senin  şu  psikolojik  durumunu  konuşalım'  dedi.  Bende  psikolojik 

durumumda artık bir şey olmadığını, gelmesine gerek olmadığını söyledim. O da yok yok ben 

geleyim sen çay demle dedi. Telefonu kapattı. 

Ben daha öncesinde yaşadığımız depresyon dolayısıyla doktorun verdiği ağır ilaçları 

kullanıyordum.  Bu  nedenle  bana  bir  süre  nöbet  yazılmamıştı.  Ve  beni  vardiyadan 

çıkarmışlardı. Sonradan doktorumu değiştirdim. O da benim ilaçlarımı değiştirdi. Kendimi iyi 

hissediyordum, nöbet tutmak istiyordum. 15/07/2016 tarihindeki nöbetimde zaten Haziran ayı 

sonunda  belirlenen  nöbetimdi.  İlhan  OCAKCIOĞLU  Astsubayın  psikolojik  sorun  dediği 

benim bu belirttiğim depresyon rahatsızlığımdır. 

Ben, İlhan OCAKCIOĞLU Başçavuş kuleye geleceği için yastığı falan kaldırdım, 

çay demledim, televizyonu açtım, oturdum, bekliyordum. Telsizden bu sırada çıt çıt mandal 

sesleri gelmeye başladı. Sanki birisi telsize basıyordu ancak konuşmuyordu. Yine bu arada 

telsizden birisine kızar gibi bir bağırma sesi geldi. Telsize geçip frekansta konuşan trafik var 

mı diye çağrı yaptım. Cevap gelmedi, çağrıyı tekrarladım, yine cevap gelmedi, kuleden uçuş 

hattına baktığım zaman bir anda skorsky hangarının önünde skorsk helikopterin bir kısmının 

hareket  ettiğini,  bir  kısmının  uçtuğunu,  ışıklarının  yandığını,  yine  aynı  şekilde  taarruz 

hangarının önünde de aynı helikopter hareketliliğinin olduğunu gördüm. Heyecanlandım, şoka 

girdim.  İlk  defa  böyle  birşeyle  karşılaşmıştım.  Hemen  meydan  hareket  nöbetçi  subayına 

diyafondan çağrı yaptım. 'komutanım havada bir sürü helikopter var, ne oluyor' dedim. O da 

'havada helikopter mi var, bende bilmiyorum, beni de alaydan çağırdılar, ben de gidiyorum,  

haberin  olsun' dedi.  Kulede  kimse yoktu.  Paniğe  kapıldım.  Kalkan helikopterlerin  hiçbiri 
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kuleye çağrı yapmadan kalkış yapıyorlardı. Televizyondan haber kanallarına baktım. İstanbul 

boğazının tanklar tarafından ulaşıma kapatıldığını gördüm. Olağanüstü birşeyler vardı. Hemen 

annemi aradım. Ona birşeyler olduğunu, haberleri açıp bakmalarını söyledim. Bu sırada İlhan 

OCAKCIOĞLU Başçavuş sivil kıyafetiyle kuleye geldi. Üzerinde silah görmedim. Bana 'ne 

oluyor  Yunus' dedi.  Bende  çok  sayıda  helikopterin  kuleden  habersiz  kalkış  yaptıklarını 

söyledim.  O  da  bana  'panik  yapma,  dur  bakalım,  anlayalım,  ne  oluyor,  ne  bitiyor' dedi. 

Televizyon açıktı ancak haberlerde hiçbir şey söylemiyordu. Biz beklemeye başladık. Ben bu 

sırada  bizim  ailenin  watsapp  grubuna  haberleri  bakmaları  şeklinde  yazılar  yazdım.  İlhan 

başçavuş  beni  gördü,  ama  birşey  demedi.  Bu sırada  Oğuz  YALÇIN  Albay  tek  başına 

kuleye geldi. Üzerinde tulum ve hücum yeleği vardı. Elinde de G-3 tüfeği vardı. Belinde 

tabanca ve şarjörler vardı.  İçeri  girer girmez bize  tamam burasının kontrolü  bende 

dedi. İlhan başçavuş kendisine hoşgeldiniz komutanım dedi. Bu sırada benim telefonum çaldı. 

Telefonu açtım, telefondaki kişi babamdı, kendisine şaşkınlığımı ve olan biteni anlattım. Oğuz 

YALÇIN Albay bunun  üzerine  elimdeki  telefonu  çekip  aldı 'sen  kimle  konuşuyorsun,  ne  

yapıyorsun' dedi.  Bende  kendisine  'komutanım birşey  yapmıyorum,  ailemle  konuşuyorum' 

dedim.  Telefon  tekrar  çaldı.  Bu  sırada  İlhan  başçavuş  araya  girdi  ve  Oğuz  YALÇIN'a 

'komutanım arkadaşın sıkıntıları  var' dedi,  bunun üzerine  Oğuz YALÇIN cep telefonumu 

bana geri  verdi,  ben  telefonla  konuşurken İlhan  Başçavuş  telefonu elimden aldı 'ver  ben 

konuşayım' dedi,  telefonu  aldı  ve  babama  telefonda 'beyefendi  herhangi  bir  sıkıntı  yok,  

tatbikat gibi birşey var, endişe etmeyin,  ben komutanıyım' dedi. Telefonumu uçak moduna 

alıp, masanın çekmecesine koydu. Ben arada bir kulenin balkonuna çıkıp sigara içiyordum. 

İçeri geri girdiğimde bir defasında kuledeki dahili telefon çaldı, ben açıp bakmak istedim. 

Oğuz YALÇIN hemen telefonu elimden alıp kapattı. Sen neden telefonu açıyorsun, çık dışarı 

dedi. Bundan önce de bir defa daha Etimesgut hava alanı ile görüşmüştüm. Bana uçuş olup 

olmadığını sordular, benden havada bir sürü helikopter olduğunu söyledim. Oğuz YALÇIN 

Albay beni balkona gönderince ben yarım saat kadar balkonda bekledim. Aşağıda elleri silahlı 

nöbet tutan 3 - 4 tane teğmen vardı.

Ben bir ara kuleye tekrar girdiğimde oraya okul komutanı olan Ünsal ÇOŞKUN'un 

girdiğini gördüm. Yanında da bir tane subay vardı. Bu subayın kim olduğunu bilmiyorum. 

İçeriye Albay Hakan Cafer ARSLAN olduğunu zannettiğim üzerinde kamuflaj olan isimliği 

bulunmayan birisi  daha oturuyordu.  Bana çay ver  dediler.  Bende çay servisi  yapıyordum. 

Ünsal  ÇOŞKUN bana  tuhaf  tuhaf  baktı.  Oğuz  YALÇIN bana  sen  dışarı  çık  dedi.  Bende 

balkona çıktım. Sigara içtim. Aralarında birşeyler konuşuyorlardı, ancak ben duymadım. İlhan 

OCAKCIOĞLU'nun telsizden 'Yurtta Sulh'  diye anons yaptığını duydum. 10 dakika kadar 

kaldıktan sonra Ünsal ÇOŞKUN yanında bulunan subayla birlikte kuleden ayrıldı. Bu sırada 

kuleye Serdar ERCAN Üsteğmen tek başına, tulumlu olarak geldi. Ben kendisine komutanım 
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ne  oluyor  diye  sordum,  bana  hiç  cevap  vermedi.  O  da  orada  oturuyordu.  Ben  balkonda 

olmama  rağmen  kuledeki  telsizin  konuşmalarını  duyuyordum.  Çünkü  sesi  sonuna  kadar 

açıktı.  Aslan  01  kodunu  kullanan  birisi  kule  dışından  uçuşu  yönetiyordu, talimatlar 

veriyordu.  Değişik  kodlar  bulunan  helikopterlere  talimatlar  veriyordu.  'Akıncı'ya  gidin,  

MİT'e  gidin,  Harp  Okuluna  gidecekler  hazırmı,  Çankırı'ya  gidecek  hazır  mı,  Genel  

Kurmay'ın  etrafına  ateş  edin,  Beştepe'yi  vurun,  polislere  ateş  edin'  diye  talimatlar 

veriliyordu. Ayrıca 'atın abi atın, acımayın, polis gördünmü ateş edin, toma gördünmü ateş  

edin,  topluluk  gördünüzmü  ateş  edin,  kalabalıkları  gördünüzmü  ateş  edin' dediler. 

Helikopterlerde hepsinde telsiz vardı, ancak ben helikopterlerin birbirleriyle konuştuklarını 

duymuyordum.  Helikopterlerin  Aslan01  ile  konuşmalarını  duyuyordum.  Helikopter 

telsizlerinden 'MİT'in üzerindeyiz,  MİT'i  vuruyoruz,  Genel  Kurmay üzerindeyiz'  gibi  sesler 

duyuyordum. Bu sesler tanıdıktı, çünkü bunlar bizim birliğin pilotlarıydı. 5 yıldır ben onların 

telsiz  konuşmalarını  dinliyordum,  bu  nedenle  onların  seslerini  tanıyordum.  Bir  ara  İlhan 

Başçavuş'un  yanına  gittim.  Kendisine  'komutanım  ne  oluyor,  polislere  ateş  edin  diyorlar' 

dedim. O da kendisinin de bilmediğini söyledi. 

Gece boyunca uçuş hattına inip kalkan helikopterler vardı. Genelde bu hareketlilik 

taarruz hangarı ile Cougar hangarının oradaydı.

Başlangıçta  ben  televizyonu  açmıştım.  Ancak  Ünsal  ÇOŞKUN  kuleye  gelince 

televizyonu kapatmışlardı. Bir ara Hakan Cafer ARSLAN Albay ile Oğuz YALÇIN albay 

televizyonda  TRT  kanalını  açtılar  ve  o  sırada  TRT'de  dizi  vardı.  TRT'de  darbe 

bildirisini  yayınlanacağını  söylediler,  onun  yayınlanmasını  beklediler. Bir  süre  sonra 

TRT'de sıkıyönetim bildirisi yayınlandı. Bende şok geçirdim. İyice psikolojim bozuldu. Ben 

balkona çıktım, sürekli sigara içip dua ediyordum.

Oğuz Yalçın  kulede  sürekli  askeri  hattan  gelen  telefonlara  bakıyordu.  Ayrıca  cep 

telefonu  ile  biryerleri  arıyorlardı.  Bir  ara  telefonda  'benim  ana  nizamiyeye  gidip  kontrol  

etmem lazım'  dediğini duydum. Oğuz YALÇIN ile İlhan OCAKCIOĞLU aralarında askeri 

birliğe giriş  ve çıkışların  nizamiyeler üzerinden kapatıldığını konuştular.  Herkes kendisine 

verilen görevi yapıyordu, herkes bekliyordu. Aralarında pek muhabbet etmiyorlardı. 

Ben bu olan bitenden rahatsızlanınca içeri girdim, İlhan OCAKCIOĞLU Başçavuşa 

komutanım ben iyice rahatsızlandım, müsade ederseniz ben gideyim dedim. O da sen git, 

aşağıda bekle dedi, bende bir kat aşağıya indim. Aşağıda bizim dinlenme odamız vardı, orada 

bir kanepe vardı. Oraya uzandım. Uyuya kalmışım. Silah sesleri ile uyandım. İlhan başçavuşu 

merdivenlerden  kuleye  çıkarken  gördüm.  Bende  camdan  dışarı  baktığımda  bir  jandarma 

münibüsünün  olduğunu  gördüm,  yukarıdan  kuleden  silah  sesleri  geliyordu.  Bende  yukarı 

kuleye çıktım. Oğuz YALÇIN Albay elindeki G3 tüfeği ile balkon kapısından aşağıdaki 

jandarmalara ateş  ediyordu.  Ben ne olduğuna anlam veremedim. İlhan OCAKCIOĞLU 
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başçavuş, Serdar ERCAN Üstteğmen ile tanımadığım üzeri tulumlu rütbesi olmayan 2 - 3 kişi 

yerde  siper  almış  yatıyorlardı.  Bende  çömeldim.  Tekrar  aşağıda  indim.  Şoka  girmiştim 

ağlıyordum.  Bu  sırada  kulenin  oraya  kobra  helikopter  geldi.  Aşağıdaki  jandarmaya  ateş 

etmeye  başladı.  Kobra  neredeyse  kuleye  vuracaktı.  O  kadar  yakındaydı.  Kobra  kulenin 

etrafında tur attı. Bu sırada da kulede bulunanlarda koşarak aşağıya indiler. Kulenin önüne bir 

tane helikopter geldi.  Oraya kuleden çıkanlar bindiler.  Ve helikopter oradan kalktı.  Bende 

yukarı kuleye çıkıp, çekmecedeki cep telefonumu aldım. Sonra aşağıya indim.

Ben aşağıya indiğimde bir tane uzman çavuş vardı, bir de meteoroloji memuru vardı. 

Halen  silah  sesleri  geliyordu.  Ancak  jandarma  geri  çekilmişti.  Uzman  çavuş  JÖAK'da 

görevliymiş.  O bize  burada  durmayalım gidelim dedi.  Birlikte  koşarak  jandarmaya doğru 

gittik.  Orada  oturduk  sakinleştik.  Cep  telefonu  ile  ailemle  görüştük.  Orada  jandarmada 

savcının ifade aldığı söylendi. Orada askeri savcıya tanık olarak ifade verdim. Bana orada 

polise  de  ifade  vermemiz  gerekiyor  dendi.  Aynı  gün  polise  teslim  ettiler.  Sonra  ben 

tutuklandım.

Hatırladığım kadarıyla o gece Ünsal ÇOŞKUN 2 defa kuleye eldi. Oğuz YALÇIN 

Albay ve İlhan OCAKCIOĞLU ile konuştu ve gitti. dedi

Ben saat  02:00'den sonra  aşağı  kata  indiğimde İlhan  OCAKCIOĞLU 2 -  3  defa 

yanıma  gelip  kontrol  etti,  bana  sen  burada  kal  biryere  gitme,  diye  emir  verdi.  Bundan 

maksadının ne olduğunu bilmiyorum. 

Olay  gecesi  Ali  Tunç  AVŞAR'da  kuleye  geldi.  Bana  abi  ne  oluyor  dedi.  Bende 

kendisine bende bilmiyorum dedim. O da benim gibi kulede bir süre durdu. Ne olup bittiğini  

anlamaya çalıştı.  Ben onun aşağıya  inişini  görmedim, sonra aşağıya  inmiş.  Ben balkonda 

sigara içerken o aşağıya inmiş. Ali Tunç AVŞAR kuleye geldiğinde ben bilgisayar başında 

oturup oturmadığını bilmiyorum. Sol tarafındaki bilgisayar uçuş kayıt bilgisayarıdır. O gece 

ne  Ünsal  ÇOŞKUN  ne  Oğuz  YALÇIN  ne  İlhan  OCAKCIOĞLU  bana  bu  bilgisayarda 

herhangi bir çalışma yapmam konusunda talimat vermediler. 

Olay gecesi kuledeki kayıt yapan sistemin kim tarafından devre dışı bırakıldığını ben 

görmedim. Kimin kapattığını bilmiyorum. Bunu İlhan OCAKCIOĞLU Başçavuş bilir. dedi

Olay  günü  Malatya'dan  gelen  helikopterlerin  Temelli'ye  ineceğini  ben  Temelli 

kuledeki  astsubay arkadaş  olan  Ali  Tunç AVŞAR isimli  arkadaşı  arayıp  söyledim.  Ayrıca 

Temelli'deki  müfreze  komutanlığını  aradım.  Orada  Abdülkadir  YARDIMCI'ya  da  durumu 

anlattım. 

Saat  22:00  sıralarında  meydan  harakat  taburundan  Fatih  DÖNDÜ Astsubay beni 

askeri hattan aradı. Bana gece uçuşu olup olmadığını, skorskylerin kalktığını söyledi. Bende, 

bende  bilmiyorum,  birden  tetik  basıp  kalktılar  dedim.  Bu  sırada  Oğuz  YALÇIN  Albay 

telefondaki kim dedi, sonra da ahizeyi elimden çekip kapattı. 
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Ben Fetullahçı terör örgütü mensubu değilim. Askeri darbeye herhangi bir şekilde 

katılmadım. Askeri darbe girişiminde bulunan askerlerle birlikte hareket etmedim. Ben rutin 

nöbetimi tuttum. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Yunus  AYDOĞAN  tanık  olarak  alınan  16/07/2016  tarihli  ifadesinde; "  Ben 

olayların  olduğu gün nöbetçi  astsubaydım.  Psikolojik  sorunlarımdan dolayı  2-3  aydır  ilaç 

kullanıyordum. Bu nedenle nöbet hizmetinden muaftım. Bana uçuş olmadığı veya az olduğu 

günlerde oryantasyon amacıyla nöbet hizmetlerine dahil olabileceğim söylendi. Olay gününde 

gece uçuşu olmadığı için bana nöbet yazıldı. Kuvvet komutanının ziyareti nedeniyle uçuşlar 

kesildi. Bölük komutanı Bnb. Levent ÇAKAR akşam mesai bitiminde birlikten ayrıldı. Takım 

komutanı Kd.Bçvş. Ilhan OCAKCIOĞLU beni aradı. Halimi hatrımı sordu, “ne yapıyorsun, 

yanına gelince çay demle içelim, dertleşelim” dedi. Saat 20:45 civarı İlhan başçavuş geldi. 

Ben İlhan başçavuşun aracını gördüğüm için geldiğini anladım. Ancak direkt yanıma gelmedi, 

sanırım  odasına  gitti.  Olayların  patlak  verdiği  saat  22:00  sıralarında  yanıma  geldi. 

Helikopterler  ışıklarını  kapatarak  kalkmaya  başladılar.  Bir  baktım  her  tarafta  helikopter 

havalanıyordu.  Normalde  kuleden  izin  almadan helikopterler  kalkış  yapamaz.  Bu sahneyi 

görünce korktum, Suriye’de savaş var sandım. VVatshap grubuma mesaj atıp helallik istedim. 

Takım komutanı İlhan Başçavuş yanıma gelip sakin olmamı söyledi. İlk geldiğinde şaşırmış 

gibi yapmıştı. Daha sonradan her şeyden haberdar olduğunu anladım. Oğuz YALÇIN Albay 

kuleye  geldi.  Kontrolün  artık  kendilerinde  olduğunu,  bu  durumun  olağanüstü  bir  durum 

olduğunu, herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini anlattı. Benden çay demlememi istedi. 

Sürekli çay içiyordu. Helikopterlere talimatların hepsini Aslan 01 adındaki telsiz kullanıcısı 

veriyordu. Saat 22:30 civarı Tuğgeneral Ünsal ÇOŞKUN kuleye geldi. Ünsal paşa benden 

şüphelendi.  Telefonuma  el  koydurdu.  İlaçlarımı  almadığım  için  veya  heyecandan  dolayı 

titremeye  başladım.  Aralarında  konuşacakları  için  bana  güvenmediklerinden  dolayı  beni 

balkona çıkarttılar. Balkonda olduğum için ne konuşulduğunu anlamadım. Telsiz frekansında 

yurtta  sulh  diye  bir  şey  duydum.  Bu  andan  itibaren  koordinatlar  verilmeye  başlandı, 

helikopterlerin nereye gitmesi gerektiğini Aslan 01 sürekli söylüyordu. Aslan 01 Beytepe’yi, 

Beştepe’yi,  MİT’i,  Türksat’ı  ve  TRT’yi,  Genelkurmayın  çevresini  bombalamalarını 

söylüyordu. 'Atın ağabeycim, atın ağabeycim, acımayın, polis gördün mü ateş edin,  toma  

görünce ateş edin, topluluk görüldüğü zaman ateş edin, dağıtın' şeklinde talimatlar veriyordu. 

Ünsal  Paşa  bir  ara  gidip  tekrar  geri  geldi,  Teğmeninden Generaline  kadar  hepsinin  silahı 

vardı. Kuleden çıkmak istedim. Giren de çıkan da vurulsun şeklinde emir olduğunu söylediler. 

Çok korkmuştum. Ne yapacağımı bilmiyordum. Saat 06:00 gibi Oğuz Albay kuleden indi. 

Yanında  4-5  kişi  daha  vardı,  İlhan  Başçavuşun  olduğunu  gördüm.  İsmini  bilmediğim bir 

üsteğmen ve albay vardı. Kuleden aşağı indiklerinde Oğuz Albay JÖH’te görevli bir uzman 
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çavuşu yakalamış.  Kafasına  silah  dayamış,  ben  bunu  meteorolojide  görevli  arkadaşımdan 

öğrendim. Koşarak helikoptere gittiler ve kaçtılar. Ben, uzman çavuş ve meteorolojide görevli 

arkadaş iki ateş arasında kaldık. Koşarken yaklaşık 100 tane mermi sağımdan solumdan geçti 

dedi.

ŞüpheliYunus  AYDOĞAN  Ankara  7.  Sulh  Ceza  Hâkimliği'nde  25/07/2016 

tarihli  sorgusu  sırasında  verdiği  ifadesinde:  Hava  Trafik  Kontrolü  Astsubay  Kıdemli 

Çavuşum, Kara Havacılık Komutanlığı Güvercinlik Uçuş Kulesinde görev yapıyorum. Olay 

günü görevliydim. Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak birliğimize geldi. Yeni alınan 

helikopterleri gezdi. Bana havada kuş dahil uçmasın dedi. Bu sözü söyleyen Kara Havacılık 

Komutanının emir astsubayıydı. O andan itibaren meydanda bir anormallik olmaya başladı. 

Her  yerden  telefon  gelmeye  başladı.  Biz  ne  olduğunu  bilmiyorduk.  Akşam  saat  21.00 

civarında takım komutanı beni aradı. Akşam geleceğini benimle çay içeceğini söyledi. Akşam 

saat 21.50 civarında kuleye haber vermeden kendi aralarında ayrı bir frekans kurarak uçuşa 

çıkmışlar. Birçok helikopter gördüm. Bizim oraya uçak inmiyordu, helikopterler vardı. Evimi 

aradım.  Ne  olduğunu  anlamaya  çalıştım.  Takım  komutanım  yanıma  geldi,  ne  olduğunu 

anlayacağımızı,  sakin  olmam  gerektiğini  söyledi.  Sonrasında  ilk  defa  gördüğüm Oğuz 

YALÇIN Albay kuleye geldi. Bundan sonra kule bizim kontrolümüzde dedi. Bana emirlere 

riayet  et,  sürekli  çay demle dediler.  Bende çay demledim. Telefonuma el  koydular.  Sonra 

sürekli  helikopterler  inip  kalkıyordu.  Arslan01  Çağrı  isimli  biri  uçuşları  yönlendiriyordu. 

Telsiz konuşmalarından anlıyordum. Çünkü sürekli şurayı bombalayın, şuraya acil personel 

götürün gibi talimatlar veriyordu. Ben sürekli çay veriyordum. Özel konuşacakları zaman beni 

dışarı çıkarıyorlardı. Bu Arslan01 isimli telsiz konuşmalarını Kara Havacılık Okul Komutanı 

Ünsal ÇOŞKUN'un verdiğini öğrendim. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli İlhan OCAKCIOĞLU 27/07/2016 tarihli ifadesinde; " 15/07/2016 günü 

akşam Saat:21:30 sıralarında kule nöbetçisini kontrol amaçlı olarak birliğime gittim. Zaten bu 

görevi gündüzden komutanım olan Binbaşı Levent ÇAKAR ile birlikte planlamıştık. Kısa bir 

süre  sonra  kuleye  vardım  ve  kulede  bulunan  nöbetçi  olan  personelim  Astsubay  Yunus 

AYDOĞAN ile görüştüm. Yaklaşık 15 dakika sonra sayısını tam olarak bilmediğim 3 veya 4 

skorsky helikopterin çalıştığını  duydum. Bu durum üzerine nöbetçi  olan arkadaşım Yunus 

'Motor çalıştıran trafikler çağrı adınız nedir'  şeklinde kule frekansından anons etti.  Ancak 

herhangi  bir  cevap  gelmedi.  Ardından  skorskyler  havalandı  ve  bu  esnada  Albay  Oğuz 

YALÇIN ve isim peçleri olmayan ancak rütbeleri bulunan 1 üsteğmen ile 3 teğmen kuleye 

çıktılar ve bize 'Biz buranın emniyetini alıyoruz' dediler. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 
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Şüpheli  ALİ TUNÇ AVŞAR 03/11/2016 tarihli  ifadesinde; "  ...  Oğuz YALÇIN 

Albay  beni  önüne  katarak  beni  kuleye  çıkarttı.  Kulede  telsiz  de  İlhan  OCAKCIOĞLU 

Başçavuş olduğunu, Yunus AYDOĞAN'ınsol tarafta bilgisayar başında oturduğunu gördüm. 

Sağ  taraftada  elinde  telsizle  Ünsal  ÇOŞKUN  sandalyede  oturuyordu  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur. 

Tanık Fatih  DÖNDÜ 26/07/2016 tarihli  ifadesinde;"...  Sabah olduğunda bizim 

içtima  alanına  bir  çok  sivil  ve  üniformalı,  tam  teçhizatlı  kişiler  geldi.  İçlerinden  şuan 

hatırlayamayacağım bir kişi bana "burada silahlı teğmenler var mı?" dedi. Ben de kimsenin 

olmadığını  söyledim.  Fakat  kulede  bu  kişilerin  olabileceğini  belirtmem  üzerine  birden 

havadan bize ateş açıldı.  Hemen mevzilendik. Sonrasında tanımadığım bir uzman çavuşun 

yaralı  olarak  içeriye  girdiğini  gördüm.  Bu  sırada  JÖH  timleri  havadan  bize  ateş  eden 

helikoptere ateş etmeye başladılar. Sonrasında helikopter birliğimizin hava sahasından ayrılıp 

gitti.  Daha sonra yan binaya girdiğimizde şuan tutuklu olduğunu bildiğim Kıdemli  Çavuş 

Yunus AYDOĞAN ile birlikte iki kişi binaya girdi. Yunus'a olanlarla ilgili soru sordum. O da 

bana "abi bu şerefsizler bizi ketenpereye getirdi, ben şuan tutuklu olan birinci sicil amirim 

Kıdemli  Başçavuş  İlhan  OCAKCIOĞLU'nun  emrilerini  yerine  getirdiğini,  kobraların  ateş 

edinceye kadar olanlara bir anlam veremediğini" söyledi." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Kara Havacılık Komutanlığı Güvercinlik Uçuş Kulesinde bulunan ses kayıtları 

üzerinde bilirkişi tarafından yapılan çözüm tutanakları ve ses teşhis işlemleri sonucu 

düzenlenen  03/01/2017  tarihli  bilirkişi  raporunda  şüpheli  Yunus  AYDOĞAN'a  ait 

olduğu değerlendirilen konuşmalar şu şekildedir:

15/07/2016 tarihindesaat 18:26’daki telefon konuşma kaydı; 

Yunus AYDOĞAN    : " Kıdemli Çavuş Yunus"

Fatih KARAGÖZ    : " Kolay gelsin Fatih Başçavuş, havada 

trafiğimiz var mı?"

Yunus AYDOĞAN    : "Mutabık trafiğimiz var"

Fatih KARAGÖZ    : " ..."

Yunus AYDOĞAN    : "Temelli'de beş tane T 182 miz var. Ayriyeten 

Malatya’dan trafik bekliyoruz."

Fatih KARAGÖZ    : " Tamam Temelli'de beş tane T 182 trafiğimiz 

var, ne zaman dönecekler?"

Yunus AYDOĞAN    : "20:00 verdiler dönüşlerini."
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Fatih KARAGÖZ    : " 20:00 mı tamam çok güzel, tamam devam 

planlandığı gibi, (ortamda bulunan bir kişiye yönelik: “yok komutanım 20 diyor. saat sekizde 

döneceklermiş.”) Şu an dönmesinler tamam mı, buradan kuvvet komutanının bir trafiği 

olacak, insinler ulucanda insinler, yerde çalışırlar vaziyettegerekirse beklesinler, tamam mı 

abicim"

Yunus AYDOĞAN    : "Bir saniye, bir saniye komutanım"

Fatih KARAGÖZ    : " Şu andan itibaren uçuş yok abicim, "

Yunus AYDOĞAN    : "Kaça kadar"

Fatih KARAGÖZ    : " İkinci bir emre kadar, komutanımız emri 

verecek tamam mı."

Yunus AYDOĞAN    : "Taarruz komutanının emriyle ikinci bir emre 

kadar, meydana trafik almıyoruz, komutanım bekliyoruz biz, haber bekliyoruz."

Fatih KARAGÖZ    : " Meydana almadığı gibi Ulucanda da kimse 

uçmayacak, fezada hava aracımız olmayacak abicim. Tamam mı hemen Ulucana indirip stop 

etsinler."

Yunus AYDOĞAN    : "Ulucana indirip motor sustursunlar doğru 

mudur."

Fatih KARAGÖZ    : " Orda beklesinler dönüş için emir 

bekleyecekler."

Yunus AYDOĞAN    : "Kuvvet komutanı nereye gelecek"

Fatih KARAGÖZ    : " Abicim Kuvvet Komutanı bizim buradan vip  

aprondan kalkıp gidecek tamam mı,"

Yunus AYDOĞAN    : "He tamam"

Ortam sesi (2. sesin bulunduğu yer): “…….gece kalır o zaman……”

Fatih KARAGÖZ    : " Sekiz buçuğa kadar alırız komutanım, 

kuvvet komutanı gittiğimi alırız, alamayız…emredersiniz emredersiniz komutanım."

15/07/2016 tarihindesaat 18:28’dekitelefon konuşma kaydı;

....

Yunus AYDOĞAN    : " Komutanım "

Ömer DERELİOĞLU : "Efendim "

Yunus AYDOĞAN    : " Kuvvet Komutanım ... olacaktı bilginiz var mı "

Ömer DERELİOĞLU : "Aynen şimdi o Kuvvet Komutanı için 

çekiyorlar "
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Yunus AYDOĞAN   : " Plan mı çekiyorlar komutanım Eee bi bilgi geldi de Fatih 

Başçavuş aradı her halde emir astsubayı "

Ömer DERELİOĞLU : " şimdi şöyle acil vip istediler o uçacakmış "

Yunus AYDOĞAN    : "Komutanım şimdi şöyle bişey dediler meydan da kuş 

uçmasın şeklinde bir bilgi geldi, Temelli’de ki trafikleri arıyacaz orada motor susturacaklar "

Ömer DERELİOĞLU : " Kuş uçmasın mı? "

Yunus AYDOĞAN    : "Yani bu şekilde aradı, yani biraz farklı bir şekilde konuştu, 

kesinlikle uçuş istemiyoruz, Temelli’dekiler gelmesin Malatya’dakiler gelmesin şeklinde 

Kayseri’deki trafikler kalktılar, nasıl olacak bu şekilde "

Ömer DERELİOĞLU : " Kim dedi abi onu? "

Yunus AYDOĞAN    : "Komutanım Kara Havacılık Komutanın Emir Astsubayımı 

ne, bişey, farklı bir şekilde konuştu yani böyle, kesinlikle uçuş olmasın gelenler gelmesin 

gidenler gitmesin Temelli'de uçuş olmasın Temelli'dekiler dahi yere insin…"

Ömer DERELİOĞLU : " Allah Allah "

Yunus AYDOĞAN    : "Yani komutanım bunu bi teyit edebilir miyiz böyle bir şey 

olabilir mi "

Ömer DERELİOĞLU : " Durabi ben onu öğrenecem şimdi"

Yunus AYDOĞAN    : "tamam komutanım hani biz indirip susturmayalım" 

Temelli'de ki trafiğin burada ki trafiğe ne gibi bir sakıncası var "

Ömer DERELİOĞLU : " Bende anlamış değilim şimdi onu öğrenirim 

abi"

Yunus AYDOĞAN    : " tamam komutanım çok sağolun"

15/07/2016 tarihindesaat 18:30’daki telefon konuşma kaydı;

Yunus AYDOĞAN : " Kıdemli Çavuş Yunus"

Mehmet ŞAHİN : " Yarbay Şahin değişti şimdi emir, hemen Temelli ye 

iniyorlar motor susturuyorlar"

Yunus AYDOĞAN : " (ortamdaki kişiye yönelik) Abi Rıdvan abi çağırma 

çağırma"

Mehmet ŞAHİN : " Sadece T 182 var demi havada "

Yunus AYDOĞAN : " Mutabık T 182 var komutanım bir dane ulucan 

ambulansımız var, birde Malatya’dan gelen trafikler vardı komutanım onların teyidini 

alamadık Kayseri’den kalktılar mı kalkmadılar mı,"

Mehmet ŞAHİN : " Kimlerdi onlar"
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Yunus AYDOĞAN : " (Ortamdakilere yönelik olarak) “Komutanım Kayseriyle 

alakalı bilgimiz var mı”?

Ömer DERELİOĞLU (Ortam Sesi) :“Negatif şu an yok”

Yunus AYDOĞAN : " Komutanım bilgimiz yok "

Yunus AYDOĞAN : " (Ortamdakilere yönelik olarak) “Komutanım hangi 

trafikler geliyordu bilgimiz var mı”

Ömer DERELİOĞLU (Ortam Sesi) :“İki tane atak helikopteri T129,U H Bir”

Yunus AYDOĞAN : "Komutanım iki tane atak geliyormuş bir tane U H Bir "

Mehmet ŞAHİN : " Tamam onları da Temelli'ye yönlendir. "

Yunus AYDOĞAN : "Tamam komutanım Temelli'dekileri de indirip motor 

susturtuyoruz "

Mehmet ŞAHİN : " Evet evet "

15/07/2016 tarihindesaat18:45’dekitelefon konuşma kaydı;

Ömer DERELİOĞLU  : " Ulucan’la irtibatımız var mı "

Yunus AYDOĞAN    : " Var komutanım  "

Ömer DERELİOĞLU : " Orada ki bütün trafikler Ulucan’da motor 

susturacak  "

Yunus AYDOĞAN    : " tamam komutanım ilettik biz motor susturacaklar "

Ömer DERELİOĞLU   : " personel başında beklesin araç 

göndereceklermiş buradan"

Yunus AYDOĞAN    : " Tamam komutanım araç gönderecekler şeklinde 

iletiyorum. Sağolun "

15/07/2016 tarihindesaat 20:07’dekitelefon konuşma kaydı;   

Yunus AYDOĞAN  :" Kıdemli çavuş Yunus, Fatih Başçavuşumla 

görüşecektim. "

Fatih KARAGÖZ  : " Söyle abim benim. "

Yunus AYDOĞAN : " Komutanım Kayseri’den uçuşlar geri incek diye bilgi 

vermiştik ya size, şu an iptal trafikler geliyorlar. Temelli'ye incekler. Kendi trafikleri bize 

yanlış bilgi verdiler.  "

Fatih KARAGÖZ  : " Tamam tosunum . Şu an Kuvvet Komutanı 

buralarda ya gözükmesinler havada hani emir veridiler ya kestiler falan   "

Yunus AYDOĞAN : " Tamam komutanım Temelli'ye incekler "
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Fatih KARAGÖZ  : " Yani şey yap vektöre edin onları açık gitsinler  

10-20 mil görünmeden işte "

Yunus AYDOĞAN : " Tamam komutanım "

15/07/2016 tarihindesaat 21:38 ’dekitelefon konuşma kaydı;

Yunus AYDOĞAN   : " Kıdemli Çavuş Yunus"

İlhan OCAKCIOĞLU : "Yunus ne haber? Artık telefona gelip 

gitmeyecen hemşerim alo diyeceksin."

Yunus AYDOĞAN   : " Hayır komutanım ne bileyim, sizin aradığınızı tahmin ettim 

ben" 

İlhan OCAKCIOĞLU : "Ya çocukları AVM’den şey yaptık. Orda da 

telefon çekmiyor, aramaya çalıştım"

Yunus AYDOĞAN   : " Komutanım buralar sakinleşti, dağıldı ortalık, Ali Tunç gil 

de şimdi otobüse bindiler geliyorlar Temelli'den"

İlhan OCAKCIOĞLU : " Öylemi "

Yunus AYDOĞAN   : "Rıdvan Abi’de şimdi üstünü giydi çıkıyor "

İlhan OCAKCIOĞLU : "

Yunus AYDOĞAN   : " VİP’lerde çıktılar "

İlhan OCAKCIOĞLU : "Şey binbaşı"

Yunus AYDOĞAN   : " Bölük komutanı da aşağıda mı çıktı mı bilmiyorum 

komutanım, indi aşağı yani "

İlhan OCAKCIOĞLU : "

Rıdvan ÖZER   : "Benim tulumun cebindeymiş Yunus.."

Yunus AYDOĞAN   : " Tamam abi, iyi akşamlar."

Rıdvan ÖZER   : "Görüşürüz iyi akşamlar"

Yunus AYDOĞAN   : " İşte komutanım onun dışında herhangi bir sıkıntı yok "

İlhan OCAKCIOĞLU : "Tamam, benim şeye sözüm vardı, hani yalan 

söylemedik hakketten, gözünü boyamaya gerek yok, Yunus’u görmeye gelirim diye"

Yunus AYDOĞAN   : " He, tamam komutanım"

İlhan OCAKCIOĞLU : " O zaman yalancı çıkmamak adına geliyim 

ama"

Yunus AYDOĞAN   : " Gelin komutanım, çayımı için"

İlhan OCAKCIOĞLU : " Çayını koy, geleyim çayını içeyim, cerideyi 

yapalım, sen şey deyince ben çocukları bırakamadım, çocukları bıraksam atlayıp geleceğim"
2387/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



Yunus AYDOĞAN   : " Hayır nereye bırakacaksınız komutanım?"

İlhan OCAKCIOĞLU : "Eve bırakacağım, AVM’de kaldık"

Yunus AYDOĞAN   : " Ooo, komutanım siz şimdi Oran’dan bir daha buraya mı 

geleceksiniz? "

İlhan OCAKCIOĞLU : " Geliyorum, yoldayım zaten şu an"

Yunus AYDOĞAN   : " Ooo, tamam komutanım"

İlhan OCAKCIOĞLU : "Hani diyorum ya, normal şartlarda benim 

niyetim şeydi, haniçocukları bu Batıkent’te bir arkadaşa gidecektim, sonra oradan da yarım 

saat senin oraya gelecektim."

Yunus AYDOĞAN   : " Heee "

İlhan OCAKCIOĞLU : "Şimdi şey olunca, bizim orada gideceğimiz 

arkadaşların işi çıkınca, çocukları alıyım alışverişe çıkarayım, bi hava aldırayım"

Yunus AYDOĞAN   : " Hee, iyi yapmışsınız komutanım"

İlhan OCAKCIOĞLU : " E şimdi sözümüzü yememek için geleceğiz, laf  

ettikyalancı çıkmayalım diye, birde bunlar olunca ben şimdi merakta ettim, yoksa ben o 

zaman atlar gelirdim."

Yunus AYDOĞAN   : " Yok komutanım, estağfurullah, yalancı çıkmazsınız 

herhalde yaa, hehehe işiniz çıktıysa gelmeyin komutanım"

İlhan OCAKCIOĞLU : "Yok gelerek yalancı çıkmama olayını 

çözcem,akşam şimdi uğrayacam dedim. Şimdi uğramadı olmamam lazım"

Yunus AYDOĞAN   : " Hee tamam komutanım beklerim."

İlhan OCAKCIOĞLU : " Halil Yarbay seni mi aradı?"

Yunus AYDOĞAN   : " Ali Yarbay mı komutanım?"

İlhan OCAKCIOĞLU : " Ha, neyse ben geliyorum, gelince konuşuruz."

15/07/2016 tarihindesaat 22:01’deki telefon konuşma kaydı;

Yunus AYDOĞAN    : " S70 kalktı bir tane şuan "

Ömer DERELİOĞLU : " S70 mi kalkıyor "

Yunus AYDOĞAN    : " Evet teması yok "

Ömer DERELİOĞLU : " Temassız S70 "

Yunus AYDOĞAN    : " Evet evet "

Ömer DERELİOĞLU : " 

Yunus AYDOĞAN    : " Acil bilgilendirelim Acil bilgilendirelim "

Ömer DERELİOĞLU : " 
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Yunus AYDOĞAN    : " Kalkış yapan S70 Kalkış yapan S70 frekansta mısınız "

Ortam sesi 1---Ne oluyor manyak (…) cevap vermiyor,(…) sen bi sakin ol "

Yunus AYDOĞAN    : " Komutanım bir tane S70 kalktı (…..)"

Ömer DERELİOĞLU : " Üstteğmen Ömer, komutanım şuan bir tane 

S70 çalıştırdı ama, Üst Teğmen Ömer komutanım, Eee 4911 meydan harekattan komutanım, 

bilginiz dahilinde, tamam komutanım, tamam"

Aynı kayıttaki ikinci görüşme:

Ömer DERELİOĞLU : " Kolay gelsin "

Yunus AYDOĞAN    : " 

Ömer DERELİOĞLU : " Komutanın emri ile çalıştırmışlar. Bizle temas 

kurmayacaklarmış öyle dediler "

Yunus AYDOĞAN    : " Anlaşıldı "

15/07/2016 tarihindesaat 22:09’dakitelefon konuşma kaydı;

Yunus AYDOĞAN : " Kıdemli Çavuş Yunus "

Özcan KARACAN : " Şeyi ver kim var orda "

Yunus AYDOĞAN : " İlhan Başçavuş var "

Özcan KARACAN : " İlhanı ver "

İlhan OCAKCIOĞLU : " Kıdemli Başçavuş İlhan "

Özcan KARACAN : " İlhan 132’den tüm skorskilere çağrı yap, Akıncıya inerken 

Yurtta Sulh diye parola yapacaklar tamam mı "

İlhan OCAKCIOĞLU : " Anlaşıldı şimdi çağrı yapıyorum. "

15/07/2016 tarihindesaat 22:14’deki telefon konuşma kaydı;

Yunus AYDOĞAN    : "Kıdemli Çavuş Yunus "

Etimesgut Kule    : " Kıdemli Başçavuş Uçar, Yunus ben radara söyledim de 

radarın da bunlarla telsiz teması yokmuş, hani siz bilmiyorum ne yaparsınız da, emniyet için 

isterseniz yerde bekletin trafiklerinizi, bu aktivite bitene kadar ne olur ne olmaz "

Yunus AYDOĞAN    : "Abi şu an hiçbir şey yapamıyorum ben, kule gayri faal, şu 

an uçuşlarımız var ama ben gayri faal durumdayım. Ne olduğunu bende bilmiyorum."

Etimesgut Kule    : " hayır yerde falan bekletsen  "

Yunus AYDOĞAN    : "Yok yerde bekletemiyorum. Temas kuramıyorum trafiklerle 

bilginiz olsun. Ona göre sizde tedbirinizi alın. "

Etimesgut Kule    : " Allah Allah ilginç, tamam hadi sağol. "
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Yunus AYDOĞAN    : "hadi sağol"

15/07/2016 tarihindesaat 22:15’deki  telefon konuşma kaydı; 

Yunus AYDOĞAN : "Kıdemli Çavuş Yunus "

Mehmet ŞAHİN : " Yarbay Şahin "

Yunus AYDOĞAN : "Buyrun komutanım "

Mehmet ŞAHİN : " Şey orda mı Ünsal Paşam "

Yunus AYDOĞAN : "Ünsal Paşam gelmedi komutanım. "

Mehmet ŞAHİN : " Anladım kim var. "

Yunus AYDOĞAN : "İlhan Başçavuşum var "

Mehmet ŞAHİN : " İlhan Başçavuşu ver "

Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  Mali  Suçlarla  Mücadele  Şube  Müdürlüğü'nün 

28/03/2017 tarih ve 342278 Sayılı cevabi yazısında; Şüpheli Yunus AYDOĞAN’ın kardeşi 

Muhammed Enes AYDOĞAN’ın askeri personel olduğu 2016/8216 soruşturma kapsamında 

denetimli serbestlik aldığı, babası Yavuz AYDOĞAN’ın İrfan Özel Eğitim Hiz. İnşaat Turizm 

ve Ticaret A.Ş örgütle iltisaklı şirkette sosyal güvenlik kaydının bulunduğu belirtilmiştir.

Şüpheli Yunus AYDOĞAN'ın kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0530 138 07 

13  ve  0546  916  13  07  numaralı  telefon  hatları  için  Ankara  6.  Sulh  Ceza  Hakimliği'nin 

16/12/2016 tarih ve 2016/6582 D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi 

uyarınca iletişim tespiti kararı verilmiştir.

Şüpheli  Yunus  AYDOĞAN'ın  kullanmakta  olduğu  0530  138  07  13  numaralı 

telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe  girişiminde  bulunulan 

15/07/2016  tarihinde  cep  telefonunu  gece  boyunca  Güvercinlik  Kışlasının  bulunduğu 

mevkiideki  baz  istasyonlarından  sinyal  verdiği,  cep  telefonunun  açık  olduğu,  internet 

erişiminde bulunduğu anlaşılmıştır. 

Şüpheli Yunus AYDOĞAN, 16/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Yunus  AYDOĞAN'ın  eylemleri 

değerlendirildiğinde;
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Şüpheli  Yunus AYDOĞAN'ın, 1.  Kara Havacılık  Alayı  Meydan Harekat  Taburu 

Meydan  Harekat  Bölüğü  Uçuş  Kontrol  Kulesi  Takımı  Hava  Trafik  Kontrollörü  olarak 

Astsubay Kıdemli Çavuş rütbesi ile görev yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri olmayan şüphelilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış biçimi 

ile birlikte nazara alındığında,  şüpheli  Yunus AYDOĞAN'ın Fetullahçı Terör Örgütü üyesi 

olduğunun anlaşıldığı,

Şüphelinin,  Kara  Havacılık  Komutanlığı  Uçuş  Kulesinin  15/07/2016 

tarihindekiNöbetçi astsubayı olarak önceden görevlendirildiği,

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensupları  tarafından  planlanan  askeri  darbe  girişimi 

hazırlıkları  aşamasında  Kara Havacılık  Komutanlığı  Güvercinlik  Kışlasının helikopterlerin 

sevk ve idare edildiği askeri birlik olarak belirlendiği, Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının 

15/07/2016  tarihi  gecesinde  gerçekleştirecekleri  askeri  darbe  girişimi  öncesinde  kışlada 

nöbetçi  tüm personeli  değerlendirdikleri,  15/07/2016 tarihi  gecesi  için kışlanın tam olarak 

kontrolünü temin edebilmek amacıyla kendileri ile fikir ve eylem birliği içerisinde olmayan 

nöbetçi  personelin  nöbetini  değiştirdikleri,  kendileri  ile  fikir  ve  eylem birliği  içinde  olan 

nöbetçileri ise nöbetlerine devam etmelerini sağladıkları, bununla birlikte bir kısım personele 

izin vererek evlerine gönderdikleri, yine geceleyin kışlanın girişini araçlarla kapatarak giriş ve 

çıkışı  engelledikleri  bir  bütün  olarak  değerlendirildiğinde,  15/07/2016  tarihi  gecesinde 

Güvercinlik  Kışlasında askeri  darbe girişimine karşı  eylemde bulunabilecek durumda olan 

askeri  personelin  bulunmamasının  sağlandığı,  bu  kapsamda  da  darbe  planlamasını  yapan 

şüphelilerin şüpheli Yunus AYDOĞAN'ın da olay gününe ilişkin nöbetini değiştirmedikleri, 

şüpheli Taha Fatih ÇELİK 01/09/2016 tarihli ifadesinde; "15/07/2016 günü sabah saat 07:30 

sıralarında  mesaiye  gelerek  08:30  daki  nöbet  toplantısına  katıldım.  O  gün  birinci  Kara  

Havacılık  Alayı  Nöbetçi  Amiri  idim.  Kışla  nöbet  toplantısında  rutin  nöbet  faaliyetleri  

konuşuldu dikkatimi çeken husus o günkü nöbetçi heyetinin daha sonra gördüğüm kadarı ile  

hepsi  bu  faaliyete  iştirak  etmişlerdi."  şeklindeki  beyanlarının  da  bunu  doğrular  nitelikte 

olduğu,  bununla  birlikte  her  ne  kadar  şüpheli  Yunus  AYDOĞAN'un  nöbetinin  önceden 

belirlendiğini  belirtmiş  ise  de,  askeri  darbe  girişimine  ilişkin  hazırlık  ve  planlama 

toplantılarına  katılan  ve  olay gecesi  de  helikopter  kullandıkları  belirlenen şüpheliler  Taha 

Fatih ÇELİK ve Halil GÜL'ün de olay gününe ilişkin nöbetlerinin önceden belirlendiği, 

Olay gecesi askeri darbe faaliyeti başladıktan sonra uçuş kulesine gelen şüpheli Oğuz 

YALÇIN'ın  kulenin  kontrolünün  kendisinde  olduğunu  söylediği  ve  gece  boyunca  orada 

nöbetçi  olarak  bulunan  şüpheli  Yunus  AYDOĞAN'a  yasadışı  emir  ve  talimatlar  verdiği, 

şüpheli Yunus AYDOĞAN'ın da bu emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Olay  gecesi  Kara  Havacılık  Komutanlığındaki  helikopter  pilotlarına  yapacakları 
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yasadışı faaliyetlere ilişkin talimatların Güvercinlik Uçuş Kulesinde bulunan telsiz aracılığı 

ile  verildiği,  Güvercinlik  Uçuş  Kulesinin  1.  Kara  Havacılık  Alayının  sorumluluğunda 

bulunduğu, şüpheli Yunus AYDOĞAN'ın bu alayın personeli olduğu,Hava Ulaştırma Grup 

Komutanı  olan  Albay Oğuz  YALÇIN'ın  şüpheli  Yunus'un  sıralı  amir  ve  komutanlarından 

olmadığı, şüpheli Oğuz YALÇIN'ın ona emir ve talimat verme yetkisinin bulunmadığı, tüm 

bunlara  rağmen  şüpheli  Yunus  AYDOĞAN'ın  kendisine  emir  ve  talimat  verme  yetkisi 

bulunmayan şüpheli Oğuz YALÇIN kuleye geldikten sonra ondan emir ve talimat aldığı ve 

bunları uyguladığı,

Şüpheli  Yunus  AYDOĞAN'ın  Kara  Havacılık  Komutanlığında  askeri  darbe 

faaliyetinin başladığı saat 22:00 sıralarından ertesi sabah saat 06:00 sıralarına kadar kulede 

şüpheliler  Oğuz YAÇLIN, Ünsal COŞKUN ve İlhan OCAKCIOĞLU tarafından kendisine 

verilen emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  üzerine  sabah  saatlerinde 

jandarmaya teslim olduğu,

Şüphelinin, Kara Havacılık Komutanlığında gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir 

askeri darbe girişimi olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için Fetullahçı Terör 

örgütü  mensubu  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ettiği, 

şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında  Fetullahçı  Terör  Örgütü 

mensuplarından askeri darbe planlaması kapsamında aldığı yasal olmayan emir ve talimatları 

yerine getirdiği, 

Şüpheli  Yunus  AYDOĞAN'ın, soruşturmaya  konu  eylemlerinin,  Silahlı  Terör 

Örgütü üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük 

Millet  Meclisini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  kısmen  veya  tamamen  yapmasını 

engellemeye  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya 

görevlerini  yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını 

oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-151- Şüpheli Yusuf ORHAN'ın ( Astsubay Başçavuş ) Eylemleri :

Şüpheli Yusuf ORHAN 27/07/2016 tarihli ifadesinde; "... 2013 yılından bu tarihe 

kadar da halen Kara Havacılık Alayı Bakım Taburu Kullanıcı ve Direk Destek Bölüğü Orta 

Genel  Maksat  Helikopter  takımında  Bakım Teknisyeni  Astsubay Kd.  Bşçvş  olarak  görev 

yapmaktayım. 

01 Temmuz 2016 günü başlayan Ramazan bayramı resmi tatil nedeni ile eşim ve 

çocuklarımla birlikte İzmir ili Bayraklı ilçesinde ikamet eden Kayınvalidemin yanına gittim. 7 
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temmuzda Hangar nöbet görevim vardı. Bundan dolayı Ankara iline geldim. Nöbet görevimi 

ifa ettim. 8 Temmuzda devam eden bayram tatilini geçirmek memleketime gittim. 10 temmuz 

günü İzmir ilinde bulunan eşim arayarak abisi Salim DÖNMEZ' in kayıp olduğunu, tedirgin 

olduklarını söyledi. Bunun üzerine takım komutanım Yüzbaşı Sinan ARSLAN'ı arayarak izin 

istedim, o da dört gün izin yazdıracağını söyledi. İzmir iline gitmek için araç araştırdım ancak 

otobüs bulamayınca ayın 11'in de Mersin - Ankara, Ankara - İzmir yaparak gittim. Ayın 13 

ünde takım komutanım Sinan ARSLAN'ı arayarak izin ihtiyacımın devam ettiğini söyleyerek 

ilave izin talebinde bulundum. Kendisi de bana ayın 17 sine kadar izin işimi halledeceğini 

söyledi.  Daha sonra  idari  işler  astsubayı  Musa  ORMAN ile  görüşerek  izin  yazımın  çıkıp 

çıkmadığını  sordum,  o  da  izin  işinin  halledildiğini  ancak  evrakın  kendisine  ulaşmadığını 

söyledi.  14 Temmuz'da saat:  19.30 sıralarında tabur  komutanı Yarbay Murat BOLAT beni 

arayarak  kayınbiraderimin  kayıp  olduğunu  öğrendiğini  ve  ne  durumda  olduğumu  sordu. 

Bende halen kayıp olduğunu ve izinde olduğumu söyledim. Kendisi de bana, benim yoklama 

kağıtlarımda sen izinli görünmüyorsun, Cuma günü, ayın 15 ini kast ederek, sen Ankara' ya 

gel, daha sonra izne devam edersin dedi. Hatta seni helikopterle İzmir' e gönderir yada orada 

geçici  görevli  gösterebilirim dedi.  Aynı  gün saat:  21.00 sıralarında Kara Kuvvetleri  Tayin 

dairesinden Binbaşı Mehmet ŞAMCI beni arayıp kayınbiraderimin kaybından ötürü halimi 

hatırımı  sordu.  Binbaşı  Mehmet  ŞAMCI'  nın  benim  kayınbiraderimin  kayıp  olmasından 

haberdar olması benim çok tuhafıma gitti. Sorduğumda takımı aradığını ve o şekilde aradığını 

söyledi. Oysa kendisi ile görev dışında bir tanışmışlığım veya iletişimim söz konusu değildir. 

Binbaşı  Mehmet  ŞAMCI,  15  Temmuz'da  kara  havacılık  ta  toplantı  olacağını,  benimde 

toplantıya  katılmam  gerektiğini  söyledi.  Bende  idari  izinli  olduğumu  hatırlatarak 

katılamayacağımı söyledim ancak, ısrar edince özel aracıma binerek Ankara' ya doğru yola 

çıkarak  15/07/2016  günü  saat:  07.00  sıralarında  Ankara'ya  evime  geldim.  Saat:  12.00 

sıralarında  Kd.  Bşçvş.  Ahmet  YENGİL beni  arayarak  toplantıya  çağırdı.  Ben  de  toplantı 

konusu sorunca CH-47 helikopterlerle alakalı olabileceğini düşündüğünü söyledi. Saat: l4.00 

sıralarında Kd. Bşçvş Erkan ÇETİN arayarak saat: 17.00-18.00 sıralarında Kara Havacılıkta 

toplantı olacağını, 18.00 gibi orada olmam gerektiğini, talep etmem halinde kendi özel aracı 

ile gelip beni alacağını söyledi. Ben de gerek olmadığını söyleyerek saat: l6.00 sıralarında 

özel aracıma binerek 16.30'da görev yerimde oldum. Girişte Uzman çavuş Ali AYDOĞAN' ı 

gördüm.  Kuvvet  Komutanının  içeride  olduğunu  söyledi.  Hangara  vardığımda  nöbetçi 

Astsubay Levent  SELAMOĞLU ile  karşılaştım.  Anormal  herhangi  bir  şey  görmedim.  O 

günün Kd. Astsubayı Kd. Bşçvş Ertan AKKAŞ'ı gördüm, ben yokken neler olup olmadığını 

sorduğumda  her  şeyin  normal  olduğunu  söyledi.  Takım  Komutanım  Yüzbaşı  Sinan 

ARSLAN'ın yanına vardım, göreve gelip mesaiye başladığımı söyledim. Kendisi bana izinli 

olduğumu neden geldiğimi sordu, bende Tabur Komutanı Murat BOLAT' ı arayıp ayın 15 inde 

2393/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



Ankara'ya gelip mesainde görün dediği için geldim diye söyleyince, Sinan ARSLAN, Tabur 

Komutanı  Murat  BOLAT'ı  arayarak  benim  Tabur  Komutanı  da  kendisine 'o  beni  yanlış  

anlamış,  gelmesine  gerek  yoktu  yanıma gelsin  bir  görüşelim' demiş.  Bunun üzerine  saat: 

18.00  sıralarında  Tabur  Komutanının  yanına  gittim.  Tabur  Komutanı  Murat  BOLAT her 

zamankinden çok farklı, gözleri kıp kırmızı, suratı asık, heyecan ve panik halinde idi. Bana 

kayınbiraderimle alakalı sorular sordu, ben cevap verdim ancak, kendisi beni hiç dinleyecek 

durumda değildi, tamamen başka şeylerle ilgileniyordu. Daha sonra yanından ayrılırken bana 

'sen hangara git, Erkan ÇETIN ile birlikte CH47 helikopter toplantısına katılın' dedi. Bunun 

üzerine ben hangara vardım, orada Levent SELAMOĞLU, Bşçvş Yusuf PİŞTAV, Ast.Kd. Çvş 

Emre GÜREL vardı. Saat: 19.00 sıralarında da Erkan ÇETİN ile Bşçvş Ergün YAKUT geldi.  

Erkan ÇETIN'e toplantının konusunu sorduğumda kendisi bana 'CH47 helikopterlerini teslim 

aldık,  yarın  kuvvet  komutanı  gelecek  helikopteri  ve  hangarı  görecek,  toplantının  konusu  

sanırım  bu' dedi.  Saat:  20.00  sıralarında  Ahmet  YENGİL beni  arayarak  'yemek  aldığını,  

yanına gelmemi' söyledi. Ahmet YENGİL' in odasına vardığımda içeride sivil giyimli dört 

tane teknisyen vardı. Bu kişiler Kd.Bşçvş Yusuf ÖZCAN, Kd.Bşçvş Ertan DERİN, Kd.BŞçvş 

Kadir  BAYRAM  ve  dördüncü  kişi  adını  bilmediğim ancak  Malatya  2.  Kara  Havacılıkta 

görevli olduğunu söyleyen rütbesinin ne olduğunu bilmediğim kişi idi. Bunlarda toplantı için 

geldiklerini söylediler. Bu dört kişinin görev icabı bir araya gelmeleri mümkün değildi. Zaten 

bunları böyle görünce ben bir şeylerden şüphelendim, Erkan DERİN'in de Malatya'ya tayinin 

çıktığını  biliyordum. O ortamdan rahatsız  olduğum için yemeği bile  tam yemeden oradan 

ayrılarak hangara geri döndüm. Ergün YAKUT ve Erkan ÇETİN tekrar hangara geldiler. Saat: 

20.30  sıralarında  Tabur  Komutanı  Murat  BOLAT'ı  aradım,  telefonumu  açmadı  ancak  on 

dakika sonra kendisi bana döndü. Kuvvet Komutanının yanında olduğundan dolayı telefonu 

açamadığını söyledi. Ben de kendisine İzmir'de bulunan eşimin beni aradığını, kimliği tespit 

edilemeyen  bir  ceset  bulunduğunu,  kayıp  kayınbiraderimin  teşhisi  için  İzmir'e  gitmem 

gerektiğini  söylediğini,  acilen  lzmir'e  gitmem  gerektiğini  söyledim.  Kendisi  tamam  sen 

gidebilirsin dedi.  Erkan ÇETİN ve Ergün YAKUT'a da,  İzmir iline gideceğimi söyleyerek 

kıyafetlerimi değiştirdim. Hatta Hangardan çıkarken Levent SELAMOĞLU ile karşılaştım ve 

acil İzmir'e gitmem gerektiğini ona da söyleyerek koşar adımlarla nizamiyenin yanında park 

halinde  bulunan  06  ED  0799  plakalı  aracıma  binip  nizamiyeden  çıkacakken  nizamiye 

görevlisi Piy.Uzm.Çvş. Ali AYDOĞAN' la selamlaşıp hal hatır sorduktan sonra İzmir iline 

doğru yola çıktım. Saat: 23.30 sıralarında Sivrihisar Afyonkarahisar arasında iken ağabeyim 

Murat ORHAN beni arayarak TSK'nın yönetime el koyduğunu söyledi. Saat:23.40 sıralarında 

güzergahtaki  ilk  benzin  istasyonunda  durarak  akaryakıt  aldım,  takım  komutanı  Sinan 

ARSLAN'ı  arayarak  neler  yapmam  gerektiğini  sormak  istedim  fakat  telefonu  kapalı  idi. 

Bunun üzerine Ertan AKKAŞ'ı aradım, neler olduğunu ona sordum, o da bilmediğini söyledi. 
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Saat: 01.00 sıralarında Afyonkarahisar BP istasyonunda mola verip yakıt aldım, Saat: 02.00 

sıralarında takım komutanı  Sinan ARSLAN beni  aradı.  Neler  olduğunu sorduğumda emir 

komuta  zincirinin  bozulduğunu,  ne  diyeceğini  bilemediğini,  benim  izinde  olup  İzmir'  e 

gitmemde bir  sakınca olmadığın söyledi.  Bende yola devam ettim. Saat:  04.30 sıralarında 

İzmir Bayraklı Manavkuyu Opet benzin istasyonunda sigara alarak eve geçtim. 16/07/2016 

günü sat:09:00'da takım komutanı Sinan ASLAN'ı ardım, kendisine ne yapmam gerektiğini 

sordum, kendisi  de ban iznime devam etmemi söyledi, ancak aynı gün akşam sat:2l:00'de 

Sinan ASLAN beni arayıp l7/07/2016 günü Ankara'ya gel, ben seni mesaiye çağırabilirim," 

dedi, bende bunun üzerine Anadolu otobüs firmasına ait otobüs ile yola çıkarak 17/07/2016 

günü sat:08:00'de Ankara iline gelerek evime geçtim, saat 11:00 sıralarında takım komutanım 

beni arayarak işyerime çağırdı.

TSK içerisindeki bir kısım askerlerin yapmış olduğu darbe girişiminin öncesindeki 

planlanmasından haberdar olmadığım gibi darbe planının uygulanması aşamasında da hiçbir 

dahilim  olmamıştır,  yaşanan  süreçte  birliğimde  olmadığım  gibi  Ankara  ilinden  İzmir 

istikametine  seyir  halinde  idim,  yukarıda  da  belirttiğim gibi  harcama belgelerim ile  ibraz 

edebilirim.

Fethullahçı Terör Örgütü hakkında basın yayın yolu ile duymuş olduğum haberlerden 

ötürü  bilgi  sahibiyim.  Bunun  dışında  benim ailem,  arkadaşlarım  ve  yakın  çevremde  söz 

konusu örgütle ilişkili hiç kimse bulunmamaktadır. Ben bunların okullarına, dershanelerine 

gitmediğim gibi bu örgüte müzahir kişilerden de burs almış değilim. Ayrıca birliğimden de bu 

örgüte dahil kursiyer ve rütbeli olup olmadığı hakkında bilgim yoktur. " şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

Şüpheli Yusuf ORHAN 17/11/2016 tarihli ifadesinde; " Ben daha önce bu konuda 

emniyette ifade vermiştim. O ifadem doğrudur. Aynen tekrar ederim. Ayrıca etkin pişmanlık 

hükümlerinden yararlanmak istiyorum ve  Fetullahçı  terör  örgütünün yapılanmasına  ilişkin 

bilgi vermek istiyorum. 

Ben 2002 - 2008 yılları arasında İzmir 3. Kara Havacılık alayında çalışmıştım. O 

zamanki  ismi  hatırladığım  kadarıyla  Ege  Ordu  Kara  Havacılık  alayı  idi.  Aynı  birlikte 

çalıştığımız  Talat  URAL bana  2001  yılındaki  düğünüm sırasında  kişisel  olarak  bir  takım 

yardımlarda bulundu. Düğünüm olduğu zaman bana arabasını verdi. Ve kendisi ile aramızda 

yakınlık oluştu. Evlendikten sonra da ailecek görüşmeye başladık. Ben kimi zaman Talat'ın 

evine  tek  başıma  da  gidiyordum.  Bu  gittiklerimden  birisinde  Mehmet  isimli  birisi  ile 

karşılaştım.  Mehmet'in  gerçek  ismini  bilmiyorum.  Kendisi  bize  hizmet  hareketi  ile  ilgili 

birşeyler  anlatıyordu.  Ayrıca  risalei  nur  kitaplarından  da  birşeyler  okuyup  yorumluyordu. 

Ancak bu kitaplardaki dil çok ağır olduğu için anlatılanları çok iyi anlamıyordum. Talat'ın 
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evinde namaz kılıyorduk. Dini sohbetler yapıyorduk. Bu şekilde ben ara ara Talat URAL'in 

evine gidiyordum. Oraya ben ve Talat'dan başka bir de ayda bir olmak üzere Mehmet Hoca 

isimli şahıs geliyordu. Ben 2002 ve 2004 yıllarında 3 - 5 aylık sürelerle Ankara ve İstanbul'da 

kurslara katıldım. Bu dönemlerde Talat'ın evine gidemedim. 2004 yılında kurstan geldikten 

sonra da izne ayrıldım. Eşim Talat ile görüşmemden rahatsız oluyordu bu nedenle ben kurstan 

sonra  bir  daha  Talat'la  ev  ziyareti  şeklinde  görüşme  yapmadım.  Talat'ın  evine  gittiğimiz 

dönemlerde Mehmet Hoca isimli  şahıs  benim 0 505 724 91 73 numaralı  cep telefonumu 

ankesörlü bir telefon hattından aradığında, kendisi ile birlikte buluşacağımız günü belirlemek 

için konuşmuştuk. Ancak ben o aşamada artık toplantılara gelmeyeceğim kendisine söyledim.

Ben bu yapı ile yukarıda belirttiğim çerçevede gerçekleşen ilişkimi 2004 yılı  yaz 

aylarından itibaren kesmiştim. Ancak 2007 yılı sonlarında ya da 2008 yılı başlarında benim 

yukarıda belirttiğim cep telefonumu tanımadığım bir şahıs yine ankesörlü telefondan aradı, 

kendisini Süleyman olarak tanıttı. Beni ankesörlü telefondan arayınca ve kendisini Süleyman 

diye  tanıtınca  bunun Fetullahçıların  abi  dedikleri  şahıslardan olduğunu anladım.  Bu şahıs 

bana telefonda " irtibatı niye kopardın" diye sordu. Bende korktuğumu bu nedenle gelmek 

istemediğimi söyledim. O da bana "korkacak bir şey yok, asıl dışarıda durmaktan korkmak 

lazım" dedi. Bunun üzerine ben tedirginleştim. Süleyman isimli şahıs bana İzmir Şirinyerde 

bir pastanede buluşma teklifinde bulundu, ancak ben bu teklifi kabul etmedim ve gitmedim. 

Bu telefon konuşması 2 - 3 dakika sürdü. Sonra bir daha bu şahısla telefonda görüşmedim. Bu 

şahsın  gerçek  kimliği  nedir  bilmiyorum.  Bu  süleyman  isimli  şahısla  olan  konuşmamdan 

Talat'a bahsetmedim. Zaten Talat 2005 yılında tayin olmuştu, sonrasında bir daha kendisi ile 

konuşmadım. 

Ben 2008 yılı yazında Malatya'ya tayin oldum. Malatya'da iken 2009 yılında 6 aylık 

bir yurt dışı görevine gidecektim. Bunun için 2 aylığına Ankara'ya görev hazırlığına geldik. 

Malatya'dan  benimle Hakan GÜNEYİ Astsubay da  vardı.  O bana görev  için  Afganistan'a 

gittiğimizde  aynı  odada  kalalım dedi.  Bende  kabul  ettim.  Afganistana  gittik.  Aynı  odada 

kaldık. Orada takım komutanımız o tarihte yüzbaşı olan Murat BOLAT'dı. Orada bir takım 

helikopter arızaları  oluyordu.  Onları  ben çabucak gideriyordum. O yüzden Murat  BOLAT 

benim iyi bir  tekniker olduğumu biliyordu. Murat BOLAT ile Hakan GÜNEYİ daha önce 

Malatya'da  birlikte  çalışmışlardı.  Samimiyetleri  vardı.  Zaten  Hakan GÜNEYİ Malatyadan 

tayin ile gittiğinde Murat BOLAT'ın bölüğünde idari işler astsubayı olarak görev yaptığını 

duymuştum. Hakan GÜNEYİ'nin Fetullahçı olup olmadığını bilemiyorum. Şu anda Ankara 

Kara Havacılık Komutanlığı Bakım Taburunda görevli olduğunu biliyorum. Bakım Taburu 

Mulat BOLAT'ın en son komutanı olduğu taburdur. 

Bu örgüt  mensupları  ile  Malatya'da iken 2011 yılına kadar  herhangi  bir  irtibatım 

olmadı.  2011  yılında  Eylül-Ekim  aylarında  benim  yukarıda  belirttiğim  cep  telefonum 
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ankesörlü bir telefondan arandım. Karşıdaki bana kendisini İbrahim olarak tanıttı. Bana 'Yusuf  

nasılsın' dedi. Bende 'İyiyim, siz kimsiniz' dedim.O da kendisini İbrahim olarak tanıttı. Bu kişi 

de bana daha önce telefonda konuştuğum Süleyman isimli şahıs gibi 'irtibatı koparmışın' dedi. 

Ben bu sözü duyunca bu kişinin fetullahçıların abi dedikleri şahıslardan olduğunu anladım. 

Devamında  bana  'niye  irtibatı  kopardın'  dedi  ve  Malatya'da  Kernek  meydanında  parkta 

buluşma  teklifinde  bulundu,  ben  de  kabul  etmedim ve  görüşmek  istemediğimi  söyledim. 

Telefonu kapattım. Bu şahıs yaklaşık 1 ay sonra yine ankesörlü bir telefon numarasından beni 

telefonla  aradı.  Bu  sefer  buluşmak  için  ısrar  etti.  Ben  de  bu  ısrarından  tedirgin  oldum. 

Teklifini  kabul  ettim.  Belirttiği  vakitte  Kernek meydanına gittim.  Daha önce bu şahsı  hiç 

görmemiştim. O da beni hiç görmemişti. Ancak ben Kernek meydanında çeşmenin yanında 

beklerken benim yanıma geldi. "Yusuf sen misin" diye sordu. Bende evet dedim. Orada bir 

bankta  oturduk.  Bana  neden  ayrıldığımı  sordu.  Bende  mesleğim icabı  tedirgin  olduğumu 

söyledim. O da bana 'Tedirgin olacak bir şey yok, dışarıda kalırsan başına başka sıkıntılar  

gelebilir'  dedi. Ben cemaat olayının beni korkuttuğunu söyledim. O da bunu bir cemaatten 

çok bir arkadaşlık olarak değerlendirelim dedi. Bana 'Sen kuran okumasını biliyormusun' dedi. 

Bende bilmediğimi söyledim. 'Sana Kuran okumayı öğretebilirim'  dedi ve evine davet etti. 

Bende  bunun  bir  cemaat  olayı  olmadığını,  kuran  öğrenme  maksatlı  olduğu  düşüncesiyle 

onunla birlikte bu şahsın Malatya itfaiye bölgesinde bulunan evine gittik. Evde kimse yoktu. 

Evde bu şahıs bana hizmet hareketi diye tanımladığı ve bugün Fetullahçı Terör Örgütü olarak 

bilinen yapı ile ilgili propagandist bilgiler vermeye başladı. Bana yine evde neden bu yapıdan 

çıktığımı sordu. Bende yine mesleğime zarar gelir korkusuyla ayrıldığımı söyledim. Ben sana 

kuranı kerim öğreteyim dedi. Bana bir ay gibi 20 gün gibi belirli bir gün vererek o gün kuraın 

kerim öğrenmek için tekrar gel dedi.  Bende oradan ayırldıktan sonra evde kendi çapımda 

kuran öğrenmeye çalıştım. 

Ben bu şahısla 2 - 3 defa evine giderekten bu şekilde görüştüm. Bu şahsın evinin 

kapısında bulunan elektrik faturasından bu şahsın isminin İsmail Hakkı UZUN olduğunu o 

zaman  öğrenmiştim.  Şahıs  benden  bir  kaç  yaş  büyük  gözüküyordu.  Şahıs  zayıf,  1,75 

boylarında, sivri kafalı, keçi sakallı, saçları dik ve uzun bir şahıstı. Kendisi bana öğretmen 

olduğunu  söylemişti.  Ben  2  -  3  defa  gittikten  sonra  Kuran  okuma  konusunda  ilerleme 

kaydedemedim.  Ayrıca  sigara  kullaınyordum.  Bu İbrahim isimli  şahıs  bundan da  rahatsız 

olduğunu  açıkça  söylüyordu.  Ben  taşıdığım  tedirginlik  nedeniyle  bu  şahsa  bir  yakınlıkta 

duyamadım. En son konuşmamızda bir daha gelmek istemediğimi kendisine söyledim. O da 

bana fazla bir tepki vermedi. Bende bir daha bu şahsın evine gitmedim. Bu şahıs ile bir daha 

yüz yüze ya da telefonla hiç konuşmadım. 

Bu şahısla  en  son konuşmamızdan  bir  sene  geçtikten  sonra  2012  yılı  sonlarında 

çocuğumu rahatsızlığı nedeni ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine götürmüştüm. 
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Orada bana kendisini İbrahim olarak tanıtan, öğretmenlik yaptığını söyleyen ve kapısındaki 

elektrik faturasında isminin İsmail Hakkı UZUN olduğunu düşündüğüm şahsı önlüklü olarak 

yanında başka hastanede çalışanlarıyla birlikte gördüm. Bu şahsın doktor olduğunu o zaman 

anladım. Bu şahıs beni görmemişti.

Şüpheliye internet ortamından İnönü Üniversitesinin sitesinden temin edilenYardımcı 

Doçent Doktor İsmail Hakkı UZUN'a ait fotoğraf gösterildi soruldu: Ben internet ortamında 

renkli  görüntüsünü gördüğüm ve şu an siyah beyaz  fotoğrafını  bana göstermiş  olduğunuz 

çıktıda İsmail Hakkı UZUN ismiyle belirtilen şahıs bana kendisini İbrahim ismi ile tanıtan,  

Malatya itfaiyesinin oradaki evine 2 - 3 defa gittiğim şahıstır. Bu şahsı ben bu şekilde teşhis 

ettim.

Ben 2013 yılı Haziran ayında Ankara'ya Kara Havacılık Okul Komutanlığı 1. Kara 

Havacılık Alayı Bakım Taburuna tayin oldum. Ben tayin olduktan kısa bir süre sonra beni cep 

telefonumdan ismini Selman olarak tanıtan bir kişi ankesörlü bir telefon hattından aradı. Bana 

ismimle hitap etti, hal hatır sordu, bana yine daha önce Süleyman ve İbrahim isimli şahısların 

sorduğu gibi iletişimi neden kestiğimi sordu. Bende daha önce verdiğim cevapları kendisine 

verdim.  Sonra  telefonu  kapattım.  Yaklaşık  1  ay  sonra  yine  beni  aynı  yöntemle  cep 

telefonundan  aradı,  son  bir  kez  görüşelim  dedi.  Ve  seni  Keçiören'de  şu  an  ismini 

hatırlamadığım bir pastahanede bekleyeceğini söyledi. Bende Selman isimli şahsın bildirdiği 

pastahaneyi arayıp buldum, belirttiği vakitte oradaydım. Burası 2 katlı bir pastahaneydi, yerini 

tam hatırlamıyorum. Ana cadde üzerinde bir yerdi. Ben vardığımda bana telefonda belirttiği 

eşgale uygun olarak şahsı buldum. Bana telefonda gözlüklü olduğunu, pastahanenin ikinci 

katında cam kenarında beni bekleyeceğini söylemişti. Bende biraz bakınınca beni bekleyen 

kişiyi  buldum.  Yanına  gittim.  Merhaba  dedim.  Kendimi  tanıttım.  Oturdum.  Konuşmaya 

başladım. Bana neden irtibatı kopardığımı sordu. Ben daha önce belirttiğim gibi tedirginliğimi 

ve korktuğumu kendisine söyledim. O bana 'senin çocuğun bilim sanat merkezine gidiyormuş,  

Keçiören civarında ev tutacak olursan sana yardımcı olabilirim'  dedi. Bende istemediğimi 

söyledim. Bu şahıs benim çocuğumun bilim sanat merkezine gittiğini bilecek kadar benimle 

ilgili  özel  bilgilere  sahipti.  Ben  normalde  5  ABM tayin  olmak  istiyordum.  Ancak  bakım 

taburuna tayin olmuştum. Bundan rahatsızdım. Bu Selman isimli kişiye siz tayin işleri  ile 

ilgiliniyormusunuz, etkili misiniz diye sordum. O da hayır biz o işlerle hiç ilgilenmiyoruz 

dedi. Bende fazla uzatmadım. Kendileri ile bir daha görüşmek istemediğimi söyledim. Toplam 

10 - 15 dakika kadar orada kaldıktan sonra oradan ayrıldım.

Bu buluşmadan bir süre sonra beni yine ankesörlü bir  telefon hattından kendisini 

Ömer olarak tanıtan kişi aradı. Ben arayan numaranın ankesörlü telefon hattına ait olduğunu 

görünce beni arayan kişinin Fetullahçılardan birisi olduğunu anladım. Bu şahıs bana Selman 

isimli şahıstan bahsetti, aramızda geçen konuşmaları söyledi ve çocuğumu Mamak'da bulunan 
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bilim  sanat  merkezine  kaydettirmemi,  orada  tanıdık  öğretmenler  bulunduğunu,  yardımcı 

olabileceğini söyledi. Bende çocuğumu Ümitköy'deki bilim sanat merkezine kaydettirdiğimi 

ve Çağlayan lojmanlarında oturduğumu, görüşmek istemediğimi söyledim. 

Uzun zamandır kullandığım telefon hattını  ben bu şekilde aranınca önce kontörlü 

hatta çevirdim, sonra kontör yükletmeyince de bu telefon hattı kendiliğinden kapandı ve bir 

daha kullanmadım. Bu şekilde fetullahçıların benimle irtibata geçmesini engellemek istedim. 

Ondan sonra 0 538 281 50 86 numaralı telefon hattını kullanmaya başladım. 

Bakım taburunda ben çalışırken  aynı  taburda  görev  yapan  Bilgin  Kuğu astsubay 

benim  yanıma  birkaç  defa  geldi.  Bana  neden  hizmet  hareketinden  koptuğumu  ev 

toplantılarına  gitmediğimi  sordu.  Bende  tedirgin  olduğumu,  gitmek  istemediğimi  onlarla 

irtibatı kopardığımı söyledim. O bana herhangi bir toplantıya katılma teklifinde bulunmadı. 

Ankara'ya geldim, Ömer'e ben hayır dedim, ondan sonra tekrar tekrar aradılar, ömer 

denilen kişi tekrar tekrar beni aradı. Etimesgutta bir yerde görüştük. Etimesgut belediyesininin 

yakınlarında bir yerde buluştuk. Ömer isimli şahıs beni orada Halil isimli birisiyle tanıştırdı. 

Ömer bana bundan sonra seninle Halil ilgilenecek dedi. Daha sonrasında aynı askeri birlikte 

çalıştığımız Halil KARABULUT, Bilgin KUĞU ve ben bu Halil isimli şahsın Etimesgutta 

bulunan evine gittik.  Bu Halil'in  evi  Etimesgut  ilçe emniyet  müdürlüğünün karşısında bir 

yerdeydi. Ben bu adresi size gösterebilirim. Orada risale denilen kitapları okunuyordu. Ben bu 

toplantılara  esasında  gönüllü  olarak  gitmiyordum.  Bana  dışarıda  kalmak  daha  tehlikeli 

dedikleri için duyduğum tedirginlikten dolayı gidiyordum. Ben gitmek istemiyordum ancak 

hem Bilgin Kuğu, hem de Halil Karabulut beni bu toplantılara katılmam hususunda teşvik 

ediyorlardı. 

Ben 2015 yılı sonlarında bu toplantılara gitmeyi bırakmıştım. Bilgin KUĞU benim 

yanıma gelerek Halil Abi illa seni istiyor demişti. Bende bunun üzerine bu şahsın taşındığı 

yeni evinin bulunduğu Kazan'daki evine tek başına gittim. Daha öncede bu eve Bilgin Kuğu 

ile birkaç defa gitmiştik.  Ben Halil  isimli  şahsın Kazan'daki evine en son 2016 yılı  Ocak 

ayında gittim. Daha sonra 2016 yılı  Mayıs ayında Bilgin KUĞU'nun Eryaman'da bulunan 

evine yine Bilgin'in daveti üzerine gittim, oraya Halil isimli şahıs da geldi. Bu toplantılarda 

genelde risalei nur kitabı okunuyordu ve Halil isimli şahısta bize bunu açıklıyordu, beraber 

namaz kılıyorduk. Sonra ayrılıyorduk. Bu toplantılara katılırken cep telefonlarını yanımızda 

götürmüyorduk,  genelde  arabada  bırakıyorduk.  Telefonları  kapatıp  kapatmadığımızı 

hatırlamıyorum. Halil isimli şahsın benaçık kimlik bilgilerini bilmiyorum. Halil ismi gerçek 

ismimi yoksa kod ismimi bilmiyorum. Ayrıca Kazan'daki evini de sizlere gösterebilirim. Halil 

isimli  şahıs 1,70 boylarında 35 yaşlarında,  kısa saçlı,  esmer,  gözlüksüz,  bıyıksız,  sakalsız, 

öğretmen olduğunu bize söyleyen, 2 çocuklu birisiydi. 

Katıldığım bu toplantılarda 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmeye çalışılan 
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askeri  darbeye  yönelik  herhangi  bir  konuşma olmadı.  Yukarıda  belirttiğim gibi  genellikle 

kitap  okunup  bize  anlatılıyordu.  Ben  01/07/2016  tarihinde  bayram  iznine  ayrıldım. 

Arkasından 4 gün mazeret izni kullandım. İznim 14 Temmuz'da bitiyordu. Tekrar telefonla 

takım komutanı Sinan ASLAN'ı aradım, 3 gün mazeret izni istedim, o da tamam hallederim 

dedi,  ondan  sonra  beni  Murat  BOLAT  aynı  gün  telefonla  aradı.  Bana  sen  izinde 

gözükmüyorsun gel  dedi.  Bende kendisine ailevi sorunum nedeniyle  yeniden mazeret  izni 

aldığımı söyledim. Bir sorun mu var diye sordum. O da bana tamam tamam sen gelme dedi.  

Daha  sonra  ben  bölükten  Musa  ORMAN'ı  aradım.  Mazeret  izin  kağıdım  geldi  mi  diye 

sordum. O da gelmedi dedi. Bende şüphelendim. İznimle alakalı bir sorun var diye düşündüm 

ve  15/07/2016  tarihinde  sabah  saatlerinde  Ankara'ya  geldim.  Yoldan  geldiğim  için 

yorgundum. Uyudum. Beni 14/07/2016 tarihinde akşam saatlerinde tayin dairesinden Mehmet 

ŞAMCI  Binbaşı  beni  cep  telefonumdan  aradı.  Bana  geçmiş  olsun  dedi,  bende  şaşırdım, 

mazeretimi nereden bildiğini sordum, o da birliğinden öğrendim dedi. Bana Erkan ÇETİN 

Astsubay seni arayacak dedi, Erkan ÇETİN beni 15 Temmuz'da öğle saatlerinde aradı. Ben 

CH47 için seni akşam 19:00 gibi alırım dedi. Bende izin kağıdını sormaya gideceğim senin 

almana gerek yok dedim. Saat 16:00 gibi askeri birliğe gittim orada ilk önce Sinan ASLAN'ın 

yanına vardım.  Ona izinle  ilgili  Murat  BOLAT Yarbayın bana söylediklerini  ilettim,  o da 

hemen telefona elini attı, Murat BOLAT Yarbayı aradı, o da telefonda Sinan ASLAN'a Yusuf 

başçavuş  beni  yanlış  anlaşım  dedi.  Sonraki  gelişmeler  polis  ifademde  belirttiğim  şekilde 

olmuştur. Ben saat 20:45 sıralarında eşimin kardeşinin akıbetini öğrenmek üzere arabayla yola 

çıktım. Ve İzmir'e gittim.

Ayrılmadan  önce  bakım  hangarında  Levent  SELAMOĞLU,  Ergün  YAKUT'u 

görmüştüm. Ben Fetullahçı terör örgütü ile olan ilgimi ve ilişkimi yukarıda belirttiğim şekilde 

tüm samimiyetimle anlattım. Bu örgüte hiçbir şekilde maddi kaynak sağlamadım. Örgütün 

talimatı doğrultusunda görevimle ilgili herhangi bir iş yapmadım. Sadece yukarıda belirttiğim 

şekilde bir takım toplantılara korkularımdan dolayı katıldım. Pişmanım. Askeri darbeye ilişkin 

eyleme herhangi bir şekilde katılamdım. Askeri darbenin başarıya ulaşması için herhangi bir 

etkin eylemde bulunmadım. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Mehmet  ŞAMCI 05/12/2016  tarihli  ifadesinde;  "  15/07/2016  tarihinin 

olduğu hafta  içinde  ben 14/07/2016 tarihinde  Özcan KARACAN ile  telefonda konuştum. 

Kendisi  benden Ahmet  SEREYİM'i  arayıp  15  Temmuz günü Güney ile  ilgili  bir  faaliyet 

olduğunu söylememi istedi. Bende Ahmet SEREYİM'e bunu arayıp söyledim. Ayrıca Yusuf 

ORHAN  ve  Ergün  YAKUT'a  da  arayıp  onlara  Cuma  günü  Suriye  ile  ilgili  bir  faaliyet 

olabileceğini söyleyerek Cuma günü öğleden sonra Kara Havacılığa gitmelerini söyledim. 

Ben  14/07/2016  tarihinde  Yusuf  ORHAN'ı  aradım.  15'inde  helikopterle  ilgili  bir 
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toplantı olabilir, bu nedele Ergün Yakut astsubayla görüşmesini söyledim. Erkan ÇETİN ile 

görüşmesi gerektiği şeklinde birşey söylediğimi hatırlamıyorum. 

Benim  telefonla  arayıp  15/07/2016  tarihinde  Kara  Havacılıkta  hazır  olmalarını 

söylediğim astsubaylar normalde benim emrimde olan astsubaylar değildir. Ancak bunların 

atamalarını  biz  yapıyoruz.  Bir  gün  önce  Özcan  KARACAN  beni  telefonla  aradı.  Yusuf 

ORHAN ve Ergün YAKUT'a ulaşamadığını, bu kişilere telefonla ulaşıp 15'indeki toplantıyı 

haber vermemi söylediği için ben bu kişileri emrimde olmamasına rağmen telefonla aradım. " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Bilgin  KUĞU  12/12/2016  tarihli  ifadesinde;  "...  Yine  bu  adreste 

toplantıdayken  bizi  ismini  Bahtiyar  olarak  hatırladığım  30’lu  yaşlarda,  1.70  boylarında, 

esmer,  Kırıkkale’li  olarak bildiğim öğretmen olarak kendini  tanıtan  şahısla  tanıştırıldıktan 

sonra  bu  şahsın  önce  Etimesgut’daki  evine  toplantıya  gittik.  O  dönemde  bir  iki 

görüşmemizden  sonra  bize  yine  Kara  Havacılık  Komutanlığında  çalışan  Astsubay  Yusuf 

ORHAN isimli arkadaşımız da bize katıldı. Yusuf bizim içimizdeki en genç olandı. Çünkü 

diğerleri  ile  aynı  yaşlardaydık.  2013  sonları  diye  hatırlıyorum  Yusuf’un  bize  katılması, 

yaklaşık 1-1,5 yıl kadar bu eve gidip geldik daha sonra bu şahsın 17/25 Aralık sonrası tayinin 

Kazan  ilçesine  çıktığını  biliyorum.  Hatta  eşinin  de  Etimesgutta  aynı  işyerinde  çalıştığını 

söylemişti.  Bu şahsın Kazan'a  tayini çıktıktan sonra toplantılarımızı bu şahsın Kazan’daki 

evinde yapmaya başladık.Yine bu şahsın bir kız bir erkek çocuğu vardı. Kızı 5 veya altı erkek 

çocuğu da bir yada iki yaşındaydı. Hatta oğlu Etimesgut’da doğmuştu. Kazan’da toplantılara 

devam ederken  Recep  HIZARCI’nın  Kara  Kuvvetlerine  tayini  çıktığı  için  bizim  gruptan 

aldılar. Burada ben, Halil KARABULUT ve Yusuf ORHAN gidip gelmeye başladık en son 

toplantılara  Yusuf  gelmedi  bende  en  son  2016  Haziran  ayının  başlarında  gittim.  Benim 

tanışmam ve yaşadıklarım ilgim ve bağlantım bunlardan ibarettir. Gittiğim evlerin adreslerini 

söyleyemem ancak gitsem gösterebileceğimi düşünüyorum. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Halil KARABULUT 14/12/2016 tarihli ifadesinde; "... Ben, Bilgin, Recep 

beraber bu toplantıya gittik. Bu şahsın evini de gösterebilirim. Mustafa isimli şahıs kendisi 

öğretmen  olarak  tanıttı.  Bu  şahıs  şu  andan  benimle  birlikte  gözaltına  alınan  ve  şu  anda 

adliyede  bulunan  Mustafa  SELEN  isimli  şahıstır.  Mustafa'nın  evinde  5  -  6  kere  toplantı 

yaptıktan, bu toplantılara Yusuf isimli bir şahıs da gelmeye başladı. Yusuf'da Kara Havacılık 

komutanlığından  astsubay  olduğunu  öğrendim.  Yusuf'un  soyadını  da  Orhan  olarak 

hatırlıyorum.  Sonra  Mustafa  tayini  çıktığı  için  Kazan  ilçesine  taşındı.  Toplantılara  da 

Kazan'da devam ettik. Bu evi de gösterebilirim. Kazan'daki toplantılarda bir yıl kadar sürdü. 

Tüm bu sürede benim toplantılarda katılımcı olarak gördüğüm Yusuf, Recep, Bilgin ve ben 
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vardık. Toplantılarda da dini sohbetler ediyorduk. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Ergün YAKUT 26/07/2016 tarihli ifadesinde; "  .. Saat:19.30 sıralarında 

1.Kara Havacılık Komutanlığında Skorsky bakım Hangarına gittim, burada Kıdemli Başçavuş 

Yusuf ORHAN bekliyor idi. Kendisine durum ile ilgili bilgisi olup olmadığını sorduğumda 

Tabur Komutanının hangarda beklemesi  gerektiğini,  Kara Kuvvetleri  Komutanının kışlada 

bulunduğunu, tabur komutanının da heyetle beraber olduğunu söyledi. Saat:20:45 sıralarında 

Yusuf Başçavuşa telefon geldi ve kayın biraderinin kayıp olduğunu öğrenmesi üzerine Tabur 

Komutanından izin alarak kışladan ayrıldı. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

23/11/2016 tarihli yer gösterme ve teşhis tutanağında, şüpheli Yusuf ORHAN'ın, 

'Halil' kod ismiyle bildiği şahsa ait örgütsel toplantı yaptıkları ev olarak Ankara ili Etimesgut 

ilçesi 2334. Sokak no: 8/7 adresinde bulunan evi ve Ankara ili Kahramankazan ilçesi Atatürk 

Mahallesi Badem Caddesi No:14/5 adresinde evi görevli polislere gösterdiği belirtilmiştir. 

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;15 Temmuz 

2016 günü, saat: 18:38'de, Başçavuş Yusuf ORHAN olduğu düşünülen şahsın sivil kıyafetli 

olarak Ford Focus marka bir araçla taarruz hangarı önünde görüldüğü belirtilmiştir. 

Kara  Havacılık  Komutanlığı  tarafından  düzenlenen  İdari  tahkikat 

raporunda,Şehit  Kr.Plt.Ütğm.  Selahattin  ŞEN  S-70  Bakım  Hangarına  ait  kamera 

kayıtlarının  28-29  Temmuz  2016  tarihlerinde  incelenmesi  sonucunda  düzenlenen 

tutanakta; ; Saat 21.29'da Başçavuş Yusuf ORHAN sivil kıyafetli olarak hangarı terk ettiği 

belirtilmiştir. 

Şüpheli Yusuf ORHAN'ın kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0538 281 50 86 

numaralı telefon hattı için Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin 18/10/2016 tarih ve 2016/5131 

D. iş sayılı kararı ile, kullanmakta olduğu ve adına kayıtlı olan 0505 724 91 73, 0505 537 64 

63  ve  0505  804  02  44  numaralı  telefon  hatları  içinAnkara  9.  Sulh  Ceza  Hakimliği'nin 

28/11/2016 tarih ve 2016/2392 D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi 

uyarınca iletişim tespiti kararı verilmiştir.

Şüpheli Yusuf ORHAN'ın kullanmakta olduğu 0 538 281 50 86 numaralı telefon 

hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Öncesinde  İzmir  ilinde  olduğu  anlaşılan 

şüphelinin askeri darbe girişiminde bulunulan 15/07/2016 tarihinde cep telefonunun sabah 
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06:57'de  Ankara  ilinde  bulunan  baz  istasyonlarından  sinyal  verdiği,  saat  17:37  -  21:11 

arasıGüvercinlik  Kışlası  civarındaki  baz  istasyonlarından  sinyalverdiği,  saat  21:41'de 

Eskişehir yolundaki, saat 22:30'da Polatlı ilçesindeki,saat23:07'de Sivrihisar ilçesindeki, saat 

00:14'de  Afyonkarahisar  İhsaniye'deki,  saat  02:20  Uşak  ilindeki,saat  04:05'de  İzmir 

Kemalpaşa ilçesindekibaz istasyonlarından sinyalverdiği, şüphelinin 15/07/2016 tarihinde saat 

11:17, 11:20 ve 20:01'de şüpheli Ahmet YENGİL ile, saat 20:51'de şüpheli Murat BOLAT ile 

saat 02:33'de şüpheli Nuri OSMANCIOĞLU ile telefonla iletişim halinde olduğu, şüphelinin 

cep telefonunun gece boyunca açık olduğu, internet erişiminde bulunduğu anlaşılmıştır. 

Şüpheli Yusuf ORHAN, 17/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Yusuf  ORHAN'ın  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Yusuf  ORHAN'ın,  1.  Kara  Havacılık  Alay  Bakım Taburu  Kullanıcı  ve 

D/DS Bakım Bölüğü Orta  Genel  Maksat  Hücum Helikopter  Kullanıcı  Bakım ve  Onarım 

D/DS  Takımında  Bakım  Teknisyeni  olarak  Astsubay  Kıdemli  Başçavuş  rütsebiyle  görev 

yaptığı,

Şüphelinin,  etkin  pişmanlık  göstererek  Cumhuriyet  Başsavcılığımıza  müdafii 

katılımı ile hiçbir baskı altında kalmadan özgür iradesiyle vermiş olduğu 17/11/2016 tarihli 

ifadesinin içeriğine ve şüpheliler Bilgin KUĞU ile Halil KARABULUT'un ifade içeriklerine 

göre şüpheli Yusuf ORHAN'ın Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğunun anlaşıldığı,

Şüphelinin,  helikopter  teknisyeni  olduğu  ve  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu 

askerler  tarafından  planlanıp  gerçekleştirilecek  olan  askeri  darbe  planı  kapsamında  olay 

gecesi helikopterlere teknisyenlik yapacak personel olarak önceden görevlendirildiği,

Şüphelinin  İzmir  ilinde  izinde  bulunduğu,  14/07/2016  tarihinde  şüpheli  Mehmet 

ŞAMCI'nın şüpheli Yusuf ORHAN'ı aradığı ve 'seni Erkan ÇETİN astsubay arayacak' dediği, 

şüphelinin bunun üzerine 15/07/2016 tarihinde sabah saatlerinde Ankara'ya geldiği, kendisini 

öğle saatlerinde şüpheli  Erkan ÇETİN'in de aradığı,  şüphelinin askeri  darbe kapsamındaki 

emir ve talimatları yerine getirmek üzere saat 18:00 sıralarında Güvercinlik kışlasına geldiği, 

Şüpheli  Yusuf  ORHAN ifadesinde,  15/07/2016 tarihinde  izni  bittiği  için  mesaiye 

geldiğini  belirtmiş  ise  de,  şüphelinin  sabahtan  beri  Ankara'da  bulunmasına  rağmen  saat 

17:30'da mesai bittikten sonra saat 18:00 sıralarında Kara Havacılık Komutanlığına geldiği, 

Şüphelinin 15/07/2016 tarihinde saat 18:38'de sivil kıyafetli olarak Ford Focus marka 
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bir araçla taarruz hangarı önüne geldiğinin güvenlik kamerası görüntüleri ile tespit edildiği, 

Şüphelinin eşinin kardeşi kayıp olduğundan akşam saatleride gelen telefon üzerine 

Kara Havacılık Komutanlığındaki askeri darbe faaliyetleri başlamadan önce Kara Havacılık 

Komutanlığından  ayrıldığı  ve  karayolu  ile  Eskişehir  yolunu  takiben  Afyonkarahisar  yolu 

üzeriden İzmir iline gittiği, 

Şüphelinin,  kendisi  gibi  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler  tarafından 

15/07/2016  tarihinde  gerçekleştirilmeye  çalışılan  askeri  darbe  girişiminde  önceden 

görevlendirilmiş  olmasına,  kendisinin  de  bu  görevledirme  uyarınca  kışlaya  gelmiş 

olmasına,bu askeri darbe girişimini Fetullahçı Terör Örgütü mensubu olan diğer şüpheliler 

tarafından hazırlandığını bilerek hareket etmesine rağmen askeri darbe faaliyeti başlamadan 

önce ailevi nedenlerinden dolayı kışladan ayrıldığı,

Şüphelinin,  etkin  pişmanlık  göstererek  üyesi  olduğunu  belirttiği  Fetullahçı  Terör 

Örgütünün askeri yapılanması, yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak 

soruşturma aşamasında bilgiler verdiği, 

Şüpheli Yusuf ORHAN'ın,  soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı Terör Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını  oluşturduğu 

anlaşılmıştır. 

5-152- Şüpheli Yusuf ÖZCAN'ın ( Teknisyen Astsubay ) Eylemleri :

Şüpheli YusufÖZCAN 17/07/2016 tarihli ifadesinde; " Kara Havacılık Okulunda 

kıdemli  başçavuş  teknisyen  olarak  çalışıyorum.  Ben  15/07/2016  tarihinde  yıllık  izine 

çıkmıştım.  Yıllık  izin  kullanıyordum.  Ben iznimi  Adapazarında  geçiriyordum.  14/07/2016 

tarihinde akşam saat: 20.00 civarındatelefonla aradılar. 0534 246 15 88 numaralı telefondan 

aradılar. Arayıp cuma günü toplantı var. Katılmanız gerekiyor dediler. Ben hastam olduğunu 

izinde olduğumu söyledim. Ancak katılmanız gerekiyor dediler. Yer ya da neden söylemediler. 

İzinden dönün dediler. Ben Adapazarında ailemin oturduğu evdeydim. Annemde dön dedi. 

Beni arayan teknisyen sınıfından olan ancak sayım dairesinde çalışan Ertan Derin 

isimli başçavuş arkadaştı.  Ben de sabah otobüsle Metro firmasından bilet alıp saat: 06.15-

06.30 civarında bindim. Ankara'ya geldim. Saat:  11.00'e yaklaşıyordu. Ertan'ı  bendeki cep 

telefonundan aradım. Ancak cevap vermedi. Bir müddet AŞTİ'de bekledim. Kara Kuvvetleri 
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Komutanlığı karargahına geldim. Ertan'ın yanına çıktım. Ertan KKK. Sayım dairesinde idi. 

Ertan'ın odası kalabalıktı. Hoş geldin hoş bulduk gibi görüştük. Daha sonra beraber koridora 

çıktık. Oradamasa vardı. Ertan'ın odasına girdik. Sakinledi. Bir kaç kişi kalınca ben Ertan'a 

sordum. Ertan hayrola ne var diye o da gece uçusu olacak görev var dedi. Başka bir sınıftan 

görevliler olduğu için o kişileri ismende tanımıyorum. Daha önceden de görmedim. Ben yine 

ısrarla hayrola ne görevi diye sordum. O da yok abi uçuş var dedi. Bunun dışında bir şey 

söylemedi. Herhangi bir yazılı görev emri de bana vermedi. Ve tebliği etmedi. Ben oradan 

ayrılıp eve gittim. 

Biz nedir gece uçuşu diye sorduğum esnada sekiz dokuz buçuk gibi birliğe gel dedi. 

Birlik dediği yer Kara Havacılık okulu idi.  Ben 20.00-20.30 gibi Kara Havacılık Okuluna 

gittim.  Ertan'la  buluştuk.  Helikopterler  hazır  bunlar  kalkacak  dedi.  21.30-22.00  civarı 

helikopter başı yaptık. Üç tane helikopter vardı..  Teknik astsubay olarak da ben, Ertan ve 

Ahmet YENGİL vardı. Pilotlar da yanımızda idi. Benim baktığım helikopterin pilotu albay 

Vedat Seven idi. Ben aynı zamanda uçuş teknisyeni olarak albay Vedat SEVEN'in kullandığı 

helikoptere  binen  teknisyenim.  Diğeri  gençbir  teğmendi.  Onu  ilk  defa  görüyordum.  Bu 

nedenle tanımıyorum. Ben diğer  helikopterlerin  pilot  ve yardımcı  pilotlarını  tanımıyorum. 

Çünkü uzun bir süredir teknik bakım ve onarım kısmına geçtim. Baktık kontrol yaptık.

Saat:  22.00  civarı  bindik.  Kalktık.  Akıncı  kışlasına  gittik.  Kaçıncı  üs  kısmına 

gidildiğini  bilmiyorum.  Terminal  yakınındaki  piste  indik.  Biz  havada  iken  iki  ya  da  üç 

helikopter  daha  geldi.  Akıncı  üssüne indiğimizde  beş  ya  da altı  helikopter  olmuştu.  Bize 

katılan diğer helikopterlerin birinde hava pilot Albay Erdoğan ERDEM vardı. 

Ben helikopterlerde silah ve mühimmat bizimki Skorsky helikopteriydi. Mühimmat 

yüklü  olunca  ben  PKK'ya  ya  da  herhangi  bir  yere  nokta  atışımı  yapılacak  diye 

düşündüm.Ertan'a  sordum.  Yine  gizli  bir  görev  bazı  personeller  alınacak  dedi.  Biz 

teknisyenler olarak dışarıda ya da helikopter başında idik. Pilotlar terminal binasına girdiler. 

Herhangi bir birifitya da anlatıp bilgi veren olmadı. Pilotlardan birisi bekleyeceğiz dedi. Biz 

bekledik.  Helikopterlerden  inildiği  zaman  ayak  üstü  pilotlardan  biri  ismini  bilmiyorum. 

Beştepede  saraya  inileceğini,  saraya  girilecek  diye  söyledi.  Telekoma  inileceğini  söyledi. 

Ancak neler olacağı ya da kimler alınacağı, ne yapılacağını söylemedi. 

Ertan bana bunları söyleyince ben içimden Allah'ım kendi milletime karşı ban silah 

kullandırma böyle bir şeyi nasip etme diye dua ettim. Zaten Akıncıda bir müddet durduktan 

sonra diğer helikopterler havalandı. Biz hep orada kaldık. Bizim helikopter hiç havalanmadı. 

Artık  bunu  Vedat  Albayın  kıdemi  dolayısıyla  mı  yoksa  uzun  süredir  uçmadığından  mı 

yapmadılar. Bilemiyorum. 

Bizim yanımızda  olup  kalkan  helikopterler  22.30-23.00  civarı  diğer  helikopterler 

havalanmıştı.  Cumhurbaşkanlığı  sarayına  mı  telekoma  gidip  gitmediklerini  bilmiyorum. 
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Kimisi yirmi dakika sonra kimisi  yarım saat  sonra gidip geliyorlardı.  Ancak dönüşlerinde 

bizim indiğimiz pist alanına inmediler. Eğer birini getiriyorlarsa kule yakınında bir bina var 

oraya  iniyorlardı.  Dolayısıyla  ben  herhangi  bir  şekilde  kimleri  ve  hangi  malzemeleri 

getirdiklerini  görmedim.  Bizim bulunduğumuz  terminal  binası  önü  ile  kule  ve  o  binanın 

bulunduğu yer arasında birde ağaçlık vardır. Bu nedenle gözükmüyordu. Lambalar aydınlatsa 

dahi görme imkanı bulunmamaktaydı. 

Bizimle  birlikte  iki  tanede  Cougar  helikopter  gelmişti.  Onlar  daha  çok  kulenin 

olduğu bina önüne inip kalkıyordu. 

Kule ile helikopterler arasında telsiz irtibatı mutlaka yapılıyordu. Ancak bir yerde 

çalışmayan bir helikopterin içinde bulunduğumuz için telsiz irtibatında da haberdar değildik. 

Kule ile uçan araçlar arasındaki telsiz görüşmelerini merkezi bir çevirip çağrı içerisine de 

vermedikleri  için  dinleme şansı  yoktur.  Kulenin  telsiz  görüşmelerini  ya  da  helikopterlerin 

uçuş  güzergahlarını  tutup  tutmadıklarını  ben  bilmiyorum.  Ancak  biz  indikten  sonra 

16/07/2016 tarihine kadar hiç kalkış yapmadık. Bu süre içerisinde de yine herhangi bir birifik 

ya da toplantı olmadı. Sadece iniş kalkışlarda şu helikopter kalksın şunun mermisi var mı 

bunda hasar var mı gibi şeyler konuşuluyordu. Bir defasında Gölbaşı lafı geçiyordu. Ancak 

Gölbaşı'na gitsin dendiğini  duydum. Ancak Gölbaşı'nda ne yapılacak nereye gidileceği ile 

ilgili bir şey duymadım. 

İlk  helikopterle  havalanıp Akıncı  Kışlasına giderken yurtta  sulh konseyi  diye söz 

ediliyordu. Yurtta sulh konseyi adını ilk orada duydum zannediyorum. Ancak bir başka bir 

yerde de geçmiş olabilir emin değilim. Orada bulunan kişilerin çoğunda isimlikler olmadığı 

için isimlerini bilmiyorum. rütbeleri vardı. 10-15 civarında subay rütbeli insanlar vardı. Ancak 

benim önceden tanıdığım insanlar olmadığı için isimlerini bilmiyorum. 

Ben olay günü helikopterle sadece okuldan Akıncı Kışlasına kadar uçtum. Bunun 

dışında hiç uçmadım. Ben bu süre içerisinde silah kullanmadım. Hiçbir yere ateş etmedim. 

Hatta  16/07/2016 tarihinde saat:  09.00-10.00 civarında işin  rengi  değişmiş.  Başka uçaklar 

gelip bazıları ateş ediyor.  Bazıları  tepemizde tur atıyordu. Biz ne yapacağımızı bilemedik. 

Toplanın diye bir ses geldi. Toplanın dendiğinde polis ya da savcı gelecek bizim ifademizi 

alacak diye tahmin ettik. O sonucu çıkarttık. Yine ateş ediliyordu.Bir ağacın altında 8-10 kişi 

toplandık. Jandarma Özel Harekat ( JÖH)'ler geldi diye bağırma sesi duyduk. Herkes kaçın 

diye bağırıyordu. Bunun üzerine herkes birer ikişerli tel örgülerden atlayıp kaçışmaya başladı. 

Ben uzun bir süre koştum. Sazlık alana gelmiştim. Zaten 15/07/2016 akşamından beri bir şey 

yiyip içmediğimiz için susamıştım. Sazlık alanda Erdoğan Albay'la karşılaştık. Yakında bir 

köy vardı.  Köye gidip içecek su bari  isteyelim. İsterseler bizi  ihbar etsinler dedik.  İkimiz 

birlikte köye gitmek için yola çıktığımızda jandarma araçla geldi.  Durun eller  yukarı diye 

bağırdılar.  Silahları  bize çevirmişlerde.  Biz  de durduk.  Yanımıza geldiler.  Bize yere  yatın 
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dediler.  Bize  tekme vuran  oldu.  Ancak  bunların  kim olduğunu  bilmiyorum.  İki  tanesinin 

uzman çavuş olduğunu gördüm. Bir iki tanede sivil vardı. Ama kim olduklarını bilmiyorum. 

Ben gözaltına alınırken yanımda Erdoğan Albay var idi. Bizim arkamızdan da iki ya 

da üç tane sat ekibi personeli varmış. Onlarda yakalanıp gözaltına alındılar. Biz herhangi bir 

direnç göstermeden jandarma görevlilerine teslim olduk. 

Olay zaman dilimi içerisinde ben hiçbir personel ya da hiçbir sivil kişiyi gözaltına 

alıp rehin almadım. Böyle bir eylemimi asla olmamıştır. Benim görüş alanımda vatandaş ya 

da Akıncıda çalışan personel görüp rehin almak gibi bir eylem olmadı. Herhangi bir kimseye 

ateş etmedim. Helikopterde monte edilmiş olan MG-3 vardır. O da helikopterde durmaktadır. 

Yanımda benim şahsi tabancam ya da başka herhangi bir silah da yoktu.  Benim olduğum 

yerden ve süre içerisinde herhangi bir personel silah çekip karşı tarafa ateş etmedi. İstanbul'da 

Bursa'da  ya  Marmaris'te  meydana  gelen  Anayasal  Düzeni  Ortadan  kaldırmaya  yönelik 

eylemlerin  olduğu  aramızda  konuşulmadı.  Sadece  bir  iki  dakikalık  NTV  ve  Fox 

televizyonunda terminal içine girdikçe gördüğüm görüntüler ve haberler vardı. 

Benim  Fetullahçı  terör  örgütü  ya  da  paralel  devlet  yapılanmasıörgütüyle  hiçbir 

şekilde bir bağlantım olmamıştır. Bunları ne bilir ne de tanırım. Hiçbir şekilde toplantılarına 

katılmadım. Ben FETÖ örgütünden ya da temsilcilerinden emir alıp eylem yapmadım. Ben 

askerlik vazifemi ifa ederken sadece amirlerimden emir aldım. Bu örgütün çalışma prensibi 

karargahın ya da talimatlarını nereden nasıl verir ben bilgim olmadığı için bilmiyorum. 

Baştan itibaren gözaltına alınıncaya kadar kanunsuz emirdir böyle bir şeyi bana emir 

veremezsiniz ya da yazılı emir verin diye bir durum söz konusu olmadı. Kendimizi doğrudan 

işin  içinde  bulduk.  Ama  ben  hiçbir  eyleme  katılmadım.  Yurtta  sulh  konseyi 

örgütününamaçlarının  anayasal  düzeni  yok  etmeye  yönelik  eylemlerinin  olduğunu, 

Cumhurbaşkanına  suikast  planlarının  olup  olmadığını,  TBMM'ye  karşı  eylemde  bulunup 

bulunmayacaklarını, meşru hükümeti devirmeye yönelik eylem planladıklarını, bilmiyordum. 

Bize de hiçbir şey söylenmedi. Aksi takdirde bilerek ya da isteyerek ben milletime karşı ya da 

meşru hükümete karşı asla bir örgütün içerisinde yer almam. Ben bir önceki Hava Kuvvetleri 

Komutanı olan Akın ÖZTÜRK'ü tanımıyorum. Akıncı Kışlası içerisinde de hiç görmedim. 

Ayrıca Yarbay Hakan KARAKUŞU da hiç tanımam kimsede bana gösterim bu Yarbay Hakan 

KARAKUŞ'tur diye söylemedi. 

15/07/2016 gecesi  olabilir.  Helikopterlerden biri  geldiğinde Genelkurmay Başkanı 

geldi dediler. Ancak zorla mı getirildi kendisi mi geldi ben onu bilmiyorum. Geldiğinde değil 

de daha sonrada duymuş olabilirim. Genelkurmay Başkanın da orada olduğu söylendi. Kuvvet 

Komutanlarının ya da Cumhurbaşkanının genel sekreterinin geldiği ya da getirildiği ile ilgili 

bir şey de duymadım. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 
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Şüpheli  Kadir  BAYRAM  07/12/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  Ben  Kuvvet 

Komutanlığının  karşısındaki  caddede  aracımda  bekledim.  Ertan  DERİN  Başçavuş  Yusuf 

ÖZCAN  Başçavuşu  göndermiş.  Yusuf  Başçavuş  arabaya  bindi,  birlikte  benim 

Yenimahalledeki evime geçtik. Akşama kadar dinlendik. Ertan başçavuş bize 19:00 - 20:00 

sıralarında ACity'de buluşalım beraber Kara Havacılığa geçelim diye telefonda söyledi. 

Biz Yusuf ÖZCAN ile birlikte saat 18:30 sıralarında A City alışveriş merkezine 

benim  aracımla  gittik.  Ben  uçuş  tulumumu  yanıma  almıştım.  Ben  uçuş  yapacağımızı 

bilmiyordum.  Ancak  Ertan  Başçavuşla  telefonda  konuştuğumuzda  tulumumuzu  yanımıza 

almamızı söylemişti.  A City alışveriş merkezinde Yusuf ÖZCAN ile birlikte yemek yedik. 

Ertan  DERİN  Başçavuş  yanında  tanımadığım  başka  bir  astsubay  ile  bir  araçla  geldiler. 

Arkasından Ahmet YENGİL Astsubay da aracıyla A City'ye geldi. Ben ve Ertan Başçavuş A 

City otoparkına park ettik.  Gizli  bir  görev olduğu için araçlarımızı  orada bıraktık.  Ahmet 

YENGİL astsubayın aracı ile saat 19:30 - 20:00 sıralarında Kara Havacılığa giriş yaptık.

Başlangıçta  ben  toplantı  olacağının  bildirilmesi  üzerine  iznimi  kesip  Ankara'ya 

dönmüştüm.  Ancak Yusuf  ÖZCAN ile  15  Temmuz günü görüştüğümüzde Yusuf  bana  bir 

tatbikat olacağını söyledi. Ben 19 yıllık astsubayım, bu zamana kadar herhangi bir tatbikata 

bizzat  katılmadım.  Tatbikatın  bir  planlama  dahilinde  yazılı  emirlerle  sıralı  komutanlar 

tarafından yapıldığını biliyorum. 

Saat  24:00'den sonra  jetlerin  uçuştuğunu  gördük.  Benimle  birlikte  helikopterlerin 

başında  Ertan  DERİN, Yusuf  ÖZCAN  ...  Engin  SARITAŞ Astsubayları  teknisyen  olarak 

gördüm. Ben saat  02:00 sıralarına  kadar  herhangi  bir  uçuş  faaliyetine katılmadım. Ancak 

başka arkadaşlar uçuş faaliyeti gerçekleştirdiler. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Ahmet YENGİL 26/07/2016 tarihli ifadesinde; " .... Saat 21:30 sıralarında 

acil uçuş var herkes uçuşa diyerek bağırma şeklinde alarm verildi. ... Diğer helikopterlerde 

bildiğim kadarıyla  Teknisyenler  Astsubay Talat  URAL,  Ergun YAKUT,  Yusuf  ÖZCAN.... 

Binbaşı Mehmet ŞAMCI ve Yarbay Halil GÜL vardı. Hangilerinin hangi helikoptere bindiğini 

bilmiyorum. Kısa sürede hep birlikte havalandık ve hep birlikte Akıncı Üst Komutanlığına 

iniş yaptık. ... Bu arada pistte bekleyen diğer helikopterlerden peyder pey havalanıp kısa süreli 

bir yerlere gidip geri  gelenler oldu.  Bu şekilde pistteki helikopterlerin teknisyenleri Ergün 

YAKUT ve Yusuf ÖZCAN olan iki helikopter haricindekilerin tamamı kalkarak bir yerlere 

gidip geldiler." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Erdoğan ERDEM 17/07/2016 tarihli ifadesinde; "16/07/2016 günü saat 

09:00-10:00 sıralarında üssün bombalanacağı söylentisi çıktı. Herkes başının çağresine baksın 

dendi. Bende tel örgüden dışarı çıktım. Arazide biraz yürüdüm. Bir ağacın gölgesinde biraz 
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dinlendim. Bu sırada üssün bombalandığını gördüm. Bulunduğum yerde beklerken yanıma 

başçavuş Yusuf soy ismini ( Yusuf ÖZCAN ) hatırlamıyorum yanıma geldi. Yine bizim okula 

ataması yapılmış. Bu nedenle yakından tanımıyorum. Birlikte bir müddet bekledik. Öğleden 

sonra saatini  hatırlamadığım bir  zamanda jandarma arabalarının yol  kenarında beklediğini 

gördük. Biz beklemeye devam ettik. Ekip bize yaklaştı. Geldiğini görünce elimizi kaldırdık. 

Teslim olduk. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli  Ergün  YAKUT26.07.2016  tarihli  ifadesinde;  "  Akıncı  Hava  Üs 

Komutanlığında Kara Pilot Albay Uğur KAPAN ... Kıdemli Başçavuş Yusuf ÖZCAN ... ve 

Kıdemli  Başçavuşİlhan  OCAKCIOĞLU’nu  gördüm.Benim  bulunduğum  helikopter  ile 

Kıdemli Başçavuş Yusuf ÖZCAN’ın bulunduğu helikopter dışında tüm helikopterler sırayla 

inip kalkıyorlardı." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Şüpheli Ömer SEZEN 23/12/2016 tarihli ifadesinde; " Ben Fetullahçı terör örgütü 

mensubu değilim. ... Ayrıca Yusuf ÖZCAN Astsubayla biz 5 yıl beraber çalıştık. Ben 1999 

yılında irtica soruşturması geçirdiğimde onun Fetullah GÜLEN'in emri ve talimatı ile eşinin 

başını açtığını biliyorum. Benim eşim başörtülüydü. Bu nedenle belirttiğim tarihte ben irticacı 

olduğum gerekçesiyle soruşturma geçirmiştim. Ancak o dönemde eşi  başörtülü olan bütün 

Fetullahçılar Fetullah GÜLEN'in talimatıyla Yusuf ÖZCAN gibi davranmışlardı. Onlar bizim 

geçirdiğimiz şekilde irticai eylemden dolayı herhangi bir soruşturma geçirmediler. " şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

Levent SELAMOĞLU bilgi sahibi olarak alınan 18/07/2016 tarihli ifadesinde; " 

Helikopterler kalkmaya başlayınca bu karmaşada Yüzbaşı Tekin TAŞDEMİR ..  Kd. Bşçvş 

Yusuf  ÖZCAN,  Kd.ÇvşEmre  GÜREL isimli  şahısların  helikopterlerde  gittiğini  gördüm." 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Tanık  Aydın  KALEM  ifadesinde;  "... yaklaşık  yarım  saat  kadar  sonra  Kara 

Kuvvetleri Nizamiyesinin çıkışında Teknisyen Bçvş. şuan tutuklu olduğunu bildiğim Yusuf 

ÖZCAN ile karşılaştım. 'Komutanım hayırdır, burada ne işiniz var' dedim. O da 'öylesine bir  

dolanmaya geldim' şeklinde cevap verdi...." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'nın 27/07/2016 tarih ve 2016/2569 sayılı 

uzmanlık raporunda;  Yusuf ÖZCAN'a ait  olduğu belirtilen sol el  svabında üzerinde atış 

artıklarının tespit edildiği belirtilmiştir.
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Yusuf ÖZCAN'ın Ankara İli Etimesgut İlçesi Eryaman Mahallesi 263. Sokak No:1-

A/11 adresinde 22/07/2016 tarihinde Ankara Batı 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 2016/2037 D. İş 

sayılı kararı uyarınca arama yapılmış ve bir kısım dijital materyale el konulmuştur. 

Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün 31/10/2016 tarih ve ANK-

KİM-16-07400 sayılı uzmanlık raporunda; Yusuf ÖZCAN'a ait olduğu belirtilen B-2012-

248601 barkod numaralı delil poşetindeki 9 mm çapında 25 adet fişek ile Kırıkkale marka 

51741 seri numaralı 9 mm çapındaki tabanca ve şarjöründe atomik absorpsiyon spektrometri 

yöntemiyle  yapılan  analiz  sonucunda  alınan  svaplarda  atış  artıkları  tespit  edildiği 

belirtilmiştir. 

Kara Havacılık Komutanlığı  tarafından yapılan idari  soruşturma sonrasında 

düzenlenen "İdari ve Disiplin Soruşturma Heyetinin Olayla İlgili Personel Hakkındaki 

Değerlendirmesi ve Kanaati Çizelgesinde; Şüpheli Yusuf ÖZCAN'ın, S-70 helikopteri ile 

uçuş yaptığı, olay günü sabah saatlerinde Kara Kuvvetleri Komutanılğı nizamiyesinden çıkış 

yaptığı,  Darbe  Teşebbüsü  kapsamında  icra  edilen  faaliyetlere  katıldığı,  667  sayılı  Kanun 

Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkarıldığı belirtilmiştir. 

Şüpheli Yusuf ÖZCAN'ın kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0534 246 15 88, 

0539 361 12 46, 0534 327 27 05, 0536 383 50 93, 0539 361 12 48, 0539 361 12 47 ve 0539 

361 12 46 numaralı telefon hatları için Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin 30/11/2016 tarih ve 

2016/4557 D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti 

kararı verilmiştir.

Şüpheli Yusuf ÖZCAN'ın kullanmakta olduğu 0 534 246 15 88 numaralı telefon 

hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde; Şüphelinin  cep  telefonunun  askeri  darbe 

girişiminden bulunulan 15/07/2016 tarihi  saat  06:16'da Sakarya  ili  Akyazı  ilçesindeki  baz 

istasyonlarından  sinyal  verdiği,  aynı  gün  saat  09:51'den  itibaren  Ankara'daki  baz 

istasyonlarından  sinyal  vermeye  başladığı,  saat  19:13  ile  19:36  arasında  Güvercinlik 

Kışlasının bulunduğu mevkiideki baz istasyonlarından sinyal verdiği, daha sonra 29/07/2016 

tarihine  kadar  hiç  sinyal  vermediği,  şüphelinin  cep  telefonunun 15/07/2016 tarihinde  saat 

19:36'dan  sonra  kapalı  olduğunun  değerlendirildiği,  şüphelinin  14/07/2016  tarihinde  saat 

20:37'de  şüpheli  Ahmet  YENGİL  ile  saat  20:38  ve  20:47'de  şüpheli  Ertan  DERİN  ile 

15/07/2016 tarihinde saat 15:27 ve 15:57'de şüpheli Ahmet YENGİL ile telefon irtibatında 

bulunduğu anlaşılmıştır. 
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ŞüpheliYusuf ÖZCAN, 16/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Yusuf  ÖZCAN'ın  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli Yusuf ÖZCAN'ın, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı Tayin 

Dairesi Başkanlığı Kara Havacılık Kısmında Kısım Astsubayı olarak görev yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri olmayan şüphelilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış biçimi, 

şüpheli  Ömer  SEZEN'in  'Yusuf  ÖZCAN'ın  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu' olduğuna 

ilişkin23/12/2016  tarihli  beyanı  birlikte  nazara  alındığında,  şüpheli  Yusuf  ÖZCAN'ın 

Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğunun anlaşıldığı,

Şüphelinin, helikopter teknisyeni olduğu, Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askerler 

tarafından  planlanıp  gerçekleştirilecek  olan  askeri  darbe  planı  kapsamında  olay  gecesi 

helikopterlere teknisyenlik yapacak personel olarak önceden görevlendirildiği,

Askeri darbe girişiminden önceden haberdar olduğu, 

Şüphelinin,  Sakarya'da  yıllık  iznini  geçirmekte  olmasına  rağmen  aldığı  örgütsel 

talimat üzerine 15/07/2016 tarihinde yıllık iznini keserek Ankara'ya geldiği, 

Askeri  darbe  kapsamında  Kara  Havacılık  Komutanlığı  dışında  başka  birliklerde 

görev yapan askeri personelin dikkat çekmemek için Kara Havacılık Komutanlığında görev 

yapan  bir  askere  ait  araçla  kışlaya  girilmesi  örgütsel  talimatı  verildiği,  şüpheliler  Yusuf 

ÖZCAN ve Kadir BAYRAM'ın olay akşamı saat 18:30 sıralarındaA-City alışveriş merkezine 

geldikleri,  kendileriyle  fikir  ve  eylem  birliği  içerisinde  hareket  eden  şüpheliler  Ahmet 

YENGİL, Serkan NAVRUZ ve Ertan DERİN ile alışveriş merkezinde buluştukları, aldıkları 

örgütsel talimat doğrultusunda Kara Havacılık Komutanlığında görev yapan şüpheli Ahmet 

YENGİL'e ait araçla saat 20:00 sıralarında Güvercinlik kışlasına giriş yaptıkları, 

Kara  Havacılık  Komutanlığında  askeri  darbe  faaliyetinin  başlaması  üzerine  saat 

22:00  sıralarında  verilen  talimat  üzerine  şüphelinin  park  alanında  bulunan  Skorsky 

helikopterlerinin başına gittiği, bu Skorsky helikopterlerdenönceden tüm bakımları yapılmış 

ve uçuşa hazır bir şekilde park alanında bekletilen kuyruk numarası belirlenemeyen üzerinde 

kapı  makinalı  tüfeği  ve  mühimmat  bulunan  helikopteri  uçuşa  hazırladığı,  şüpheli  Ertan 

DERİN'in teknisyenliğini yaptığı bu helikoptere pilot olarak gelen şüpheliler Vedat SEVENve 

Mehmet Fatih  ARMAĞAN ile birlikte kuleden izin almadan kalkış yaptıkları,  daha sonra 

Akıncı Hava Üssüne 'Yurtta Sulh' parolasını kullanarak indikleri, 
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Şüphelinin, olay akşamı yukarıda belirtilen dışında gerçekleştirdiği başka helikopter 

uçuşu ya da başka faaliyeti bulunup bulunmadığının soruşturma aşamasında belirlenemediği, 

Askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  ve  Akıncı  Hava  Üssünün 

uçaklar tarafından bombalanması üzerine Akıncı Hava Üssünden tellerden atlayarak kaçtığı, 

sazlık alanda şüpheli Erdoğan ERDEM ile karşılaştığı,ikisinin jandarma tarafından aynı gün 

yakalandıkları, 

Şüpheli Yusuf ÖZCAN'ın sol el svabında ve tabancasından alınan svapta atış artıkları 

bulunduğu belirlenmiş ise de,  şüphelinin silahla ne tür bir  eylem gerçekleştirdiğinin tespit 

edilemediği, 

Şüphelinin,  olay  gecesi  sıralı  amir  ve  komutanlarından  olmayan  asker  kişilerden 

yasadışı  emir  ve  talimatlar  aldığı,  yine  sıralı  amiri  olmadığı  askerlere  yasadışı  emir  ve 

talimatlar verdiği, görev yapmadığı bir askeri birlikte yetkisiz olarak olay akşamı faaliyette 

bulunduğu, 

Şüphelinin,  olay  akşamı  Genelkurmay  Başkanı  tarafından  hava  sahasının  uçuşa 

kapatılmasına ilişkin emir verildiği halde helikopterleri uçuşa hazırladığı ve bu helikopterlerin 

bu yasağa rağmen uçuş gerçekleştirdikleri, 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarının  askeri  darbe  faaliyeti  icrası  sırasında  olay 

gecesi askeri darbe faaliyeti dışında herhangi bir telefon iletişiminde bulunulmamasına dair 

faaliyete katılan askerlere emir ve talimat verdiklerinin değerlendirildiği,  şüphelinin de bu 

emir  ve  talimata  uyarak  olay  gecesi  saat  19:36'dan  sonra  hiçbir  telefon  irtibatında 

bulunmadığnınanlaşıldığı, 

Şüphelinin, olay günü gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi 

olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü 

mensubu olan diğer  şüphelilerle  fikir  ve eylem birlikteliği  içerisinde hareket  ettiği,  askeri 

darbe  girişimininde  bulundukları,  şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında 

Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensuplarından  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  aldığı  yasal 

olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli  Yusuf ÖZCAN'ın,  soruşturmaya konu eylemlerinin,  Silahlı  Terör Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını  oluşturduğu 

anlaşılmıştır. 

5-153- Şüpheli Yücel ERSÜREN'in ( Yarbay ) Eylemleri :
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Şüpheli Yücel ERSÜREN 10/10/2016 tarihli ifadesi : "  Ben 1994 Yılında Kara 

Harp Okulu'ndan mezun olduktan sonra 1 sene Bolu Komando Tugayında Takım Komutanı 

olarak  görev  yaptım.  ....  bu  sene  haziran  ayında  Kara  Havacılık  Komutanlığı  Denetleme 

Değerlendirme Kaza Kırım Kurulu'nda eğitim denetçisi olarak atandım. Bu atama benim için 

kötü bir atamaydı. Bu nedenle emekli olmayı düşünüyordum. Eşimle durumu görüşmüştük. O 

albay oluncaya kadar bekle demişti...

Ben bayram sonrasında Antalya ilinde Kemer civarında Olimpos'ta Deniz Pansiyon 

isimli  pansiyonda  1  haftalık  rezervasyon  yaptırmıştım.  Giresun'daki  helikopter  kazasında 

kazaya  karışanlardan  birisi  de  benim  arkadaşım  Ünal  BAYRAM  idi.  Ünal'ın  eşi  kazada 

ölmüştü, kendisi ve çocukları da yaralıydı. Bu nedenle ben onlarla ilgilendim ve o sıralarda 

rezervasyon  yaptırdığım pansiyonu  arayıp,  şimdilik  rezervasyonu  iptal  ettirdiğimi,  müsait 

olduğumuzda tekrar arayıp geleceğimizi söyledim. Bu tatil programı için önceden 11/07/2016 

tarihinden geçerli olmak üzere izin planlaması yapmıştım ve buna göre de iznim çıkmıştım ve 

ben izin esnasında yaralı olan arkadaşımla ve ailesiyle ilgilendim.

12/07/2016  tarihinde  ben  izindeyken  Muzaffer  KARTOPU  Albay  beni  cep 

telefonumdan aradı. "Kara Havacılık Komutanlığı'na gel görüşelim" dedi. Ben de aynı gün 

öğleden  sonra  Muzaffer  yarbayın  görev  yaptığı  Kara  Havacılık  Komutanlığı  Okul  Bakım 

Komutanlığı'na gittim. Muzaffer KARTOPU benim harp okulundan devremdir.  Kendisiyle 

2002-2003 yıllarında sikorski helikopterleri intibak eğitimini birlikte almıştık. Yaklaşık 3-4 ay 

birlikte  kalmıştık.  Daha  sonra  da  farklı  zamanlardarastgeldikçe  görüştük.  Telefonla  da 

normalde 3-5 ay da bir  görüşürdük. Kimi zaman da iş  nedeniyle  görüştüğümüz olmuştur. 

Kimi zaman cep telefonundan kimi zaman da askeri hattan telefonla konuşurduk. Ailece bir 

görüşmemiz olmazdı.

Ben 12/07/2016 tarihinde Muzaffer KARTOPU Albayın odasına gittiğimde odada 

birileri vardı. Onlar ayrıldıktan sonra aramızda sohbet ettik. Ben çıkmaya yakınken Muzaffer 

KARTOPU bana, gizli bir görev olacağını, jöhlerle beraber yapılacağını, görevle ilgili birifing 

de  cuma  akşamı  Kara  Havacılık  Komutanlığında  verilecek  dedi.  Ben  bununla  ilgili 

görevlendirmeyi komutanlık mı yaptı dedim. O da " evet" dedi.

Normalde  benim  bağlı  bulunduğum  kısmın  amiri  ve  komutanı  Murat  ŞAMA 

Albaydır.  Onun  da  üstünde  Kara  Havacılık  Komutanı  vardır.  Muzaffer  Kartopu  albayın 

bahsettiği  görevle  ilgili  bana  bu  iki  komutanımdan  da  herhangi  bir  emir  yada  talimat 

verilmedi. Muzaffer KARTOPU Albay bana görevin gizli olduğunu söylemesi nedeniyle ben 

kendi sıralı komutanıma bunu söylemedim. Bu emri Kara Havacılık Komutanının verdiğini 

düşündüm.

Şüpheliye  Muzaffer  KARTOPU Albayın operasyonel bir  birliktelik  olmayan Kara 
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Havacılık Okulu'nda görevli olmasına rağmen gizli olduğu kendisine söylenen operasyonel 

bir göreve ilişkin emri neden hiç sorgulamadan,kendi sıralı komutanına bildirmeden kabul 

ettiği soruldu: Ben Muzaffer KARTOPU ALbaya duyduğum güven nedeniyle bana söylediği 

gizli görevin, Kara Havacılık Komutanının emri olduğunun rahatlığıyla bu görevi kabul ettim.

Ben  daha  sonra  perşembe  günü  Muzaffer  KARTOPU  Albayla  telefonla 

konuştuğumuzu hatırlıyorum. Cuma günü saat 19:30 da askeri birlikte olmamı ise, daha önce 

yüz yüze görüştüğümüzde söylemişti. Ben de Muzaffer Albayın bahsettiği saatte cuma günü 

Kara  Havacılık  Okul  Bakım Komutanlığı'na  gittim.  Kendisi  hangarın  içerisindeydi.  Bana 

kuvvet komutanının geldiğini, benim odasında beklememi söyledi. Ben de odasına çıktım ve 

yarım saat bir saat bekledim. Odada benden başka kimse yoktu. Sonra Muzaffer Albay odaya 

geldi.  Ben  ne  olup  bittiğini  sordum.  O  da  bana  CH-47  helikopterleri  görmeye  kuvvet 

komutanının geldiğini söyledi. O sırada bir telefon geldi, bana hadi gidiyoruz dedi. Birlikte 

Muzaffer  Albayın  özel  arabasıyla  Helikopter  Tabur  Komutanlığı'na  gittik.  Bize  brifing 

verecek  kimseler  ortalıkta  yoktu.  Bizim  gibi  4-5  kişi  daha  vardı.  Bunların  isimlerini 

hatırlamıyorum. Oradan birisi "jöhler Akıncı'ya gelecekmiş, oraya gideceğiz" dedi. Muzaffer 

de o sırada  yanımdan ayrılmıştı.  Orada helikopterler  vardı.  Yanılmıyorsam orada  bulunan 

Uğur KAPAN Albay bana "ikinci helikoptere geçin" dedi. Ben de belirttiği helikoptere geçip, 

helikopteri hazırladım. O sırada Muzaffer KARTOPU Albay tekrar oraya geldi. Uğur KAPAN 

Albay  helikopterler  çalıştırılsın  deyince  ben  helikopteri  çalıştırdım.  Muzaffer  KARTOPU 

Albay, ben ve ismini hatırlamadığım bir teknisyen sikorski ile Akıncı'ya geçtik. Bizden başka 

4 helikopter daha vardı. Benim kullandığım skorsky de mühimmat yoktu.

Ben öndeki helikopterleri takip ederek Akıncı'ya gitmiştim ve onların indikleri yere 

ben de helikopteri indirdim. Biz de helikopterden indik. Yarım saat kadar oralarda dolaştık. 

Sonra Uğur KAPAN bizi topladı. Saat 21:00 -22:00 sıralarıydı. Oradan birileri internetten bir 

takım  haberler  okudular.Kara  Havacılık  Komutanının  tutuklandığı,  Genelkurmayın  darbe 

yaptığı  gibi  sözler  söylendi.  Yine  JÖH'lerin  gelmediği  söylendi.  Ben  oralarda  dolaştım 

durdum. Gece ilerleyen saatlerde Uğur KAPAN bana "Helikopterle meydan üzerinde bir tur 

at" dedi. Biz de Muzaffer Albay ile birlikte başka bir helikopterle Akıncı Üssünün nizamiye 

bölgesinde bir  tur attık.  Sonra da geldim. Herhangi bir sıkıntı  olmadığını Muzaffer Albay 

iletti. Sabaha kadar ortalıkta dolaştık durduk.

Ben Kara Havacılık Komutanlığı'na gitmeden saat 19:00 sıralarında cep telefonumu 

kapatmıştım.  Arada  açıp  baktığım  oldu.  Eşim  ile  sabah  06:00  sıralarında  telefonla 

konuştuk. JÖH'lerin  meydana  geldiği  söylenince  ben  de  sıcak  silah  teması  olabileceğini 

düşününce  Muzaffer  ile  birlikte  jandarmaya  gidelim diye  tel  örgülerden  çıktık.  Ana  yola 

giderken jandarma bizi yakaladı. Sonra da gerekli adli işlemler yapıldı." şeklinde beyanda 

bulunmuştur.
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Şüpheli Muzaffer KARTOPU 29/09/2016 tarihli ifadesinde; " Daha önce bana 1. 

Amirim Tuğgeneral ÜnsalCOŞKUN’un verdiği talimat doğrultusunda Kara Havacılık Okul 

Komutanlığından  arandım.  Çok  kısa  cümlelerle  bana  yapılacak  faaliyet  için  skorsky 

helikopterinin  Akıncı  Üssüne  götürüleceğini  söyleyerek  telefonu  kapattı.  Bende  bunun 

üzerine hazırlıklarımı yaparak, benim dışarıda olduğum zaman içerisinde benim bulunduğum 

yere gelen ve bana ismi 1. Amirim tarafından verilen ve benim kendisini çağırdığım Yarbay 

Yücel ERSÜREN ile birlikte skorsky helikopteri alarak Akıncı Üssüne gittik. ...

Saatini  tam olarak bilmiyorum ama saat:00.00 sıralarında kule vasıtasıyla  ben ve 

yanımda  bulunan  pilota  Akıncı  Üssü  üzerinde  çevre  güvenliği  açısından  uçuş  yapmamız 

istendi. Ben de bunun üzerine skorsky helikopterle Akıncı Üssü üzerinde ortalama 5 dakika 

kadar  uçuş  gerçekleştirdim.  Sonrasında  park  yerine  helikopteri  bıraktım  ve  bir  daha  da 

binmedim. Ben helikopterle Akıncı Üssünden başka hiçbir  yere ayrılmadım. ....."  şeklinde 

beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Ertan DERİN 07/11/2016 tarihli ifadesi;" Bu arada saat 21:00 sıralarında 

koridorda Yarbay Halil GÜL "Herkes helikopterlerin başına geçsin, tatbikat başlıyor. " dedi. 

Biz de helikopterlerin yanına gittim. Burada yaklaşık 5-6 helikopter vardı. Ben rastgele bir 

tane helikopterin emniyetini açtım ve pilotlar Albay Muzaffer KARTOPU ve Yarbay Yücel 

ERSÜREN geldi ve bana "Uçuşa hazır mı. Hemen çalıştıracağız" dedi. Ben de"Emniyetleri 

çözdüm hazır"  dedim.  İki  helikopter  pilotu  ve  ben beraber  kalkış  yaptık  ve  15  dakikalık 

yolculuktan  sonra  yerin  ismini  daha  sonradan  öğrendiğim Akıncı  Hava  Üssüne  indik  ve 

bizimle beraber 4-5 tane daha bizimki gibi Skorsky tipi helikopter de oraya indi ve bize orada 

Yarbay Uğur KAPAN isimli şahıs beklememiz gerektiğini ve tatbikat için burada olduğumuz, 

daha sonra tekrar bilgi verileceğini söyledi." şeklinde beyanda bulunmuştur.

ŞüpheliTemür AYDIN 29.07.2016 tarihli ifadesinde; "  ........başlarında da Albay 

Uğur KAPAN vardı, bize acele edin diye işaret etti, bizde koşarak gittik, burada isimlerini 

hatırladığım  kadarı  ile  Albay  Vedat  SEVEN,  Albay  Muzaffer  KARTOPU,  Yarbay  Yücel 

ERSÜREN ...... ve Yarbay Halil GÜL vardı." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Ergün  YAKUT26.07.2016  tarihli  ifadesinde;  "  Akıncı  Hava  Üs 

Komutanlığında Kara Pilot Albay Uğur KAPAN .....  Kara Pilot Yarbay Yücel ERSÜREN, 

Kara Pilot Yarbay Ümran TAŞ ....ve Kıdemli Başçavuşİlhan OCAKCIOĞLU’nu gördüm. " 

şeklinde beyanda bulunmuştur.
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Şüpheli  Uğur  KAPAN  20/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Akıncı  üssünde 

buluştuğumuzda  gelen  pilotlardan  tanıdıklarım 1-)  Binbaşı  Temür  AYDIN .....  4-)  Yarbay 

Yücel ERSÜVEN ( Yücel ERSÜREN) .... 16-) İsmini bilmediğim Malatya'dan gelen binbaşı, 

Akıncı üssünde buluştuk. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık Huzeyfe ERYİĞİT 25/07/2016 tarihli  ifadesinde; "  Kara Havacılık Okul 

Bakım Komutanlığında vatani hizmetimi yapmaktayım. Ben Albay Muzaffer KARTOPU'nun 

habercisiyim, aynı zamanda lant şoförüyüm. Olay tarihinden iki hafta öncesine kadar Binbaşı 

Gökhan  ÇİÇEK,  Yarbay  Yücel  (soyismini  bilmiyorum)  ve  Hava  ulaştırma  Albay  Oğuz 

(soyismini bilmiyorum) sık sık Albay Muzaffe KARTOPU ile odasında görüşmeye başladılar, 

görüşme  esnasında  cep  telefonlarım  ya  bana  veriyorlardı  ya  da  odanın  dışındaki  haberci 

masasına  bırakıyorlardı.  Odaya  girdiklerinde  konuşurlarken  kapıyı  kapatıp,  televizyonun 

sesini yükseltiyorlardı. Binbaşı Gökhan ÇİÇEK ile Muzaffer KARTOPU ise olaya yakın sık 

sık görüşmeye başladılar

Şüpheli Yücel ERSÜREN'in kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0555 302 10 21 

numaralı telefon hattı için Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin 11/10/2016 tarih ve 2016/2566 

D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı  

verilmiştir.

Şüpheli  Yücel  ERSÜREN'in  kullanmakta  olduğu  0555  302  10  21  numaralı 

telefon  hattının  iletişim  bilgileri  incelendiğinde;  Şüphelinin  cep  telefonun  askeri  darbe 

girişiminde  bulunulan  olay  gecesi  saat  23:31'den  itibaren  Kazan  ilçesinde  bulunan  baz 

istasyonlarından  sinyal  verdiği,  saat  07:10'da  Sincan  ilçesi  Yenikentte  bulunan  baz 

istasyonlarından sinyal verdiği, saat 07:12'de ise tekrar Kazan ilçesindeki baz istasyonlarından 

sinyal verdiği, şüphelinin 16/07/2016 tarihinde saat 07:10'da şüpheli Vedat SEVEN ile telefon 

irtibatında  bulunduğu,  şüphelinin  cep  telefonunun  gece  boyunca  açık  olduğu  ve  internet 

erişiminde bulunduğu anlaşılmıştır. 

Şüpheli Yücel ERSÜREN, 16 /07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Yücel  ERSÜREN'in  eylemleri 

değerlendirildiğinde;

Şüpheli  Yücel  ERSÜREN'in,  Kara  Havacılık  Komutanlığı  Denetleme 
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Değerlendirme  Kaza  Kırım  Kurulu'nda  eğitim  denetçisi  olarak  Yarbay  rütbesiyle  görev 

yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri olmayan şüphelilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış biçimi 

ile  birlikte  nazara  alındığında,  şüpheli  Yücel  ERSÜREN'in  Fetullahçı  Terör  Örgütü  üyesi 

olduğunun anlaşıldığı,

Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askerler tarafından gerçekleştirilecek askeri darbe 

girişimi için hem sivil mekanlarda hem de askeri birliklerde planlama toplantıları yapıldığı, bu 

kapsamda Kara Havacılık Komutanlığında şüpheli Muzaffer KARTOPU'nun odasında yapılan 

askeri darbeyehazırlık toplantılarına şüpheliler Gökhan ÇİÇEK ve Oğuz YALÇIN ile birlikte 

şüpheli Yücel ERSÜREN'in de katıldığı, bu toplantı öncesinde şüphelilerin cep telefonlarını 

dışarıda  bıraktıkları,  toplantı  sırasında ise  kapıyı  kapatıp bulundukları  odada televizyonun 

sesini açarak konuştuklarının tespit edildiği, şüpheli Yücel ERSÜREN'in askeri darbe hazırlık 

toplantılarına  katılmış  olması  nedeniyle  askeri  darbe  girişiminden  önceden  haberdar 

olduğunun anlaşıldığı, 

Şüphelinin,  Skorsky  helikopter  pilotu  olduğu,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu 

askerler  tarafından  planlanıp  gerçekleştirilecek  olan  askeri  darbe  planı  kapsamında  olay 

gecesi Skorsky tipi helikopter kullanacak pilot olarakönceden görevlendirildiği,

Şüphelinin,  11/07/2016  tarihi  itibarıyla  yıllık  izin  ve  Antalya  ilinde  Kemerde 

tatilplanlaması yapmış olmasına rağmen Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askerler tarafından 

planlanıp gerçekleştirilecek askeri darbe kapsamında kendisine verilecek emir ve talimatları 

yerine  getirmek  için  tatil  programını  iptal  ettiği,  şüpheli  Muzaffer  KARTOPU'dan  aldığı 

talimatlar  doğrultusundaolay  akşam  saat  19:30  sıralarında  sivil  kıyafetlerle  askeri  birliğe 

geldiği, daha sonra uçuş için beraberinde getirdiği uçuş kıyafetlerini giydiği,şüphelinin uçuş 

kıyafetlerini  beraberinde  getirmesinden  de  askeri  darbe  kapsamında  kendisine  verilen 

görevden haber olduğunun anlaşıldığı,

Şüphelinin,  Kara  Havacılık  Komutanlığı'na  gitmeden  saat  19:00  sıralarında  cep 

telefonunu kapattığı, bunun Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının aldıkları örgütsel talimat 

doğrultusunda  uyguladıkları  bir  örgütsel  tutum olduğu,  gece  boyunca  ara  ara  telefonunu 

açtığı, askeri darbe girişiminin başarısız olduğu ortaya çıktıktan sonra saat 06:00'dan sonra 

eşiyle telefon irtibatı kurduğu,

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyetinin  başlaması  üzerine  aldıkları  talimat 

doğrultusundaGüvercinlik'te  bulunanönceden  tüm  bakımları  yapılmış  ve  uçuşa  hazır  bir 

şekilde park alanında bekletilen kuyruk numarası tespit edilemeyen Skorsky S-70 tipi genel 

maksat helikoptere şüpheli Muzaffer KARTOPU ile birlikte pilot olarak bindikleri, 

Şüphelinin,  şüpheli  Muzaffer  KARTOPU ile  birlikte  üzerinde  bixi  kapı  makineli 
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tüfeği kurulu ve mühimmat bulunan bu helikopter ile Güvercinlik'teki kuleden izin almadan 

kalkış yaptıkları, Kazan ilçesi Akıncı mevkiine bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 

Akıncı Hava Üssüne 'yurtta sulh' parolasını kullanarak indikleri,

Şüphelinin,  Akıncı  Hava Üssünde kendi  sıralı  amir  ve komutanlarından olmayan, 

askeri  darbeciler  tarafından  Hava  Görev  Komutanı  olarak  atanan  şüpheli  Uğur 

KAPAN'danaldıkları talimat doğrultusunda şüpheli Muzaffer KARTOPU ile birlikte başka bir 

helikopterle Akıncı Üssünün nizamiye bölgesinde tur attıkları,

Şüphelinin, olay akşamı gerçekleştirdiği başka helikopter uçuşu ya da başka faaliyeti 

bulunup bulunmadığının soruşturma aşamasında belirlenemediği, 

Askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  ve  Akıncı  Hava  Üssünün 

uçaklar  tarafından  bombalanması  üzerine  sabah  saatlerinde  şüpheli  Yücel  ERSÜREN'in, 

şüpheli  Muzaffer  KARTOPU  ile  birlikte  üssün  tel  örgülerinden  atlayarak  Akıncı  Hava 

Üssünden kaçtıkları, ana yola giderken jandarma tarafından yakalandıkları,

Şüphelinin, helikopter ile kalkış ya da iniş yaparken uçuş kulesinden izin almadığı ve 

bilgi  vermediği,  helikopter  uçuşları  için  daha  önceden verilmiş  olan  yasal  hiçbir  emir  ve 

talimata riayet etmediği, pilotluğunu yaptığı bir helikopter ile başka bir kuvvet komutanlığının 

üssüne gittiği, yasal emir ve talimatlar dışında uçuşlar gerçekleştirip kendisine emir ve talimat 

verme yetkisi bulunmayan kişilerden emir ve talimat aldığı,

Şüphelinin,  aldığı  talimat  doğrultusunda  kullandığı  helikopterin  ışıklarını  kapatıp 

karartma uygulayarak uçtuğu, kalkış ve iniş yaptığı, helikopterle karartmalı şekilde uçarak 

askeri  darbe  girişimine  karşı  gelen  polislerin  silahlarından  çıkacak  mermilerin  hedefi 

olmaktan korunmayı amaçladıkları, 

Şüphelinin, olay akşamı Genelkurmay Başkanı tarafından ikinci bir emre kadar bütün 

uçuşların durdurulması emri verildiği halde helikopterle uçuş gerçekleştirerek bu emre karşı 

geldiği, 

Şüphelinin, olay gecesi gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi 

olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü 

mensubu olan diğer şüphelilerle fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket ederek, askeri 

darbe  girişimininde  bulundukları,  askeri  darbe  planlaması  kapsamında  darbe  girişiminin 

başarıya ulaşması için kendisine verilen yasal olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli Yücel ERSÜREN'in, soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı Terör Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını  oluşturduğu 

anlaşılmıştır. 
2418/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



5-154- Şüpheli Zafer DOLU'nun ( Yüzbaşı ) Eylemleri:

Şüpheli Zafer DOLU 18/07/2016 tarihli ifadesinde; "  2006-2014 yılları arasında 

Ankara  Kara  Havacılık  Okul  Komutanlığından  uçuş  öğretmenliği  yaptım.  2015  yılından 

itibaren Ankara Hava Ulaştırma Komutanlığında VİP Arama kurtarma ve ambulans helikopter 

pilotluğuna devam etmekteyim.

15/07/2016 günü akşam saat: 22:00 sıralarında evdeyken telefonla Kara Havacılık 

Harekat  Merkezi  tarafından  arandım.  Bekleme  pilotu  olduğumdan  bana  hemen  mesaiye 

gelmem gerektiği  söylendi.  Bende arabamla  saat:  22:15  sıralarında  Hava Ulaştırma  Grup 

Komutanlığına  geçerek uçuş  için  gerekli  kıyafetlerimi  giydim. Bu sırada  Kara  Kuvvetleri 

Tayin  Başkanlığında  görevli  Binbaşı  Rıza  AKINCI  odama  gelerek  beraber  uçacaz, 

Genelkurmay  Başkanı  tarafından  hemen  helikopterin  Akıncı  Meydanına  intikal  emri 

aldığımızı söyledi. 1 helikopter skorsky, 2. helikopter Cougar, 3. helikopter Cougar ben, Rıza 

AKINCI ve tayin daireden simasını tanıdığım ismini bilmediğim teknisyen ile birlikte Hava 

Kuvvetleri  Akıncı meydanına intikal ettik. Buraya indiğimizde orada Albay Uğur KAPAN 

bütün  pilot  ve  teknisyenleri  topladı.  Ve  hepimizin  telefonlarımızı  kapatmamızı  ve  sadece 

kendisinin telefonunun açık kalacağını ve kendisinin bu andan itibaren Hava Görev Komutanı 

olduğunu söyledi. Gelecek görevleri kendisinin dağıtacağını söyledi.

Daha sonra sikorsky pilotu Albay Halil GÜL geldi ve az önce Genelkurmay Başkanı 

ve  İkinci  Başkanını  Akıncı'ya  getirdiğini  orada  bulunan  herkese  söyledi.  Burada  Yarbay 

Hakan  EROL,  Albay  Muzaffer  KARTOPU,  Albay  Uğur  KAPAN,  Binbaşı  Abdullah 

ATEŞTEMUR, Binbaşı  Deniz  ALDEMİR, Albay Osman ÇAYIR vardı.  Daha sonra  Uğur 

KAPAN Güvercinlik ile sürekli telefon irtibatı kurdu. Daha sonra 1 skorsky, 2 Cougar’ın Kara 

Harp Okulundan Genelkurmay Başkanlığına bir uçuş icra edeceğini, Kol Liderinin de bölgeyi 

bildiği için Albay Halil GÜL olacağını söyledi. Albay Halil GÜL bize ben bölgeyi biliyorum, 

siz beni takip edin dedi. Yine Akıncı'dan silahsız ve yanımda Binbaşı Rıza AKINCI ve tayin 

daireden simasını tanıdığım ismini bilmediğim teknisyen ile birlikte kalkış yaptık. Daha sonra 

Harp Okuluna üç helikopter olarak indik. Ve ordan Harp Okulu öğrencisi olduğunu tahmin 

ettiğim 15’er kişiyi aldık. Bu sefer kol olarak değil teker teker Genelkurmay Başkanlığına iniş 

yaptık.  O  an  itibari  ile  Genelkurmay  Başkanlığını  koruma  ile  ilgili  bir  görev  olduğunu 

düşündüm.  Bir  kez  daha  Harp  Okuluna  giderek  15  personel  aldım  ve  Genelkurmay 

Başkanlığına getirdim. O sırada halkın Genelkurmay çevresinde toplandığını gördüm. Bunun 

normal  bir  durum olmadığını  değerlendirdim.  Sıkıntılı  bir  durum içine  girdiğimi  düşünüp 

helikopterin anormal bir  durumu olduğunu bahane ederek o ortamdan kaçmak istedim ve 
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helikopteri Akıncı yerine normal şartlarda olması gereken Güvencirlik Üssüne getirdim. İniş 

yaptıktan sonra kendi odama gittim. Yanımda Binbaşı Rıza AKINCI vardı ve halen yoğun 

telefon  görüşme trafiği  devam etmekteydi.  Odamda  olayın  şokunu  ve  korkuyu  atlatmaya 

çalışırken, jet tarafından atıldığını düşündüğüm ve bomba olarak değerlendirdiğim bir patlama 

oldu. O an elektrikler kesildi.  Ben de tekrar atılır  ve öleceğim korkusu ile helikopterlerin 

bulunduğu boşluğa doğru koştum ve helikopterin içine girdim. Rıza AKINCI da helikopterin 

içerisindeydi. Helikopterin içinde oturdum bu sırada Binbaşı Rıza AKINCI’ya Komutanım biz 

ne  yapıyoruz  diye  sordum.  Oda  Genelkurmay  Başkanının  emrini  icra  ediyoruz.  Bunu 

yapmayanlar  emre  itaatsizlik  ediyorlar  dedi.  kendisinin  Tayin  Subayı  olması  ve  konumu 

itibari ile istediği yere tayin yapabileceğini düşündüğüm için sesimi çıkarmadım ve tartışmaya 

girmedim.  Daha  sonra  Güvercinlik'te  silah  sesleri  duymaya  başladım.  Meydan  harekat 

civarında bizlere doğru ateş edildiğini gördüm. Hava aydınlanmak üzere iken tekrar Binbaşı 

Rıza AKINCI bana burda öleceğiz demesi üzerine havalanmadan aralarında Kara Havacılık 

Kurmay  Başkanı  Kurmay  Yarbay  Mehmet  ŞAHİN’nin  de  bulunduğu  tahmini  10  kişi  ile 

birlikte Akıncı Üssüne devam ettik. Oraya indiğimizde Yarbay Hakan EROL, Albay Muzaffer 

KARTOPU,  Albay  Uğur  KAPAN,  Binbaşı  Abdullah  ATEŞTEMUR,  Binbaşı  Deniz 

ALDEMİR, Albay Osman ÇAYIR , Binbaşı Ali ERCAN ve Yüzbaşı Taha Fatih ÇELİK ‘in de 

orada  olduğunu  gördüm.  İlk  görev  Cuma  akşamı  harekat  merkezi  tarafından  çağrılırken 

görevin  nevini  bilmediğim için  yanıma  sivil  kıyafette  almıştım.  Bir  an  önce  o  ortamdan 

uzaklaşmak  için  diğerleri  bundan  sonrasını  planlarken  helikopterin  içinde  gizlice  sivil 

kıyafetlerimi giydim ve ağaçların arasından telefonun haritasını kullanarak dışarı çıkmak için 

o ortamdan kaçtım." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Sebahattin ŞAHİN 26/07/2016 tarihli ifadesinde; " saat:22:15 sıralarında 

Albay  Osman  ÇAYIR,  Yarbay  Sezgin  UYANIK,  Binbaşı  Rıza  AKINCI,  Binbaşı  Deniz 

ALDEMİR, Yüzbaşı Zafer DOLU, Kıdemli başçavuş Korkmaz GÜLAL, Kıdemli Başçavuş 

Ömer KIZILOVA hangara geldiler ... 10505 numaralı helikopterde Yüzbaşı Zafer DOLU ve 

Kıdemli başçavuş Ömer KIZILOVA vardı beraber iki helikopter birlikte havalandılar. 

...  ve  diğer  helikopter  10505'e  bir  bixi  ve  üç  adet  çelik  yelek  verdik  mühimmat 

olmadığı için vermedik. Bizde olmadığını bildiği için istemedi zaten bu arada 10505 numaralı 

helikoptere  Başçavuş  Ömer  KIZILOVA  yakıt  ikmali  yaptı  daha  sonra  Yarbay  Sezgin 

UYANIK bana helikopterlerin kapı zırhı olup olmadığını sordu bende bilmediğimi söyledim. 

Başçavuş Ömer KIZILOVA ile hangara bakmamızı söyledi biz baktık bulamadık bu arada 

saat:04:10  sıralarında  birlikte  elektirikler  kesildi  ve  pilotlar  ve  teknisyenler  olan  10505 

numaralı  helikopterde  Yüzbaşı  Zafer  DOLU  ve  kıdemli  başçavuş  Ömer  KIZILOVA ve 

içerisinde  bilmediğim  pilot  ile,  10504  numarada  yarbay  Sezgin  UYANIK  ve  Başçavuş 
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Korkmaz GÜLAL ve görmediğim pilot ile beklemeye başladılar yaklaşık bir saat beklediler 

bu süre içerisinde Ömer KIZILOVA ve Korkmaz GÜLAL’ın yanına Astsubay Ömer GÜLER 

ve yanında tanımadığım 5 tane Astsubay ile birlikte geldiler bu arada Ömer KIZILOVA’ya 

nereye  gittiklerini  sordum bana  Genelkurmaya  personel  indirdiklerini  söyledi  daha  sonra 

10505 numaralı  hava  aracı  uçuşa  çıktı  ve  15  dakika  sonra  geri  geldi  daha  sonra  Sezgin 

UYANIK’ın  pilotu  olduğun 10504 numaralı  helikopter  uçuşa  çıktı  ve  geri  gelmedi  sabah 

saat:07:00  sıralarında  bir  adet  Kobra  helikopteri  birliği  taramaya  başladı  o  sırada  taruz 

hangarının bulunduğu yerde iki adet helikopter çalışmaya başladı ve bizim hangarın önünde 

bulunan Yüzbaşı Zafer DOLU’nun kullandığı helikopter taarruz hangarı önüne gitti oradan 

helikoptere  birileri  bindi  uzak  olduğu  için  kaç  kişi  ve  kim olduklarını  görmedim oradan 

helikopter kalkış yapıp meydan hareket Kulesinin önüne iniş yapıp oradan da personel aldı ve 

orda  bulunan  üç  kobra  bir  As-532  Cougara  binip  dört  helikopter  uçuşa  çıktılar  ve  geri 

dönmediler ... " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Mehmet ŞAHİN 17/11/2016 tarihli ifadesinde; " ... Sabah saat 04:00 - 

05:00  sıraları  idi.  Biz  dışarı  aprona  çıktık.  Fatih  KARAGÖZ'de  yanımda  idi.  Dışarıdan 

çatışma sesleri geliyordu. Taarruz hangarının yanındaki apronda çalışır vaziyette bir Cougar 

helikoptere  Fatih  ile  birlikte  bindik.  Helikopteri  Yüzbaşı  Zafer  DOLU  kullanıyordu. 

Helikoptere  hangardan  çıkıp  binenler  de  oldu.  Biz  helikoptere  bindiğimizde  kulenin  arka 

tarafından çatışma devam ediyordu. Havada bulunan bir kobra helikopteri jandarmaya doğru 

ateş ediyordu. Biz bu helikopterle kalkıp kule binasının ön tarafına indik. Oradan 5 - 6 kişi 

helikoptere  bindi.  Ellerinde  silahlarda  vardı.  Biz  oradan  hemen  kalkış  yaptık.  Ünsal 

ÇOŞKUN'un emri doğrultusunda Akıncı'ya üssüne gittik." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Deniz  ALDEMİR  20/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ... Ben  bu  ismini 

saydığım şahıslar ile birlikte nöbetçi amirliğinde beklerken kışla nöbetçi amir olan Yarbay 

Özcan KARACAN hava araçlarını Akıncı Hava Üssüne götürmemizi emretti. Bu emir üzerine 

... Yüzbaşı Zafer DOLU Cougar tipi helikopteri ... Binbaşı Tekin TAŞDEMİR skorskyi ve ben 

Cougar tipi malzeme helikopterini havalandırarak Akıncı ana jet üssüne götürdük iniş yaptık.

... Akıncı üssünde çalışan Yarbay Uğur KAPAN 2 adetCougar helikoptere ve S tipi 

helikopterleri  Harp  Okulundan personeli  alarak  Genelkurmaya  indirmemizi  emretti  bunun 

üzerineYarbay Sezgin UYANIK ve benCougar, Yüzbaşı Zafer DOLU, Binbaşı Rıza AKINCI 

Cougar helikopterleri, S tipi helikopteri iseYarbay Halil GÜL ve ismini bilmediğim yardımcısı 

ile  birlikte  helikopterleri  havalandırarak  Harp  Okuluna  indirdik.  Harp  Okulundan  askeri 

personeli  aldık biraz ilerisin  de bulunan Genelkurmaya indirdik.  Personeller  helikopterden 

indirdikten  sonra  gördüğüm kadarıyla  bu  şahıslar  Harp  Okulu  öğrencileri  idi.  Ve  bunlar 
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piyade  silahları  ile  silahlandırılmıştı.  Yarbay  Halil  GÜLbiz  helikopterleri  havalandırarak 

tekrardan Harp Okulundan personel getirmemizi istedi. Bu esnada bir savaş uçağının geçtiğini 

gördüm Genelkurmayın içerisinde tankların ve zırhlı araçların olduğunu gördüm ve bunun bir 

askeri  darbe  olduğuna kanaat  getirdim.  Ben de  bunun üzerineHalil  GÜL’ün verdiği  emre 

uymayarakkullandığım  CougarıGüvercinlik  hava  üssüne  indirdim.  Biraz  sonra  da  diğer 

Cougarı kullanan Yüzbaşı Zafer DOLU ile Binbaşı Rıza AKINCI’nın da Cougarı Güvercinlik 

hava üssüne indirdiğini gördüm. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Taha Fatih ÇELİK 01/09/2016 tarihli ifadesinde; " ... 15 Temmuz gecesi 

uçtuğunu  bildiğim  kişilerin  bu  örgütün  üyesi  olduklarını  düşündüğüm  şahıslar;  ...  Zafer 

DOLU ... Fatih ARMAĞAN ve ifademde yazdırmış olduğum isimler..." şeklinde, 

06/09/2016 tarihli ifadesinde ise; " İfademin son bölümünde Fetullahçı Terör Örgütü 

ile  irtibatlı  olduğunu  belirttiğim  şahıslardan  Abdullah  YETİK  ...  Zafer  DOLU  ...  İlkay 

ATEŞ'in  bu  örgütle  irtibatlı  olduklarına  dair  herhangi  bir  tereddütüm  yoktur."  şeklinde 

beyanlarda bulunmuştur.

Şüpheli  Ömer  KIZILOVA  07/12/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Bu  sırada  Rıza 

AKINCI Binbaşı ile Zafer DOLU Yüzbaşı uçuş hattına geldiler. Helikopteri çalıştırdılar. Ben 

helikopterin sağına soluna baktım. Gerekli kontrolleri yaptım. Bu sırada diğer hangarlarda 

hareketlilik vardı.  Biz Cougar helikopteri hazırlarken Skorskylerin hepsi kalkış yaptılar  ve 

oradan ayrıldılar.

Önce Sezgin UYANIK Yarbay, Deniz ALDEMİR Binbaşı Osman ÇAYIR Albay ve 

Korkmaz GÜLAL'ın kullandıkları Cougar oradan kalkış yaptı. Arkasından da benim içinde 

bulunduğum  ikinci  Cougar  kalkış  yaptı.  Benim  gece  görüş  gözlüğüm  ve  kaskım  yoktu. 

Nereye  gideceğimizi  bilmiyordum.  Pilotlarda  gideceğimiz  yeri  bilmiyordu.  Hatta  10  -  15 

dakika kadar havada gezindik. Sonra helikopteri bir yere indirdiler. ...

... Saat 24:00 -  01:00 sıralarında Zafer DOLU ile Rıza AKINCI Cougarın başına 

geldiler. Görev olacak dediler. Helikopteri çalıştırdılar. Ben de helikoptere bindim. Nereye 

gideceğiz dedim. Zafer DOLU 'bana haber gelecek daha net haber yok'  dedi.  Korkmaz'ın 

teknisyenliğini yaptığı 10503 kuyruk numaralı Cougarda hazırlık yaptı. İki Cougar helikopter 

olarak  kalkış  yaptık.  Ankara  istikametine  doğru  uçuş  yaptık.  Helikopter  bir  alana  indi. 

Sonradan öğrendiğim kadarıyla burası Harp Okulunun tören alanıymış. Zafer DOLU Yüzbaşı 

'10 ya da 15 kişiyi alacağız' dedi. Tören alanında üzerlerinde rütbesi olmayan silahlı, techizatlı 

askerler vardı. Gördüğüm kadarıyla silahlarında şarjör yoktu. Bizim helikoptere 10 - 15 kişi 

kadar  bindiler.  Diğer  helikoptere  de  aynı  şekilde  binenler  oldu.  Ben  helikoptere  binen 

askerlerden  birisine  nereye  gittiklerini  sordum.  Onlarda  nereye  gittiklerini  bilmiyorlardı. 
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Sadece  tatbikat  var  dediler.  Oradan aldığımız  askerleri  Genelkurmay Başkanlığı  binasının 

oraya  biryere  indirdik.  Bu  şekilde  Harp  Okulundan  toplam iki  kez  Genelkurmay'a  asker 

getirdik. İkinci dönüşümüzde yerden bizim helikoptere ateş edildi.  Ben pilotlara "bu nasıl  

tatbikat,  aşağıdan  bize  ateş  ediyorlar"  dedim.  Onlarda  sakin  ol,  herhangi  bir  sorun  yok 

dediler. Bunun üzerine tekrar harp okuluna gitmedik. Güvercinlik'e geri döndük. Korkmaz 

Başçavuşun bulunduğu helikopter isabet almıştı. Benim cep telefonum yanımdaydı. İnternete 

baktığımızda askeri darbe olduğunu öğrendik. Saat o sırada 03:00 sıralarıydı. dedi.

... 4 tane bixiyi iki iki bu helikopter ve benim teknisyenliğimi yaptığımı helikoptere 

koyduk.  Ancak monte  etmedik.  Yarım saat  kadar  sonra sonradan çıkardığımız  Cougar  ile 

Korkmaz GÜLAL, Sezgin  UYANIK Yarbay ve Deniz ALDEMİR Binbaşı  kalkış  yaptılar. 

Sabah hava ayandınlandığında taarruz hangarının önünden kalktığını hatırladığım ve sonradan 

pilotunun Sadullah ABRA olduğunu öğrendiğim bir kobra kuleye doğru ateş etmeye başladı. 

Bir taraftan kulenin etrafında dönüyordu. Bu ateş başlayınca Rıza AKINCI ile Zafer DOLU 

helikopteri  çalıştırdılar.  Bende  bu  helikoptere  bindim.  Helikopter  hareket  etti.  Taarruz 

hangarının oradan kuleye doğru yere yakın uçtu. Kulenin orada yere indik. Orada 3 - 4 tane 

teğmen,  Mehmet  ŞAHİN Binbaşı,  Fatih  KARAGÖZ Astsubay,  Ertuğrul  ALTUN Binbaşı, 

Oğuz YALÇIN Albay bindiler. Bizim helikopter kalkış yaptı. Bu sırada kobra atış yapmaya 

devam ediyordu.  Oradan  kalkıp  biz  Akıncı'ya  iniş  yaptık.  Akıncı'da  helikopterden  indik. 

Tamamen ortada bir panik havası vardı. Rıza Binbaşı ile Zafer DOLU Yüzbaşı helikopterden 

inmediler,  diğerleri  indi  ve  bir  kısmı  daha  önce  pilotların  toplantı  yaptıklarını  belirttiğim 

kapalı  kısma  geçtiler.  Ben  helikoptere  ikmal  yapacaktım.  Zafer  DOLU ile  Rıza  AKINCI 

Binbaşı  üzerlerindeki  tulumları  çıkarmışlar  sivil  kıyafetleri  giymişlerdi.  Onlarda  o  kapalı 

kısma geçiyorlardı." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Rıza AKINCI 16/07/2016 tarihli ifadesinde; " ... Ben gittiğimde Sezgin 

UYANIK, Deniz ALDEMİR ve Zafer DOLU uçuş için hazırlardı. Ben en son gitmiştim. Uçuş 

için hazırlandım. 

Birliğe  gittikten  sonra  15  dk.  içerisinde  uçuşa  başladık.  Benim  helikopterimde 

Yüzbaşı  Zafer  DOLU diğer  pilottu.  İkinci  helikopter  de  ise  Deniz  ALDEMİR ve  Sezgin 

UYANIK vardı. Akıncı Hava Üssüne gitmemiz istendi. Ben o sırada hazırlandığım için emri 

kimin verdiğini bilmiyorum. Kara Havacılıktaki bütün helikopterler oraya gitmişti. 

Saat 01.30’a kadar Hava Üssünde bekledik ve bize bu saatte Kara Harp Okulundan 

personel alarak Genelkurmay Başkanlığına taşımamız için emir verildi. Üç sefer yaptık. Bu 

helikopterle 15 personel taşınabilir. Bu intikali de yaptıktan sonra Güvercinlik kışlasındaki 

Kara Havacılığa geri dönmemiz istendi. Kara Havacılık Komutanlığında motor susturduk." 

şeklinde beyanda bulunmuştur.
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ŞüpheliRıza  AKINCI  Ankara  7.  Sulh  Ceza  Hâkimliği'nde  25/07/2016  tarhli 

sorgusu sırasında verdiği ifadesinde:  Buradan da bize Akınca Üssüne vardığımızda Uğur 

KAPAN Albay bize Genelkurmay Başkanlığının basıldığını, Kara Harp Okulundan personeli 

oraya taşımamız emri verildi. Biz helikopterlerle kalktık. Kara Harp Okulundan sanırım askeri 

öğrenciydi, tam emin değilim, oradaki personeli alıp Genel Kurmay Başkanlığına götürdüm, 3 

sorti  yaptık,  helikopter  yaklaşık  15  kişi  almaktadır,  daha  sonra  Güvercinlike  döndük." 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Osman ONGUN 26/07/2016tarihli  ifadesinde; "  16.07.2016 günü saat 

03.30 - 04.00 sıralarında .... 2 adet bixi silah aldık ve birer tane uçuştan dönen 2 helikopterin 

içeresine attık, bu helikopterlerin kodunu ben bilmem Sebahattin Başçavuş bilir, benim çünkü 

hangar ve uçuşlar ile bir alakam yoktur. Bu iki helikopter 2 adet bixi silahı daha sonra tekrar 

uçtu, bu helikopterler ile uçanların içerisinde benim tanıdığım Tabur Komutanı Kara Pilot 

Yarbay Sezgin UYANIK, Kara Pilot Yüzbaşı Zafer DOLU, TEKNİSYEN Başçavuş Ömer 

KIZILOVA  ve  teknisyen  Korkmaz  Başçavuş  vardı.  Bunları  net  gördüm,  birbirleri  ile 

konuşmuyorlardı, sadece bize telefon kullanmayın diyorlardı... benim bu darbe girişimi olana 

kadar  bu  olaydan  bilgim  yoktur.  Ben  bu  yaşanan  darbe  girişimi  içerisinde  ....  Grup 

Komutanım Oğuz YALÇIN ile birlikte olan Binbaşı Ertuğrul ALTUN, Kara Havacılık Harita 

Komutanlığında görevli çalışan ismini bilmediğim hafif saçlarının ön kısmı dökülmüş, orta 

boylu,  hafif  toplu  bir  Yüzbaşı  ve  Kara  Pilot  Yüzbaşı  Zafer  DOLU'nun  olduğunu 

düşünüyorum." şeklinde beyanda bulunmuştur.

ŞüpheliSezgin  UYANIK  18/07/2016  tarihli  ifadesinde;  Kalan  evraklarıma 

bakarken  saat  22:00  sıralarında  Grup  Komutanı  Albay  Oğuz  YALÇIN  geldi  kendisinin 

komutanlığına  çağırıldığını  söyledi,  ancak  kimin  çağırdığını  söylemedi.  Akabinde 

Komutanlığa  4  tane  daha  pilot  geldi.  Gelen  pilotların  üçü Kara  Havacılıkta  görevli  Pilot 

Binbaşı Deniz ALDEMİR, Pilot Binbaşı Rıza AKINCI, Pilot Albay Osman ÇAYIR’dı diğeri 

ise Hava Ulaştırmada görevli Pilot Binbaşı Zafer DOLU’ydu. Bu pilotlarla birlikte teknisyen 

olduklarını bildiğim ancak ismen tanımadığım iki kişi daha geldi.

Kara Havacılık Komutanlığından gelen üç pilot birliğimizde bulunan helikopterlerle 

uçmak  için  hangarlara  gitti,  Pilot  Binbaşı  Deniz  ALDEMİR ile  ben  Cougar  AS-532  tipi 

helikoptere bindik, bu helikoptere bixi marka otomatik silah takılabilir ancak takılması için 

aparat gerekir ve biz ilk kalkışta helikopter silahsızdı. Pilot Binbaşı Rıza AKINCI ve Pilot 

Binbaşı  Zafer  DOLU  ise  Cougar  AS-532  tipi  Arama  Kurtarma  helikoptere  bindiler,  bu 

helikopter  de  silahsızdı.  Pilot  Albay  Osman  ÇAYIR  karargahta  çalıştığı  için  ben  daha 
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tecrübeli olduğumdan uçuşa katıldım." şeklinde beyanda bulunmuştur.

ŞüpheliTemür AYDIN 29/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "  ...  başlarında  da  Albay 

Uğur KAPAN vardı, bize acele edin diye işaret etti, bizde koşarak gittik, burada isimlerini 

hatırladığım kadarı ile ... Binbaşı Zafer DOLU ... ve Yarbay Halil GÜL vardı, burada Ekip 

Komutanının Albay Uğur KAPAN olduğunu öğrendik,  Albay Uğur KAPAN bize 'Burada 

birlikte  hareket  edeceğiz,  bana  telefon  ile  görevler  gelecek,  bende  sizi  görevlere  sevk  

edeceğim' şeklinde toplantı yaptı, sonra hep birlikte yürüyerek tek katlı bir binaya gittik.  " 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Korkmaz  GÜLAL  06/12/2016  tarihli  ifadesinde;  " Diğer  Cougar 

helikopterin teknisyeni Ömer KIZILOVA'ydı. Pilotları ise bildiğim kadarıyla Rıza AKINCI 

Binbaşıyla Zafer DOLU idi. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Uğur  KAPAN  20/07/2016  tarihli  ifadesinde;  "Akıncı  üssünde 

buluştuğumuzda gelen pilotlardan tanıdıklarım 1-) Binbaşı Temür AYDIN ...5-) Yüzbaşı Zafer 

DOLU ...  16-)  İsmini  bilmediğim Malatya'dan  gelen  binbaşı,  Akıncı  üssünde buluştuk.  " 

şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Mehmet  ŞAMCI 05/12/2016  tarihli  ifadesinde;  "  Ben Akıncı  üssünde 

olay  gecesi  gittiğimizde  ....  Zafer  DOLU  Yüzbaşı  ....  Kadir  BAYRAM  Astsubayı  orada 

gördüm.  Hangilerinin  uçtuğunu  hangilerinin  uçmadığını  bilemiyorum.  "  şeklinde  beyanda 

bulunmuştur.

Tanık Murat ŞAMA 26/07/2016 tarihli ifadesinde; " Daha sonra karargah binası 

önüne yanımıza iki sivil iki birliğin personelinden pilot binbaşı geldi. Rıza AKINCI binbaşı 

ve  Deniz  ALDEMİR  binbaşıdır.  Deniz  ALDEMİR  l.  Alay  ağır  yük  helikopter  tabur 

komutanında görevli. Rıza AKINCI kara kuvvetleri tayin dairesi tayin subayı. Bunlar şuanda 

tutukludur. Teknisyenleri Korkmaz Gülal Başçavuş kuvvet astsubayı, diğer teknisyen Ömer 

KIZILOVA Başçavuş tayin dairesinde tayin astsubayıdır. Bunlar bize Sezgin UYANIK Yarbay 

ve  Zafer  DOLU  Yüzbaşıyla  2  adet  Cougar  helikopteri  ile  HarpOkulundan  Genelkurmay 

Başkanlığına personel taşıdıklarını Çankırı'dan mühimmat alıp Akıncıya götürdüklerini daha 

sonra olay yerinden kendi imkanlarını kullanarak kaçtıklarını, bu olayı da Suriye ile ilgili bir 

mesele için uçuşa çağırıldıklarını ifade ettiler. " şeklinde beyanda bulunmuştur.
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Tanık Ercanay CERAN 26/07/2016 tarihli ifadesinde; "... Rıza AKINCI ile ise 

Zafer DOLU birlikte AS532 Cougar helikopterinde uçuş yapmışlar. Ben kendim de Cougar 

kullandığım  için  televizyonda  görüntüleri  izlediğimde  Genelkurmayın  üzerine  iniş  yapan 

helikopterin Cougar olduğunu anladım. Zaten kendisi de ifadelerinde Kara Harp Okulundan 

öğencileri alarak Genelkurmaya indirdiklerini söylemiş. bu şekilde bir kaç sefer yapmışlar. 

Güvercinlik'te de ikmal ve personel değişikliği yapmışlar. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Kara Havacılık Komutanlığında bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerinde 

yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda;

15  Temmuz 2016  günü,  saat:  22:38'de,  Binbaşı  Rıza  AKINCI  ve  Yüzbaşı  Zafer 

DOLU’nunVIP hangar girişinde uçuş kıyafetli ve kask çantalı olarak görüldüğü,

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  03:24'de,  Binbaşı  Deniz  ALDEMİR,  Binbaşı  Rıza 

AKINCI ve  Yüzbaşı  Zafer  DOLU’nun,  uçuştan  dönen  AS-532 Cougar  helikopterlerinden 

inerek apronda birlikte yürüdüklerinin görüldüğü, 

16  Temmuz  2016  günü,  saat:  03:25'de,  Binbaşı  Deniz  ALDEMİR,  Binbaşı  Rıza 

AKINCI ve Yüzbaşı Zafer DOLU’nun VIP hangar girişinde uçuş kıyafetli ve silahlı olarak 

görüldüğübelirtilmiştir. 

Hava  Ulaştırma  Grup  Komutanlığı  Şehit  Kara  Pilot  Binbaşı  Yaşar  ERİAN 

Bakım  Hangarına  ait  güvenlik  kamera  görüntüleri  üzerinde  Kara  Havacılık 

Komutanlığı  tarafından  yapılan  inceleme  sonucu  düzenlenen  28/07/2016  tarihli 

tutanakta; 

Saat 22.18'de, Binbaşı Rıza AKINCI ve Yüzbaşı Zafer DOLU sohbet ederek hangar 

kapısı önünden geçerek aprona geçtiği,

Saat 03:05'de, Binbaşı Deniz ALDEMİR, Binbaşı Rıza AKINCI ve Yüzbaşı Zafer 

DOLU'nun hangar apron kapısından hangara giriş yaparak Hv.Ulş.Grup K.lığı binasına doğru 

gittikleri,

Saat 03:32'de, Binbaşı Rıza AKINCI ve Yüzbaşı Zafer DOLU'nun hangar yanından 

aprona geçip helikoptere doğru gittikleri belirtilmiştir.

Etimesgut 11. Hava Ulaştırma Üst Komutanlığı Kulesinde bulunan ses kayıtları 

üzerinde bilirkişi tarafından yapılan çözüm tutanakları ve ses teşhis işlemleri sonucu 

düzenlenen 07/02/2017 tarihli  bilirkişi  raporunda şüpheli  Zafer DOLU'ya ait  olduğu 

değerlendirilen konuşmalar şu şekildedir:
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16/07/2016 tarihinde saat 06:52’deki telsiz kaydı:

Taha Fatih ÇELİK : "Akıncı Aslan"

Akıncı Kule : " Devam edin."

Taha Fatih ÇELİK : " 2 (…) yaklaşmaya devam ediyoruz güney batıdan. "

Akıncı Kule : " anlaşıldı (….) terminalde boş bulduğunuz bölgeye park 

edebilirsiniz. "

Zafer DOLU : " Akıncı Kugır "

Taha Fatih ÇELİK : " Kugır Akıncı "

Zafer DOLU : " Yaklaşıyoruz. 5 mil "

Taha Fatih ÇELİK : "Anlaşıldı 03’e devam ediyorsunuz.(….) Terminalde 

bulduğunuz bölgeye park edebilirsiniz "

Zafer DOLU : " Kugır"

Kara Havacılık Komutanlığı Güvercinlik Uçuş Kulesinde bulunan ses kayıtları 

üzerinde bilirkişi tarafından yapılan çözüm tutanakları ve ses teşhis işlemleri sonucu 

düzenlenen 03/01/2017 tarihli  bilirkişi  raporunda şüpheli  Zafer DOLU'ya ait  olduğu 

değerlendirilen konuşmalar şu şekildedir:

15/07/2016 tarihinde saat 22:26’deki telsiz kaydı:

Zafer DOLU : " 40-14 den duyuyor musunuz? "

15/07/2016 tarihinde saat 22:39’deki telsiz kaydı: 

Taha Fatih ÇELİK : " Bu frekansta beni duyan var mı?" 

Rafet KALAYCI : " frekansta duyuyoruz frekansta duyuyoruz"

Taha Fatih ÇELİK : " Şuanda MİT ateş altına alındı, kobra helikopteri orada 

hazır (…)için bekliyorlar"

Rafet KALAYCI : " mutabık şuan MİT’in üzerindeyiz nizamiyesi ateş altına 

alındı,MİT’in üzerinde bekliyoruz tek kobra, MİT in üzerinde bekliyoruz tek kobra MİT’in 

üzerinde, müsait "

İlkay ATEŞ : " Dostum Eee bizimle konuşuyorsun biz başka trafikleri 

çağırdık"

Rafet KALAYCI : " Arkadaşlar MİT in üzerinde bekliyoruz tek kuvvet ateş 

yaptık bekliyoruz "

İlkay ATEŞ : " Tamam abi bekle diğer trafiklerle temas kurmaya 
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çalışıyoruz bekle"

Zafer DOLU : " Kugır 1 Kugır 2 duyuyor musunuz?"

Rafet KALAYCI : " Anlaşıldı"

15/07/2016 tarihinde saat 22:39’deki telsiz kaydı: 

Zafer DOLU : " Tango kol duyuyor musunuz?"

Taha Fatih ÇELİK : " Tango kol çağrı yapan "

Zafer DOLU : " MİT in üzerinde bekleniyoruz MİT in üzerinde 

bekleniyoruz"

Şüpheli Zafer DOLU'nun kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0533 735 44 89 

numaralı telefon hattı için Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin 18/10/2016 tarih ve 2016/5133 

D. iş sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nun 135/6. maddesi uyarınca iletişim tespiti kararı  

verilmiştir.

Şüpheli Zafer DOLU'nun kullanmakta olduğu 0 533 735 44 89 numaralı telefon 

hattının iletişim bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe girişiminde bulunulan 15/07/2016 

tarihinde saat 22:18'e kadar telefonun Güvercinlik Kışlası civarındaki baz istasyonlarından 

sinyal verdiği, saat 23:33'den itibaren Kazan ilçesindeki baz istasyonlarından sinyal vermeye 

başladığı, sonra tekrar 03:23'den itibaren Güvercinlik kışlası civarındaki baz istasyonlarından 

sinyal verdiği, şüphelinin olay gecesi Özcan KARACAN ve Deniz ALDEMİR gibi kendisiyle 

birlikte askeri darbe girişimine iştirak eden şüpheliler ile telefon iletişimi içerisinde olduğu 

görülmüştür.

Kara Havacılık Komutanlığı  tarafından yapılan idari  soruşturma sonrasında 

düzenlenen "İdari ve Disiplin Soruşturma Heyetinin Olayla İlgili Personel Hakkındaki 

Değerlendirmesi ve Kanaati Çizelgesinde; şüpheli Zafer DOLU'nun, kask çantası, GGG ve 

uçuş melbusatıyla faaliyetlere uçarak fiilen iştirak ettiği, AS-532 helikopteri ile uçuş yaptığı, 

Darbe Teşebbüsü kapsamında icra edilen faaliyetlere katıldığı, 667 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ile kamu görevinden çıkarıldığı belirtilmiştir.

Şüpheli Zafer DOLU,18/07/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan  tüm  deliller  ile  birlikte  şüpheli  Zafer  DOLU'nun  eylemleri 

değerlendirildiğinde;
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Şüpheli  Zafer  DOLU'nun,  Kara  Havacılık  Komutanlığı  Hava  Ulaştırma  Grup 

komutanlığında VİP Arama kurtarma ve ambulans helikopter pilotu olarak Yüzbaşı rütbesiyle 

görev yaptığı, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  faaliyeti  kapsamındaki  faaliyetleri,  sıralı  komutan  ve 

amirleri olmayan şüphelilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış biçimi 

ile  birlikte  nazara  alındığında,  şüpheli  Zafer  DOLU'nun  Fetullahçı  Terör  Örgütü  üyesi 

olduğunun anlaşıldığı,

Şüphelinin,  Cougar  helikopter  pilotu  olduğu,  Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu 

askerler  tarafından  planlanıp  gerçekleştirilecek  olan  askeri  darbe  planı  kapsamında  olay 

gecesi Cougar AS-532 tipi helikopter kullanacak pilot olarakönceden görevlendirildiği,

Şüphelinin, askeri darbe girişiminden önceden haberdar olduğu,

Şüphelinin, Fetullahçı  Terör  Örgütü  mensubu  askerler  tarafından  planlanıp 

gerçekleştirilecek  askeri  darbe  kapsamında  kendisine  verilecek  emir  ve  talimatları  yerine 

getirmek üzere görevli olmadığı halde olay tarihinde saat 21:00 sıralarında Kara Havacılık 

komutanlığına geldiği, 

Şüphelinin, askeri darbe faaliyetinin başlaması üzerine aldığı talimat doğrultusunda 

Güvercinlik'te bulunan 10505 kuyruk numaralı Cougar AS-532 tipi genel maksat helikoptere 

bindiği ve bu helikopterin pilotluğunu yaptığı, bu helikopterde pilot olarak ayrıca şüpheli Rıza 

AKINCI'nın, teknisyen olarak ise şüpheli Astsubay Ömer KIZILOVA'nın bulunduğu, 

Şüpheli  Zafer  DOLU ifadesinde,  şüpheli  Rıza AKINCI'nın Genelkurmay Başkanı 

tarafından helikopterin Akıncı meydanına intikal edilmesi emri üzerine helikoptere gittiğini 

belirtmiş  ise  de,  şüpheli  Rıza  AKINCI  ifadesinde  uçuş  hattına  gittiğinde  şüpheli  Zafer 

DOLU'nun da aralarında bulunduğu pilotların uçuş için hazır olduklarını, kendisinin en son 

gittiğini ve uçuş için hazırlandığını belirttiği, 

Bu helikopter  ile  Güvercinlik'ten  kalkarken kuleden izin  almadıkları,  helikopterle 

Akıncı  mevkiine  giderek  orada  bulunan  Akıncı  Hava  Üssü'ne  'yurtta  sulh'  paralosunu 

kullanarak indikleri, 

Şüphelinin,  Akıncı  hava  üssünde  kendi  sıralı  amir  ve  komutanlarından  olmayan, 

askeri darbeciler tarafından Hava Görev Komutanı olarak atanan şüpheli Uğur KAPAN'dan 

aldığı talimat ile aynı uçuş ekibi ve aynı helikopter ile Akıncı Hava Üssünden kalkarak Harp 

Okuluna gittikleri,  oradan piyade silahları ile silahlandırılmış Harp Okulu öğrencilerini  iki 

sefer  halinde  Genelkurmay Başkanlığı  binasına  taşıdıkları,  şüphelilerin  kullandığı  Cougar 

helikopter  dışında  ayrıca  bir  Cougar  ve  bir  Skorsky  helikopterinde  aynı  şekilde  Harp 

Okulundan Genelkurmay'a öğrenci taşıdığı, bu uçuşun kol liderliğini şüpheli Halil GÜL'ün 
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kullandığı helikopterin gerçekleştirdiği, 

Harp Okulu öğrencilerini  taşıdıktan sonra şüpheli  Halil  GÜL'den aldıkları  talimat 

doğrultusunda diğer helikopterlerle birlikte Güvercinlik meydanına iniş yaptıkları, 

Şüpheli  Zafer  DOLU'nun  15/07/2016  tarihinde  saat  22:39’deki  telsiz  kaydındaki 

"MİT in üzerinde bekleniyoruzMİT in üzerinde bekleniyoruz" şeklindeki konuşmasından olay 

gecesi aynı helikopterle MİT yerleşkesinin üzerinde de uçuş yaptığının da anlaşıldığı, 

Sabah  saat  06:00  sıralarında  Jandarma  Özel  Kuvvetler  tarafından  askeri  darbe 

girişimine karşı Kara Havacılık Komutanlığı kışlasına operasyona başlanılması üzerine askeri 

darbecilerin  verdikleri  Güvercinlik'den  Akıncı'ya  tahliye  emri  üzerine  şüpheli  Zafer 

DOLU'nun Cougar AS - 532 tipi helikopteri şüpheli Rıza AKINCI ile birlikte çalıştırıp kışlada 

kalan  darbeci  askerlerden  Yarbay  Mehmet  ŞAHİN,  Astsubay  Fatih  KARAGÖZ,  Binbaşı 

Ertuğrul ALTUN, Albay Oğuz YALÇIN ve 3 - 4 tane teğmeni bu helikoptere alıp Akıncı Hava 

Üssüne götürdükleri, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  üzerine  sivil 

kıyafetlerini giyerek Akıncı Hava Üssünden kaçtığı, 

Şüphelinin, helikopter ile kalkış ya da iniş yaparken uçuş kulesinden izin almadığı ve 

bilgi  vermediği,  helikopter  uçuşları  için  daha  önceden verilmiş  olan  yasal  hiçbir  emir  ve 

talimata riayet etmediği, pilotluğunu yaptığı bir helikopter ile başka bir kuvvet komutanlığının 

üssüne gittiği,yasal emir ve talimatlar dışında uçuşlar gerçekleştirip kendisine emir ve talimat 

verme yetkisi bulunmayan kişilerden emir ve talimat aldığı,

Şüphelinin,  aldığı  talimat  doğrultusunda  kullandığı  helikopterin  ışıklarını  kapatıp 

karartma uygulayarak uçtuğu, kalkış ve iniş yaptığı, helikopterle karartmalı şekilde uçarak 

askeri  darbe  girişimine  karşı  gelen  polislerin  silahlarından  çıkacak  mermilerin  hedefi 

olmaktan korunmayı amaçladıkları, 

Şüphelinin, başka bir askeri birlikte görev yapan ve Hava Ulaştırma Taburuna ait bir 

helikopterde  teknisyen  olarak  görev  yapmaları,  emir,  talimat  ve  yönergelere  aykırı  olan 

teknisyen  olan  şüpheli  Ömer  KIZILOVA'ya  yasa  dışı  emir  ve  talimat  vererek  Cougar 

helikopterlerinde teknisyen olarak görev verdiği, 

Şüphelinin,  olay  akşamı  Genelkurmay  Başkanı  tarafından  hava  sahasının  uçuşa 

kapatılmasına ilişkin emir  verildiği  halde helikopterle  uçuş  gerçekleştirerek bu emre karşı 

geldiği, 

Şüphelinin, gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi olduğunu 

bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu 

olan  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ederek,  askeri  darbe 

girişimininde bulundukları,  askeri  darbe planlaması kapsamında darbe girişiminin başarıya 
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ulaşması için kendisine verilen yasal olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüpheli Zafer DOLU'nun yukarıda belirtilen telsiz konuşmasından, olay gecesi MİT 

Müsteşarlığının  Yenimahalle'de  bulunan  yerleşkesine  uçuş  gerçekleştirdiği  anlaşıldığından 

şüphelinin kullandığı helikopterden açılan ateş sonucu meydana gelen tüm ölüm ve yaralanma 

eylemlerinden 5237 sayılı TCK 37 maddesi uyarınca doğrudan sorumlu olduğu, bu şekilde 

şüphelinin Cougar tipi helikopterle uçuş gerçekleştirdiği belirlenen MİT Müsteşarlığı binası 

civarında  olay  akşamı  yaralanan  Müştekiler  T-02735  Numaralı  MİT Personeli,  M-11238 

Numaralı  MİT Personeli,  M-11125  Numaralı  MİT Personeli,  Mehmet  YARĞIN,  Mehmet 

BAŞKAYA 'ya  karşı  işlenen  kasten  nitelikli  şekilde  insan  öldürmeye  teşebbüs  suçlarının 

doğrudan faili olduğu,

Şüpheli  Zafer DOLU'nun,  soruşturmaya konu eylemlerinin, Silahlı  Terör Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek, her bir müşteki için ayrı ayrı 

olmaküzere  5  kez  nitelikli  şekilde  kasten  insan  öldürmeye  teşebbüs  etmek  suçlarını 

oluşturduğu anlaşılmıştır. 

5-155- Şüpheli Ziya KOPAR'ın ( Astsubay ) Eylemleri :

Şüpheli  Ziya  KOPAR  17/11/2016  tarihli  ifadesinde;"... 2006  yılında  Balıkesir 

Astsubay Meslek Yüksek okulunu kazandım ve girdim, 2008 yılında mezun oldum, 2008 yılı 

içerisinde Kara Havacılık Okul komutanlığına geldim ve 2009 yılında mezun olarak Kara 

Havacılık  Komutanlığı  1.  Kara  Havacılık  Tabur  komutanlığında  UH-1  teknisyeni  olarak 

göreve başladım. Aynı yıl  kurs görerek Süper Kobra teknisyenliğine geçtim, halen burada 

çalışmaktayım. 

Ben  bu  konuyla  ilgili  16  Temmuz  2016  tarihinde  Ankara  Adliyesine  giderek 

Cumhuriyet Savcısına 15 Temmuz ile ilgili müşteki sıfatıyla giderek ifademi vermiştim. 15 

Temmuz günü uçuşum olduğu için saat 06.00 sıralarında kışlaya geldim ve uçmak için UH-1 

kısmına gittim ismini hatırlamadığım üsteğmen rütbesindeki öğretmen pilot ve kursiyer bir 

teğmen vardı, benimle birlikte adını hatırlamadığım teknisyen vardı toplam 4 kişi olarak saat 

06.00-06.30 sıralarında uçuş için kalktık ve yaklaşık bir bir buçuk saat kadar havada kaldık 

helikopter  bu  zaman  içerisinde  meydan  üzerinden  farklı  bir  rotaya  gitmedi  ve  meydan 

üzerinde eğitim uçuşu yaptık. 
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Saat  08.00  sıralarında  birliğim  olan  bakım  taburuna  gittim,  burada  rutin 

faaliyetlerimizi yaptıktan sonra saat 16:00 sıralarında Başmakinist Tamer ÖGÜT, hangarda 

bulunan  helikopterleri  uçuş  hattına  çıkartmamızı  istedi  bizde  çıkartık,  bu  sırada  yanımda 

hatırladığım kadarı ile teknisyen Murat ÖZEL, Tamer ÖĞÜT ve Engin SARITAŞ vardı. Bu 

emri de Tamer Başçavuşa tabur komutanı Murat BOLAT vermiş.

Saat 17:00 sıralarında nöbetçi  olduğum için 1. Kara Havacılık Alayı Karargah ve 

Kışla Hizmet Bölükleri Nöbetçi Astsubayı olduğum için oraya gittim, gittiğimde tabur nöbetçi 

subayı soy ismini bilmediğim Alim Asteğmende vardı. 18:00 sıralarında yemek için askerleri 

topladık, yemekten sonra saat 19:30 sıralarında akşam yoklamasını aldım. 

20:00 sıralarında yine başka yerde nöbetçi olan Mahmut ŞAKRAK ile Kartalkaya 

misafirhanesinde yemek yedik, 21.00 sıralarında nöbet yerime geldim, saat 22.30 sıralarında 

yat yoklaması için askerlerin koğuşuna gittim yoklamayı aldım, aşağıda bulunan silahlıktaki 

silahları da sayım yaptıktan sonra saat 23:30 sıralarında bende istirahate çekildim. 

17.07.2016 günü saat 00.30 sıralarında istirahat ettiğim odaya kursiyer astsubaylar 

geldi  ve bana 'komutanım aşağıda bişeyler  oluyor'  dediler  bende kalktım ve  ne olduğunu 

anlamak için kalktığımda uçak seslerini duydum camdan baktığımda havada bir adet p tipi 

helikopterin olduğunu ve uçak olduğunu gördüm rutin gece uçuşu olduğunu değerlendirdim, 

üzerimi  değiştirerek üst  katta  bulunan okuma salonuna gittim.  Burada Alim Asteğmen ile 

Muhafız  Bölük  Nöbetçi  Astsubayı  Kıdemli  Üst  Çavuş  Bayram vardı,  burada  birlikte  ne 

olduğunu anlamaya çalıştık.

01:00 sıralarında arkadaşım olan Sinan AYGAR beni kullandığım cep telefonundan 

aradı ve 'kardeşim darbe oluyor sana helikopteri çalıştır arızasına bak mühimmat yükle gibi  

emirler verirlerse yapma helikopterler masum insanlara ateş ediyor' dedi. Havada helikopter 

olup  olmadığını  sordu  bende  tek  motorlu  bir  helikopterin  meydan  üzerinde  dolandığını 

söyledim kendisi bana ' kaçabiliyorsan kaç yoksa saklan' dedi, bende yanımdakilere baktım 

ve hallerinden olaylardanhaberlerinin olmadığını tahmin ettim ve onları da bu eyleme iştirak 

etmemeleri için uyarmak maksadı ile  'darbe oluyormuş telefonla arayan arkadaşımın haber  

verdiğini  kaçmalıyız  nereden  kaçabiliriz' diye  sordum.  Bayram  Astsubay  kendi  tabur 

komutanını  arayacağını  ve  emin  olmak  istediğini  söyledi  aradı  telefon  ile  konuşarak 

yanımızdan ayrılarak gitti nereye gittiğini bilmiyorum. Bir süre sonrada asteğmen gitti ben 

odada yalnız kaldım binadaçaycı er Musa'da vardı.

Saat 01:30 sıralarında Musa yanında tanımadığım bir kursiyer teğmen ile geldi ve 

Musa bana 'komutanım sizi arıyorlar' dedi gelen teğmen bana 'okul karargahında 3 adet mg3  

varmış  onu  istiyorlar' dedi,  bende  kendisine  okul  nöbetçisi  değilim  diye  cevap  verdim. 

Nöbetçiyi  sordu,  bilmediğimi  söyledim  ve  Musa  ile  aşağıya  indiler.  Bende  peşlerinden 

binanın diğer tarafından aşağıya indim, tekrar silah isterler ve helikoptere mühimmat yükle 
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arızasına  bak  diye  zorlarlar  diye  düşündüm  ve  Sinan'ın  ikazlarını  da  hatırlayarak 

kullanılmamak içinağaçların altından Bakım Tabur  Komutanlığı  karşısında  bulunan tanker 

garajında duvarın dibinde saklanmaya başladım. Orada bulunduğum sırada Sinan AYGAR ile 

telefonla  görüştük.  Bana 'hangi  helikopter  uçuyor havada araç  varmı' gibi  sorular  sordu, 

bende  gördüğüm  kadarı  ile  inen  ve  kalkan  helikopterleri  söyledim.  Bu  konuşmalarımız 

sırasında Yarbay Özcan KARACAN ve Astsubay Süleyman Nazif TÜRKOĞLU sana bir emir 

verirse kesinlikle yapma dedi bende tamam abi diye kendisine cevap verdim. Jandarma Özel 

Hareketin birliğe gireceğinin yanına gelen olursa ismini soyismini söyle senin yerini onlara 

söyledik yerini biliyorlar dedi telefonun dinlendi gece boyu gibi şeyler söyledi tam bu sırada 

iki adet S-70 helikopterin geçtiğini bir adette kobranın geçiş yaptığının söyledim.

Saat 06:00 sıralarında kule tarafından silah sesleri  duydum ben havadaki  araçlara 

attıklarını  gördüm, saat 09:00 sıralarında Sinan AYGAR beni tekrar aradı ve nizamiyeden 

çıkışların yapıldığını söylemesi üzerine bulunduğum yerden koşarak yattığım odaya gittim ve 

çantamı  alarak  nizamiyeye  gittim ve  saat  09:00 sıralarında  aracıma binerek ayrıldım,  ben 

saklanmak için giderken Karargah binası önünde bayan bir pilotu elinde uzun namlulu silahla 

durduğunu gördüm, başkada kimseyi görmedim. Ben beni öldürmelerinden korktuğum için 

saklandım. Yanımda beylik tabancam vardı ancak mühimmatım yoktu. Gece boyunca olayları 

duymaları üzerine nizamiyeye gelen Annem ve Babamla telefonla görüştüm, kendilerine kısık 

sesle konuşarak eve gitmeleri söyledim ayrıca Gülçin ÖMERCA ve Ezgi GÜNDEĞER ile de 

telefon konuşması yaptım.

Benim bu örgüt ile herhangi bir irtibatım yoktur Örgüt içerisinde de herhangi bir 

konumda değilim, örgütle bağım olmadığı içinde herhangi bir kurs almadım.Erken terfim ve 

yurt dışı görevlendirmelerim olmadı, çalışmış olduğum yeri Kara Havacılık Komutanlığının 

en kötü yeridir.

Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  Mali  Suçlarla  Mücadele  Şube  Müdürlüğü'nün 

28/03/2017 tarih ve 342278 Sayılı cevabi yazısında; Şüpheli Ziya KOPAR’ın kardeşi Emine 

KOÇ’un Ümit Tekstil Kırt. San. Tic. Ltd. Şti örgütle iltisaklı şirkette sosyal güvenlik kaydının 

bulunduğu belirtilmiştir.

Şüpheli Ziya KOPAR'ın kullanmakta olduğu / adına kayıtlı olan 0553 307 07 09 ve 

0545 269 58 88 numaralı telefon hatları için Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin 30/11/2016 

tarih  ve  2016/4560 D.  iş  sayılı  kararı  ile  5271 Sayılı  CMK'nun 135/6.  maddesi  uyarınca 

iletişim tespiti kararı verilmiştir.

Şüpheli Ziya KOPAR'ın kullanmakta olduğu 0 553 307 07 09 numaralı telefon 

hattının iletişim bilgileri  incelendiğinde;  Askeri  darbe girişiminde bulunulan 15/07/2016 
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tarihinde  cep  telefonunu  gece  boyunca  ve  ertesgi  gün sabah saatlerine  kadar  Güvercinlik 

Kışlasının bulunduğu mevkiideki baz istasyonlarından sinyal verdiği, cep telefonunun gece 

boyunca açık olduğu, internet erişiminde bulunduğu anlaşılmıştır. 

Şüpheli Ziya KOPAR,16/11/2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yukarıda  belirtilen  beyanlar  ile  deliller,  askeri  darbe  girişimi  kapsamında 

toplanan tüm deliller ile birlikte şüpheli Ziya KOPAR'ın eylemleri değerlendirildiğinde;

Şüpheli Ziya KOPAR'ın, 1. Kara Havacılık Alayı Bakım Taburu Kullanıcı ve D/DB 

Bakım  Bölüğü  Taarruz  Helikopter  Kullanıcı  Bakım  ve  Onarım  D/DS  Takımı  Bakım 

Teknisyeni olarak Astsubay Üstçavuş olarak görev yaptığı, 

Şüphelinin, FetullahçıTerör Örgütü üyesi olduğu, 

Fetullahçı  Terör örgütü mensubu askerlerin,  askeri  darbe planı  kapsamında askeri 

darbe girişiminde bulunulacak 15/07/2016 tarihinde Kara Havacılık Komutanlığı Güvercinlik 

Kışlasının  kontrolünü  tamamen  ele  geçirmek  için  nöbet  değişiklikleri  yaptıkları,  bu 

kapsamdaşüpheli  Ersel  ERSOY tarafından  yapılan  değişiklikle  şüphelinin  Hizmet  Destek 

Tabur Karargah Kışla Hizmetleri Birliğinin 15/07/2016 tarihindeki Nöbetçi Astsubayı olarak 

görevlendirildiği, 

Şüphelinin,  15/07/2016  tarihinde  saat  16:00  sıralarında  askeri  darbe  girişiminde 

kullanılacak helikopterleri Murat BOLAT'ın talimatıyla Tamer ÖĞÜT, Murat ÖZEL ve Engin 

SARITAŞ ile birlikte uçuş hattına çıkardıkları, 

Şüphelinin,  askeri  darbe  girişiminin  başarısızlıkla  sonuçlanması  üzerine  sabah 

saatlerinde kışladan ayrıldığı,

Şüphelinin, Kara Havacılık Komutanlığında gerçekleştirilen askeri hareketliliğin bir 

askeri darbe girişimi olduğunu bilerek ve bu girişimin başarıya ulaşması için Fetullahçı Terör 

örgütü  mensubu  diğer  şüphelilerle  fikir  ve  eylem  birlikteliği  içerisinde  hareket  ettiği, 

şüphelinin  askeri  hiyerarşi  ve  tanımlı  görevleri  dışında  Fetullahçı  Terör  Örgütü 

mensuplarından askeri darbe planlaması kapsamında aldığı yasal olmayan emir ve talimatları 

yerine getirdiği, 

Şüpheli  Ziya  KOPAR'ın,  soruşturmaya  konu  eylemlerinin,  Silahlı  Terör  Örgütü 

üyesi olmak,Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçlarını  oluşturduğu 
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anlaşılmıştır. 

6-SEVK MADDELERİ: 

Yukarıda izah edildiği üzere, soruşturma kapsamında toplanan tüm delillerin 

şüphelilerin  isnat  edilen  suçları  işledikleri  hususunda  kamu  davası  açılmasını 

gerektirecek  yeterli  şüphe  oluşturduğundan  şüphelilerin  müsnet  suçlardan 

mahkemenizdeyargılamalarının yapılarak, 

6-1-Şüpheli Ünsal ÇOŞKUN'un,

Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 

sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1 maddesi uyarınca,

Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya 

tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 311/1 maddesi uyarınca,

Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  yapmasını 

kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 312/1 maddesi uyarınca,

Askerî  komutanlıkların  gasbı  suçundan  eylemine  uyan  5237  sayılı  TCK  37/1 

delaletiyle 317/1 maddesi uyarınca,

Silahlı Terör Örgütü yöneticisi olmak suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 

delaletiyle 314/1 maddesi uyarınca,

Öldürülen  sivil  kişilere  yönelik  nitelikli  şekilde  kasten  insan  öldürmek  suçundan 

eylemine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,h, maddeleri ( 28 

Kez ) uyarınca, 

Yaralanan  sivil  kişilere  yönelik  nitelikli  şekilde  kasten  insan  öldürmeye  teşebbüs 

suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,h, 35/2 

maddeleri ( 251 Kez ) uyarınca, 

Yaralanan  kamu  görevlilerine  yönelik  nitelikli  şekilde  kasten  insan  öldürmeye 

teşebbüs suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-

c,g,h, 35/2 maddeleri ( 26 Kez ) uyarınca,

Müşteki  Hakan  ATINÇ'a  yönelik  kişiyi  hürriyetinden  yoksun  bırakma  suçundan 

eylemine  uyan  5237  sayılı  TCK  37/1  ve  309/2.  maddeleri  delaletiyle  109/2-3-a,b,c,d 

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına, 

Şüpheli  hakkında  3713 sayılı  Kanunun 5/1 -  8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 

58/9, 63. maddelerinin uygulanmasına;
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6-2-Şüpheli Mehmet ŞAHİN'in, 

Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 

sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1 maddesi uyarınca,

Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya 

tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 311/1 maddesi uyarınca,

Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  yapmasını 

kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 312/1 maddesi uyarınca,

Silahlı Terör Örgütü yöneticisi olmak suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 

delaletiyle 314/1 maddesi uyarınca,

Öldürülen  sivil  kişilere  yönelik  nitelikli  şekilde  kasten  insan  öldürmek  suçundan 

eylemine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,h, maddeleri ( 28 

Kez ) uyarınca, 

Yaralanan  sivil  kişilere  yönelik  nitelikli  şekilde  kasten  insan  öldürmeye  teşebbüs 

suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,h, 35/2 

maddeleri ( 251 Kez ) uyarınca, 

Yaralanan  kamu  görevlilerine  yönelik  nitelikli  şekilde  kasten  insan  öldürmeye 

teşebbüs suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-

c,g,h, 35/2 maddeleri ( 26 Kez ) uyarınca,

Müşteki  Hakan  ATINÇ'a  yönelik  kişiyi  hürriyetinden  yoksun  bırakma  suçundan 

eylemine  uyan  5237  sayılı  TCK  37/1  ve  309/2.  maddeleri  delaletiyle  109/2-3-a,b,c,d 

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına, 

Şüpheli  hakkında  3713 sayılı  Kanunun 5/1 -  8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 

58/9, 63. maddelerinin uygulanmasına;

6-3- Şüpheli Özcan KARACAN'ın, 

Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 

sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1 maddesi uyarınca,

Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya 

tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 311/1 maddesi uyarınca,

Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  yapmasını 

kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 312/1 maddesi uyarınca,
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Silahlı Terör Örgütü yöneticisi olmak suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 

delaletiyle 314/1 maddesi uyarınca,

Öldürülen  sivil  kişilere  yönelik  nitelikli  şekilde  kasten  insan  öldürmek  suçundan 

eylemine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,h, maddeleri ( 28 

Kez ) uyarınca, 

Yaralanan  sivil  kişilere  yönelik  nitelikli  şekilde  kasten  insan  öldürmeye  teşebbüs 

suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,h, 35/2 

maddeleri ( 251 Kez ) uyarınca, 

Yaralanan  kamu  görevlilerine  yönelik  nitelikli  şekilde  kasten  insan  öldürmeye 

teşebbüs suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-

c,g,h, 35/2 maddeleri ( 24 Kez ) uyarınca,

Müşteki  Hakan  ATINÇ'a  yönelik  kişiyi  hürriyetinden  yoksun  bırakma  suçundan 

eylemine  uyan  5237  sayılı  TCK  37/1  ve  309/2.  maddeleri  delaletiyle  109/2-3-a,b,c,d 

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına, 

Şüpheli  hakkında  3713 sayılı  Kanunun 5/1 -  8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 

58/9, 63. maddelerinin uygulanmasına;

6-4- Şüpheli Uğur KAPAN'ın, 

Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 

sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1 maddesi uyarınca,

Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya 

tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 311/1 maddesi uyarınca,

Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  yapmasını 

kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 312/1 maddesi uyarınca,

Silahlı Terör Örgütü yöneticisi olmak suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 

delaletiyle 314/1 maddesi uyarınca,

Öldürülen  sivil  kişilere  yönelik  nitelikli  şekilde  kasten  insan  öldürmek  suçundan 

eylemine  uyan  5237  sayılı  TCK  220/5,  37/1  ve  309/2.  maddeleri  delaletiyle  82/1-c,h, 

maddeleri ( 28 Kez ) uyarınca, 

Yaralanan  sivil  kişilere  yönelik  nitelikli  şekilde  kasten  insan  öldürmeye  teşebbüs 

suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 220/5, 37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-

c,h, 35/2 maddeleri ( 251 Kez ) uyarınca, 

Yaralanan  kamu  görevlilerine  yönelik  nitelikli  şekilde  kasten  insan  öldürmeye 

teşebbüs  suçundan  eylemine  uyan  5237  sayılı  TCK  220/5,  37/1  ve  309/2.  maddeleri 
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delaletiyle 82/1-c,g,h, 35/2 maddeleri ( 24 Kez ) uyarınca,

Müştekiler Hulusi AKAR, Salih Zeki ÇOLAK, Yaşar GÜLER, İhsan UYAR, Halil 

GÖNCÜ, Uğur TARÇIN, Metin GÜRAK, Atilla GÖKESAOĞLU, Yunus CAN, Ertuğrulgazi 

ÖZKÜRKÇÜ ve Göksel SEVİNDİK'e yönelik kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 

eylemine  uyan  5237  sayılı  TCK  220/5  ve  309/2.  maddeleri  delaletiyle  109/2-3-a,b,c,d 

maddeleri (11 kez) uyarınca cezalandırılmasına, 

Müşteki  Hakan  ATINÇ'a  yönelik  kişiyi  hürriyetinden  yoksun  bırakma  suçundan 

eylemine  uyan  5237  sayılı  TCK  220/5  ve  309/2.  maddeleri  delaletiyle  109/2-3-a,b,c,d 

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına, 

Şüpheli  hakkında  3713 sayılı  Kanunun 5/1 -  8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 

58/9, 63. maddelerinin uygulanmasına;

6-5-Şüpheli Mustafa DURMUŞ'un, 

Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 

sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1 maddesi uyarınca,

Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya 

tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 311/1 maddesi uyarınca,

Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  yapmasını 

kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 312/1 maddesi uyarınca,

Silahlı Terör Örgütü yöneticisi olmak suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 

delaletiyle 314/1 maddesi uyarınca,

Öldürülen  sivil  kişilere  yönelik  nitelikli  şekilde  kasten  insan  öldürmek  suçundan 

eylemine uyan 5237 sayılı  TCK 220/5 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,h, maddeleri 

( 28 Kez ) uyarınca, 

Yaralanan  sivil  kişilere  yönelik  nitelikli  şekilde  kasten  insan  öldürmeye  teşebbüs 

suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 220/5 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,h, 35/2 

maddeleri ( 251 Kez ) uyarınca, 

Yaralanan  kamu  görevlilerine  yönelik  nitelikli  şekilde  kasten  insan  öldürmeye 

teşebbüs suçundan eylemine uyan 5237 sayılı  TCK 220/5 ve 309/2.  maddeleri  delaletiyle 

82/1-c,g,h, 35/2 maddeleri ( 24 Kez ) uyarınca,

Jandarma Özel Kuvvetlere mensup müştekiler Mustafa AKPINAR ve Birol ALTAY'a 

yönelik  nitelikli  şekilde  kasten  insan  öldürmeye  teşebbüs etmek suçundan eylemine  uyan 

5237 sayılı TCK 37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,g,h, 35/2 maddeleri ( 2 Kez ) 

uyarınca cezalandırılmasına,
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Müştekiler Hulusi AKAR, Salih Zeki ÇOLAK, Yaşar GÜLER, İhsan UYAR, Halil 

GÖNCÜ, Uğur TARÇIN, Metin GÜRAK, Atilla GÖKESAOĞLU, Yunus CAN, Ertuğrulgazi 

ÖZKÜRKÇÜ ve Göksel SEVİNDİK'e yönelik kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 

eylemine  uyan  5237  sayılı  TCK  220/5  ve  309/2.  maddeleri  delaletiyle  109/2-3-a,b,c,d 

maddeleri (11 kez) uyarınca cezalandırılmasına, 

Müşteki  Hakan  ATINÇ'a  yönelik  kişiyi  hürriyetinden  yoksun  bırakma  suçundan 

eylemine  uyan  5237  sayılı  TCK  37/1  ve  309/2.  maddeleri  delaletiyle  109/2-3-a,b,c,d 

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına, 

Şüpheli  hakkında  3713 sayılı  Kanunun 5/1 -  8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 

58/9, 63. maddelerinin uygulanmasına,

6-6-Şüpheli Halil GÜL'ün, 

Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 

sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1 maddesi uyarınca,

Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya 

tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 311/1 maddesi uyarınca,

Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  yapmasını 

kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 312/1 maddesi uyarınca,

Silahlı Terör Örgütü yöneticisi olmak suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 

delaletiyle 314/1 maddesi uyarınca,

Öldürülen  sivil  kişilere  yönelik  nitelikli  şekilde  kasten  insan  öldürmek  suçundan 

eylemine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,h, maddeleri ( 28 

Kez ) uyarınca, 

Yaralanan  sivil  kişilere  yönelik  nitelikli  şekilde  kasten  insan  öldürmeye  teşebbüs 

suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,h, 35/2 

maddeleri ( 251 Kez ) uyarınca, 

Yaralanan  kamu  görevlilerine  yönelik  nitelikli  şekilde  kasten  insan  öldürmeye 

teşebbüs suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-

c,g,h, 35/2 maddeleri ( 24 Kez ) uyarınca,

Müştekiler Hulusi AKAR, Salih Zeki ÇOLAK, Yaşar GÜLER, İhsan UYAR, Halil 

GÖNCÜ, Uğur TARÇIN, Metin GÜRAK, Atilla GÖKESAOĞLU, Yunus CAN, Ertuğrulgazi 

ÖZKÜRKÇÜ ve Göksel SEVİNDİK'e yönelik kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 

eylemine  uyan  5237  sayılı  TCK  37/1  ve  309/2.  maddeleri  delaletiyle  109/2-3-a,b,c,d 

maddeleri (11 kez) uyarınca cezalandırılmasına, 
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Müşteki  Hakan  ATINÇ'a  yönelik  kişiyi  hürriyetinden  yoksun  bırakma  suçundan 

eylemine  uyan  5237  sayılı  TCK  220/5  ve  309/2.  maddeleri  delaletiyle  109/2-3-a,b,c,d 

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına, 

Şüpheli  hakkında  3713 sayılı  Kanunun 5/1 -  8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 

58/9, 63. maddelerinin uygulanmasına;

6-7- Şüpheli Oğuz YALÇIN, 

Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 

sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1 maddesi uyarınca,

Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya 

tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 311/1 maddesi uyarınca,

Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  yapmasını 

kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 312/1 maddesi uyarınca,

Silahlı  Terör Örgütü üyesi olmak suçundan eylemine uyan 5237 sayılı  TCK 37/1 

delaletiyle 314/2 maddesi uyarınca,

Öldürülen  sivil  kişilere  yönelik  nitelikli  şekilde  kasten  insan  öldürmek  suçundan 

eylemine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,h, maddeleri ( 28 

Kez ) uyarınca, 

Yaralanan  sivil  kişilere  yönelik  nitelikli  şekilde  kasten  insan  öldürmeye  teşebbüs 

suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,h, 35/2 

maddeleri ( 251 Kez ) uyarınca, 

Yaralanan  kamu  görevlilerine  yönelik  nitelikli  şekilde  kasten  insan  öldürmeye 

teşebbüs suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-

c,g,h, 35/2 maddeleri ( 26 Kez ) uyarınca,

Şüpheli  hakkında  3713 sayılı  Kanunun 5/1 -  8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 

58/9, 63. maddelerinin uygulanmasına;

6-8-Şüpheli Murat AĞIR'ın, 

Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 

sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1 maddesi uyarınca,

Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya 

tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 311/1 maddesi uyarınca,

Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  yapmasını 
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kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 312/1 maddesi uyarınca,

Silahlı  Terör Örgütü üyesi olmak suçundan eylemine uyan 5237 sayılı  TCK 37/1 

delaletiyle 314/2maddesi uyarınca,

Jandarma Özel Kuvvetlere mensup müştekiler Mustafa AKPINAR ve Birol ALTAY'a 

yönelik  nitelikli  şekilde  kasten  insan  öldürmeye  teşebbüs etmek suçundan eylemine  uyan 

5237 sayılı TCK 37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,g,h, 35/2 maddeleri ( 2 Kez ) 

uyarınca cezalandırılmasına, 

Şüpheli  hakkında  3713 sayılı  Kanunun 5/1 -  8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 

58/9, 63. maddelerinin uygulanmasına;

6-9-Şüpheli Hakan Cafer ASLAN'ın,

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-10- Şüpheli Okan KOCAKURT'un,

Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 

sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1 maddesi uyarınca,

Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya 

tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 311/1 maddesi uyarınca,

Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  yapmasını 

kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 312/1 maddesi uyarınca,

Silahlı  Terör Örgütü üyesi olmak suçundan eylemine uyan 5237 sayılı  TCK 37/1 

delaletiyle 314/2maddesi uyarınca,

Müşteki  Hakan  ATINÇ'a  yönelik  kişiyi  hürriyetinden  yoksun  bırakma  suçundan 

eylemine  uyan  5237  sayılı  TCK  37/1  ve  309/2.  maddeleri  delaletiyle  109/2-3-a,b,c,d 

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına, 

Şüpheli  hakkında  3713 sayılı  Kanunun 5/1 -  8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 

58/9, 63. maddelerinin uygulanmasına;
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6-11-Şüpheli Yasin CANDEMİR'in, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-12- Şüpheli Muzaffer KARTOPU'nun, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-13-Şüpheli Sezgin UYANIK'ın, 

Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 

sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1 maddesi uyarınca,

Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya 

tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 311/1 maddesi uyarınca,

Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  yapmasını 

kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 312/1 maddesi uyarınca,

Silahlı  Terör Örgütü üyesi olmak suçundan eylemine uyan 5237 sayılı  TCK 37/1 

delaletiyle 314/2 maddesi uyarınca,

Gölbaşı  ilçesinde  bulunan  TÜRKSAT  Haberleşme  Merkezinde  yaralanan  sivil 

kişilere yönelik nitelikli şekilde kasten insan öldürmeye teşebbüs suçundan eylemine uyan 

5237 sayılı TCK 37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,h, 35/2 maddeleri ( 47 Kez ) 

uyarınca cezalandırılmasına, 

Şüpheli  hakkında  3713 sayılı  Kanunun 5/1 -  8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 

58/9, 63. maddelerinin uygulanmasına;
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6-14-Şüpheli Abdullah ATEŞTEMUR'un, 

Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 

sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1 maddesi uyarınca,

Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya 

tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 311/1 maddesi uyarınca,

Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  yapmasını 

kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 312/1 maddesi uyarınca,

Silahlı  Terör Örgütü üyesi olmak suçundan eylemine uyan 5237 sayılı  TCK 37/1 

delaletiyle 314/2 maddesi uyarınca,

Gölbaşı  ilçesinde  bulunan  TÜRKSAT  Haberleşme  Merkezinde  yaralanan  sivil 

kişilere yönelik nitelikli şekilde kasten insan öldürmeye teşebbüs suçundan eylemine uyan 

5237 sayılı TCK 37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,h, 35/2 maddeleri ( 47 Kez ) 

uyarınca cezalandırılmasına, 

Şüpheli  hakkında  3713 sayılı  Kanunun 5/1 -  8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 

58/9, 63. maddelerinin uygulanmasına;

6-15-Şüpheli Ahmet SEREYİM'in, 

Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 

sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1 maddesi uyarınca,

Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya 

tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 311/1 maddesi uyarınca,

Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  yapmasını 

kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 312/1 maddesi uyarınca,

Silahlı  Terör Örgütü üyesi olmak suçundan eylemine uyan 5237 sayılı  TCK 37/1 

delaletiyle 314/2 maddesi uyarınca,

Gölbaşı  ilçesinde  bulunan  TÜRKSAT  Haberleşme  Merkezinde  yaralanan  sivil 

kişilere yönelik nitelikli şekilde kasten insan öldürmeye teşebbüs suçundan eylemine uyan 

5237 sayılı TCK 37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,h, 35/2 maddeleri ( 47 Kez ) 

uyarınca cezalandırılmasına, 

Şüpheli  hakkında  3713 sayılı  Kanunun 5/1 -  8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 

58/9, 63. maddelerinin uygulanmasına;
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6-16-Şüpheli Ali ERCAN'ın, 

Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 

sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1 maddesi uyarınca,

Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya 

tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 311/1 maddesi uyarınca,

Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  yapmasını 

kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 312/1 maddesi uyarınca,

Silahlı  Terör Örgütü üyesi olmak suçundan eylemine uyan 5237 sayılı  TCK 37/1 

delaletiyle 314/2, 220/4 maddesi uyarınca,

Genelkurmay Başkanlığı  binası  civarında  öldürülen  sivil  kişilere  yönelik  nitelikli 

şekilde  kasten  insan  öldürmek  suçundan eylemine  uyan 5237 sayılı  TCK 37/1  ve  309/2. 

maddeleri delaletiyle 82/1-c,h, maddeleri ( 23 Kez ) uyarınca, 

Genelkurmay Başkanlığı  binası  civarında  yaralanan sivil  kişilere  yönelik  nitelikli 

şekilde kasten insan öldürmeye teşebbüs suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 ve 

309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,h, 35/2 maddeleri ( 196 Kez ) uyarınca cezalandırılmasına,

Şüpheli  hakkında  3713 sayılı  Kanunun 5/1 -  8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 

58/9, 63. maddelerinin uygulanmasına;

6-17-Şüpheli Deniz ALDEMİR'in, 

Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 

sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1 maddesi uyarınca,

Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya 

tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 311/1 maddesi uyarınca,

Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  yapmasını 

kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 312/1 maddesi uyarınca,

Silahlı  Terör Örgütü üyesi olmak suçundan eylemine uyan 5237 sayılı  TCK 37/1 

delaletiyle 314/2, 220/4 maddesi uyarınca,

Gölbaşı  ilçesinde  bulunan  TÜRKSAT  Haberleşme  Merkezinde  yaralanan  sivil 

kişilere yönelik nitelikli şekilde kasten insan öldürmeye teşebbüs suçundan eylemine uyan 

5237 sayılı TCK 37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,h, 35/2 maddeleri ( 47 Kez ) 

uyarınca cezalandırılmasına, 
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Şüpheli  hakkında  3713 sayılı  Kanunun 5/1 -  8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 

58/9, 63. maddelerinin uygulanmasına;

6-18-Şüpheli Erdal BAŞLAR'in, 

Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 

sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1 maddesi uyarınca,

Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya 

tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 311/1 maddesi uyarınca,

Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  yapmasını 

kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 312/1 maddesi uyarınca,

Silahlı  Terör Örgütü üyesi olmak suçundan eylemine uyan 5237 sayılı  TCK 37/1 

delaletiyle 314/2 maddesi uyarınca,

Ankara Emniyet Müdürlüğü binası civarında öldürülen sivil kişilere yönelik nitelikli 

şekilde  kasten  insan  öldürmek  suçundan eylemine  uyan 5237 sayılı  TCK 37/1  ve  309/2. 

maddeleri delaletiyle 82/1-c,h maddeleri ( 1 Kez ) uyarınca,

Ankara Emniyet Müdürlüğü binası civarında yaralanan sivil kişilere yönelik nitelikli 

şekilde kasten insan öldürmeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı  TCK 

37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,h, 35/2 maddeleri ( 4 Kez ) uyarınca,

Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  binası  civarında  yaralanan  polislere  yönelik  nitelikli 

şekilde kasten insan öldürmeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı  TCK 

37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,g,h, 35/2 maddeleri ( 21 Kez ) uyarınca,

Cumhurbaşkanlığı binası civarında öldürülen sivil kişilere yönelik nitelikli şekilde 

kasten insan öldürmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 ve 309/2. maddeleri 

delaletiyle 82/1-c,h maddeleri ( 4 Kez ) uyarınca,

Cumhurbaşkanlığı  binası  civarında  yaralanan  müşteki  Enes  ALACAKAYA'ya 

yönelik  nitelikli  şekilde  kasten  insan  öldürmeye  teşebbüs etmek suçundan eylemine  uyan 

5237 sayılı  TCK 37/1 ve 309/2.  maddeleri  delaletiyle  82/1-c,h 35/2 maddeleri  (  1  Kez ) 

uyarınca cezalandırılmasına, 

Şüpheli  hakkında  3713 sayılı  Kanunun 5/1 -  8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 

58/9, 63. maddelerinin uygulanmasına;

6-19-Şüpheli Erdoğan ERDEM'in, 

Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 

sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1 maddesi uyarınca,
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Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya 

tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 311/1 maddesi uyarınca,

Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  yapmasını 

kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 312/1 maddesi uyarınca,

Silahlı  Terör Örgütü üyesi olmak suçundan eylemine uyan 5237 sayılı  TCK 37/1 

delaletiyle 314/2 maddesi uyarınca,

Gölbaşı  ilçesinde  bulunan  TÜRKSAT  Haberleşme  Merkezinde  yaralanan  sivil 

kişilere yönelik nitelikli şekilde kasten insan öldürmeye teşebbüs suçundan eylemine uyan 

5237 sayılı TCK 37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,h, 35/2 maddeleri ( 47 Kez ) 

uyarınca cezalandırılmasına, 

Şüpheli  hakkında  3713 sayılı  Kanunun 5/1 -  8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 

58/9, 63. maddelerinin uygulanmasına;

6-20- Şüpheli Gürçay BAYLAR'ın, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-21- Şüpheli Hakan EROL'un, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-22-Şüpheli Hakan SANDIK'ın, 

Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 
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sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1 maddesi uyarınca,

Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya 

tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 311/1 maddesi uyarınca,

Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  yapmasını 

kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 312/1 maddesi uyarınca,

Silahlı  Terör Örgütü üyesi olmak suçundan eylemine uyan 5237 sayılı  TCK 37/1 

delaletiyle 314/2 maddesi uyarınca,

Genelkurmay Başkanlığı  binası  civarında  öldürülen  sivil  kişilere  yönelik  nitelikli 

şekilde  kasten  insan  öldürmek  suçundan eylemine  uyan 5237 sayılı  TCK 37/1  ve  309/2. 

maddeleri delaletiyle 82/1-c,h maddeleri ( 23 Kez ) uyarınca,

Genelkurmay Başkanlığı  binası  civarında  yaralanan sivil  kişilere  yönelik  nitelikli 

şekilde kasten insan öldürmeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı  TCK 

37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,h, 35/2 maddeleri ( 196 Kez ) uyarınca,

Ankara Emniyet Müdürlüğü binası civarında öldürülen sivil kişilere yönelik nitelikli 

şekilde  kasten  insan  öldürmek  suçundan eylemine  uyan 5237 sayılı  TCK 37/1  ve  309/2. 

maddeleri delaletiyle 82/1-c,h maddeleri ( 1 Kez ) uyarınca,

Ankara Emniyet Müdürlüğü binası civarında yaralanan sivil kişilere yönelik nitelikli 

şekilde kasten insan öldürmeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı  TCK 

37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,h, 35/2 maddeleri ( 4 Kez ) uyarınca,

Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  binası  civarında  yaralanan  polislere  yönelik  nitelikli 

şekilde kasten insan öldürmeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı  TCK 

37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,g,h, 35/2 maddeleri ( 21 Kez ) uyarınca,

Şüpheli  hakkında  3713 sayılı  Kanunun 5/1 -  8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 

58/9, 63. maddelerinin uygulanmasına;

6-23-Şüpheli İlkay ATEŞ'in, 

Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 

sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1 maddesi uyarınca,

Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya 

tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 311/1 maddesi uyarınca,

Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  yapmasını 

kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 312/1 maddesi uyarınca,
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Silahlı  Terör Örgütü üyesi olmak suçundan eylemine uyan 5237 sayılı  TCK 37/1 

delaletiyle 314/2,220/4 maddesi uyarınca,

Genelkurmay Başkanlığı  binası  civarında  öldürülen  sivil  kişilere  yönelik  nitelikli 

şekilde  kasten  insan  öldürmek  suçundan eylemine  uyan 5237 sayılı  TCK 37/1  ve  309/2. 

maddeleri delaletiyle 82/1-c,h, maddeleri ( 23 Kez ) uyarınca, 

Genelkurmay Başkanlığı  binası  civarında  yaralanan sivil  kişilere  yönelik  nitelikli 

şekilde kasten insan öldürmeye teşebbüs suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 ve 

309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,h, 35/2 maddeleri ( 196 Kez ) uyarınca,

MİT  Müsteşarlığı  yerleşkesi  civarında  yaralanan  sivil  kişilere  yönelik  nitelikli 

şekilde kasten insan öldürmeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı  TCK 

37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,h, 35/2 maddeleri ( 3 Kez ) uyarınca,

MİT Müsteşarlığı  yerleşkesi civarında yaralanan MİT personeline yönelik yönelik 

nitelikli şekilde kasten insan öldürmeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı 

TCK 37/1 ve 309/2.  maddeleri  delaletiyle  82/1-c,g,  h,  35/2 maddeleri  (  3 Kez )  uyarınca 

cezalandırılmasına,

Şüpheli  hakkında  3713 sayılı  Kanunun 5/1 -  8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 

58/9, 63. maddelerinin uygulanmasına;

6-24-Şüpheli İsmail YOLCU'nun, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek,  silahlı  terör  örgütü  üyesi 

olmak ve kasten insan öldürmeye teşebbüs etmek suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı 

TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 314/2 maddeleri uyarınca,

Gölbaşı  ilçesinde  bulunan  TÜRKSAT  Haberleşme  Merkezinde  yaralanan  sivil 

kişilere yönelik nitelikli şekilde kasten insan öldürmeye teşebbüs suçundan eylemine uyan 

5237 sayılı TCK 37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,h, 35/2 maddeleri ( 47 Kez ) 

uyarınca cezalandırılmasına, 

Şüpheli  hakkında  3713 sayılı  Kanunun 5/1 -  8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 

58/9, 63. maddelerinin uygulanmasına;

6-25-Şüpheli İzzet ÇAKAN'ın, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 
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yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-26- Şüpheli Ahmet YENGİL'in, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek,  silahlı  terör  örgütü  üyesi 

olmak ve kasten insan öldürmeye teşebbüs etmek suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı 

TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 314/2 maddeleri uyarınca,

Gölbaşı  ilçesinde  bulunan  TÜRKSAT  Haberleşme  Merkezinde  yaralanan  sivil 

kişilere yönelik nitelikli şekilde kasten insan öldürmeye teşebbüs suçundan eylemine uyan 

5237 sayılı TCK 37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,h, 35/2 maddeleri ( 47 Kez ) 

uyarınca cezalandırılmasına, 

Şüpheli  hakkında  3713 sayılı  Kanunun 5/1 -  8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 

58/9, 63. maddelerinin uygulanmasına; 

6-27- Şüpheli Ahmet Semih BACANAK'ın, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-28- Şüpheli Alaattin Cem ERSUZ'un, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  
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maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-29- Şüpheli Ali SERT'in, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-30- Şüpheli Ali Kemal EREN'in, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-31- Şüpheli Ali Tunç AVŞAR'ın, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-32- Şüpheli Alican KOÇ'un, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 
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314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-33- Şüpheli Anıl KORKMAZ'ın, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-34- Şüpheli Bayram KUTLU'nun, 

Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak suçlarından eylemine uyan 5237 sayılı TCK 314/2 

maddesi,  3713  sayılı  Kanunun  5/1,5237  sayılı  TCK  53,  58/9,  63.  maddeleri  uyarınca 

cezalandırılmasına,

6-35- Şüpheli Bilal BOZDUĞAN'ın, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-36- Şüpheli Bilgehan GÖRGÖZ'ün, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,
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6-37- Şüpheli Bilgin KUĞU'nun,

Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak suçlarından eylemine uyan 5237 sayılı TCK 314/2 

maddesi, 3713 sayılı Kanunun 5/1,5237 sayılı TCK 53, 58/9, 63. maddeleri uyarınca 

cezalandırılmasına,

6-38- Şüpheli Burak ÖNAL'ın,

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-39- Şüpheli Burak Han İLGÜN'ün, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-40- Şüpheli Cebrail SERT'in, 

Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 

sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1 maddesi uyarınca,

Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya 

tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 311/1 maddesi uyarınca,

Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  yapmasını 

kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 312/1 maddesi uyarınca,

Silahlı  Terör Örgütü üyesi olmak suçundan eylemine uyan 5237 sayılı  TCK 37/1 

delaletiyle 314/2 maddesi uyarınca,

Genelkurmay Başkanlığı  binası  civarında  öldürülen  sivil  kişilere  yönelik  nitelikli 
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şekilde  kasten  insan  öldürmek  suçundan eylemine  uyan 5237 sayılı  TCK 37/1  ve  309/2. 

maddeleri delaletiyle 82/1-c,h, maddeleri ( 23 Kez ) uyarınca, 

Genelkurmay Başkanlığı  binası  civarında  yaralanan sivil  kişilere  yönelik  nitelikli 

şekilde kasten insan öldürmeye teşebbüs suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 ve 

309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,h, 35/2 maddeleri ( 196 Kez ) uyarınca cezalandırılmasına,

Şüpheli  hakkında  3713 sayılı  Kanunun 5/1 -  8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 

58/9, 63. maddelerinin uygulanmasına;

6-41- Şüpheli Cihangir CAN'ın, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-42- Şüpheli Cumali BOLAT'ın, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-43- Şüpheli Cumhur AYDINLI'nın, 

Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak suçlarından eylemine uyan 5237 sayılı TCK 314/2 

maddesi,  3713  sayılı  Kanunun  5/1,5237  sayılı  TCK  53,  58/9,  63.  maddeleri  uyarınca 

cezalandırılmasına, 

6-44- Şüpheli Çağatay Taha ÇOLAKOĞLU'nın, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 
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yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-45- Şüpheli Doğan GÜVEN'in, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-46- Şüpheli Emin TÜREL'in, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-47- Şüpheli Emre ERKAN'in, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-48- Şüpheli Emre GÜREL'in, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 
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teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek,  silahlı  terör  örgütü  üyesi 

olmak ve kasten insan öldürmeye teşebbüs etmek suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı 

TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 314/2 maddeleri uyarınca,

Gölbaşı  ilçesinde  bulunan  TÜRKSAT  Haberleşme  Merkezinde  yaralanan  sivil 

kişilere yönelik nitelikli şekilde kasten insan öldürmeye teşebbüs suçundan eylemine uyan 

5237 sayılı TCK 37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,h, 35/2 maddeleri ( 47 Kez ) 

uyarınca cezalandırılmasına, 

Şüpheli  hakkında  3713 sayılı  Kanunun 5/1 -  8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 

58/9, 63. maddelerinin uygulanmasına; 

6-49- Şüpheli Emre NAZLIGÜLOĞLU'nun, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına, 

6-50- Şüpheli Emre TEMİZKAN'ın, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-51- Şüpheli Engin GÖZ'ün, 

Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 

sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1 maddesi uyarınca,

Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya 

tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 311/1 maddesi uyarınca,
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Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  yapmasını 

kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 312/1 maddesi uyarınca,

Silahlı  Terör Örgütü üyesi olmak suçundan eylemine uyan 5237 sayılı  TCK 37/1 

delaletiyle 314/2 maddesi uyarınca,

Müştekiler Hulusi AKAR, Salih Zeki ÇOLAK, Yaşar GÜLER, İhsan UYAR, Halil 

GÖNCÜ, Uğur TARÇIN, Metin GÜRAK, Atilla GÖKESAOĞLU, Yunus CAN, Ertuğrulgazi 

ÖZKÜRKÇÜ ve Göksel SEVİNDİK'e yönelik kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 

eylemine  uyan  5237  sayılı  TCK  37/1  ve  309/2.  maddeleri  delaletiyle  109/2-3-a,b,c,d 

maddeleri (11 kez)uyarınca cezalandırılmasına, 

Şüpheli  hakkında  3713 sayılı  Kanunun 5/1 -  8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 

58/9, 63. maddelerinin uygulanmasına;

6-52- Şüpheli Engin SARITAŞ'ın,

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-53- Şüpheli Ercan URAL'ın, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına, 

6-54- Şüpheli Erdem ARIKAN'ın, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 
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yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-55- Şüpheli Ergün YAKUT'un, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-56- Şüpheli Erkan ÇETİN'in, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-57- Şüpheli Ersel ERSOY'un, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-58- Şüpheli Ertan DERİN'in, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 
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teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-59- Şüpheli Ertuğrul ALTUN'un, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-60- Şüpheli Eyüp ÜNAL'ın, 

Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 

sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1 maddesi uyarınca,

Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya 

tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 311/1 maddesi uyarınca,

Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  yapmasını 

kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 312/1 maddesi uyarınca,

Silahlı  Terör Örgütü üyesi olmak suçundan eylemine uyan 5237 sayılı  TCK 37/1 

delaletiyle 314/2 maddesi uyarınca,

Ankara Emniyet Müdürlüğü binası civarında öldürülen sivil kişilere yönelik nitelikli 

şekilde  kasten  insan  öldürmek  suçundan eylemine  uyan 5237 sayılı  TCK 37/1  ve  309/2. 

maddeleri delaletiyle 82/1-c,h maddeleri ( 1 Kez ) uyarınca,

Ankara Emniyet Müdürlüğü binası civarında yaralanan sivil kişilere yönelik nitelikli 

şekilde kasten insan öldürmeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı  TCK 

37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,h, 35/2 maddeleri ( 4 Kez ) uyarınca,

Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  binası  civarında  yaralanan  polislere  yönelik  nitelikli 

şekilde kasten insan öldürmeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı  TCK 

37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,g,h, 35/2 maddeleri ( 21 Kez ) uyarınca,

Cumhurbaşkanlığı binası civarında öldürülen sivil kişilere yönelik nitelikli şekilde 
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kasten insan öldürmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 ve 309/2. maddeleri 

delaletiyle 82/1-c,h maddeleri ( 4 Kez ) uyarınca,

Cumhurbaşkanlığı  binası  civarında  yaralanan  müşteki  Enes  ALACAKAYA'ya 

yönelik  nitelikli  şekilde  kasten  insan  öldürmeye  teşebbüs etmek suçundan eylemine  uyan 

5237 sayılı  TCK 37/1 ve 309/2.  maddeleri  delaletiyle  82/1-c,h 35/2 maddeleri  (  1  Kez ) 

uyarınca cezalandırılmasına, 

Şüpheli  hakkında  3713 sayılı  Kanunun 5/1 -  8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 

58/9, 63. maddelerinin uygulanmasına;

6-61- Şüpheli Fatih KARAGÖZ'ün, 

Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 

sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1 maddesi uyarınca,

Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya 

tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 311/1 maddesi uyarınca,

Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  yapmasını 

kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 312/1 maddesi uyarınca,

Silahlı  Terör Örgütü üyesi olmak suçundan eylemine uyan 5237 sayılı  TCK 37/1 

delaletiyle 314/2maddesi uyarınca,

Müşteki  Hakan  ATINÇ'a  yönelik  kişiyi  hürriyetinden  yoksun  bırakma  suçundan 

eylemine  uyan  5237  sayılı  TCK  37/1  ve  309/2.  maddeleri  delaletiyle  109/2-3-a,b,c,d 

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına, 

Şüpheli  hakkında  3713 sayılı  Kanunun 5/1 -  8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 

58/9, 63. maddelerinin uygulanmasına; 

6-62- Şüpheli Fatih SEVİNÇ'in, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına, 
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6-63- Şüpheli Fatih TEKKOL'un, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-64- Şüpheli Fatma İNCE'in, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-65- Şüpheli Fırat DARENDE'nin, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-66- Şüpheli Galip ŞİMŞEK'in, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,
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6-67- Şüpheli Gökhan ÇİÇEK'in,

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-68- Şüpheli Gökhan Lütfü REYHAN'ın, 

Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak suçlarından eylemine uyan 5237 sayılı TCK 314/2 

maddesi, 3713 sayılı Kanunun 5/1,5237 sayılı TCK 53, 58/9, 63. maddeleri uyarınca,

6-69- Şüpheli Halil KARABULUT'un, 

Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak suçlarından eylemine uyan 5237 sayılı TCK 314/2 

maddesi, 3713 sayılı Kanunun 5/1,5237 sayılı TCK 53, 58/9, 63. maddeleri uyarınca 

cezalandırılmasına,

6-70- Şüpheli Hüseyin ZENGİN'in, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-71- Şüpheli İbrahim MERT'in, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  
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maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-72- Şüpheli İbrahim TEPELİ'nin, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-73- Şüpheli İbrahim Furkan GÜLCAN'ın, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-74- Şüpheli İdris Feyzi OKAN'ın, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-75- Şüpheli İlhan OCAKCIOĞLU'nun, 

Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 

sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1 maddesi uyarınca,

Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya 

tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 311/1 maddesi uyarınca,
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Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  yapmasını 

kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 312/1 maddesi uyarınca,

Silahlı  Terör Örgütü üyesi olmak suçundan eylemine uyan 5237 sayılı  TCK 37/1 

delaletiyle 314/2maddesi uyarınca,

Öldürülen  sivil  kişilere  yönelik  nitelikli  şekilde  kasten  insan  öldürmek  suçundan 

eylemine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,h, maddeleri ( 28 

Kez ) uyarınca, 

Yaralanan  sivil  kişilere  yönelik  nitelikli  şekilde  kasten  insan  öldürmeye  teşebbüs 

suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,h, 35/2 

maddeleri ( 251 Kez ) uyarınca, 

Yaralanan  kamu  görevlilerine  yönelik  nitelikli  şekilde  kasten  insan  öldürmeye 

teşebbüs suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-

c,g,h, 35/2 maddeleri ( 24 Kez ) uyarınca,

Şüpheli  hakkında  3713 sayılı  Kanunun 5/1 -  8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 

58/9, 63. maddelerinin uygulanmasına;

6-76- Şüpheli İlyas BARUT'un, 

Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 

sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1 maddesi uyarınca,

Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya 

tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 311/1 maddesi uyarınca,

Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  yapmasını 

kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 312/1 maddesi uyarınca,

Silahlı  Terör Örgütü üyesi olmak suçundan eylemine uyan 5237 sayılı  TCK 37/1 

delaletiyle 314/2maddesi uyarınca,

Müşteki  Hakan  ATINÇ'a  yönelik  kişiyi  hürriyetinden  yoksun  bırakma  suçundan 

eylemine  uyan  5237  sayılı  TCK  37/1  ve  309/2.  maddeleri  delaletiyle  109/2-3-a,b,c,d 

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına, 

Jandarma Özel Kuvvetlere mensup müştekiler Mustafa AKPINAR ve Birol ALTAY'a 

yönelik  nitelikli  şekilde  kasten  insan  öldürmeye  teşebbüs etmek suçundan eylemine  uyan 

5237 sayılı TCK 37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,g,h, 35/2 maddeleri ( 2 Kez ) 

uyarınca cezalandırılmasına, 

Şüpheli  hakkında  3713 sayılı  Kanunun 5/1 -  8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 
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58/9, 63. maddelerinin uygulanmasına;

6-77- Şüpheli İrfan KANTARCI'nın, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-78- Şüpheli İrfan OKUMUŞ'un, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-79- Şüpheli Kadir BAYRAM'ın, 

Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 

sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1 maddesi uyarınca,

Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya 

tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 311/1 maddesi uyarınca,

Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  yapmasını 

kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 312/1 maddesi uyarınca,

Silahlı  Terör Örgütü üyesi olmak suçundan eylemine uyan 5237 sayılı  TCK 37/1 

delaletiyle 314/2 maddesi uyarınca,

Öldürülen  sivil  kişilere  yönelik  nitelikli  şekilde  kasten  insan  öldürmek  suçundan 

eylemine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,h, maddeleri ( 23 

Kez ) uyarınca, 

Yaralanan  sivil  kişilere  yönelik  nitelikli  şekilde  kasten  insan  öldürmeye  teşebbüs 
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suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,h, 35/2 

maddeleri (196 Kez ) uyarınca cezalandırılmasına,

Şüpheli  hakkında  3713 sayılı  Kanunun 5/1 -  8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 

58/9, 63. maddelerinin uygulanmasına,

6-80- Şüpheli Kazım HAMZAÇEBİ'nin, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-81- Şüpheli Kemal KİRAZLI'nın, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-82- Şüpheli Kemal KOCAASLAN'ın, 

Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak suçlarından eylemine uyan 5237 sayılı TCK 314/2 

maddesi, 3713 sayılı Kanunun 5/1,5237 sayılı TCK 53, 58/9, 63. maddeleri uyarınca 

cezalandırılmasına,

6-83- Şüpheli Kerim Can KAMAN'ın, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  
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maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-84- Şüpheli Korkmaz GÜLAL'ın, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  etmek,  silahlı  terör  örgütü  üyesi 

olmak ve kasten insan öldürmeye teşebbüs etmek suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı 

TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 314/2 maddeleri uyarınca,

Gölbaşı  ilçesinde  bulunan  TÜRKSAT  Haberleşme  Merkezinde  yaralanan  sivil 

kişilere yönelik nitelikli şekilde kasten insan öldürmeye teşebbüs suçundan eylemine uyan 

5237 sayılı TCK 37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,h, 35/2 maddeleri ( 47 Kez ) 

uyarınca cezalandırılmasına, 

Şüpheli  hakkında  3713 sayılı  Kanunun 5/1 -  8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 

58/9, 63. maddelerinin uygulanmasına;

6-85- Şüpheli Mahir Furkan HASDEMİR'in,

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-86- Şüpheli Mahmut ŞAKRAK'ın, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına, 

6-87- Şüpheli Mehmet DEMİRHİSAR'ın, 
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Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 

sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1 maddesi uyarınca,

Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya 

tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 311/1 maddesi uyarınca,

Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  yapmasını 

kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 312/1 maddesi uyarınca,

Silahlı  Terör Örgütü üyesi olmak suçundan eylemine uyan 5237 sayılı  TCK 37/1 

delaletiyle 314/2 maddesi uyarınca,

Öldürülen  sivil  kişilere  yönelik  nitelikli  şekilde  kasten  insan  öldürmek  suçundan 

eylemine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,h, maddeleri ( 23 

Kez ) uyarınca, 

Yaralanan  sivil  kişilere  yönelik  nitelikli  şekilde  kasten  insan  öldürmeye  teşebbüs 

suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,h, 35/2 

maddeleri (196 Kez ) uyarınca cezalandırılmasına,

Şüpheli  hakkında  3713 sayılı  Kanunun 5/1 -  8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 

58/9, 63. maddelerinin uygulanmasına,

6-88- Şüpheli Mehmet KARAKAŞ'ın, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-89- Şüpheli Mehmet KAYA'nın, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına, 
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6-90- Şüpheli Mehmet SÜMER'in, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-91- Şüpheli Mehmet ŞAMCI'nın, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-92- Şüpheli Mehmet Barış ÇAYIRLI'nın, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-93- Şüpheli Mehmet Fatih ARMAĞAN'ın, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  
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maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-94- Şüpheli Mehmet Semih ÜSKAYA'nın, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-95- Şüpheli Memduh KARAGÖL'ün, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-96- Şüpheli Mikail AYDOĞAN'ın, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-97- Şüpheli Muhsin Yiğit ÖZDAMAR'ın, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 
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314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-98- Şüpheli Muhterem YAMAN'ın, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-99- Şüpheli Murat BOLAT'ın, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2, 220/4 maddeleri, 3713 sayılı Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı TCK 53, 58/9, 

63. maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-100- Şüpheli Murat GÜLERDİ'nin, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-101- Şüpheli Murat KARAKAŞ'ın, 

Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 

sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1 maddesi uyarınca,

Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya 

tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 
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37/1 delaletiyle 311/1 maddesi uyarınca,

Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  yapmasını 

kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 312/1 maddesi uyarınca,

Silahlı  Terör Örgütü üyesi olmak suçundan eylemine uyan 5237 sayılı  TCK 37/1 

delaletiyle 314/2 maddesi uyarınca,

MİT  Müsteşarlığı  yerleşkesi  civarında  yaralanan  sivil  kişilere  yönelik  nitelikli 

şekilde kasten insan öldürmeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı  TCK 

37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,h, 35/2 maddeleri ( 3 Kez ) uyarınca,

MİT Müsteşarlığı  yerleşkesi civarında yaralanan MİT personeline yönelik yönelik 

nitelikli şekilde kasten insan öldürmeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı 

TCK 37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,g, h, 35/2 maddeleri ( 3 Kez ) uyarınca,

Ankara Emniyet Müdürlüğü binası civarında öldürülen sivil kişilere yönelik nitelikli 

şekilde  kasten  insan  öldürmek  suçundan eylemine  uyan 5237 sayılı  TCK 37/1  ve  309/2. 

maddeleri delaletiyle 82/1-c,h maddeleri ( 1 Kez ) uyarınca,

Ankara Emniyet Müdürlüğü binası civarında yaralanan sivil kişilere yönelik nitelikli 

şekilde kasten insan öldürmeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı  TCK 

37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,h, 35/2 maddeleri ( 4 Kez ) uyarınca,

Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  binası  civarında  yaralanan  polislere  yönelik  nitelikli 

şekilde kasten insan öldürmeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı  TCK 

37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,g,h, 35/2 maddeleri ( 21 Kez ) uyarınca,

Genelkurmay Başkanlığı  binası  civarında  öldürülen  sivil  kişilere  yönelik  nitelikli 

şekilde  kasten  insan  öldürmek  suçundan eylemine  uyan 5237 sayılı  TCK 37/1  ve  309/2. 

maddeleri delaletiyle 82/1-c,h maddeleri ( 23 Kez ) uyarınca,

Genelkurmay Başkanlığı  binası  civarında  yaralanan sivil  kişilere  yönelik  nitelikli 

şekilde kasten insan öldürmeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı  TCK 

37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,h, 35/2 maddeleri ( 196 Kez ) uyarınca,

Jandarma Özel Kuvvetlere mensup müştekiler Mustafa AKPINAR ve Birol ALTAY'a 

yönelik  nitelikli  şekilde  kasten  insan  öldürmeye  teşebbüs etmek suçundan eylemine  uyan 

5237 sayılı TCK 37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,g,h, 35/2 maddeleri ( 2 Kez ) 

uyarınca cezalandırılmasına, 

Şüpheli  hakkında  3713 sayılı  Kanunun 5/1 -  8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 

58/9, 63. maddelerinin uygulanmasına;

6-102- Şüpheli Murat ÖZEL'in, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 
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Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-103- Şüpheli Mustafa ÇİN'in, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-104- Şüpheli Mustafa ORMANTEPE'in, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-105- Şüpheli Mustafa ÖZKARDEŞLER'in, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına, 

6-106- Şüpheli Mustafa SELEN'in, 
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Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak suçlarından eylemine uyan 5237 sayılı TCK 314/2 

maddesi, 3713 sayılı Kanunun 5/1,5237 sayılı TCK 53, 58/9, 63. maddeleri uyarınca 

cezalandırılmasına,

6-107- Şüpheli Mutlu AÇIKGÖZ'ün,

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-108- Şüpheli Müslim ÇAĞIRICI'nın, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-109- Şüpheli Nuri OSMANCIOĞLU'nun, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına, 

6-110- Şüpheli Nuri TUNCEL'in, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 
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yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-111- Şüpheli Nuri YÜKSEL'in, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca,

6-112- Şüpheli Osman ÇAYIR'ın, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-113- Şüpheli Osman ONGUN'un, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına, 

6-114- Şüpheli Osman TEKE'nin, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 
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teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-115- Şüpheli Ömer DERELİOĞLU'nun, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-116- Şüpheli Ömer GÜLER'in,

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına, 

6-117- Şüpheli Ömer KIZILOVA'nın, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-118- Şüpheli Ömer SEZEN'in, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 
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Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-119- Şüpheli Ömer Faruk ALBUNAR'ın, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-120- Şüpheli Ömer Faruk TÜRKMEN'in, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-121- Şüpheli Özgür TOSUN'un, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-122- Şüpheli Rafet KALAYCI'nın, 
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Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 

sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1 maddesi uyarınca,

Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya 

tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 311/1 maddesi uyarınca,

Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  yapmasını 

kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 312/1 maddesi uyarınca,

Silahlı  Terör Örgütü üyesi olmak suçundan eylemine uyan 5237 sayılı  TCK 37/1 

delaletiyle 314/2 maddesi uyarınca,

MİT  Müsteşarlığı  yerleşkesi  civarında  yaralanan  sivil  kişilere  yönelik  nitelikli 

şekilde kasten insan öldürmeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı  TCK 

37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,h, 35/2 maddeleri ( 3 Kez ) uyarınca,

MİT Müsteşarlığı  yerleşkesi civarında yaralanan MİT personeline yönelik yönelik 

nitelikli şekilde kasten insan öldürmeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı 

TCK 37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,g, h, 35/2 maddeleri ( 3 Kez ) uyarınca,

Ankara Emniyet Müdürlüğü binası civarında öldürülen sivil kişilere yönelik nitelikli 

şekilde  kasten  insan  öldürmek  suçundan eylemine  uyan 5237 sayılı  TCK 37/1  ve  309/2. 

maddeleri delaletiyle 82/1-c,h maddeleri ( 1 Kez ) uyarınca,

Ankara Emniyet Müdürlüğü binası civarında yaralanan sivil kişilere yönelik nitelikli 

şekilde kasten insan öldürmeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı  TCK 

37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,h, 35/2 maddeleri ( 4 Kez ) uyarınca,

Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  binası  civarında  yaralanan  polislere  yönelik  nitelikli 

şekilde kasten insan öldürmeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı  TCK 

37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,g,h, 35/2 maddeleri ( 21 Kez ) uyarınca,

Genelkurmay Başkanlığı  binası  civarında  öldürülen  sivil  kişilere  yönelik  nitelikli 

şekilde  kasten  insan  öldürmek  suçundan eylemine  uyan 5237 sayılı  TCK 37/1  ve  309/2. 

maddeleri delaletiyle 82/1-c,h maddeleri ( 23 Kez ) uyarınca,

Genelkurmay Başkanlığı  binası  civarında  yaralanan sivil  kişilere  yönelik  nitelikli 

şekilde kasten insan öldürmeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı  TCK 

37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,h, 35/2 maddeleri ( 196 Kez ) uyarınca,

Şüpheli  hakkında  3713 sayılı  Kanunun 5/1 -  8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 

58/9, 63. maddelerinin uygulanmasına;

6-123- Şüpheli Resul BARDAKKAYA'nın, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 
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Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-124- Şüpheli Rıza AKINCI'nın, 

Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 

sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1 maddesi uyarınca,

Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya 

tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 311/1 maddesi uyarınca,

Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  yapmasını 

kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 312/1 maddesi uyarınca,

Silahlı  Terör Örgütü üyesi olmak suçundan eylemine uyan 5237 sayılı  TCK 37/1 

delaletiyle 314/2 maddesi uyarınca,

MİT Müsteşarlığı  binası civarında yaralanan sivil  kişilere yönelik nitelikli  şekilde 

kasten insan öldürmeye teşebbüs suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 ve 309/2. 

maddeleri delaletiyle 82/1-c,h, 35/2 maddeleri ( 2 Kez ) uyarınca,

MİT Müsteşarlığı  binası  civarında  yaralanan  kamu  görevlilerine  yönelik  nitelikli 

şekilde kasten insan öldürmeye teşebbüs suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 ve 

309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,g,h, 35/2 maddeleri (3 Kez ) uyarıncacezalandırılmasına, 

Şüpheli  hakkında  3713 sayılı  Kanunun 5/1 -  8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 

58/9, 63. maddelerinin uygulanmasına;

6-125- Şüpheli Rıza YÜKSEL'in, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,
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6-126- Şüpheli Sadullah ABRA'nın, 

Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 

sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1 maddesi uyarınca,

Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya 

tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 311/1 maddesi uyarınca,

Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  yapmasını 

kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 312/1 maddesi uyarınca,

Silahlı  Terör Örgütü üyesi olmak suçundan eylemine uyan 5237 sayılı  TCK 37/1 

delaletiyle 314/2 maddesi uyarınca,

Genelkurmay Başkanlığı  binası  civarında  öldürülen  sivil  kişilere  yönelik  nitelikli 

şekilde  kasten  insan  öldürmek  suçundan eylemine  uyan 5237 sayılı  TCK 37/1  ve  309/2. 

maddeleri delaletiyle 82/1-c,h maddeleri ( 23 Kez ) uyarınca,

Genelkurmay Başkanlığı  binası  civarında  yaralanan sivil  kişilere  yönelik  nitelikli 

şekilde kasten insan öldürmeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı  TCK 

37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,h, 35/2 maddeleri ( 196 Kez ) uyarınca,

Ankara Emniyet Müdürlüğü binası civarında öldürülen sivil kişilere yönelik nitelikli 

şekilde  kasten  insan  öldürmek  suçundan eylemine  uyan 5237 sayılı  TCK 37/1  ve  309/2. 

maddeleri delaletiyle 82/1-c,h maddeleri ( 1 Kez ) uyarınca,

Ankara Emniyet Müdürlüğü binası civarında yaralanan sivil kişilere yönelik nitelikli 

şekilde kasten insan öldürmeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı  TCK 

37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,h, 35/2 maddeleri ( 4 Kez ) uyarınca,

Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  binası  civarında  yaralanan  polislere  yönelik  nitelikli 

şekilde kasten insan öldürmeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı  TCK 

37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,g,h, 35/2 maddeleri ( 21 Kez ) uyarınca,

Jandarma Özel Kuvvetlere mensup müştekiler Mustafa AKPINAR ve Birol ALTAY'a 

yönelik  nitelikli  şekilde  kasten  insan  öldürmeye  teşebbüs etmek suçundan eylemine  uyan 

5237 sayılı TCK 37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,g,h, 35/2 maddeleri ( 2 Kez ) 

uyarınca cezalandırılmasına, 

Şüpheli  hakkında  3713 sayılı  Kanunun 5/1 -  8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 

58/9, 63. maddelerinin uygulanmasına;

6-127- Şüpheli Sebahattin ŞAHİN'in, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 
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teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-128- Şüpheli Selim GÖREN'in, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-129- Şüpheli Serdar ERCAN'ın, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-130- Şüpheli Serkan NAVRUZ'un, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-131- Şüpheli Serkan YILDIZ'ın, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 
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Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-132- Şüpheli Soner GÖKÇE'nin, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-133- Şüpheli Süleyman Nazif TÜRKOĞLU'nun

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-134- Şüpheli Taha Fatih ÇELİK'in, 

Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 

sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1 maddesi uyarınca,

Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya 

tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 311/1 maddesi uyarınca,

Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  yapmasını 

kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 312/1 maddesi uyarınca,

Silahlı  Terör Örgütü üyesi olmak suçundan eylemine uyan 5237 sayılı  TCK 37/1 
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delaletiyle 314/2,220/4 maddesi uyarınca,

Genelkurmay Başkanlığı  binası  civarında  öldürülen  sivil  kişilere  yönelik  nitelikli 

şekilde  kasten  insan  öldürmek  suçundan eylemine  uyan 5237 sayılı  TCK 37/1  ve  309/2. 

maddeleri delaletiyle 82/1-c,h, maddeleri ( 23 Kez ) uyarınca, 

Genelkurmay Başkanlığı  binası  civarında  yaralanan sivil  kişilere  yönelik  nitelikli 

şekilde kasten insan öldürmeye teşebbüs suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 ve 

309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,h, 35/2 maddeleri ( 196 Kez ) uyarınca cezalandırılmasına,

Şüpheli  hakkında  3713 sayılı  Kanunun 5/1 -  8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 

58/9, 63. maddelerinin uygulanmasına;

6-135- ŞüpheliTalat URAL'ın, 

Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 

sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1 maddesi uyarınca,

Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya 

tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 311/1 maddesi uyarınca,

Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  yapmasını 

kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 312/1 maddesi uyarınca,

Silahlı  Terör Örgütü üyesi olmak suçundan eylemine uyan 5237 sayılı  TCK 37/1 

delaletiyle 314/2 maddesi uyarınca,

Öldürülen  sivil  kişilere  yönelik  nitelikli  şekilde  kasten  insan  öldürmek  suçundan 

eylemine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,h, maddeleri ( 23 

Kez ) uyarınca, 

Yaralanan  sivil  kişilere  yönelik  nitelikli  şekilde  kasten  insan  öldürmeye  teşebbüs 

suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,h, 35/2 

maddeleri (196 Kez ) uyarınca cezalandırılmasına,

Şüpheli  hakkında  3713 sayılı  Kanunun 5/1 -  8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 

58/9, 63. maddelerinin uygulanmasına,

6-136- Şüpheli Tamer ÖĞÜT'ün, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 
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314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-137- Şüpheli Taner BEKTAŞ'ın, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına, 

6-138- Şüpheli Tekin TAŞDEMİR'in, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına, 

6-139- Şüpheli Temür AYDIN'ın, 

Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 

sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1 maddesi uyarınca,

Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya 

tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 311/1 maddesi uyarınca,

Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  yapmasını 

kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 312/1 maddesi uyarınca,

Silahlı  Terör Örgütü üyesi olmak suçundan eylemine uyan 5237 sayılı  TCK 37/1 

delaletiyle 314/2 maddesi uyarınca,

Gölbaşı  ilçesinde  bulunan  TÜRKSAT  Haberleşme  Merkezinde  yaralanan  sivil 

kişilere yönelik nitelikli şekilde kasten insan öldürmeye teşebbüs suçundan eylemine uyan 

5237 sayılı TCK 37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,h, 35/2 maddeleri ( 47 Kez ) 

2483/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



uyarınca cezalandırılmasına, 

Şüpheli  hakkında  3713 sayılı  Kanunun 5/1 -  8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 

58/9, 63. maddelerinin uygulanmasına;

6-140- Şüpheli Tolgahan AKBUĞA'nın, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-141- Şüpheli Türker GÖKDEMİR'in, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-142- Şüpheli Ümit ALPAR'ın, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına, 

6-143- Şüpheli Ümran TAŞ'ın,

Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 

sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1 maddesi uyarınca,

Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya 
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tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 311/1 maddesi uyarınca,

Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  yapmasını 

kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 312/1 maddesi uyarınca,

Silahlı  Terör Örgütü üyesi olmak suçundan eylemine uyan 5237 sayılı  TCK 37/1 

delaletiyle 314/2 maddesi uyarınca,

Gölbaşı  ilçesinde  bulunan  TÜRKSAT  Haberleşme  Merkezinde  yaralanan  sivil 

kişilere yönelik nitelikli şekilde kasten insan öldürmeye teşebbüs suçundan eylemine uyan 

5237 sayılı TCK 37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,h, 35/2 maddeleri ( 47 Kez ) 

uyarınca, 

Müştekiler Hulusi AKAR, Salih Zeki ÇOLAK, Yaşar GÜLER, İhsan UYAR, Halil 

GÖNCÜ, Uğur TARÇIN, Metin GÜRAK, Atilla GÖKESAOĞLU, Yunus CAN, Ertuğrulgazi 

ÖZKÜRKÇÜ ve Göksel SEVİNDİK'e yönelik kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 

eylemine  uyan  5237  sayılı  TCK  37/1  ve  309/2.  maddeleri  delaletiyle  109/2-3-a,b,c,d 

maddeleri (11 kez) uyarınca cezalandırılmasına, 

Şüpheli  hakkında  3713 sayılı  Kanunun 5/1 -  8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 

58/9, 63. maddelerinin uygulanmasına;

6-144- Şüpheli Vedat SEVEN'in,

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-145- Şüpheli Volkan CESUR'un, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına, 
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6-146- Şüpheli Volkan TÜRKKORKMAZ'ın, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-147- Şüpheli Yakup YAYLA'nın, 

Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 

sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1 maddesi uyarınca,

Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya 

tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 311/1 maddesi uyarınca,

Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  yapmasını 

kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 312/1 maddesi uyarınca,

Silahlı  Terör Örgütü üyesi olmak suçundan eylemine uyan 5237 sayılı  TCK 37/1 

delaletiyle 314/2 maddesi uyarınca,

Gölbaşı  ilçesinde  bulunan  TÜRKSAT  Haberleşme  Merkezinde  yaralanan  sivil 

kişilere yönelik nitelikli şekilde kasten insan öldürmeye teşebbüs suçundan eylemine uyan 

5237 sayılı TCK 37/1 ve 309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,h, 35/2 maddeleri ( 47 Kez ) 

uyarınca cezalandırılmasına, 

Şüpheli  hakkında  3713 sayılı  Kanunun 5/1 -  8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 

58/9, 63. maddelerinin uygulanmasına;

6-148- Şüpheli Yaren KARAOĞLU'nun, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına, 
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6-149- Şüpheli Yasin KÖROĞLU'nun, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-150- Şüpheli Yunus AYDOĞAN'ın, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-151- Şüpheli Yusuf ORHAN'ın, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2, 220/4 maddeleri, 3713 sayılı Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı TCK 53, 58/9, 

63. maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-152- Şüpheli Yusuf ÖZCAN'ın, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve Silahlı Terör Örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  
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maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-153- Şüpheli Yücel ERSÜREN'in, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

6-154- Şüpheli Zafer DOLU'nun, 

Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 

sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1 maddesi uyarınca,

Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya 

tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 311/1 maddesi uyarınca,

Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  yapmasını 

kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 

37/1 delaletiyle 312/1 maddesi uyarınca,

Silahlı  Terör Örgütü üyesi olmak suçundan eylemine uyan 5237 sayılı  TCK 37/1 

delaletiyle 314/2 maddesi uyarınca,

MİT Müsteşarlığı  binası civarında yaralanan sivil  kişilere yönelik nitelikli  şekilde 

kasten insan öldürmeye teşebbüs suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 ve 309/2. 

maddeleri delaletiyle 82/1-c,h, 35/2 maddeleri ( 2 Kez ) uyarınca,

MİT Müsteşarlığı  binası  civarında  yaralanan  kamu  görevlilerine  yönelik  nitelikli 

şekilde kasten insan öldürmeye teşebbüs suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 ve 

309/2. maddeleri delaletiyle 82/1-c,g,h, 35/2 maddeleri (3 Kez ) uyarıncacezalandırılmasına, 

Şüpheli  hakkında  3713 sayılı  Kanunun 5/1 -  8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 

58/9, 63. maddelerinin uygulanmasına;

6-155- Şüpheli Ziya KOPAR'ın, 

Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs  etmek,  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 

teşebbüs  etmek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükûmetini  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini 

2488/2489

Not: Bu belge 5070 sayılıkanun hükümlerine göre elektronik imza ile imzalanmıştır.



yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütü üyesi 

olmak suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK 37/1 delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 

314/2 maddeleri,  3713 sayılı  Kanunun 5/1 - 8/A maddeleri,5237 sayılı  TCK 53, 58/9, 63.  

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

Suçun konusunu oluşturan ve / veya suçta kullanılan eşyanın 5237 sayılı TCK 

54. maddesi uyarınca müsaderesine,

Şüphelilerden  elde  edilen,  delil  niteliğinde  veya  suç  unsuru  teşkil  eden  imaj 

kopyaları,  not  kağıtları  vs  belge  mahiyetindeki  eşyaların  dosyada  delil  olarak 

saklanmasına,

Şüphelilere ait imajları alınmış ve içerisinde suç unsuru bulunmamış cep 

telefonu, harddisk, sim kart, USB Bellek, SD kart, bilgisayar vs elektronik cihazların 

inceleme işlemleri bittikten sonra sahiplerine iadesine,

Suç delili niteliği taşımayan, suçta kullanılmayan ve konusu suç oluşturmayan 

sair eşyanın sahiplerine iadesine,

Karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur.03/05/2017

ALPASLAN KARABAY 

36965

Cumhuriyet Savcısı

Not:  Haklarında  tefrik  kararı  verilen  bir  kısım  şüpheliler  ile  ilgili  soruşturmaya 

kaydedildikleri soruşturma dosyaları üzerinden devam edilmektedir.
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